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حصرياً لدى روائع جنيڤ للساعات

ساعة My Way اجلديدة من Fenedi  جتمع بني التألق واالبتكار
اجللدي للساعة بااللوان االسود 
واالبيض واالحم����ر واالصفر 

لتطابق لون الفراء.
 Fendi My تتوافر س����اعات
Way من الستيل، او من الستيل 
مع اطار من الذهب االصفر او 
الوردي، كما تتوافر باصدارات 
مصنوعة كليا من الذهب االصفر 
او الذهب الوردي، منها موديالت 
مرصع����ة باالملاس او من دون 
 Fendi ابتك����رت ترصيع، كما 
Timepieces اصدارا خاصا من 
50 قطعة مرصعة بشكل كامل 

بأملاسات براقة.
أنيقة راقية من دون الفراء، 
متألقة صاخبة مع الفراء، ساعة 
Fendi My Way ستغري كل امرأة 
بأن تؤك����د متيزها باملزج بني 
الرقي واالبتكار، وهي متوافرة 

حصريا لدى روائع جنيڤ.

الثعل����ب القطب����ي او الثعلب 
الرمادي لكون����ه يتميز بفراء 
النعومة،  طويل سميك شديد 
يتألق بدرجات لونية متعددة، 
وقد جنحت مشاغل Fendi للفراء 
بفضل مهارة حرفييها الفريدة 
في تطوير ه����ذا الفراء بألوان 

مختلفة.
 My Way وتتمي����ز س����اعة
ايضا بس����وار من جلد العجل 
امللون الفاخر املصنوع من اجود 
اجللود، والذي يتميز مبلمس 
البارزة،  فريد من احلبيب����ات 
كما يتميز السوار بتأثير رائع 
للون����ني نتيجة دم����غ اجللد، 
وهو اسلوب تقليدي يستخدم 
في انت����اج اجلل����ود، ويعتبر 
� باالضاف����ة الى الف����راء � احد 
املجاالت التي تتألق فيها خبرات 
عالمة Fendi، ويتوافر السوار 

ولتزيني هذه الساعة االنيقة، 
ابتكرت Fendi Timepieces قطعة 
منفصلة من فراء الثعلب املوزع 
مبا يشبه الريش، ميكن تثبيته 
بالس����اعة عن طري����ق مترير 
الس����وار عبره، وقد مت اختيار 

توقيع Fendi بلطف على اطار 
علبة الساعة وعلى ابزمي سوارها 
ليضفي ملسة من الرقي تعزز من 

تألق الساعة وتفردها.

فراء الثعلب املتألق

أنيقة وجريئة، تعكس انوثة 
فائقة. ساعة My Way اجلديدة 
من Fendi تزينها قطعة من فراء 
انتاجها في  الت����ي مت  الثعلب 
التابعة لعالمة  الفراء  مشاغل 
Fendi، ومن املمكن ارتداء الساعة 
من دون هذا الفراء في املناسبات 
الرسمية، او مع الفراء للتألق 
في احلفالت الس����اهرة. ساعة 
صممت للمرأة االنيقة الواثقة 
التي تبحث عن ساعة تعكس 

شخصيتها. 
تعكس هذه املجموعة بصدق 
 ،Fendi الروح االبداعية لعالمة
حيث تتميز بعلبة ساعة ذات 
تصميم جديد وفريد تبرز فيه 
انحناءات جذابة مس����توحاة 
من تصميم املدرجات االثرية 
القدمية � في اشارة الى االصول 
الرومانية لدار املوضة � ويظهر 

شارك م.سليمان الشتيل مبعرض التصميم الهندسي 
لطلبة كلية هندسة البترول من خريجي جامعة الكويت، 
والذي أقيم حتت رعاية وزير الدولة لشؤون الشباب 
ووزير اإلعالم الش���يخ س���لمان احلم���ود، حيث قدم 
اخلريجون لوحة فنية رائعة حازت إعجاب احلضور 
من مش���اركني ومتابعني البداعات الطلبة واخلريجني 

من املهندسني.

م.سليمان الشتيل متوسطا العون واحلسن

الشتيل شارك في معرض
 التصميم الهندسي باجلامعة

انطالق كرنڤال »هال كويت«
 18 فبراير برعاية وزير اإلعالم

»بايليس« تطلق تشكيلة جديدة

اس���تمرارا ألنش���طتها في إقامة األنش���طة الفنية 
 Bello والثقافية واملع���ارض املتنوعة تنظم مجموعة
 q8mee اإلعالمية.. كرنڤال »هال كويت« ملجموعة Media

الشبابية الكويتية.
وقال���ت مديرة املجموعة مها الق���الف ان املعرض 
يقوم عليه ويشارك 
في���ه مجموع���ة من 
الكويت���ي  الش���باب 
الطموح، وذلك حتت 
رعاية وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان 
احلم���ود ومجموعة 
الفنانني  كبيرة م���ن 
واإلعالميني باإلضافة 
التغطي���ات  إل���ى 
التلفزيونية واإلذاعية 
املباش���رة لالفتتاح 
والفعالي���ات، حيث 
يضم الكرنڤال عروضا 
وفعالي���ات وفقرات 
متع���ددة م���ن داخل 
الكويت وخارجها، وعرضا مس���رحيا سيتم انطالقه 
ألول مرة بالكويت لش���خصيات كبيرة ومعروفة من 
الفنانني، ويضم أيضا اكثر من 100 مشارك من األفراد 
والشركات لعرض منتجاتهم حتت مكان واحد، خالل 
الفترة من 18 الى 28 فبراير املقبل في حديقة النافورة 
املوس���يقية، وذلك تش���جيعا للمبادرين من الشباب 

وأصحاب األفكار البناءة.

مع نهاية العام وبداية السنة اجلديدة، اطلقت بايليس، 
العالمة الرائدة في مجال مبيعات األحذية بالتجزئة جلميع 
أفراد العائلة، تشكيلة جديدة من األحذية تلبي تطلعات 
الباحث����ني عن التألق والتميز أو عن البس����اطة على حد 
سواء، من خالل باقة واسعة تالئم احتياجات جميع أفراد 

العائلة.
التش����كيلة  تضم 
النس����ائية  األحذي����ة 
والرجالية  الرسمية، 
والرياضية،  األنيقة، 
األطف����ال  وأحذي����ة 
املتنوعة األلوان بصور 
الشخصيات الكرتونية 
احملببة لألطفال. وتقدم 
بايليس تشكيلة واسعة 
من البوتات النسائية 
العريض����ة والطويلة 
املبطنة لهذا املوسم التي 
تالئم مختلف األذواق 
مبقاسات متنوعة متنح 
الراحة والدفء خالل 

الشتاء. 
واحتف����اال بنهاية 
الع����ام، تقدم بايليس 
تش����كيلة من األحذية 
مبختل����ف  البراق����ة 
الكعب  املوديالت ذات 
أو بدون كعب  العالي 
أو املفتوحة من األمام 
مع حقائب يد مختلفة 

األحجام واألشكال. 
أما تشكيلة األحذية 
فتض����م  الرجالي����ة 
املوديالت الرسمية وتلك 
املالئمة لالس����تعمال 
اليوم����ي، وكلتاهم����ا 
متنح الشعور بالراحة. 
تتوافر التشكيلة بألوان 
متع����ددة وتتماش����ى 
العملية  املالب����س  مع 

واملالبس الرسمية.
الفتي����ات  أم����ا 
الصغيرات فقد صممت 
بعض املوديالت لتلبي 
تطلعاتهن بتوفير باقة 
من األحذي����ة بألوان 
براق����ة وجذابة بدون 
كعب ترض����ي أذواقهن، أما الصبيان فلهم تش����كيلة من 
األحذية العصرية مبختلف األل����وان واملوديالت بصور 

الشخصيات الكرتونية احملببة لقلوبهم. 
ومع تغير املواس����م، تظل األحذية الرياضية العامل 
املشترك بني جميع التشكيالت، وتتوافر مبختلف األلوان 

واملوديالت التي يجمع عامل الراحة بني جميعها. 
حترص بايليس على توفير املوديالت املتنوعة التي 
تناس����ب مختلف املواسم واملناس����بات وتلبية تطلعات 

مختلف األعمار واألذواق.

مها القالف


