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اأرابيل للأزياء تقدم مجموعة
رائعة مــــن الف�ساتيـــن

لكـــــل المنا�سبـــــــات

توقيــت ) جـان اإليـــزي ( من 

مونتغــربا في بـــاري غــاليـــري

ال�سالـون الأزرق يد�سـن مجموعـة 

عطـور ) وديان ( الذهبية الفاخرة

مجـــوهرات و�ساعات ال�سـليمان 
تتبوؤا مكانة مرموقة في عالم 

ال�ساعات والمجوهرات 

ال تتعلــق باملـالبس فقـط .. ولهــا أثــر على كــل شيء ...

املوضة .. أن تعبر عن نفسك دون التفوه بكلمة

املوضة واجلمال
األحد 12 ربيع األول 1438 هـ 11 ديسمبر 2016 اإلصـــــدارات اخلاصــــــة .. تـــوزع مجــانــاً مــع

فاملوضة  واآلداب.  اللباس  السائد أومنط من  العرف  تعني  املوضة 
أولــلــظــهــور مبظهر  فــكــرة  عــن  الشخص  يعبر مــن خــالــه  مظهر 
األلبسة من  تُعتبر فن واســع من  الناس وهي  للبروز بني  أو  جيد 
جميع أنواع األقمشة وهي جتمع ما بني جميع ثقافات العالم من 
البشر  اإلنــســان وطريقة عيش  تعّبر عن  الغرب وهــي  إلــى  الشرق 
يلي:  مما  أي  لوصف  يستخدم  قد  تعبير  وهــي  لباسهم  وطريقة 
األزياء واملجوهرات والساعات واإلكسسوارات وغيرها من أحدث 

صيحات املوضة .
اجلمال هو قيمة مرتبطة بالعاطفة والشعور اإليجابي، وذات معنى 
لألشياء احليوية - الصحة ، السعادة ، الطيبة ، اإلحساس باجلمال، 
أعمالهما ليس له وحدة قياس إنسان يراه بشكل مختلف، احلب، 
من  الطبيعة  مع  وإنسجامه  وتــوازنــه  األشياء  تفسير  احلــب  إدراك 
جتارب اإلجنذاب والعاطفة والبهجة في عمق الوعي احلسي من 

اجلمال املعنوي واجلمال احلسي. 
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الموضة والجمال

بخياطة  ممزوجة  األقمشة  مـن  مختارة  مجموعة 
مفصلة  ـــــاء  أزيـــ لتقدمي  محترفــة،  أخــيــرة  وملــســات 
والقصات  الثائر  الــزي  بني  فيما  خليطاً  لتكون  حقاً 

التقليدية.   
املنطقة،  فــي  أصــيــلــة  عــربــيــة  شــركــة  هــي  لــــــــوزان 
وتبتكر  تستمع،  تعمل،  املتميزة ،  العربية  وللمرأة 
بــني مصنعها  أكثر مــن 700 مستخدم مــوزعــني  مــع 
ومتاجرها املوجودة في األسواق، وذلك لتنفيذ وعد 
واملــاركــة  والــراقــي  العريق  اإلســم  تكون  أن  لـــــــوزان 

التجارية األكثر شهرة.
لـــوزان هي قصة النجاح التي لم تكن ممكنة من دون 
مساهمة عمائنا وموظفينا املتفانني، الذين تقاسموا 
إلى  نتطلع  اآلن. ونحن  زالــوا حتى  ومــا  معنا رحلتنا 
مواصلة خدمتهم بشكل أفضل واإللتزام معهم، ومع 

غيرهم من أصحاب املصلحة في املستقبل.
العام 2000، حيث كان إفتتاح أول  إبتدأنا عملنا في 
نعمل  أن  العني، وكــان هدفنا  لنا في منطقة  متجر 
العماء. من  بإستمرار على حتسني اجلودة وخدمة 
متجر واحد أصبحت لــــــوزان اليوم تضم  20 متجراً 
منتشرين في العني، أبو ظبي، دبي، مسقط، صحار، 
برحلتنا  سنكمل  شــــاءاهلل  وإن  والـــــــــــــــــدوحــة.  صــالــة 
هذه، ألننا نرمي إلى نشر إسم لوزان كماركة جتارية 
والشيلة في جميع دول  العبايات  عريقة في موضة 
ــــإذن اهلل تــعــالــى نعد  مــجــلــس الــتــعــاون اخلــلــيــجــي وب
لعمائنا الكرام بإفتتاح متاجر جديدة في إزدان مول 
الــوكــرة ودوحـــة مــول فــي منطقة مسيمير ولــوزان 
الــريــان ودوحــة  فــي اي بــي  بـقطرمول فــي منطقة 

فيستيفال سيتي في طريق الشمال .

لــوزان .. ماركة مميزة للعبايات وال�سيلة الأنيقة

الم�سممة خ�سي�سًا لل�سيدة العربية المعا�سرة

منفذة بخياطة محترفة تجعلها فـــريدة واأنيقــــــة، 
ومتوفرة للإ�ستخدام اليومي والر�سمي والمنا�سبات الخا�سة

بيو اأويل
علج للب�سرة

للنـــدوب

ال�سيخوخة

علمات التمدد

البيو  يعتبر   ,  2002 عــام  فــي  العاملية  إنطاقته  منذ 
أويـــل إســم مــعــروف , مــوثــوق مــن قبل املــايــني من 
الناس حول العالم من أجل الندوب , عامات التمدد 
الــبــشــرة الغير  , الــشــيــخــوخــة , اجلــلــد اجلـــاف و لـــون 
العناية  فــي  جــائــزة   298 أويـــل  البيو  نــال   . متجانس 
بالبشرة وأصبح رقم واحد مبيعاً في منتجات الندب 

وعامات التمدد في 23 دولة 
منتجات  أكثر  من  بعض  أويــل  البيو  مكونات  جتمع 
و   ) أ   ( فيتامني  يتضمنوا  و  أهمية  بالبشرة  العناية 
فيتامني ) هـ ( مع زيوت األذريون , الافندر , حصى 
الــكــامــومــايــل , بــاإلضــافــة إلــى عنصر مميز  الــلــبــان , 
للبيو أويل – بيورسيلني -  , يضمن إمتصاص البشرة 
للمكونات بشكل سهل , حيث يوفرون عاج لألنسجة 
املستهدفة . يخفف زيت البيورسيلني لزوجة التركيبة  
إلى  السماكة والكثافة ( وتتحول   ( بشكل دراماتيكي 

زيت جاف و غير دهني بطبيعته . 
لائحة  وفــقــاً  السامة  إلخــتــبــارات  أويــل  البيو  خضع 
البرملان األوروبي واملجلس األعلى ملنتجات التجميل. 
الكيميائية  والــبــنــيــة  الــســمــيــة  الــعــلــوم  تقييم  مت  قــد 
ومــســتــوى الــشــمــولــيــة واملــســتــوى اإلجــمــالــي للتعرض 
اليومي لكل عنصر ) مبا في ذلك اإلستخدام من قبل 
النساء احلوامل (،  واملنتج متوفر في جميع الصيدليات 

الرئيسية في قطر.



متابعــــة : أحمـــــد شـــــرف

أرابيا لألزيــاء واحدة من أجمل محات 
فريــداً  عاملاً  تقدم  والتي  الراقية  األزيــاء 
مــن أحـــدث صيحات املــوضـــــة واجلــمــال 
والـــذوق  الــتــفــرد  محبات  لكل  احلقيقي 

لكل  الفساتني  وأفخم  أرقــى  الرفيع من 
املناسبات السعيدة . 

وتـــقـــدم أرابــــيــــا لـــألزيـــــــــــاء بــفــرعــهــا في 
رائعــة  مجموعة  بـــازا  الــرويــال  مجمع 
السهرة،  وفريــدة ومتنوعة من فساتني 
واجلمال  املوضة  صيحات  أحــدث  حيث 
واملــوديــات  والتصميمات  احلقيقي 

املبتكرة املتميزة والراقيـة .  
وحتــــرص أرابـــيـــا لـــألزيـــاء عــلــى تــقــدمي 
أحـــــدث الــصــيــحــات الــعــاملــيــة فـــي عــالــم 
التصاميم  املــوضــة واألزيـــاء حيث روعــة 
املوديات  الرفيع وجمال وتنوع  والــذوق 
واأللــوان مع اجلــودة لتلبي كافة األذواق 
للمرأة  الكاملة  األنــوثــة  لتعطي  الراقية، 

األنيقة واملتألقة .  

عالم فريد من المو�سة 

اأرابيل للأزياء تقدم مجموعة رائعة
مــــن الف�ساتيـــن لكـــــل المنا�سبـــــــات
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متابعـــة : أحمـــد شــــرف

في إحتفالية رائعة مبعرضها في احلياة بازا،كشفت 
باري غاليري الستارعن املجموعة اجلديدة من ساعات 
) روشاس باريس ( النسائية األنيقة والفاخرة كواحدة 
بحضور  وذلــك   ، لديها  العاملية احلصرية  الروائع  من 
كل من السيدة إمييلي أمانتي مديرة املبيعات والتسويق 
) الشرق األوسط ( لشركة ) روشاس باريس ( والسيد 
محمد بوزيد مدير معرض باري غاليري في احلياة 
الساعات في  بازا والسيدة جولي لوليير مديرة قسم 

بـــاري غــالــيــري والــســيــد وســـام عبيد مــديــر الــعــاقــات 

احلضور  مــن  ولفيف  العماء  كــبــار  ومبيعات  العامة 

واملدعووين من محبي وعشاق باري غاليري ولفيف 

من ممثلي وسائل اإلعام املختلفة، حيث رحب السيد 

محمد بوزيد مدير معرض باري غاليري في احلياة 

الكرام  والضيوف  واملدعووين  احلضور  بالسادة  بــازا 

حــيــث مت كشف  غــالــيــري،  بـــاري  وزوار  وكـــل محبي 

للعامة  الــســاعــات  مــن  اجلــديــدة  املجموعة  الستارعن 

التجارية . 

روشـــــــاس هــــي جتــســيــد ألســــلــــوب راقــــــي وأنــــيــــق فــي 

إعتباروعقل املرأة الباريسية ، حيث يصل إلى إبداعات 

فريدة ومتميزة من نوعها من املجوهرات والساعات 

للعامة التجارية . 

ومــــع كـــل ملــســة مـــن الـــتـــاريـــخ الــغــنــي لـــــدار ) روشــــاس 

أنها حيوية  إلهام عاملي  باريس(، حيث أضاف مصدر 

جدا وحماسية ، ويعتبرإسم ) روشاس ( عنواناً مرادفاً  

للنضارة واحليوية واجلمال . 

التجارية  للعامة  جــداً  واملزدهر  احلافل  التاريخ  ومع 

النساء  كانت  حيث   ،  ) روشــاس  مارسيل   ( ومؤسسها 

بني أول رعاته املخلصني من توقيعه حيث نالوا أفضل 

وأروع تصميماته الفريدة . 

) هيلني  أعماله مع زوجته  ومنذ ذلــك احلــني واصــل 

التجارية  للعامة   مستمر  وحتديث  لبناء   ) روشــاس 

حــتــى وصــلــت إلـــى مــانــعــرفــه الــيــوم بــإســم ) روشـــاس 

باريس ( . 

 ،  ) ) ميزون روشــاس  تــراث وأسلوب  وإستلهاماً من 

تعتبر ساعات ) روشاس باريس ( هي ملء الوقت مع 

روح األناقة والرفاهية واملوضة واجلمال . 

وتبنى ) مارسيل روشـــاس ( فــي أســلــوب اخلــيــال من 

احلب حيث اجلمال وتأثيره اإليجابي الذي اليشوبه أي 

اإلحساس واخليال اجلمالي  ، حيث وضح هذا  شائبة 

في تصميماته .

 ( مــن  اجلــديــدة  النسائية  الــســاعــات  مجموعة  وتتميز 

ــــذوق الــرفــيــع كــواحــدة  روشــــاس بــاريــس ( بــالــرقــي وال

املتميزة  الــتــجــاريــة  والــعــامــات  العاملية  املــاركــات  مــن 

واحلصرية لدى باري غاليري . 

الجمـــال والـــذوق الرفيــــع

�ساعـات رو�سا�س بـاريـ�س ح�سريــًا لدى بــاري غاليـــري 
محمد بوزيد : واحدة من الروائع العالمية التي تتميز بالفخامة والرقي

متابعــــة : أحمــــد شــــرف 
فــي إحــتــفــالــيــة ممــيــزة مبــعــرضــهــا فــي احلــيــاة بــازا 
ووسط حشد كبير من احلضور واملدعووين،جنحت 
باري غاليري ... ملتقى الروائع العاملية وبيت الفخامة 
)جان  الفورموال  أسطورة  مع  وبالتعاون  والرفاهية 
إستطاعت  العاملية،حيث  مونتغربا  وشــركــة  إلــيــزي( 
إلــى جنب  إلــيــزي( جنباً  )جـــان  األســطــورة  وبحضور 
أحــدث  تــدشــني  العاملية  مونتغربا  شــركــة  ممثلي  مــع 
اإلبــتــكــارات والـــروائـــع الــعــاملــيــة الــفــريــدة مــن ســاعــات 

مونتغربا الرياضية بإصدارها احملدود حول العالم . 
حــضــر اإلحــتــفــال كــل مــن ســعــادة الــســيــد غــويــدو دي 
التنفيذي  إيطاليا لدى قطر  واملدير  سانكتس سفير 
وأســطــورة  أكــويــا  جــوزيــبــي  السيد  العاملية  ملونتغربا 
الفورموال السيد جان إليزي وممثلي شركة مونتغربا 
إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  أبــوعــيــســى  نبيل  والــســيــد 
املدير  عبدالرحيم  سلمان  والسيد  القابضة  أبوعيسى 
الـــعـــام لـــبـــاري غــالــيــري قــطــروالــســيــد مــحــمــد بــوزيــد 
مدير معرض باري غاليري في احلياة بازا والسيد 
كبار  ومبيعات  العامة  الــعــاقــات  مدير  عبيد  وســام 
العطور  العماء والسيدة زهرة بهرامي مديرة قسم 
ومستحضرات التجميل ولفيف من احلضور وممثلي 
. وبفضل مساهمات ) جان  املختلفة  وسائل اإلعــام 
إليزي ( الكبيرة وتكرمياً له من مونتغربا ، صممت 
( ، وهي  إليزي  الطبعة احملــدودة من توقيت) جــان 
إضافة   ، للماء  مقاوماً  مونتغربا  من  خــاص  إصــدار 
إلى احلرفية واجلودة العاملية ونظام األلوان املتناسقة 
رياضة  عالم  في  كثيراً  احملببة  واألحمر  األســود  من 
السيارات .  وتصنع العلب عليها رؤية عميقة مع كل 
تطبيقاتها من املؤشرات اإليجابية لها بدقة متناهية 
حول  ساعة   300 منها  أنتج  وقــد   ، مميزة  وحرفية 
العالم كإصدار محدود ، مما يعزز من مكانتها حيث 
اجلودة والفخامة إضافة إلى املقاومة للماء واأللوان 
ملشتريها  ساعة  كل  تصل  حيث   ، اجلــذابــة  الرياضية 
في علبة فاخرة مصنوعة خصيصاً من اللون األسود 
واألحمر حتمل توقيع ) جان إليزي ( منقوشاً بالفضة 
في واحدة من الروائع العاملية واملقتنيات الثمينة لدى 

بـاري غاليـري.

ملتقـى الروائــع العالميـــة

توقيــت ) جـان اإليـــزي ( من مونتغــربا في بـــاري غــاليـــري
�سلمــان عبـــدالرحيـــم : اإ�ســـــدار محــــــدود مــــن ال�ساعـــــات بحرفيـــــة وجــــودة عالميـــــة
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متابعــة : أحمــد شـــرف 
في إحتفالية رائعة بفرعها في 
بــاري  شركة  دشنت  بــازا  الحياة 
غاليري مجموعة عطور »روجا« 
الــعــالــمــيــة الـــجـــديـــدة والــحــصــريــة 
بــاري غاليري قطر، واحدة  لدى 
المتخصصة  الشركات  كبرى  من 
والجمال  الرفاهية  منتجات  في 
واألناقة من العطورات والساعات 
والـــــجـــــلـــــديـــــات والــــمــــجــــوهــــرات 
والــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــارات الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة 
واإلكــــســــســــوارات ومــســتــحــضــرات 
العامات  مــن  وغيرها  التجميل 
الــتــجــاريــة والـــمـــاركـــات الــعــالــمــيــة 
ــتــقــى الــــروائــــع  الـــشـــهـــيـــرة فــــي مــل
الــعــالــمــيــة والــمــقــتــنــيــات الــثــمــيــنــة 

الحصرية لدى باري غاليــري . 
سلمان  السيد  اإلحتفال  حضر 
عـــبـــدالـــرحـــيـــم مــــديــــرعــــام بــــاري 
غـــالـــيـــري قـــطـــر والـــســـيـــد روجــــا 

ــتــجــاريــة ومــالــكــهــا  صـــاحـــب الــعــامــة ال
بــوزيــد مــديــر معرض  والــســيــد محمد  
باري غاليري في الحياة بازا والسيدة 
زهـــرة بــهــرامــي مــديــرة قــســم العطور 
ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل فــــي بــــاري 
غــالــيــري والــســيــد عــبــدالــكــريــم درويـــش 
والسيد  بالمعرض  العطور  قسم  مدير 
وســـــام عــبــيــد مـــديـــرالـــعـــاقـــات الــعــامــة 
ـــعـــمـــاء فــــي بــــاري  ومـــبـــيـــعـــات كـــبـــار ال
غـــالـــيـــري ومــمــثــلــي ومــــديــــري شــركــة 
محبي  مــن  ولفيف  العالمية  »روجــــا« 
التميز والتفرد وعشاق الجمال والذوق 

الرفيع الحصري لدى باري غاليري.
وفـــي إطــــار اإلحــتــفــالــيــة قـــال السيد 
ســلــمــان عــبــدالــرحــيــم مــديــر عـــام بــاري 
غـــالـــيـــري قــطــر أن مــجــمــوعــة عــطــور 
»روجا « العالميـة الجديدة والحصرية 
لدينا في باري غاليري تتميز بالروعة 
والـــتـــفـــرد وإحـــتـــرافـــيـــة الــصــنــع والـــدقـــة 
حيث   ، الحقيقي  والــجــمــال  المتناهية 
تــحــظــى عــــطــــور” روجــــــا » الــعــالــمــيــة 

الكرام  زبائننا  مــن  الكثير  باستحسان 
والفخامة  التميز  وعــشــاق  محبي  مــن 
والتفرد الامثيل له في عالم العطورات 

العالمية .
وأضـــــاف ســلــمــان عــبــدالــرحــيــم أنــنــا 
تــربــطــنــا بــشــركــة روجـــا عــاقــات طيبة 
وتعاون مثمر منذ سنوات طويلة ، كما 
العالمية  »روجـــا«  عــطــورات  جميع  أن 
تحظى باهتمام خاص وتنال إستحسان 
في  الــكــرام  وعمائنا  زبائننا  قبل  مــن 

باري غاليري. 
ومن جانبه قال السيد محمـد  بوزيد 
مدير معرض باري غاليري في الحياة 

بازا أن 
العالمية  »روجـــا«  عطور  مجموعة 
والمستمرة  الــذكــيــة  بــروائــحــهــا  تتميز 
وجمال مكوناتها ودقة صناعتها حيث 
ذات  الرفيع  والــذوق  الفخامــة  تعبرعن 
العطورات  من  كواحدة  الخاص  الطابع 

العالمية الفريدة والفاخرة . 
وأضاف محمد  بوزيد أن مجموعة 

لها   » روجـا   « من  العالمية  العطور 

قسم خاص داخل معرضنا مما يتيح 

الكرام  لكل محبينا وزوارنا وزبائننا 

كلها  العطور  مجموعة  على  التعرف 

عن قرب ويتيح للجميع فرصة تنوع 

تلك  بين  مــن  واإلخــتــيــارات  األذواق 

المجموعة الرائعة الجمال . 

ومن جانبه قال السيد وسام عبيد 

مدير العاقات العامة وكبار العماء 

بــــــاري غـــالـــيـــري أن مــجــمــوعــة  فــــي 

تتميز  الــعــالــمــيــة   » روجــــا   « عــطــور 

وروعــة  وجــمــال  والفخامة  بــالــرقــي 

العطور وتنوع األذواق لتناسب محبي 

العطورات الفاخرة . 

وأضــــــــــاف وســــــــام عـــبـــيـــد قــــائــــاً 

الـــجـــديـــدة  الـــعـــطـــور  مـــجـــمـــوعـــة  أن 

«  تحظى  » روجـــــا  والحصرية مــن 

من  له  المثيل  وإستحسان  بإهتمام 

عشاق العطورات الفاخرة والحصرية 

لدينا في باري غاليري . 

بفرعها في الحياة بالزا 

ــن عطور » روجـا« العالميـــة الجديدة والحصـريـــة  باري غـاليري تدش

ـــجـــمـــال الــحــقــيــقــي   ـــة وال ـــي ـــراف ـــت ـــفـــرد واإلح ـــت ــم : تــتــمــيــز بــالــروعـــــة وال ــي ــرح ــدال ــب ــان ع ــم ــل س

وسام عبـيــد : تحظى بإهتمام المثيل له من عشاق العطور الفاخرة 

محمـد   بوزيـد : تعبرعن الفخامــة والذوق الرفيع ذات الطابع الخاص 
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ترجمـــــة : خـالــــد عطيــــه 

تــــشــــارك زيـــنـــيـــث وكـــوهـــيـــبـــا األســــطــــورتــــان 
العريقتان الفلسفة نفسها التي تشيد بالتميز 
زيــنــيــث عــامــة سويسرية  فــــدار   ، والـــتـــرف 
عاماً   150 تفتخر  الساعات   لصناعة  راقية 
مــن اإلبـــداعـــات واإلبـــتـــكـــارات، بينما تــعــد “ 
األكــثــر  الــســيــجــار  إحـــدى عــامــات  كوهيبا “ 
ـــيـــوم حتــتــفــي هــذه  ــعــالــم ، وال رواجــــــاً فـــي ال
بنصف  م   1966 عــام  أطلقت  الــتــي  الــعــامــة 
قــــرن مــكــلــل بــالــنــجــاحــات ومبــنــاســبــة هــذه 
ـــذكـــرى، تــقــدم زيــنــيــث ســلــســلــة مــحــدودة  ال
 El اإلصــــــدار مـــن ســـاعـــات الـــكـــرونـــوغـــراف
Primero    تضم 50 قطعة مصنوعة من 
من  مصنوعة  قطعة  و500  الـــوردي  الذهب 
جميعها   ، للصدأ  مقاومة  إستيل  الستانلس 
يــتــســم بــقــرص بــنــي الــلــون وأمنــــاط رمــزيــة 
 El خاصة بعامة “ كوهيبا “، وتعبق  ساعة
  1969 primero Chronomaster Cohiba
التي تراوح بني األناقة  واألداء الفني احملترف 

برائحة تنبض  باجلرأة واملتعة .
وتـــشـــارك “ زيــنــيــث “ وكــوهــيــبــا أيــضــاً عــاملــاً 
والتفرد  والــدقــة  بــاألصــالــة   يــزخــر  متميزاً 
الشغف واحلرفية  في  ، فكل منهما  تضخ 

اإلبداعات اإلستثنائية  التي تبتكرها  لتأ سر 
بــصــورة ال مثيل  املتمرسني  الــذواقــة   قلوب 
لها، وحتتفي الساعة األولى  لعامة “ كوهيبا 
 El primero Chronomaster Cohiba “
بالذكرى   زينيث  توقيع  حتمل  التي     1969
الــســيــجــار األكــثــر  اخلــمــســني لتأسيس عــامــة 
عــراقــة حـــول الــعــالــم ومتــامــاً كــمــا هــي حــال 
ترفاً  واألكثر  يدوياً  امللفوف  الكوبي  السيجار 
، جتّسد هذه الساعة احلرفية عالية اجلودة 

التي تعكس أسلوب احلياة اإلستثنائي .
فــي هــذا اإلطــــار، قــال ألـــدو مــاغــادا الرئيس 
التنفيذي لشركة زينث: »تشعر دار )ِزينث( 
التي  الــشــراكــة  هـــذه  إزاء  والــســعــادة  بالفخر 
عــقــدتــهــا مــع )كــوهــيــبــا( الــتــي ال تُــعــّد إحــدى 
 )Habanos( أفضل العامات التابعة لشركة
وحــســب، بــل جتــّســد أيــضــاً الــســعــي الــــدؤوب 
الذي  األمــر  املميزة،  املنتجات  إلبتكار  نفسه 
عاماً.   150 عن  يزيد  ما  منذ  عليه  نحرص 
على  الشركتنَينْ  إلى  بالنسبة  األولوية  تنطوي 
اإلبــــداع  بــفــضــل  املستهلكني  جتــــارب  تــعــزيــز 
الفريد الذي يّتسم به احلرفيون لدينا. ونحن 
مقتنعون بأّن السلسلة احملدودة اإلصدار التي 
ذواقــة  كافة  قلوب  ستأسر  )ِزيــنــث(  تقّدمها 

الساعات والسيجار حول العالم
كــمــا صـــرح الــســيــد أشـــرف أبــوعــيــســى رئيس 
:نحن  قــائــاً  األزرق  الصالون  إدارة  مجلس 
واحلماس  نشعربالسعادة  األزرق   الصالون 
من  جـــــزًء  نـــكـــون  وأن  الـــتـــعـــاون  هــــذا  إزاء 
العامتان  فهاتان    ، املشترك  الــتــاريــخ  هــذا 
ــتــان تــتــشــاركــان تــاريــخــاً مــشــابــهــاً  األســطــوري

املبتكرة  والــرؤيــة  واإلبـــداع  اإلستثناء  ِعــَمــاده 
ومتفردة  متميزة  منتجات  لتقدمي  نفسها 
للعماء.  وقد أثمر هذا األمرعن سلسلة من 

الساعات اإلستثنائية.
كبيرة  إحتفالية  املناسبة  بتلك  أقيمت  وقــد 
وحضرها  بالدوحة   ريجس   سانت  بفندق 
ممــثــل تــلــك الــعــامــة الــســيــد ألـــــدو مـــاغـــادو 

والسيد   ) زينث   ( لشركة  التنفيذي  الرئيس 
جورج بشارة املدير اإلقليمي لشركة ) زينث 
أبوعيسى  أشــرف  والسيد  األوســط  الشرق   )
رئيس مجلس إدارة الصالون األزرق والسيد 
إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب  أبــوعــيــســى  نبيل 
الصالون األزرق ، وعددا من املهتمني مبجال 

الساعات من احلضور.

زينيث تحتفل بالعيد الخم�سين للأ�سطورة الكوبية »كوهيبا«
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يعد الصالون األزرق واحــداً من األسماء البارزة التي تضم حتت مظلتها العديد من أهم 
وأشهر  املاركات والعامات التجارية من بيوت املوضـة واجلمال والرفاهية ذات الشهرة 

العاملية واجلودة والذوق الرفيع حتت سقف واحد . 
محلياً  مرموقة  مكانة  يتبوأ  أن  األزرق  الــصــالــون  إستطاع  العريق  تاريخه  مــدار  وعلى 
وجــودة  املصداقية  خــال  من  واجلــمــال  املوضة  منتجات  من  كثير  في  وعاملياً  وإقليمياً 

وعاملية منتجاته. 
الذهبية   ) ) وديــان  األزرق مجموعة عطور  الصالون  ففي إحتفالية خاصة وراقية دشن 
اجلديدة الفريــدة والفاخرة والتي تتكون من خمسة عطور رفيعة املستوى بروائح ذكية 
ومتنوعة تلبي كافة األذواق في إطار رائع يجمع بني األصالة واحلداثــة وجودة عاملية غير 

مسبوقة .
التنفيذي للصالون األزرق والسيد علي  الرئيس  السيد فواز اإلدريسي  التدشني  حضرحفل 
اجلابري صاحب العامة التجارية ) وديــان ( ملجموعة العطور الفاخرة ومسؤولي الصالون 

األزرق ولفيف من املدعووين واحلضور وممثلي وسائل اإلعام املختلفة . 
األزرق  للصالون  التنفيذي  الرئيس  اإلدريسي  فواز  السيد  إلتقينا  اإلحتفالية  وعلى هامش 
( بجمال وروعــة تصميمها  ) وديـان  تتميز مجموعة عطور    : إلينا قائاً  والــذي حتدث 
املبتكر وروائحها الفريدة والذكية ، حيث أنها تتكون من زهور طبيعية ذات طبيعة خاصة 
فهي مزيج رائع وفريد يجمع بني األصالة واحلداثة في قالب واحد مبواصفات وجودة 

عاملية نادرة . 
وأضاف اإلدريسي أن مجموعة عطور ) وديــان ( تتميز بالفخامة فعلى الرغم من كونها 
العربي مبكونات وروائح  والسحر  األصالة  الــروح جتمع بني  لكنها عربيــة  املنشأ  فرنسية 
ذكية ومتنوعة تلبي كافة األذواق بخمسة عطور مختلفة ومتميزة برونق خاص وذوق 

رفيع . 
وأكد اإلدريسي أن مجموعة عطور ) وديـان ( جاءت لتعبر عن جسر التواصل البديع بني 
الشرق والغرب مبزيج فريد من احلرفية ودقة الصنع وروعة التصميم والروائح الزهرية 
، حيث  األوســط  الشرق  تــراث  إلى  تقودنا  التي  وإبتكاراتها  وإبداعاتها  والفاخرة  اجلميلة 
تأتي املجموعة في صندوق مغلف ومصنوع بدقة وإتقان وحرفية كاملة وجمال وروعة 
تستمع  يجعلك  مما  الكبير،  زايــد  الشيخ  مسجد  من  املستوحى  والفريد  الــرائــع  التصميم 
بجمال ورعة الفن والتراث العربي األصيل في واحدة من أروع وأجمل إبداعات مجموعة 

عطور ) وديــان ( العاملية الفاخرة . 
واختتم بقوله : أن مجموعة عطور ) وديــان ( تلقى إستحسان كبير وإقبال متميز وجناح 
رائع من زبائننا بالصالون األزرق ، حيث أنهم أثنوا عليها من جميع اجلوانب اإليجابية من 
روعة وجمال العطور وحرفية صناعتها واجلودة العاملية الفريدة واملتميزة وتنوع العطور 
وإستمراريتها فهي عالم فريد يجمع بني سحر الشرق وجمال الغرب ، كما أكد على قوة 
العاقة مبجموعة ) وديـان ( ومتنى املزيد من التقدم ومواصلة مسيرة التميزفي املستقبل. 
من جانبـه قال السيد علي اجلابري صاحب العامة التجارية ومالكها ) وديــان ( للعطور أن 
مجموعة العطور استلهمت من جمال وروعة التصميم املعماري ملسجد الشيخ زايد الكبير ، 

ولذا فالعطر يقودنا إلى رحلة عربية رائعة من قلب التراث العربي األصيل . 
وأضاف اجلابـري قائاً : وبنفس روح املجموعة السوداء ، تأتي املجموعة الذهبية من عطور 
) وديــان ( في صندوق راقي وزجاجة رائعة التصميم مستوحاة من دقة وجمال التصميم 

املعماري الرائع ملسجد الشيخ زايد الكبير . 
وأكد اجلابري أن مجموعة عطور ) وديــان ( استلهمت من جمال الصحراء العربية األصيلة 
وتأتي الزجاجة وحواف الصندوق مزيلة بتوقيع العامة التجارية،حيث يشرق العطر علينا 

من خال روائحه الذكية والفريدة وصندوقه الرائع التصميم بتراثه العربي األصيل . 
بالسحر  تستمتع  ( جتعلك  وديــان   ( اجلديدة من  العطور  أن مجموعة  بقوله:  واستطرد 
اجلــديــدة مكونة مــن خمسة عطور  املجموعة  وتــأتــي   ، والــغــرب  الــشــرق  العربي وجــمــال 
حصرية فريدة حيث تأتي املقدمة مكونة من رائحة التفاح والفلفل ، أما الوسط فيتكون 
الصندل  العنبر والفانيليا واملسك ورائحة  القاع  ، وفي  البيضاء  الزهور  العود ورائحة  من 
إضافة إلى العود املركز والعنبر ليعطي خمسة عطور فاخرة ورائعة اجلمال رفيعة املستوى. 
كما  األزرق  الصالون  مع  والقوية  الطيبة  بعاقاتنا  نعتـز   : قائاً  حديثه  اجلابري  واختتم 

نسعى لتحقيق املزيد من التقدم ومواصلة مسيرة النجاح في املستقبل القريب . 

فرن�سية المن�سـاأ عربيــة الـروح 

ال�سالـون الأزرق يد�سـن مجموعـة عطـور

) وديــــان ( الذهبيــــة الفاخــــرة

فـواز الإدري�سي : مزيـج 

رائع من الأ�سـالة والحداثــة 

بت�سميم رائع وروائح  فريـدة

علي الجابـري : نعتـز 

بعلقاتنا القوية مع ال�سالون 

الأزرق كما ن�سعى لتحقيق 

المزيد من التقدم 
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منذ أن نشأت مجوهرات وساعات السليمان 
في عــام 1993م أصبحت واحــدة من أهم 
بـــيـــوت األملــــــاس و املـــجـــوهـــرات والـــســـاعـــات 

الفاخرة في قطر.
عضواً  السليمان  وساعات  مجوهرات  وتعد 
فاعاً في شركة السليمان القابضة لصاحبها 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــهـــــــــــا الــســيــد/ نـــــاصــر 
ســلــيــمـــــان حــيــدر رجــــل األعـــمـــال املــعــروف 
ـــذي ميتلك رؤيـــة إبــداعــيـــــة ومــواصــفــات  وال
قــيــاديــة وإداريـــــة خــاصــة وذلـــك مــن خــال 
خبرته الكبيرة والعريقة في عالم التجارة.

وتكتسب مجوهرات وساعات السليمان ثقة 
التعامل  في  املصداقية  خــال  من  عمائها 
الفريد  تــقــدمي  الــكــرام وكــذلــك  زبائنها  مــع 
مــن نــوعــه فــي عــالــم األملــــاس واملــجــوهــرات 
والساعات الفاخرة حيث تتبؤا مكانة رائدة 
وزبائنها  عمائها  بني  ومرموقة  ومتميزة 

من القطريني واملقيمني في دولة قطر. 
السليمان  وســاعــات  مــجــوهــرات  وتتميز 
بــرونــقــاً خــاصــاً ومــتــمــيــزاً فــي ديــكــورات 
وتقع  واجلــمــال  الفخامة  حيث  فــروعــهــا 
جــمــيــع فــروعــهــا فـــي قــلــب الـــدوحـــة في 
أمــاكــن مــتــعــددة وهـــي : ســـوق الــذهــب – 
السيتي  السنتر( –   ( املركز  بــازا –  احلياة 
سنتر – وفرع فندق كونكورد وزيرو ون 

مول ) عني خالـد(. 
وتـــقـــدم مـــجـــوهـــرات وســـاعـــات الــســلــيــمــان 
تشكيلة راقية وكبيرة ومتنوعة من األملاس 
باألملاس  املرصعة  والــســاعــات  واملــجــوهــرات 
كافة  وتــنــاســب  األذواق  كــافــة  تلبي  والــتــي 
األســـعـــار،حـــيـــث أنـــهـــا تــبــحــث عـــن اجلــديــد 
املــورديــن  واملتميز والــفــاخــر والــتــعــاون مــع 
في هذا املجال من أوروبا والشرق األقصى 
والهند وأماكن عديدة أخرى واملعروفة في 

عالم صناعة الساعات واملجوهرات لتضفي 
بريقاً خاصاً وتثري السوق القطري بأحدث 

الروائع املبتكرة في هذا العالم الفريد. 
وتـــقـــدم مـــجـــوهـــرات وســـاعـــات الــســلــيــمــان 
عــروضــاً خــاصــة وتــخــفــيــضــات المــثــيــل لها 
حيث  والساعات  األملاسية  املجوهرات  على 
رائعة ومتميزة من أفخم  تعرض تشكيلة 
وأرقى الساعات واملجوهرات حيث العراقـة 

واألصالــة.

العـراقــــة والأ�ســالة 
مجـــوهــــرات و�ســاعــات ال�سـليمــان تتبوؤا مكانة 

مرموقة في عالم ال�ساعات والمجوهرات 

تقدم عرو�س وتخفي�سات ل 
مثيل لها على المجوهـرات 
الألما�سيـة وال�ساعــات


