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افتتاح بوتيك »سيلفاتور فيراغامو« في مول 360 »شوبارد« تطرح طراز »اللونني« في إمبيريال
»أودري هيبورن« واخلف األنثوي 
األنيق اخل���اص بنجمة اإلغراء 
الى  العاملية »مارل���ن مونرو« 
جانب مجموع���ة رائعة خاصة 
بنجمات حس���ناوات هوليوود 
املعاصرات ومنهن »مادونا« في 
فيلم »إيفيتا«، و»درو باري مور« 
الس���ندريلال«،  في فيلم »قصة 
و»نيك���ول كيدمان« ف���ي فيلم 
النجمة  »اس���تراليا«، وث���وب 
احلس���ناء »أنچلينا چولي« في 

فيلم »السائحة«.
وأكدت مديرة املتحف للماركة 
في ايطاليا واملتحدث الرسمي عن 
انه ستنضوي  عائلة فيراغامو 
عالمة »س���يلفاتور فيراغامو« 
حتت مظلة مجموعة »سيلفاتور 
فيراغامو« احدى أشهر عالمات 
السلع الراقية اإليطالية في العالم. 
تشمل منتجات العالمة األحذية 
الفاخرة، اجللود، الثياب، احلراير، 
الكمالي���ات، العطور، النظارات 

والساعات للمرأة والرجل.
كما حتظى العالمة بش���بكة 
عمالقة م���ن الفروع تناهز 578 
بوتي���كا موزع���ة ف���ي أوروبا 
ايطالي���ا والواليات  الى جانب 
املتحدة األميركية وآسيا واآلن 
في الكويت، ويقارب كادرها من 

املوارد البشرية 2800 موظف.
ندى أبونصر  ٭

امبيريال  وتابع: ان جمال 
الرزين ُيخفي تفاصيل ثمينة 
ونادرة على حد س����واء. فقد 
أعيد تصميم أغلب تفاصيلها 
بالكام����ل مبا ف����ي ذلك أغطية 
عرواتها القرمزية. هذه الساعة 
الشبيهة بالتماثيل تعيد إيحاء 
العصر الذهبي لالمبراطورية 
الرومانية، توحي خلفية املينا 
املزينة بعرق اللؤلؤ الى املخدات 
املط����رزة التي كان يضع فيها 
امللوك شعاراتهم، املينا مزّين 
بأرقام رومانية رقيقة ذهبية 
تش����ير الى الوقت وترمز في 
الوقت نفسه الى االمبراطورية. 
الذهبية ذات  العق����ارب  أم����ا 
االنحن����اء الرش����يق، فتذكرنا 
باخلناجر التي كان يستخدمها 
امللوك في املعارك. يعلو التاج 
الزنبق هيكال  الشبيه بزهرة 
ذا أض����الع أنيقة تضفي على 
هذه الساعة ملعانا وخفة أكبر. 
الترف  وأضيفت أرقى ملسات 
على القرون الشبيهة باألعمدة 
واملزينة بسّدادات بقطع إجاصي 
من األميتيس����ت في الصيغة 
الوردية أو بالس����افير األزرق 
ملوديالت الذهب الرمادي، وهي 
منسجمة متاما مع انحناءات 

العلبة.
رندى مرعي  ٭

انطالقا من االس���تراتيجية 
الرامي���ة ال���ى تعزي���ز تواجد 
عالمة »س���يلفاتور فيراغامو« 
في منطق���ة اخلليج، مت افتتاح 
بوتيك العالمة في الكويت، حيث 
س���يتخذ البوتيك من مول 360 
الراقي االس���تراتيجي واألكثر 
الكويت  جذبا للمتس���وقن في 
موقعا ليغطي مس���احة تقارب 
160 مترا مربعا ويحتضن تشكيلة 
رائع���ة من األحذية النس���ائية 
والرجالية، على غرار مثيله من 
سلس���لة بوتيكات »سيلفاتور 
فيراغامو« ح���ول العالم، يزهو 
البوتي���ك اجلدي���د بخصائص 
الهندسة املعمارية نفسها واأللوان 
والديكورات واألثاث ذاته والتي 
وظفت جميعا إلعطاء الضيوف 
العمالء أجواء تغمرها مش���اعر 

الرقي والفخامة.
التش���كيلة  اش���تملت هذه 
الذهبي  املميزة على الصندوق 
الفريد اخلاص باحلسناء »كارمن 
ميراندا« جنمة حقبة الثالثينيات، 
وكذلك بعض األحذية اخلاصة 
بنجمات هوليوود »أفا جاردنر، 
صوفيا لورين، أن���ا ماجناني« 
وأيضا صن���دل املهرانا )زوجة 
املزدان  املهراجا كوش باه���ار( 
باألحجار الكرمية، وكذلك حذاء 
الباليرين���ا للنجمة احلس���ناء 

طرحت »شوبارد« تشكيلة 
جديدة من الساعات واملجوهرات 
ضمن مجموعة امبيريال التي 
تعكس العصر االمبراطوري 
والت����ي جتم����ع ب����ن اجلمال 
واألناقة م����ن خالل تصميمها 
بصيغة جدي����دة حتمل طراز 
اللونن لتتناس����ب مع جميع 
األذواق. وبفض����ل املجموعة 
اجلدي����دة لس����اعة إمبيريال، 
حققت شوبارد اجنازا عظيما 
يتمثل في جمع اجلمال واألناقة 
في أرقى صورهما في س����اعة 
التصميم اجلديد  واحدة، هذا 
الشهيرة  التسعينيات  لساعة 
مس����تلهم م����ن ام����رأة أنيقة 
ومعاص����رة وطبيعي����ة ومن 
ش����خصية قوية حتب الترف 

واحللي اجلميلة.
وق����دم مدي����ر التدريب في 
الطرف األغر خالد س����راقبي 
شرحا عن املجموعة اجلديدة 
قائال: انها متزج بن البساطة 
والفخامة والتطور واحلسّية، 
وهي ساعة أنيقة عابرة للزمن 
تتجدد من تلقاء نفسها وتتوافر 
هذه الس����اعة بقياس 36 ملم 
و40 ملم بسوار ستيل وذهب 
وردي أو من اجللد وتغوي أكثر 
النساء أناقة وترافقها في جميع 

املناسبات.

مجموعة من احلقائب الرائعة خالد سراقبي يقدم ساعتن من مجموعة امبيريال

استفانيا تتحدث عن سلفاتوري فراغامو )اكرم ذياب( )قاسم باشا(جانب من العرض  راجيف سوري والكساندر المبرت واستفانيا ووليد عبدالكرمي   خالد سراقبي متحدثا عن جمال »امبيريال« بحضور دياال طهبوب

.. وأحذية من أفخر اجللود من مجموعة امبيريال من »شوبارد«


