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(كرم ذياب)   فريق عمل «غوتشي» 

 إجناز إبداعات «غوتشي» أمام زبائنها 

 تفوق محمد احمد العيسوي 
دراسيا وشاركه االهل واالصدقاء 
فرحته ومتنوا له مستقبال حافال 
الدائـــم.. ألف مبروك  بالنجاح 

وعقبال اجلامعة.

 يهنئ االســـتاذ سعيد احمد 
رئيس قسم اللغة العربية مبدرسة 
آدم  ابوأيوب االنصاري حفيده 
احمد سعيد بعيد ميالده الثاني 
متمنيا له حياة سعيدة مملوءة 

بالنجاح والتفوق. 

اســـامة محســـن   تلقـــى 
علـــي املباركـــة والتهاني من 
االهـــل واالصدقاء مبناســـبة 
االحتفـــال بعيد ميـــالد ابنته 
منة األول، ألف مبروك وعقبال 

الـ ١٠٠ سنة.

 محمد 
  تفوق دراسيًا

  وتلقى التهاني

 آدم يطفئ 
  شمعته الثانية
  وعقبال املائة

 منة احتفلت 
مبيالدها

  األول

 محمد أحمد

 آدم أحمد

 منة أسامة 

 «سفير إنترناشيونال» يقيم حفله السنوي للموظفني
 اقام فندق سفير انترناشيونال 
ـ الكويت احتفاله السنوي لتكرمي 
املوظفــــني، حيث جهــــزت قاعة 
املناسبة اخلاصة  اللؤلؤة لهذه 
لتضم جميــــع املوظفني برفقة 
عائالتهم في جو أشــــاع البهجة 
في القلوب. وفي بداية احلفل ألقى 
مدير عام الفندق كفاح ملحم كلمته 
مهنئا جميع املوظفني ومعربا عن 
تقديره للجهود املبذولة من اجل 
االرتقاء الدائم مبستوى األداء كما 
اشــــار ملحم في كلمته للخطط 
املســــتقبلية التي تطمح االدارة 

الى حتقيقها.
  ومــــن جانبها ألقــــت مديرة 
املوارد البشرية خضراء يوسف 
كلمــــة رحبت فيهــــا باحلضور 
متمنية لهم ليلة ممتعة وجناحا 
مســــتمرا، وتال االحتفال تقدمي 
الهدايا جلميع العاملني وتوزيع 
التقدير على املوظفني  شهادات 

املثاليني لعام ٢٠١٠. 

 موظفو «سفير إنترناشيونال» سعداء بجوائزهم

 لقطة تذكارية وترحيب باملكرمني

 كفاح ملحم مع عدد من املكرمني

 إن تخليد التقاليد يرمي باستمرار إلى تقدمي أفضل ما ميكن أن 
يأتي به العصر احلديث. وفيما متثل أهمية ساعات Zenith ذروة 
قرن ونصف القرن من البراعة امليكانيكية، تدرك الدار بشكل قاطع 
أن التواصل اليوم مع هواة الساعات الراقية بات يحتم حضورا 
فعاال في عالم التكنولوجيا الرقمية. ومن أجل بناء عالقة مع زبائنها 
تكون أوثق من أي وقت مضى، أطلقت Zenith نسخة مباشرة على 
االنترنت عبر موقعها الشامل مخصصة جلميع الهواتف الذكية 

 .iPhone إضافة الى استخدام تطبيق
  حيث إن عشــــاق صناعة الســــاعات هم أيضا من املتحمسني 
 iPhone، Android،) للتكنولوجيات اجلديدة، فالهواتف الذكيــــة
Blackberry) تتشاطر عددا من القيم مع صناعة الساعات، تشمل 
التدقيق في أصغر التفاصيل، االستقالل الذاتي، مضاعفة الوظائف 
واملواصفات املعقدة. وبعد أن أخذت Zenith هذه األمور في اعتبارها 
بشكل خاص، أطلقت نسخة عن موقعها مت تصميمها ليتم استشارتها 
 Zenith watches من قبل الهواتف الذكية إضافة الى تقدمي تطبيق

 .Apple Store كخدمة مجانية من iPhone
  ويشــــمل هذا املوقع اجلديد، املتوافر باللغتني الفرنســــية أو 
االجنليزية، جميع الوظائف الكالسيكية التي ميكن للمستخدم 
أن يتوقعها. وهي متوافرة بشكل حدسي بواسطة قائمة في شكل 

حلقة تظهر في أسفل الشاشة. 
  ويستطيع الزوار بفضل صفحة األخبار مواكبة آخر املستجدات 
في Zenith حول االصدارات اجلديدة للدار واملشــــاركة ونشاطات 

سفرائها.. الخ.
  وتفيد صفحة نقــــاط البيع في حتديد بوتيكات Zenith حول 

العالم إضافة الى موزعي الدار في كل بلد. 
 Zenith Watches دورة جتريبيــــة» افتراضية: يعمل تطبيق»  
iPhoneعلى إغناء جتربة تصفح الكاتالوغ بواسطة وظيفة ذكية 
باستخدام كاميرا مدمجة تتيح للمستخدم وللمرة االولى القيام 
بتجربة افتراضية على جميع الطرازات التي تقدمها الدار. للقيام 
بذلك، يختار املستخدمون ببساطة الطراز املرغوب ثم يأخذون 
صورة مقربة ملعصمهم، ليتم إدماجه بداخلها أوتوماتيكيا. كما أنه 
من املمكن تعديل موقع الساعة وحجمها، لتوفير صورة وهمية 
مثالية. «ومن اجلائز أيضا مشاركة «الصورة» امللتقطة عن طريق 
موقع التواصل االجتماعــــي Facebook وعبر البريد االلكتروني، 
لتمكني الشــــاري املرتقب من جعل أصدقائه يشاهدون «ساعته 
اجلديدة» حتى قبل شرائها او من احلصول على رأيهم اذا كانوا 

مترددين بني عدة طرازات مختلفة...

Zenith التواصل بمجموعة  

  يرمز منط املشاركة السهل الى الروحية التي تطور فيها املوقع 
اجلديــــد والتطبيق. ويركز موقع هاتف Zenith بصورة طبيعية 
على هذا البعد: فهو يتيح ملتابعي الدار مواكبة آخر املســــتجدات 
واملنتجات. كما يقدم لهم فرصة التبادل املباشر سواء كان مع الدار 
 ،Fanspace أو مع معجبني آخرين وذلك عن طريق قسم جديد يدعى
وميكنكم الدخول الى املوقع من أي هاتف ذكي عن طريق العنوان 

www.zenith-watches.com :االلكتروني
  ميكنكم حتميل تطبيق iPhone مجانــــا من Apple Store عبر 

املوقع التالي:
http://itunes.apple.com/fr/app/zenith-watches/  

id428575475?mt=8

 موقع Zenith مخصص للهواتف 
iPhone الذكية وتطبيق

حقيبة «سنافل بت» اضافة معدنية 
مت استخدامها للمرة األولى في 

خمسينيات القرن املاضي، وبعد 
سنوات من وجودها ضمن أرشيف 

الدار أعادت جيانيني تصميم هذه 
القطعة الفنية كآلية إغالق في هذا 

اخلط اجلديد من حقائب اليد، 
وتنطوي احلقيبة على العديد من 

التفاصيل الفريدة التي جعلت منها 
حتفة فنية جديدة مبا تعنيه الكلمة.

  أما حقيبة «هاندميد» فقد مت 
اطالقها في ربيع وصيف 

٢٠١١ لتكون دليال على اجلودة 
االستثنائية ملنتجات «غوتشي» 

واملهارة العالية في صنعها، 
وكما هو احلال مع حقيبة 

«سنافل بت»، حتتاج كل حقيبة 
«هاندميد» الى عملية صناعة 
طويلة في معمل «غوتشي» 
الرئيسي بفلورنسا، حيث 

ميتلك ١٠ حرفيني توسكانيني 
فقط اخلبرة الالزمة للقيام بهذه 

العملية. وجتسد هذه احلقيبة 
ذروة التقنيات الصناعية اليدوية 
خلبراء صناعة املنتجات اجللدية 

«غوتشي» كما يبدو واضحا 
في اخلياطة الدقيقة وعمليات 

احلياكة والتزيني اليدوية.
  جدير بالذكر ان «ركن احلرفيني» 
سينتقل الى قطر في وقت الحق 

من الشهر اجلاري عقب انتهاء 
انشطته في دبي والكويت.

 ٭  ندى أبونصر

و«سنافل بت» و«هاندميد» وهي ٣ 
من أروع تصاميم الدار التي قدمتها 
جيانيني كمديرة إبداعية. وكان قد 
مت تصميم حقيبة «بامبو» األصلية 
عام ١٩٤٧ ليعاد إطالقها من جديد 

ضمن مجموعة ربيع وصيف 
.٢٠١٠

  وتتضمن حقيبة «نيو بامبو» ١٤٠ 
قطعة مت تركيبها يدويا على أيدي 
احلرفيني البارعني في ورش عمل 

«غوتشي» بفلورنسا، وتظهر 

خياطة، وحامال جلديا، وأدوات 
معدنية، فضال عن العديد من املواد 

االضافية التي تظهر تطور هذه 
املنتجات من املراحل األولى لتجميع 

األفكار وصوال الى تصاميمها 
النهائية، وثمة عرض ڤيديو مرافق 
يظهر عمل حرفيي «غوتشي» على 
مر السنني، كما يعكس توارث هذه 

املهارات عبر أجيال العائلة.
  وسيركز احلرفيون املهرة على 

صناعة حقائب «نيو بامبو» 

 مبناسبة تنظيم «ركن احلرفيني» 
الفعالية احلصرية التي تقدم أفخر 

منتجات معمل «غوتشي» للمنتجات 
اجللدية في فلورنسا مباشرة الى 

العمالء، مت تنظيم احلدث الذي 
يتزامن مع الذكرى السنوية الـ ٩٠ 
لتأسيس دار «غوتشي» يومي ١٨ 

و١٩ مايو اجلاري في محل غوتشي 
في الكويت في مجمع ٣٦٠، حيث 

سيعمل نخبة من أملع حرفيي 
«غوتشي» املهرة ضمن ورش 

عمل مخصصة تتيح للحضور 
مشاهدة تقاليد الصناعة العريقة 

للدار والسيما تركيب عدد من 
أشهر حقائب اليد مبا ينطوي عليه 
ذلك من عناية فائقة بأدق التفاصيل 

وحرفية عالية في إنتاج كل قطعة 
من مجموعة «غوتشي» للمنتجات 

اجللدية.
  وسيتم اضفاء طابع شخصي 

مميز على هذه املنتجات املصنوعة 
يدويا من خالل نقش األحرف 

األولى ألسماء العمالء، كما 
ستتضمن لوحة داخلية خاصة 

نقش عليها العنوان وتاريخ 
الصنع. وسيحصل العمالء الذين 

يشترون هذه احلقائب خالل 
األنشطة على خطاب شخصي من 

فريدا جيانيني، املديرة اإلبداعية 
لدار «غوتشي»، تشكرهم فيه 

على شرائها، ويتضمن معرض 
«ركن احلرفيني» طاوالت ألعمال 
النقش املخصصة للعمالء، وآلة 

 «غوتشي» تستعرض مهارات الصناعة الفلورنسية في الكويت


