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ّ
عشاق ُّ
التميز واالستثناء بتصاميمها الالفتة
تأسر

بشراكة استراتيجية مع برج الحمراء و«مازيراتي»
ٍ

ساعات «لونجني ماستر»
َّ
تتألق ...بألوان جديدة

أسبوع الكويت للموضة العاملية
 ...اإلبداع واألناقة والجمال

ب ـ ـشـ ــراكـ ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مــع
بــرج الـحـمــراء ومــازيــراتــي انطلق
أسبوع الكويت للموضة العاملية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،الـ ـح ــدث األبـ ـ ــرز من
نــوعــه وال ــذي وضــع الـكــويــت على
خــارطــة التصميم الـعــاملــي ضمن
دائرة األسواق العاملية الرائدة في
هذا املجال.
وفـ ــي إط ــال ــة س ــاح ــرة مـفـعـمــة
ومـلـيـئــة بــالـسـحــر واألن ــاق ــة ومــن
أع ـلــى قـمــة ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت من
الطابق  ،60احتضن برج الحمراء
فـعــالـيــات ال ـعــرض األول ألسـبــوع
الكويت للموضة العاملية والــذي
تضمن مفاجآت خاصة بالنسبة
إلـ ـ ــى ع ـ ـ ــروض ت ـص ــام ـي ــم األزي ـ ـ ــاء
واملجوهرات  2017الحصرية.
أعربت شركة الحمراء العقارية
عـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث املـ ـتـ ـمـ ـي ــز انـ ـط ــاق ــا
م ـ ـ ــن إح ـ ـسـ ــاس ـ ـهـ ــا ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة إلبـ ـ ـ ــراز دور دولـ ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ك ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـي ــاح ــة
والتسوق في العالم العربي حيث
شـ ـك ــل أس ـ ـبـ ــوع املـ ــوضـ ــة امل ـن ـصــة
الوحيدة محليا لعرض تصاميم
عــامل ـيــة ف ــري ــدة ورف ـي ـعــة املـسـتــوى
وقدم نمطا فريدًا في األزياء التي
صممت خصيصا لتتناسب مع
ال ـ ـ ــذوق ال ـك ــوي ـت ــي ال ــرفـ ـي ــع ،حـيــث
يشتهر املجتمع الـكــويـتــي بحبه
لــأنــاقــة وت ـب ـنــي آخ ــر الـصـيـحــات
العاملية مع ما يتوافق مع الــذوق
والتقاليد الكويتية العريقة.
وقــد أعــربــت املــديــرة التنفيذية
ألسبوع الكويت للموضة العاملية
رب ـ ـ ــاب الـ ـحـ ـم ــادي عـ ــن ام ـت ـنــان ـهــا
ل ـشــراكــة ال ـح ـم ــراء إلت ــاح ــة فــرصــة
ال ـت ـعــاون فــي تنظيم ه ــذا الـحــدث
ال ـض ـخ ــم ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـكــويــت
والذي كان حدثا «بارزًا» وناجحا
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال امل ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــة ،وأثـ ـ ـن ـ ــت
ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـت ـم ـيــز وتــوف ـيــر
اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـحـ ـم ــراء
إلنجاح هذا الحدث الكبير.
ت ــألـ ـق ــت ال ـخ ـل ـف ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
مل ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــروض بـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــار
«مــازيــراتــي» املتميز .كما ترافقت
ال ـف ـع ــال ـي ــة ع ـل ــى م ـ ــدى أيـ ــامـ ــه مــع
عرض سيارة «ليفانتي  ،»Sأولى
اب ـت ـكــارات الـعــامــة مــن الـسـيــارات
الرياضية متعددة االستعماالت،
و ذلـ ــك ض ـم ــن م ـج ـمــع «ال ـح ـم ــراء
مـ ـ ــول» الـ ـتـ ـج ــاري ،م ــا أتـ ـ ــاح أم ــام
ال ـح ـضــور ف ــرص ــة قـيـمــة الخـتـبــار
قيادة هذه السيارة الفريدة.

إطاللة ساحرة

فخامة األسود

أناقة

أزياء عصرية

و بهذه املناسبة ،قال زياد أبو
ش ـق ــرا ،م ــدي ــر ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة
لـ ــدى «مـ ــازيـ ــراتـ ــي» ف ــي ال ـك ــوي ــت:
«ف ـ ـ ـخـ ـ ــورون ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
(أسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت لـ ـلـ ـم ــوض ــة
الـعــاملـيــة) ،بنسخته لـلـعــام .2017
ف ـم ــن امل ـ ـعـ ــروف ع ــن (م ــازي ــرات ــي)
تمثيلها املعنى الحقيقي للمهارة
الـ ـح ــرفـ ـي ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة امل ــدع ــوم ــة
بــروعــة التصميم وج ــودة األداء،
ح ـيــث ت ـق ــدم ال ـعــامــة تـحـفــا فنية
آسـ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــه ف ـ ـ ــي ق ـي ـم ـت ـه ــا
اإلبــداعـيــة مــع تلك الـتــي يطرحها
أسبوع املوضة في الكويت .لذلك
ن ـجــد أن ـف ـس ـنــا ش ــرك ــاء طبيعين
ل ـهــذه الـفـعــالـيــة ،ونـتـطـلــع بـشــوق
لـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــون ج ـ ـ ـ ـ ـ ــزءًا مـ ـ ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
مشابهة».

إبداع وجمال

رباب الحمادي أثناء العرض

وق ـ ــد عـ ــرضـ ــت  20م ـج ـمــوعــة
لــرب ـيــع وص ـي ــف  2017ملصممن
ع ــاملـ ـي ــن يـ ـضـ ـم ــون أكـ ـث ــر مـ ــن 20
م ـص ـم ـم ــا م ـ ــن ب ـ ــاري ـ ــس ولـ ـبـ ـن ــان
واملـ ـ ـغ ـ ــرب وال ـ ـجـ ــزائـ ــر والـ ـك ــوي ــت،
وذلــك لتلبية كل األذواق الباحثة
عــن التشكيلة الرفيعة مــن أجــواء
عاملية وعربية.
وح ـس ــب ال ـح ـم ــادي ج ـمــع هــذا
النمط التصميمي ما بن األزيــاء
الـجــاهــزة واألزيـ ــاء الــراق ـيــة ،وركــز
ع ـل ــى م ــاب ــس م ـص ـم ـمــة وم ـن ـفــذة
بـمـعــايـيــر األزي ـ ــاء الــراق ـيــة عــاملـيــا،
مـ ــؤكـ ــدة أن مـ ــن بـ ــن أهـ ـ ــم وأبـ ـ ــرز
األهداف سعي اللجنة التنظيمية
ال ـع ـل ـيــا وم ـج ـل ــس إدارة أس ـب ــوع
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـمــوضــة ال ـع ــامل ـيــة إل ــى
ت ـع ــزي ــز دور وح ـ ـضـ ــور ال ـك ــوي ــت

ضمن عــواصــم األزي ــاء فــي العالم
حـ ـي ــث ت ـم ـل ــك ج ـم ـي ــع املـ ـق ــوم ــات،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن األص ـ ــال ـ ــة والـ ـع ــراق ــة
التاريخية ألناقة املرأة الكويتية.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت «أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ــات ــت
تـنـتـشــر فـيـهــا ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
أهـ ــم م ـت ــاج ــر ال ـت ـس ــوق الـضـخـمــة
الـتــي تستقطب نسبة كـبـيــرة من
السياح الــذيــن يــزورونـهــا بأعداد
م ـتــزايــدة كــل س ـنــة» ،مـعـتـبــرة «أن
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــوضـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
ي ـش ـكــل أحـ ــد م ـن ـص ــات ال ـت ـســويــق
ل ـل ـس ـي ــاح ــة والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوق وزي ـ ـ ـ ــادة
الطاقة التشغيلية ملختلف املرافق
الترفيهية والفندقية محليا».
وق ــد شــاركــت عــامــات تـجــاريــة
م ـه ـم ــة ورائ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدث مــن
أبرزها النكوم ،بيضون ،إيف سان

لورانت ،علي حسن األربش ،نوبل
كلينك ،تــواق للعطور ،شركة بون
فــوايــاج للسياحة والـسـفــر ،رحلة.
كـ ــوم ،س ـبــا أن ــد مـ ــور ،شــركــة علي
عبدالوهاب ،أزهار املسك للعطور،
شركة أوغ ــوري للدعاية واإلعــان
الـتــي قــامــت بتصميم الــديـكــورات
بــاإلضــافــة إل ــى الــراعــي اإلعــامــي،
صحيفة «كويت تايمز».
حمل أسبوع الكويت للموضة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة مـ ـض ــام ــن عـ ـ ــدة أخـ ــرى
ورس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل س ــامـ ـي ــة م ـ ـفـ ــادهـ ــا أن
أسـ ـب ــوع امل ــوض ــة ي ــري ــد أن يظهر
للعالم أن صورة الدول العربية ال
تقتصر على «النزاعات» فحسب،
بل يمكننا أن نقدم أيضا صورة
عـ ـ ــن اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع وال ـ ـ ـفـ ـ ــن والـ ـجـ ـم ــال
واألناقة.

تقدم آخر صيحات املوضة بأسعار مناسبة

ِّ
«نيو لوك» ...جددي خزانتك في رمضان

«جددي خزانتك خال رمضان»!
هذا هو الشعار الذي رفعته «نيو
لـ ـ ــوك» ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل،
لتتيح الـفــرصــة لـلـمــرأة الـبــاحـثــة عن
األناقة والجمال ،كي تمتلك مابس
نهارية وليلية ليست فقط مناسبة،
وإنـمــا تجعل ح ــواء فــي ب ــؤرة النظر
واالهتمام من اآلخرين.
لـ ــدى «ن ـي ــو ل ـ ـ ــوك» ،ف ــي رم ـض ــان
 2017ثياب عـبــارة عــن قطع َمخيطة
خصيصا لـلـبــس الـيــومــي وفـســاتــن
ُ
م ــاكـ ـس ــي ت ـ ــرت ـ ــدى خـ ـ ــال ال ـل ـي ــال ــي
الرمضانية.
الـقـطــع الـنـهــاريــة تتمتع بقصات
دقيقة عـبــارة عــن خـطــوط مستقيمة
وأقـ ـمـ ـش ــة م ــائ ـع ــة ت ـع ـط ــي ان ـت ـعــاشــا
لـلـشـكــل .اخـتـيــار جــامـبـســوت بقصة
م ـت ـطــورة مـسـتـعـمـلــة أل ـ ــوان الـ ــوردي
الفاتح أو الرمادي الغامض.
وتشمل التفاصيل الرئيسية لهذا
امل ــوس ــم ال ـط ـيــات األمــام ـيــة والــربـطــة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـح ـ ـ ــزام .ي ـم ـك ـنــك
اك ـت ـش ــاف امل ــوض ــة ع ــن ط ــري ــق م ــزج
مــا بــن البنطلون القصير مــع تــوب
ذي طباعات زهــريــة .استكمل اللوك
بحقيبة كــاتــش وح ــذاء مفتوح ذي
كعب قصير.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى الـ ـلـ ـب ــاس امل ـثــالــي

لكل مــن النهار والـلـيــل ،قــم بتحديث
ال ـل ـبــاس املـفـضــل لــديــك م ــع كيمونو
الـ ـب ــوهـ ـيـ ـم ــي ف ـ ــي طـ ـب ــاع ــة األزه ـ ـ ـ ــار
املستوحى مــن التسعينات .يمكنك
إضـ ــافـ ــة أك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات لـ ـه ــذا ال ـل ــوك
ب ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال عـ ـقـ ــد ضـ ـيـ ــق م ـت ـع ــدد
الطبقات وزوج مــن كعب بالدانتيل
مفتوح من األمام.
حضور حدث قبل غروب الشمس؟
اح ــرص ــي ع ـلــى اخ ـت ـيــار مــاكـســي
ط ــوي ــل م ــع أك ـم ــام طــوي ـلــة ف ــي ظــال
ناعمة من اللون األخضر .الطباعات
املـمـيــزة إلظـهــار أنــوثـتــك مــع فساتن
م ــاك ـس ــي ط ــوي ـل ــة األك ـ ـمـ ــام ه ــي وع ــد
لتكون خزانة مابسك تشمل القطع
األساسية لهذا املوسم.
تعد املـعــادن الامعة والتفاصيل
املصنوعة مــن األسـفــل أسهل طريقة
إلبراز األناقة لهذا العيد ،وللمزيد من
االسترخاء والفخامة ،جــرب فستان
املــاكـســي الـفـضــي مــع اإلك ـس ـســوارات
امل ـن ـم ـق ــة أو ج ــام ـب ـس ــوت ال ـك ــول ــوت
املـ ـتـ ـك ــون مـ ــن ط ـب ـق ــة مـ ــن ال ــدان ـت ـي ــل.
سيكون هذا اللوك متناسبا مع كعب
مدبب ،أقراط دائرية ضخمة وحقيبة
يدوية صغيرة إلكمال اللوك.
تتوافر تشكيلة أزياء موسم ربيع
وص ـي ــف الـ ـع ــام  2017ال ـج ــدي ــدة في

جميع متاجر «نيولوك» في الكويت،
ف ــي« :األف ـن ـيــوز» و«مـجـمــع الـبـيــرق»،
و«السام مول» و«مجمع بروميناد».

نبذة عن نيولوك
تأسست نيو لوك في العام ،1969
ونـ ـم ــت مـ ــن م ـت ـج ــر واحـ ـ ــد لـتـصـبــح
ماركة ذات ديناميكية دولية متعددة
القنوات ،تقدم آخر صيحات املوضة
ب ــأسـ ـع ــار م ـن ــاس ـب ــة ،ل ـج ـم ـيــع ف ـئــات
األحـ ــذيـ ــة واألك ـ ـس ـ ـسـ ــوارات لـلـنـســاء
والرجال ،الفتيات واملراهقات .تتوافر
مجموعة نيو لوك على أكثر من 800
متجر في جميع أنحاء العالم و ذلك
في  21بلدا ،أيضا فإنها تمتلك 571
من املحات فى بريطانيا ما يجعلها
تــرت ـكــز ك ـمــاركــة ف ــي م ـت ـنــاول معظم
الشعب البريطاني.
ي ـت ــواف ــر لـ ــدى ن ـيــو لـ ــوك بــال ـشــرق
األوس ـ ـ ــط أكـ ـث ــر مـ ــن  68م ـت ـج ـرًا فــي
أنحاء دول الخليج :اإلمارات العربية
املتحدة ،اململكة العربية السعودية
،ال ـكــويــت ،ال ـب ـحــريــن ،ق ـطــر وسلطنة
عمان.

«الندمارك إنترناشيونال»

تــ ّ
ـأسـ ـ ـس ـ ــت ع ـ ـ ـ ــام  2005وه ـ ــي
تــاب ـعــة مل ـج ـمــوعــة «الن ـ ــدم ـ ــارك» كـمــا

ت ـم ـت ـلــك م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  166مـتـجـرًا
ف ــي أن ـح ــاء مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا .ت ــدي ــر «الن ــدم ــارك
إن ـتــرنــاش ـيــونــال» ام ـت ـيــازات لخمس
ع ـ ــام ـ ــات ت ـ ـجـ ــاريـ ــة ع ــاملـ ـي ــة ت ـع ـنــى
ب ــاألزي ــاء ،وهــي «ن ـيــولــوك»« ،ري ــس»،
«كوتون»« ،لبسي» و«يورس لندن».

حول مجموعة «الندمارك»
تــأسـســت مجموعة النــدمــارك في
عام  1973في البحرين ،وحققت منذ
ذلك الحن نموًا كبيرًا لتصبح إحدى
أكـ ـب ــر وأن ـ ـجـ ــح م ـج ـم ــوع ــات ت ـج ــارة
التجزئة في الشرق األوسط والهند.
وتـ ـع ــد الن ـ ــدم ـ ــارك الـ ـي ــوم م ـج ـمــوعــة
عــاملـيــة تـ ــزاول أعـمــالـهــا فــي مختلف
شـ ــرائـ ــح ت ـ ـجـ ــارة ال ـت ـج ــزئ ــة وت ــول ــي
اهتماما كبيرًا لتشجيع مفهوم ريادة
األعـمــال بما يسهم فــي توفير قيمة
إضافية لعمائها .وتدير الندمارك
أكثر من  2000متجر تزيد مساحتها
اإلجمالية على  25مليون قدم مربعة
وت ـت ــوزع ف ــي مـخـتـلــف أرج ـ ــاء ب ـلــدان
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا وش ـبــه
القارة الهندية.
ي ـع ـمــل ل ـ ــدى الن ـ ــدم ـ ــارك م ــا يــزيــد
على  50ألــف موظف وتوفر تشكيلة
واس ـع ــة م ــن امل ـن ـت ـجــات ذات الـقـيـمــة

ال ـت ــي ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ال ـع ــائ ــات
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرج ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ــدد م ــن
الـعــامــات الـتـجــاريــة املـعــروفــة منها:
«س ـن ـت ــرب ــوي ـن ــت» «،مـ ـح ــل األطـ ـف ــال»
«،سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش»«،ش ـ ـ ــوم ـ ـ ــارت» «،الي ـ ــف
ستايل» «،آيكونيك»« ،سبورتس ون»
«،م ــاك ــس» «،شـ ــو إك ـس ـب ــرس»«،ه ــوم
سـنـتــر» «،هـ ــوم ب ــوك ــس» «،إم ــاك ــس»
و«الندمارك شوبس.كوم» .باإلضافة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ال ـت ــي
ابـتـكــرتـهــا امل ـج ـمــوعــة فــإن ـهــا تمتلك
أيـ ـ ـض ـ ــا حـ ـ ـق ـ ــوق االم ـ ـت ـ ـي ـ ــاز ل ـب ـعــض
العامات التجارية الرائدة عامليا في
مـجــال األزي ــاء واألحــذيــة فــي البلدان
التي تتوافر بها.
وقـ ـ ــد نـ ــوعـ ــت النـ ـ ــدمـ ـ ــارك إل ــى
ج ــان ــب ت ـج ــارة ال ـت ـجــزئــة أعـمــالـهــا
لتشمل شرائح الترفيه والضيافة
واألط ـ ـع ـ ـمـ ــة والـ ـصـ ـح ــة م ـ ــن خ ــال
مـ ـف ــاهـ ـي ــم« :الن ـ ـ ــدم ـ ـ ــارك ل ـل ـتــرف ـيــه»
«،ب ــالـ ـن ــس ،»360فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادق «س ـي ـتــي
مـ ــاكـ ــس»« ،ك ــان ــدالي ــت»«،ف ـي ـت ـن ــس
فـيــرســت» و«ف ــود م ــارك» فــي قطاع
املـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــم ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـضـ ــم عـ ــامـ ــات
غذائية خاصة بها ذات امتيازات
مرموقة ،وأخيرًا «عيادات آي كير»
املتخصصة فــي تــوفـيــر الـخــدمــات
األساسية للعائلة.

بــا ّع ـت ـبــارهــا ش ــرك ــة تـقـلـيــديــة
ّ
مـ ـص ــنـ ـع ــة لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات ،تـ ــولـ ــت
ل ــون ـج ــن م ـن ــذ ب ــداي ـت ـه ــا إن ـت ــاج
س ــاع ــات اسـتـثـنــائـيــة .وق ــد القــت
م ـج ـم ــوع ــة «ل ــونـ ـج ــن م ــاس ـت ــر»
نـ ـج ــاح ــا ب ـ ــاهـ ـ ـرًا مـ ـن ــذ إط ــاق ـه ــا
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام  .2005ت ـج ـم ــع ه ــذه
األخ ـ ـيـ ــرة األنـ ــاقـ ــة ال ـكــاس ـي ـك ـيــة
وا ّل ـت ـمـ ّـيــز اإلبـ ــداعـ ــي ،ك ـمــا تــأســر
عشاق صناعة الساعات .اليوم،
ت ـق ـ ّـدم لــون ـجــن س ــاع ــات جــديــدة
ذات مــوانــئ مـلـ ّـونــة .تضفي هذه
ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج الـ ــرمـ ــاديـ ــة وال ـ ــزرق ـ ــاء
تـبــايـنــا ج ــدي ـدًا ضـمــن مجموعة
«لونجن ماستر».
أطلقت لونجن في العام 2005
مـجـمــوعــة ُوص ـفــت بــأنـهــا األكـثــر
مبيعا« :لــونـجــن مــاسـتــر» .منذ
بدايتها ،القت املجموعة نجاحا
ً ّ
كبيرًا ومـتــواصــا اتـخــذتــه الــدار
الـســويـســريــة ش ـعــارًا لـهــا .وعلى
م ـ ـ ّـر الـ ـسـ ـن ــن ،أض ــاف ــت لــون ـجــن
أح ـ ـجـ ــامـ ــا وتـ ـص ــامـ ـي ــم ج ــدي ــدة
كـمــا حــافـظــت عـلــى الكاسيكية
التي ّ
تميزها والـتــي لعبت دورًا
أساسيا في نجاحها عامليا.
ُ
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ت ـط ـل ــق لــون ـجــن
ن ـ ـمـ ــوذجـ ــن جـ ــديـ ــديـ ــن ب ــالـ ـل ــون
ال ـ ــرم ـ ــادي واألزرق .ي ـت ـمــاشــى
ال ـت ـص ـم ـي ـمــان ت ـمــامــا م ــع الـ ــروح
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ل ـه ــذه امل ـج ـمــوعــة.
يعرض امليناء األزرق أو الرمادي
الـ ـس ــاع ــات ،ال ــدق ــائ ــق وال ـث ــوان ــي
بفضل العقارب البارزة واملطلية
ب ـ ــال ـ ــرودي ـ ــوم .ت ـك ـت ـمــل ال ـن ـم ــاذج
الــرمــاديــة كذلك النماذج الــزرقــاء
الرجالية من خال ســوار جلدي
مطابق للون امليناء.
ت ـ ـتـ ــوافـ ــر ن ـ ـم ـ ــاذج م ـج ـم ــوع ــة
«ل ـ ــونـ ـ ـج ـ ــن م ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــر» ب ــأقـ ـط ــار
مختلفة لتتماشى مــع معاصم
الرجال والنساء على ّ
حد سواء.
يـكـشــف ظ ـهــر الـعـلـبــة ال ـفــوالذيــة
وال ـش ـف ــاف ع ــن ح ــرك ــة الـكــالـيـبــر
األوت ــوم ــات ـي ـك ــي .وتـكـتـمــل أنــاقــة
ه ــذه ال ـســاعــات م ــن خ ــال س ــوار
ف ـ ــوالذي أو سـ ــوار م ـص ـنــوع من
جلد التمساح الرمادي أو األزرق
مع مشبك قابل للطي.
تـ ــأس ـ ـسـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ل ــونـ ـج ــن
ال ـقــائ ـمــة ف ــي ســانــت ايـمـيـيــه في
س ــويـ ـس ــرا س ـن ــة  .1832تـعـكــس
خـبــرتـهــا ف ــي ص ـنــاعــة الـســاعــات

سيمون باكر

«لونجني ماستر»

التزاما قويا بالتقاليد واألناقة
وبــراعــة األداء .تمتعت لونجن
ب ــأج ـي ــال م ــن ال ـخ ـب ــرة كـحــافـظــة
للوقت فــي أب ــرز بـطــوالت العالم
وك ـ ـشـ ــريـ ــك ف ـ ــي ع ـ ـ ــدة ات ـ ـح ـ ــادات
رياضية دولية .اشتهرت الشركة
بأناقة ساعاتها وهي عضو في
مجموعة سواتش ليمتد الرائدة
فــي تصنيع منتجات الـســاعــات
ـذت لونجن الساعة
عــاملـيــا .اتـخـ ّ
ال ــرم ـل ـي ــة امل ـج ــن ـح ــة شـ ـع ــارًا لـهــا
اعتمدته في متاجرها املنتشرة
حاليا في أكثر من  140بلدًا.

مجموعة Longines
 Masterتلقى نجاحًا
استثنائيًا اتخذته الدار
السويسرية شعارًا لها

َّ
يتضمن أفكارًا للهدايا ونصائح للديكور ووصفات إفطار شهية

«هوم سنتر» تتهيأ
إلطالق كاتالوج منتجاتها لـ2017 ...
تـعـتــزم «ه ــوم سـنـتــر» ،أكبر
س ـل ـس ـلــة مل ـت ــاج ــر امل ـس ـت ـلــزمــات
امل ـن ــزل ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،إط ــاق
ك ـت ــال ــوج م ـن ـت ـجــات ـهــا ال ـف ــري ــدة
مــن نــوعـهــا لـلـعــام  2017خــال
شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان امل ـ ـ ـبـ ـ ــارك ع ـبــر
جميع مـتــاجــرهــا .وسيحتوي
َ
املستوحى من روح
الكتالوج،
العطاء ،عـلــى  28صفحة تقدم
تصاميم داخلية ملهمة بألوان
ملكية تـتـنــوع بــن األرجــوانــي
واألبـيــض والفضي والذهبي،
م ــع ال ـعــديــد م ــن أف ـك ــار الـهــدايــا
الـ ــرائ ـ ـعـ ــة ووصـ ـ ـف ـ ــات اإلف ـ ـطـ ــار
الشهية.
ً
واحـ ـتـ ـف ــاال ب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة،
أطلقت هوم سنتر مجموعتها
الرمضانية املذهلة فــي ،2017
والتي ستتألف من قطع أثاث
مميزة ،وإكسسوارات أرابيسك،
وخـ ـ ـيـ ـ ــارات إنـ ـ ـ ــارة اح ـت ـف ــال ـي ــة،
ً
وأدوات ل ـل ـم ــائ ــدة ،ف ـض ــا عن
أدوات امل ـط ـبــخ األس ــاس ـي ــة ،إذ
تتجسد فرحة العطاء بأسمى
معانيها خ ــال شـهــر رمـضــان
من خال تبادل الهدايا.
يمكن للمتسوقن االختيار
م ــن ب ــن مـجـمــوعــة واس ـع ــة من
األط ـبــاق املــزخــرفــة ،وصناديق
ال ـ ـح ـ ـلـ ـ ّـي األن ـ ـي ـ ـقـ ــة ،وحـ ــامـ ــات
الشموع ذات التصاميم الفنية
األنيقة ،والكثير غير ذلك .كما
يـمـكــن لـلـعـمــاء ش ــراء بـطــاقــات
الهدايا الرمضانية من املتجر
ط ـ ـ ـ ــوال الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ـ ـبـ ـ ــارك ل ـكــي
يتمكن أحباؤهم من الحصول
على الهدية املثالية خال هذا
املوسم.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ك ـشــف
م ـ ـ ـيـ ـ ــدريـ ـ ــك بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــن ،الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ـهـ ــوم س ـن ـت ــر عــن
م ـح ـتــوى ال ـك ــات ــال ــوج ال ـجــديــد،
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ش ـ ـهـ ــر رم ـ ـض ـ ــان هــو
م ـن ــاس ـب ــة م ـث ــال ـي ــة ل ــاح ـت ـف ــال
ب ـف ــرح ــة الـ ـعـ ـط ــاء الـ ـت ــي تـشـكــل
املوضوع الرئيسي للكاتالوج
الجديد» .مضيفا« :فمن خال
القطع امللهمة وأف ـكــار الهدايا
امل ـم ـي ــزة ون ـص ــائ ــح الـتـصـمـيــم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـكـ ــس اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
وت ـف ـض ـي ــات امل ـس ـت ـه ـل ـكــن فــي
املنطقة ،يقدم الكتالوج كل ما
يـحـتــاج إل ـيــه ال ـع ـمــاء ،لتجعل
مـنــازلـهــم مـمـيــزة خ ــال الشهر
املبارك».
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