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بوتيك مستر بي للرجال ـ آلدو  
خريف ـ شتاء 2012 

نشأ »مستر بي« على مبدأ يقول إن الرجل ال 
يتسوق إمنا يستثمر. ولذلك، تعتبر أحذية مستر 
بي قطعا اس����تثمارية. صمم����ت الرزات اخلالدة 
مع اخليوط املناسبة للرجال الذين يدققون في 
التفاصيل، هذا إن لم نكن قد قمنا مسبقا بالتدقيق 
في التفاصيل عنهم. ش����هدت أجيال عديدة على 
صناعة األحذية التي اشتهر بها مستر بي. ميثل 
كل منتج عملي����ة عاملية قدمية وأصلية مقرونة 
بأسلوب فني معاصر. يستعني مستر بي باألساليب 
العاملية القدمية، ويستخدم اجللد العالي اجلودة، 
ويلجأ إلى احلرفاني����ة البارعة لتصنيع أحذية 
رائعة وعصرية ومصنوعة يدويا تكون مريحة 
ومتينة ف����ي الوقت عينه. تتألف عملية صناعة 
األحذية م����ن 213 خطوة و50 قطعة تصنع كلها 

تقريبا باليد في أهم املصانع األوروبية.

ماذا عن اجللد الذي نستخدمه في صناعة 
األحذية؟

٭ يستخدم مستر بي اجللد األوروبي فقط املستورد 
من املدابغ اإليطالية في توسكاني وفينيتو. تتم 
معاينة كل قطعة للتأكد من أنها نظيفة وخالية من 
الشوائب ومرنة وثابتة على لونها ومصقولة. ال 
يصبح هذا النوع من اجللد ناعما أكثر مع الوقت 
فحس����ب بل إذا مت االعتناء به جيدا فسينتج ما 

يسمى بغشاء العتق.

الدباغة النباتية

التزال الدباغة النباتية أكثر الوسائل التقليدية 
التي تس����اهم في تقوية اجللد وتعزيز صالبته 
وإبراز جماله الطبيعي وخصائصه الفريدة. تتم 
معاجلة اجللد بالدباغة النباتية باستخدام أحواض 
طبيعي����ة مملوءة مبحالي����ل الدباغة عوضا عن 

املواد الكيميائية.

الجلد المصقول

يوضع اجللد في »برميل التجفيف« اخلالي من 
املواد الكيميائية، ويجفف بالتدوير لكي يتم تنعيم 
األلياف داخل اجللد. يصبح اجللد بفضل هذه العملية 
مصقوال، ويكتسب قوة ودميومة ومرونة وليونة 

كما يكتسب مظهرا أكثر متانة وقساوة.

الجلد المصبوغ

ينقع اجللد في برميل كبير لكي تتغلغل الصباغة 
في اجللد غير املدبوغ. وبخالف األحذية املصبوغة، 
يعد اجللد املصبوغ مساميا، مريحا ولينا أكثر، 
ويتمتع مبظهر طبيعي أكثر، و»متسامحا« أكثر 
مبعنى أن أي خدش س����طحي لن يظهر س����وى 

الطبقات املصبوغة حتته.

»سواتش« تعلن عن مجموعة ساعات أيروني الكالسيكية 
باللون الذهبي واملطعمة بفصوص كريستالية

»اليف ستايل« تطلق أول متاجرها املستقلة في الكويت 
مساحة املتجر اجلديد تبلغ 300 متر مربع

 )Swatch( تقدم شركة سواتش
السويس���رية املتخصص���ة في 
صناعة ساعات اليد واملجوهرات 
مجموعته���ا الت���ي حتمل اس���م 
 )Night Glows( »ناي���ت غل���وز«
مزينة بأسطح ذهبية وفصوص 
كريستالية براقة في ستة خيارات 
جديدة على طرازها الكالس���يكي 
 ،)Irony( »املع���روف »أيرون���ي
إذ طرحت الش���ركة طرازين من 
 Irony( »فئ���ة »أيروني كرون���و
Chrono( ضمن فئت���ي »ميدمي« 
)حجم الوسط( و»بيغ« )احلجم 
الكبير( ف���ي حلة أنيقة متطورة 
باللون ال���وردي واللون الذهبي 
املعاجلني بطريقة ترسيب البخار 
التصميم  املادي )PVD(. وميتاز 
بالوضوح والسالس���ة، ويظهر 
فيه ميناء الساعة باللون األسود، 

افتتحت عالمة »اليف ستايل« 
التجارية الرائدة في مجال العطور 
املنزلية أول متاجرها املستقلة في 
الكويت في »س���تار مول«، فوق 
متجر »ماك���س« وبجانب »لولو 
هايبرمارك���ت«، وه���و ميتد على 

مساحة 300 متر مربع.
ويقدم املتجر اجلديد للعمالء 
مزيدا من املالءمة في احلصول على 
الطيف الواسع من منتجات العالمة 
التجارية. وبهذه املناسبة قال سايبل 
باس���و، مدير العمليات التنفيذي 
ملجموعة »الندمارك« الكويت: »يأتي 
افتتاحنا للمتجر اجلديد املستقل 
في إطار تنفيذ »الندمارك« خلطتها 
العالمات  التوس���عية عبر تقدمي 

طرازا مناسبا لكل املناسبات.
YCG404G ساعة »درمي نايت 

روز«
الطراز: أيروني كرونو.

YCG405G ساعة »درمي نايت 
يلو«

الطراز: أيروني كرونو.
YLG123G س���اعة »روز بيرل 

بالك«
الطراز: أيروني ميدمي.

YLG124G س���اعة »يلو بيرل 
بالك«

الطراز: أيروني ميدمي.
YGG704G ساعة »تشاركول 

ميدال روز«
الطراز: أيروني بيغ.

YGG705G ساعة »تشاركول 
ميدال يلو« 

الطراز: أيروني بيغ.

تطلق »اليف س���تايل« في كل 
موسم مجموعة من املنتجات املميزة 
التي تنسجم مع فلسفتها الفريدة، 
ويق���دم املتجر اجلديد املس���تقل 
العطور  مجموعة واس���عة م���ن 
املنزلية، مبا فيها العصي العطرية 
وأجه���زة التعطي���ر الكهربائي���ة 
والزيوت العطرية واإلكسسوارات 
وحقائب الي���د والهدايا ومنتجات 

الديكورات املنزلية.
كم���ا تواصل »اليف س���تايل« 
استقبال عمالئها الكرام في متاجرها 
ضمن مراكز »س���نتربوينت« في 
الساملية وحولي والري والفحيحيل 
الكوي���ت والفنط���اس  ومدين���ة 

والصليبخات واجلهراء.

طرازات من الستة إما على القرص 
أو امليناء.

تقدم الشركة طرازي »ميدمي« 
و»بيغ« من فئة »أيروني كرونو« 
مبقاسات »أيروني« املعتمدة، وهي 
40 و37 و33 مم على هيئة منتج 
من الفوالذ املصقول املقاوم للصدأ 
من الفئة L316، مقرونا بلمسة من 
الرفاهي���ة األنيقة بفضل اللونني 
الوردي واألصفر الذهبي املعاجلني 
بطريقة PVD وفصوص الكريستال 
البراقة البيضاء. يتسم التصميم 
باجلرأة واألناقة، فميناء الساعة 
أسود اللون، مع ملسات سوداء على 
السوار ووصالت من البالستيك 
األس���ود على كل طرازات املنتج 
عدا فئة »بيغ« منه، وذلك إلبراز 

أناقته ومتيزه. 
مجموعة »نايت غلوز« تقدم 

التجارية اجلديدة وتعزيز حضور 
العالم���ات التجاري���ة العاملة في 
املنطق���ة. وتعمل مجموعتنا على 
الوصول إلى الشريحة األوسع من 
العمالء بكل السبل التي تتماشى 
مع التزامنا الدائم بتقدمي اخلدمة 
الراقية وفق أفضل املعايير، وتعكس 
حرصنا على تزويد العمالء بأفضل 

املنتجات واخلدمات«.
وأض���اف باس���و: »تنس���جم 
توس���عتنا لنط���اق خدماتنا مع 
إس���تراتيجيتنا الرامي���ة لتعزيز 
محفظة منتجاتنا، وبالتالي ترسيخ 
عالقتن���ا مع عمالئن���ا، كما يعزز 
افتتاحنا ملتجرنا املستقل اجلديد 

من حضورنا في دولة الكويت«.

فيما تبرز مكوناته بفعل األسطح 
املذهبة الالمعة، ويعزز من تألق 
الكريس���تال  املنتج وجود قطع 
البراقة الشفافة البيضاء في أربعة 

بأجود أن����واع األملاس متراوح 
النقاوة بني )vvs –vs –si( كما 
أود أن أذك����ر بأن لون األملاس 

.)H color(
إن ه����ذه الس����اعة البراقة 
تناسب األمسيات واملناسبات 
لكي تعكس صورة سيدة تتحلى 
بحس الذوق والرقي واألناقة.

نأتي هنا بالس����ؤال األهم 
ملا يج����ب علي����ك اختيار هذه 
الساعة؟ س����يدتي هنا جوهر 
الش����مس  احلدي����ث، س����اعة 
 )The Diamond Sun( املاس����ية
قطعة مجوه����رات ثمينة فهي 
جتمع بني الكالسيكية والتقنية 
بوجود قرص مرصع باألملاس 
متحرك فبرغم حجمها ووزنها 
الذي يضغط على العمود الذي 
انه  إال  الساعة،  يحرك عقارب 

مرن بطريقة سلسة وليونة.
س����تالحظني س����يدتي أن 
الساعة خاطفة األنظار ستميزك 
أينما تكونني فسوف تسرقني 

األنظار.
وال نري����د ان ننس����ى انها 

تتوافر بثالث فئات:
٭ ترصيع األملاس على القرص 
بعدد 66 ماسة وزنها )0.680( 

قيراط.
٭ ترصيع األملاس على القرص 
واإلطار اخلارجي بعدد )207( 

ماسات وزنها )2.1( قيراط.
٭ ترصيع األملاس على القرص، 
اإلطار الداخلي واإلطار اخلارجي 
بعدد 311 ماس����ة وزنها )3.2( 

الشمس املاسية في سماء روائع جنيڤ 
The Diamond Sun للساعات

 Montana من إبداعات  

قراريط.
الرائعة  إنها الساعة  حتما 
من أفضل ما ميكن أن يختصر 
الذوق الرفيع ودقة مالحظتها 
بأس����لوب أناقتها، كما عودتنا 
مجموعة )Montana( بتميزها 
التطور  بأسلوب ال يتبع غير 

والتقدم.
األس����عار تب����دأ م����ن 280 

دينارا.
التواجد: شركة روائع جنيڤ 
إنها  للساعات حصريا، حيث 
متواجدة في فرع مركز الراية 
22997623- اوملبي����ا م����ول 

.22268627

كما علمن����ا أن املرأة دائمة 
التغيير والتجديد وحب االنطالق 
نحو مظهر مبدع ذات مستوى 
رفيع بفن األناقة والرقي، أطلقت 
Maison De Prince السويسرية 
س����اعة The Diamond Sun من 

.Montana إبداعات
الت����ي   Maison De Prince
لديه����ا خيال واس����ع وطويل 
املدى، تأسست عام 1928 � لوزان 
سويسرا � وقد توجت إبداعاتها 
بابتكار فن عصري متكامل الى 
امرأة تستحق املضي نحو عالم 
مليء باملوض����ة والتميز، فقد 
قامت بإصدار أحدث ما ميكن أن 
يتصوره املرء من إبداع ال متناه 
بتطور ودقة تفاصيل التي ميكن 
أن تالحظيها وجميع من حولك 
س����يالحظونها، فهي متوافرة 
باللون الذي يناس����ب مزاجك 
وكيفية ارتدائك ملالبسك، أو ما 
يتوافق مع املناسبة التي تودين 

ارتداء الساعة بها، منها:
 )360L ٭ )الفضي بدرجة نقاوة
)أنقى وأصفى األنواع( ليظهر 

ملعانا يلفت االنتباه.
٭ )الذهبي طالء ذهبيا عيار 18 

سماكة 10 ميكرونات(.
٭ )الذهبي الوردي طالء ذهبيا 
عيار 18 سماكة 10 ميكرونات.

٭ )MIX الذهب����ي والفض����ي( 
يتماشى مع حرية املكان والزمان 
وكيفية ارتداء مالبس����ك دون 

التقيد.
إضاف����ة الى انه����ا مرصعة 

»Ar_Drone.O.2« حضور جماهيري مبسابقة »فانتسي وورلد« لطائرة
أبهرت شركة فانتسي وورلد 
رواد سوق شرق واحلضور في 
مسابقتها التي أقامتها مبناسبة 
وصول طائرة فيرجن اجلديدة 
أقامت  »Ar_Drone.O.2« حيث 
»فانتسي وورلد« مسابقة خاصة 
إلطالع اجلمهور على مزاياها، 
وكان���ت الش���ركة ق���د أقامت 
مسابقتها األولى في الس فيغاس 
يناير املاضي لتكرر التجربة في 
الكويت وفق املستوى ذاته وعدد 
املتسابقني وظروف الطيران وما 
يرافقها من عوائ���ق، إذ يقوم 
املتسابقون بالطيران ويحاولون 
جتاوز تلك العوائق والصعوبات 
ليحصلوا عل���ى نقاط محددة 
لكل عائق يتم جتاوزه وليتم 
تأهلهم للتصفي���ات النهائية، 
والفائز احلاص���ل على أعلى 
عدد من النق���اط يتم تتويجه 
بط���ال للكويت، وبعد ذلك تتم 
مخاطب���ة الش���ركة األميركية 
العتباره ممث���ال للكويت في 
الكبرى  مسابقة الس فيغاس 
البطولة  وليشارك مبناسبات 

حيث انه���ا مزودة ب� 4 مراوح 
التحكم اضافة  لضمان جودة 
الى كاميرتني أمامية وخلفية مع 
إمكانية العمل باألماكن املغلقة 
واملكش���وفة، وهي مصنوعة 
ألي���اف كربوني���ة ومواد  من 
بالستيكية عالية املقاومة، ويتم 
التحكم فيها السلكيا عن طريق 
»الواي فاي« عالي الدقة، كما انها 
م���زودة أيضا ببرامج ملعاجلة 
الصور للحصول على صور ذات 
جودة عالية، وميكنها الطيران 
بس���رعة تتجاوز 18 كيلومترا 

في الساعة.
وبطيران متواصل ملدة 12 
دقيق���ة ووزنها 420 غراما مع 
القطعة اخلارجة و380 غراما 

من دونها.
ودعت شركة فانتسي وورلد 
جميع هواة وعشاق هذا النوع 
اقتنائها  ال���ى  الطائ���رات  من 
التحكم بها  وجترب���ة متع���ة 
ليتمكنوا من املشاركة مبسابقة 

فانتسي وورلد.
 ٭حسين البريكان

على خدمة عمالئه���ا وإتاحة 
أمامهم ليش���اركوا  الفرص���ة 
بهذه املسابقة بعد ان نالت هذه 
الطائرة إعجاب مستخدميها، 

هناك ال���ى جانب أبطال الدول 
األخرى املشاركة في املسابقة.

وتأتي هذه املسابقة انطالقا 
من حرص شركة فانتسي وورلد 

متابعة من اجلمهور لفقرات املسابقة

أحد املتسابقني ميرر طائرته من بني احلواجز جانب من املسابقة

عدد من املتسابقني واملتسابقات في »فانتسي وورلد«


