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 «Vionnet» الفرنسية تعرض تشكيلتها

   بفرعها في مول ٣٦٠
 رحلة ترفيهية إلى مخيم الصبية إلداريي حملة مندكار

 رندى مرعي
 «Vionnet» بعــــد مرور ٧٠ عاما على إغــــالق دار  
الفرنســــية لألزياء العصرية تعود هذه املاركة الى 
الســــوق من خالل بوابة الكويــــت التجارية والتي 
أصبحت وجهة مميزة ومقصدا ملختلف اجلنسيات 
وعليه تطلق «Vionnet» مجموعة ربيع وصيف ٢٠١١ 
مع افتتاح فرعها األول حول العالم في مجمع ٣٦٠ 
حيث أعرب رئيس مجلس إدارة ٣٦٠ ستايل محمد 
املرزوق عن فخره في استقطاب أرقى املاركات العاملية 
لالفتتــــاح في الكويت وحرص هــــذه املاركات على 
التواجد في هذا السوق الذي يحتفظ لنفسه مبكان 

على خارطة األسواق التجارية العاملية.
 «Vionnet» وتابع املرزوق ان افتتاح الفرع األول لـ  
في الكويت ما هو إال خير دليل على هذا اإلجناز الذي 
حتققه الكويت في املجال التجاري. وتابع املرزوق ان 
وجود «Vionnet» في مجمع ٣٦٠ يعتبر إضافة مميزة 
للمجمع الذي أصبح مقصدا ألهالي الكويت وللزوار 
وذلك للتنوع الذي يجمعه حتت سقفه إذ انه يحرص 
على افتتاح محالت ألرقى املاركات العاملية، وان يوفر 
في جانب آخر كل ما حتتاجه األسرة من أماكن تبضع 
وترفيه كالسينما وركن األلعاب وغيرها من الفرص 

الترفيهية التي يفسحها لهم املجمع.
  من جانبه، قال رئيس مجلــــس إدارة مجموعة 
«Vionnet» ماثيو مارزوتي ان اختيار الكويت لتكون 
مكان انطالقة احملالت اخلاصة لـ «Vionnet» لم يأت 
من فراغ بل بناء على إميان بأهمية السوق الكويتي 

وإدراكا ملكانته بني األســــواق العاملية ومتيز الذوق 
الكويتي ودرايته بأهمية املاركات العاملية.

  وقال مارزوتي ان العمل على إعادة طرح ماركة 
«Vionnet» الى األسواق بدأت في يوليو ٢٠٠٩ وكانت 
املجموعة تعرض في متاجر كبرى محددة وليس لديها 
مكان خاص بها ليكون هذا العمل في الكويت هو األول 

على أمل افتتاح فروع اخرى حول العالم.
 «Vionnet» وروى مارزوتــــي بعض ما يتعلق بـ  
قائال ان هذه املاركة تأسست عام ١٩١٢ على يد امرأة 
اسمها مادلني فيونيه وأحدثت من خالل تصاميمها 
ثورة على األزياء حينها إذ متيزت أزياؤها بالتحرر 
وابتكــــرت مالبس جديدة لم تكن املرأة الفرنســــية 
تعرفها حينها غير ان متجرها توقف عام ١٩٣٩ جراء 
احلرب العاملية الثانية. واضاف مارزوتي «وها نحن 
اليوم نعيد أمجاد فيونيــــه لنطرحه للعالم بنفس 
الروح والنوعية». من جانبها، أشارت مديرة املتجر 
ضوفي موليت الى تنوع التصاميم املوجودة داخل 
احملل والتي تشمل فساتني السهرة واملالبس اليومية 

واإلكسسوارات واحلقائب واألحذية.
  وتابعت موليت ان ما مييز فســــاتني الســــهرة 
املعروضة ضمن مجموعــــة ربيع وصيف ٢٠١١ هي 
نوعية األقمشة املستخدمة فيها واالكسسوارات التي 
تزينها كما يســــتخدم فيها أحدث أنواع الستراس 

وبعضها عليها أصغر حبات ستراس في العالم.
  في حني ان املالبس اليومية تتميز بحرية ارتدائها 

كل حسب ذوقها وكيفما يليق بها. 

 نظمت ادارة حملة مندكار للحج رحلة 
ترفيهية جلميع مدرائها وادارييها الى بر 
الصبية حضرها صاحب احلملة م.محمد 
مندكار واملدير العام علي مندكار الى جانب 

مدير العالقات العامة اسعد عبداهللا واملدير 
االعالمي علي حسن ومدير النقليات د.محمد 
فالح وعدد من االداريني. وقد اشتملت الرحلة 
التي اســـتضافها مخيم عضـــو العالقات 

العامة وليد زمان علـــى بطولة رياضية 
في كرة القدم وفي كرة الطائرة ومسابقات 
ترفيهية الى جانب مسابقة الختيار االداري 
املثالي واالداري االنيق واالداري املتعب، 

كما اشتملت االنشطة على تناول وجبتي 
االفطار والغـــداء وعلى درس ديني قدمه 
علي مندكار عقب اداء صالة العصر وعلى 

تكرمي الفائزين في املسابقات. 

 إداريو احلملة خالل مشاركتهم في بطولة كرة القدم

 عرض لتشكيلة واسعة من فساتني ربيع وصيف ٢٠١١

«Vionnet» (أنور الكندري) محمد املرزوق وماثيو مارزوتي يتوسطان فريق عمل 

 طلبة العاصمة لتحفيظ القرآن 
  يزورون نادي المعاقين

 هدايا وخصومات من أطياب المرشود
   في األعياد الوطنية

 قام طلبة مركز حلقات حتفيظ القرآن الكرمي في محافظة العاصمة 
التابع الدارة شؤون القرآن الكرمي بزيارة النادي الكويتي للمعاقني 
حيث استمع الطلبة لشرح واف عن االقسام واخلدمات التي يقدمها 

النادي للمعاقني ثم مت تكرمي امني سر النادي شافي الهاجري. 

الشـــركة تهدف الى التوســـع 
في اســـواق املنطقة من خالل 
افتتاح فروع جديدة وخاصة في 

االسواق اخلليجية النامية.
 

عمـــالء جديدة، كمـــا انه يعد 
فرصة كبيرة للعمالء للتعرف 
على جميع املنتجات اجلديدة 
للشركة، واضاف املرشود ان 

 اعلنت شركة اطياب املرشود 
للعطـــور عن تقدميهـــا هدايا 
وخصومـــات خاصة لعمالئها 
خالل شـــهر فبراير مبناسبة 
االعيـــاد الوطنية، ويأتي ذلك 
في اطار حرص الشـــركة على 
مشـــاركة عمالئها خالل هذه 

املناسبات السعيدة.
قـــال مدير عام    من جانبه 
الشركة وليد املرشود ان الشركة 
ســـتقدم هدايـــا وخصومات 
خاصة ومميزة خالل فبراير، 
كما ســـتقوم الشـــركة بتقدمي 
جوائز قيمـــة لعمالئها خالل 
تلك الفترة، مشيرا الى ان هذه 
اخلصومات سيتم تقدميها في 
املتعددة  جميع فروع الشركة 
الكويت وعلى رأسها فرع  في 
املارينـــا واملباركية واالڤنيوز 

والفنار والصاحلية واملنار.
  واوضح املرشود ان الشركة 
تستغل هذه املناسبات السعيدة 
للقـــاء عمالئها وتكوين قاعدة 

 صور عطر بندري باحلملة درع تذكارية من مركز العاصمة يتسلمها شافي الهاجري
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