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 تشكيلة آسرة من ساعات وإكسسوارات

VERSACE 1969 حصرياً لدى روائع جنيڤ
التش����كيلة الكالس����يكية 
س����اعات  م����ن  اجلدي����دة 
 VERSACE1969 واكسسوارات
فصل آخر يض����اف ملجموعة 
روائع جنيڤ للس����اعات من 
املاركات العاملية وجزء ال يتجزأ 
من قائم����ة اإلبداعات الفريدة 
لديها، ساعات واكسسوارات 
VERSACE1969 حت����ف فنية 
لتجسيد رؤية املصمم، ومزيج 
من العصرية والرقي خللق إلهام 
ال حدود له، تتجلى بتصميم 
كالسيكي ساحر ينطق بالفخامة. 
والكماليات والتفاصيل اإلضافية 
هي احلل األمثل للظهور بإطاللة 
متكاملة حي����ث تضيف تألقا 
للمظهر العام، وتعتبر الساعات 
واالكسس����وارات م����ن أب����رز 
اللمسات التي متنحك األناقة 

املتكاملة دون أدنى شك.
س����اعات واكسس����وارات 
VERSACE1969 تناسب جميع 
املناسبات واإلطالالت، حيث 
ميكن ارتداؤها م����ع املالبس 
العصري����ة اليومي����ة، وكذلك 
تأسر القلوب من خالل ارتدائها 
للسهرات الكالسيكية لتعبر 
عن شخصيتك ومزاجك في كل 
 VERSACE1969 حني. وتتوج
على عرش األنوث����ة هذا لهذا 
املوس����م، بإط����الالت مختلفة 
متنح����ك اخلي����ارات املتعددة 
جلميع املناس����بات، حيث مت 
التركيز على األلوان في هذه 
التشكيلة لتتوافق مع جميع 
احللي الت����ي تتزين بها املرأة 

مع الساعة.
الساعة الفضية من ساعات 
VERSACE1969أحادية اللون 
البراق����ة تناس����ب مجوهرات 
الفضة واألملاس للمناس����بات 
الرسمية واألمسيات اخلاصة 

لتمنحك إحساسا بالرقي.
والتصميم ثنائي اللون يجمع 
ما بني الل����ون الذهبي واللون 
الفضي، والفض����ي والذهبي 
الوردي، لتكون الساعة اخليار 
األمثل للنش����اطات اليومية، 
ميكن ارتداؤها مع جميع أنواع 

تقدم محالت س���نتربوينت 
مجموعة مذهلة م���ن خيارات 
الهدايا املثالية لش���هر رمضان 
املبارك، فقد ابتكرت أكبر سلسلة 
ألزياء العائلة في املنطقة مساحة 
مخصصة للهدايا احلصرية في 
محالتها، تزخر باألطقم اجلميلة 
واألكسسوارات املنزلية ومنتجات 
االس���تحمام والعناية باجلسم 
وغيرها من اخليارات التي جتعل 
من التس���وق في شهر رمضان 
متعة رائعة وتقدم أروع تشكيلة 

من الهدايا اجلميلة ألحبائكم.
وملزيد من املتعة في اختيار 
الهدايا، ابتكرت س���نتربوينت 
أكي���اس الهداي���ا والبطاق���ات 
اخلاصة التي جتعل مشترياتكم 
أكثر متيزا. كما متتلئ الرفوف 
مبعروض���ات العالمة اجلديدة 
لش���هر رمضان والعيد، والتي 
حتفل بأحدث تشكيلة من مالبس 
األطفال واألزياء واالكسسوارات 
واألحذية. في هذا الس���ياق قال 
س���اميون كوبر، رئيس عالمة 
سنتربوينت، ان منهجية العالمة 
التي تركز على العمالء وتلبية 
رغباتهم ساهمت مساهمة فعالة 
في تق���دمي أفضل حلول الهدايا 
للمتسوقني، وأضاف: »نشهد عادة 
ارتفاعا في شراء الهدايا خالل شهر 
رمضان املبارك، فخصصنا هذا 
العام مساحة لعمالئنا متكنهم 
من التسوق بسهولة والعثور 
على معروضات مميزة للمنزل 
والعناية باجلسم بأسعار ممتازة، 
ميكنهم أن يقدموها بفخر كهدايا 

لألسرة واألصدقاء«.
ركن الهدايا: في شهر رمضان 
املبارك، أس���عدوا أحباءكم من 
األسرة واألصدقاء بهدايا جميلة 
ومبتك���رة من س���نتربوينت، 
حيث تق���دم العالمة مجموعة 
فريدة ذات ملسات فنية جميلة 
من االكسسوارات املنزلية لدى 

املجوهرات واالكسس����وارات 
فهي س����اعتان في واحدة. أما 
عن االكسسوارات فتضع ماركة 
VERSACE1969 بصمته����ا في 
مجموعة اكسسواراتها اجلديدة 
2016 التي تتميز بتصميماتها 
األنيقة ذات شعار واحليوية 
في آن واحد األمر الذي يعكس 

البساطة والذوق الرفيع.
وتأسست املاركة العاملية 
أبيليمنت����و   VERSACE1969
سبورتيفو في ميالن بإيطاليا، 
من قبل اليساندرو فيرساتشي، 
ع����ام 2001. وتنوعت مجاالته 
من مالبس رجالية ونسائية 
ومنتجات جلدية وساعات فخمة 
وخ����وامت زواج، ومع خبرته 
الطويلة ف����ي مجال التصميم 
واألزي����اء، خلق اليس����اندرو 
فيرساتش����ي مفهوما يهيمن 
بش����كل كبير ومستوحى من 

»اليف ستايل«، كاملصابيح األنيقة 
واكسسوارات احلمام والثريات 
وأواني الطعام وحلول تعطير 
املنزل ول���وازم املائدة واألثاث 
املنزلي. تتنوع العالمات التجارية 
مثل »إلي���ت دو ارت« و»أدور« 
و»ساشا« لتقدم الهدايا املثالية 
وتكمل االجتماعات العائلية في 

املوسم املنتظر. 
أناقة األطف���ال: لدى »بيبي 
ش���وب« مجموع���ة رائعة من 
الفساتني اجلميلة التي ستجعل 
من طفلتك أميرة. ألوان الباستيل 

األناقة اإليطالية واألس����لوب 
واجلودة. في الوقت احلاضر 
تعتبر VERSACE1969 أبليمنتو 
س����بورتيفو اس����تمرارا لهذه 
التقالي����د والطليعة، وتهدف 
للحفاظ على اجلودة في جميع 
مجاالت العالمة التجارية من 
مالب����س رجالية ونس����ائية 
ومنتجات جلدية وس����اعات 
فخمة وخوامت زواج، وحتافظ 
على خلودها بتقاليدها وأناقتها 
من خالل االستمرار في اإلبداع 
واالبتكار ف����ي مجال املوضة 

واالجتاهات العامة.
كل خطوة في مراحل تطور 
العالمة التجارية كانت متثل 
حتديا داخل الشركة وحتديا 
أكبر مع الشركات املنافسة في 
ذات املجاالت مما جعلها تتميز 
باحلضور القوي احلذر يهدف 

لضمان اجلودة دون تهاون.

الهادئة م���ع األل���وان الالمعة 
كال���وردي الذهب���ي او الفضي 
والدرجات الكالسيكية أما ألناقة 
األوالد، فيقدم »بيبي شوب« نخبة 
مختارة من موديالت الشورتات 
والبنطلون���ات م���ع القمصان 
وبلوزات البولو وربطات العنق 

األنيقة. 
أزياء رمضان: تتميز خيارات 
»س���بالش« من األزياء املالئمة 
لرمضان بأناقتها املميزة التي 
تبحث عنه���ا كل محبة لألزياء 
والتألق. قصات جميلة وموديالت 

ترحيب بضيوف »الرفاعي«

اختيارات واسعة من املكسرات والقهوة والبهارات واملنكهات واحللويات

مجموعة من أفضل املنتجات لشهر رمضان من »الرفاعي«
أقام����ت محمصة الرفاعي، 
االسم الرائد في توفير مجموعة 
واسعة من املكسرات والفواكه 
املجففة واحلبوب الفاخرة في 
منطقة الشرق األوسط، حفل 
»قري����ش« لالحتف����ال بقدوم 
ش����هر رمض����ان الفضيل في 
فرع »اخلليجي����ة« بحضور 
عدد من اإلعالميني واملدونني 
والش����خصيات املؤث����رة في 
شبكات التواصل االجتماعي.

وف����ي إط����ار االحتف����ال، 
استضافت »الرفاعي« الشيف 
جميلة اللنقاوي التي أبهرت 
احلضور بتحضير 3 وصفات 
رمضانية مميزة مس����تخدمة 
منتجات الرفاعي. واس����تمتع 
احلضور بليلة رمضانية مميزة 
على أنغام التخت الش����رقي، 
باإلضاف����ة إلى املش����روبات 
واحللويات الرمضانية املتوافرة 
عند »الرفاعي«، والتي كانت 
حريصة على إهداء احلضور 
هدايا تذكارية مكتوبة باخلط 
العربي.  وتفخر محمصة الرفاعي 
بأن تقدم لعمالئها في الكويت 
أوسع تش����كيلة من املنتجات 
الرمضانية الرائعة التي يتم 
تغليفها وتعبئتها بشكل مميز 
مستوحى من الشهر الكرمي. 
وتتوافر املجموعة حصريا في 
جميع فروع الرفاعي املنتشرة 
في جميع أنحاء الكويت، والتي 
تضع مبتناول العمالء مجموعة 
متنوعة من األصناف والهدايا 

التي تناسب كل األذواق. 
كما تقدم محمصة الرفاعي 
مجموعة ممي����زة للذواقة من 
األصناف ذات اجلودة العالية 
مثل م����اء الزهر، م����اء الورد، 
التمر واملشمش املجفف )قمر 
الدين(، التي هي مبنزلة مكونات 

رئيس����ية لتحضير احللوى 
واألطباق الرمضانية اللذيذة.

وفضال ع����ن ذل����ك توفر 
محمصة الرفاع����ي مجموعة 
مختارة من الهداي����ا الرائعة 
املخصصة للشهر الفضيل والتي 
تتوافر في علب مميزة ومغلفة 
بشكل جميل مثل الطربوش 
والهدايا على شكل هالل، إلى 
جانب غيرها من الهدايا التي 
حتمل الطابع التراثي والتقليدي 
الفاخر مثل القفص اخلشبي، 
الص����دف، الصواني املعدنية 
والسالل الكبيرة، ليس هذا فقط، 
بل ميكن للوالدين أيضا اختيار 
علب القرقيعان بشخصيات 
ورسومات متنوعة وما أفضل 
من هدايا الرفاعي كمرافق للسفر 
أو اختيارهم كالهدية األمثل؟ 
سيكون موظفو »الرفاعي« على 
أمت االستعداد ملساعدتكم في 
اختيار التشكيالت التي تالئم 
مناسبتكم، باإلضافة إلى أنه 
ميكن تعبئة التش����كيالت في 
أكياس خاصة محكمة اإلغالق 
لضمان احملافظة على جودتها 

ومذاقها.

»مارينا« يستقبل شهر رمضان املبارك بأجواء عائلية مميزة
مبناسبة حلول ش����هر رمضان املبارك، يقدم فندق مارينا 
الكويت باقة من الع����روض الترويجية اخلاصة التي تضمن 
للضيوف جتربة استثنائية بكل املقاييس. وميكن للزوار التمتع 
بأشهى النكهات من بوفيه اإلفطار في مطعم »أتالنتيس« وسط 
اإلطالالت الساحرة على اخلليج العربي، واختبار بوفيه الغبقة 
والسحور املفعم بتشكيلة واسعة من األطباق اللذيذة في خيمة 
»قم����ر املارينا« داخل مطعم »Six Palms«، حيث تعكس طابع 
الدفء واألجواء الرمضانية، وتعد اخليار األفضل ملجموعات 
الضيوف ووجبات اإلفطار والسحور للشركات، إذ تتسع لنحو 
200 ش����خص، وحتظى خيمة »قمر املارينا« برعاية »طيران 
اإلمارات«.  بهذه املناس����بة، قال مدير عام الفندق نبيل حمود 
»نحرص دائما على إثراء العروض الرمضانية في الفندق مبا 
ينسجم مع األجواء الروحانية الهادئة خالل ساعات الصيام، 
واللقاءات االجتماعية املميزة مع األهل واألصدقاء منذ غروب 
الشمس حتى موعد الس����حور، وقمنا من هذا املنطلق بإعداد 

بوفيه فاخر لوجبة اإلفطار ميكن للضيوف التمتع يوميا مبا 
يحتويه من أشهى األطباق احمللية والعاملية، مبا في ذلك منصات 
الشاورما واملازة والسلطات وأنواع احلساء املختلفة باإلضافة 

إلى األطباق الرئيسية واحللويات الرمضانية التقليدية«. 
وأضاف: يقدم فندق مارينا الكويت لضيوفه وزواره جتربة 
استثنائية خالل الش����هر الكرمي، تظللها قيم احملبة والتآخي 
التي تتجلى في ش����هر رمضان املبارك. وال يس����عنا في هذه 
املناسبة س����وى أن نتقدم بأحر التهاني وأطيب األمنيات إلى 
جميع ضيوفنا وزوارنا وجميع أهل الكويت، على أمل لقائهم 

والترحيب بهم في الفندق لقضاء أوقات ال تنسى. 
ويعتبر مسرح وقاعة سلوى صباح األحمد الوجهة املثالية 
للوالئم اخلاصة ووالئم الش����ركات، حيث تقدم جتربة فريدة 
مبا يتناس����ب وذوق الضيوف، وتتس����ع هذه القاعة الرائعة 

لنحو 500 شخص. 
ويعمل الطهاة احملترفون في الفندق على حتضير أشهى 

األطباق الت����ي ترضي كل األذواق، وبهذا ميكن للزوار التمتع 
مبأكوالت املوائد املفتوحة ومنصات الطهي، واحتساء املشروبات 
الرمضانية التقليدية، مثل اجلالب والعرق سوس وقمر الدين 
والتمر هندي. ويقدم الفندق لزواره خالل شهر رمضان املبارك 
فرصة التلذذ مبجموعة استثنائية من أشهى األطباق العربية 
والشرقية في أجواء هادئة، تكملها منصات الطهي واحللويات 
واملشروبات التقليدية، إضافة إلى مجموعة من نكهات الشيشة 
)النرجيل����ة(.  واختتم حمود قائ����ال »بفضل املوقع احليوي 
للفن����دق على مس����افة قريبة من أبرز الوجه����ات الرمضانية 
ومراكز التسوق، فإننا على ثقة بأنه سيكون اخليار املفضل 
سواء للضيوف أو للزوار الراغبني في التعرف على التقاليد 

الرمضانية العريقة خالل الشهر الفضيل«. 
زي����ارة فندق مارينا الكويت خالل ش����هر رمضان املبارك 
جتربة مفعم����ة بأروع األجواء ومنطلق لقضاء أروع األوقات 

بصحبة األهل واألصدقاء.

»تشارمز مالكيت«.. رؤية شاعرية لألمل من »فان كليف أند آربلز«

في خطوة تتماش���ى مع 
 Poetry of ،ش���اعرية الوقت
TimeTM تغني الدار مجموعة 
 Charms ساعات تش���ارمز
بإصدار خاص ملنطقة الشرق 

األوسط.
 Charms تشارمز مالكيت
Malachite نسخة جديدة من 
هذه الساعة، تقدمها فان كليف 
آربلز، وبشكل حصري  أند 
ملنطقة الشرق األوسط، مع 
احملافظة على كل ما فيها من 

طابع مرح وأنثوي، 
أثيرية تطبع  مع ملسات 

 Charms ساعة تشارمز
العش���رينيات من  ف���ي 
القرن العش���رين، بدأت دار 
فان كليف أند آربلز في ابتكار 
حلي متدلية مفعمة باملرح 
والش���اعرية، وجذبت هذه 
االبتكارات أذواق النخب من 
حول العالم، وكانت مبنزلة 
رموز تقليدية للحب وحسن 
الطالع، منه���ا نبات الهدال، 
والقلوب، وحدوات اجلياد، 
الرباعية  البرسيم  وزهرات 

األوراق.
وصممت ساعة تشارمز 
للم���رة األولى في   Charms
العام 2008، وهي تخلد هذا 
التقليد من خالل إثبات نفسها 
كاحد االبتكارات األيقونية 
لدار فان كليف أند آربلز في 
عالم صناعة الساعات. هذه 
املجموعة األنثوية مستوحاة 
م���ن احلظ الس���عيد، وهي 
جتسد حكاية سعادة خالصة. 
تتزين خطوطها األنيقة، التي 
جتسد األس���لوب األنثوي 

للدار، بحلية متدلية مرحة، 
تدور لترافق حركات الرسغ. 
وبفضل رقصتها السعيدة، 
يصبح كل يوم مليئا بساعات 

وماضة وبراقة.
والي���وم تأتينا س���اعة 
 Charms تش���ارمز مالكيت
Malachite بإص���دار مرق���م 
وبشكل حصري في الشرق 
األوس���ط، وهي تبقى وفية 
لتصميمها األصلي، ولو أنها 
تتأل���ق بابتكار ملون ضمن 

املجموعة.
ويتميز حجر املالكيت بأنه 
رمز لألمل وجمال الطبيعة، 
ويبدو هنا في حاوية ساعة 
من الذهب األصفر بقطر من 
32 ملم للمرة األولى، يقال إن 
هذا احلجر هو احلجر احلارس 
للمسافرين، وهو يدل على 
التجدد املستمر للنبات من 
خالل لونه األخضر الداكن. 
يرم���ز هذا احلجر أيضا إلى 
طاقة الوالدة من جديد، ويلقي 
ببريقه املش���ع على قرص 
الساعة، فيما تزدان احلاوية 
املتقوسة بتفاصيل ذات أناقة 

نادرة، بحيث يسطع موضع 
احلاوية من الساعة بصفني 
من أحج���ار األملاس وحلية 
متدلي���ة مرصوفة باألملاس 

تتميز بنقش األيقوني.
السوار املصنوع من  أما 
جلد التمساح القابل للتبديل، 
 ®Alhambra فمتوافر بلون

ألهامبرا
أخض���ر مل���اع أو أبيض 
يع���وزه البري���ق، يعان���ق 
الرس���غ ويطب���ع التصميم 

بنور وملاعية.
ساعة تش���ارمز مالكيت 
Charms Malachite: حاوية 
من الذهب األصفر، قطر من 
32 ملم، موضع احلاوية من 
الس���اعة مرصع بصفني من 
األملاس بالقصة املستديرة.
وقرص الساعة: مالكيت

حلية متدلية قابلة للدوران 
مرصوفة باألملاس

»…°N« اجلزء اخللفي من 
احلاوية من الذهب األصفر، 
منقوش بالرقم، حركة كوارتز. 
توليفة ملؤها االنس���جام و
Charms تليق هذه النسخة 
اجلديدة واألثيرية من ساعة 
املناسبات،  تشارمز بجميع 
وهي تعيد ابتكار املجوهرات 
مبزيج أنيق من الذهب األصفر 
واملالكيت واألمل���اس، فيما 
تضمن اخلطوط األنيقة لهذا 
االبتكار انسجاما مثاليا مع 
 Alhambraألهامبرا مجموعة 
أو م���ع مجموع���ات برليه 
PerléeTM، وفيها يتحد الذهب 
األصفر مع حجر املالكيت في 

احتفال باملرح والنقاء.

»سنتربوينت« تطلق مجموعة مميزة من الهدايا لرمضان املبارك

فضفاضة وتصاميم كالسيكية 
بنقوش مثيرة لالهتمام جتعلك 
تتألقني بأكث���ر اإلطالالت أناقة 
وتفردا خالل رمضان، مع مجموعة 
من فساتني احلفالت اجلميلة التي 
تبرز سحرك وتألقك في العيد. أما 
للرجل األنيق، فتقدم »سبالش« 
مجموعة من السترات املثالية 

لرمضان والعيد.
تشكيلة األحذية: تقدم »شو 
مارت« تش���كيلة واس���عة من 
املوديالت اجلميلة التي تضفي 
ملس���ة مميزة من اجلم���ال إلى 
أمسياتك هذا الشهر. موديالت 
المعة وأخرى بكعب مرتفع مع 
ألوان زاهية وغيرها من القطع 
املميزة، وتركز مجموعة أحذية 
الرجال على اخليارات العملية 
األنيق���ة التي تضي���ف فخامة 

ورسمية إلى إطاللتك.
وللفتيات الصغيرات تتمازج 
التصاميم اللماعة باجلانب العملي 
في رمضان، من خالل تصاميم 
الصنادل املريحة بلمسات المعة 
وكريس���تاالت جتع���ل أميرتك 
الصغيرة تشعر بالتميز خالل 
املوسم. وتتواجد تشكيلة رمضان 
لهذا املوس���م في جميع متاجر 
»س���نتربوينت« املوجودة في 
الري، حولي، الس���املية، مدينة 
الكويت، الفحيحيل، الفنطاس، 
الصليبخات، اجلهراء، واملتجر 

الرائد في مجمع األڤنيوز.

عوامل متيز العالمة التجارية 
أبيليمنت����و   VERSACE1969

سبورتيفو:
اجل����ودة في كل ميدان من 
ميادين املوض����ة العاملية من 
مالب����س رجالية ونس����ائية 
ومنتجات جلدية وساعات فخمة 
وخوامت زواج، واجلودة حتافظ 
على النتيجة واملنتج النهائي، 
وكذلك صورة الشركة في جميع 
أنحاء العالم، املس����اءلة نحو 
العالمة التجارية، واملنتجات، 

واملستهلك.
واإلبداع والبحث املستمر 
واملراقبة لالجتاهات واحتياجات 
املس����تهلكني الدولي����ة، م����ع 
احلفاظ على األصالة واإلبداع. 
تتوافر ساعات واكسسوارات 
أبيليمنت����و   VERSACE1969
س����بورتيفو لدى فرع روائع 

جنيڤ مبجمع البيرق.


