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بح�ضور عدد كبري من وجهاء 

�ملجتمع، �حتفل دروي�ش بن �أحمد 

على  بدر  د.  جنله  بزفاف  �ملناعي 

�لرميحي،  ذياب  بن  حممد  كرمية 

�لعائلة  منزل  يف  �حلفل   و�أقيم 

فيه  �ضارك  وقد  باجلنبية،  �لكائن 

غمرتهم  �لذين  و�ال�ضدقاء  �الأهل 

متمنني  �ملنا�ضبة  بهذه  �لفرحة 

�ل�ضعادة للعر�ضني.

عن  �لعائلتني  عربت  وقد 

�إىل  وتقديرهما  �ضكرهما  خال�ش 

كل من ح�ضر و�ضاركهما فرحتهما.

دروي�ش املناعي يحتفل بزفاف جنله »بدر« على كرمية حممد الرميحي

ت�ضوير: عبد�هلل �خلال

�ملتخ�ض�ضة  �ل�ضركة  �لزين«،  »جموهر�ت  ك�ضفت   

�لر�ئدة يف ت�ضميم وت�ضنيع وبيع �أرقى �ملجوهر�ت يف 

للعرو�ش  �جلديدة  جموهر�تها  جمموعة  عن  �ملنطقة، 

من  منوعة  كبرية  ت�ضكيلة  ت�ضم  و�لتي   2012 لعام 

�أحجار  ت�ضميمها  يف  ��ضتخدم  �لتي  �الأعر��ش  �أطقم 

وقام  �الأ�ضفر.  و�الأملا�ش  و�لزمرد  و�لياقوت  �الأملا�ش 

باإطالق هذه  �ل�ضركة  �إد�رة  �لزين رئي�ش جمل�ش  نبيل 

لل�ضركة مبجمع  �لرئي�ضي  �ملتجر  ر�ضميا يف  �لت�ضكيلة 

هذه  قطع  �أجمل  عر�ش  و�ضيتم  �لبحرين،  يف  �ل�ضيف 

�لت�ضكيلة يف متاجر �ل�ضركة �الإقليمية يف �ضهري �بريل 

ومايو قبيل مو�ضم �لزيجات. 

�ملجوهر�ت  من  للعرو�ش  �لزين  جموهر�ت  وتعد 

�أنحاء �ملنطقة.  �أفر�د �لعائالت �ملالكة يف  �ملف�ضلة لدى 

وتوفر �ل�ضركة �ململوكة لعائلة �لزين �لقطع �مل�ضنوعة 

خ�ضي�ضا لتنا�ضب جميع �الأذو�ق و�مليز�نيات. 

نبيل  قال  �جلديدة  �لت�ضكيلة  �إطالق  على  وتعليقاً 

�لزين: “نركز هذ� �لعام على �لقطع �لتي حتتوي على 

�أحجار كبرية يحيط بها عمل فني دقيق، كما �أننا د�ئما 

ما نبحث عن ت�ضميمات جديدة ملجموعتنا بحيث جنعل 

�أطقمنا  فتاة عرو�ضاً مميزة ومتفردة. وغالبية  من كل 

موؤلفة من قطع ال ت�ضنع منها �ضوى ن�ضخة و�حدة فقط 

وي�ضتغرق �إجنازها ما بني 6 �إىل 8 �أ�ضابيع، ولذلك فاإنك 

لن ترى عرو�ضني تلب�ضان نف�ش �لقطعة. كما �أن �لعديد 

من �لقطع �ضممت بحيث تلبي رغبة �لعرو�ش وتنا�ضب 

عمل  نتيجة  تكون  ما  د�ئما  ت�ضميماتنا  �إن  ميز�نيتها. 

م�ضرتك حتت �إد�رتي �أو �إد�رة �حد �فر�د �لعائلة، حيث 

�أننا نعمل مع فريق �مل�ضممني لكي ن�ضمن �جلودة �لتي 

�رتبطت با�ضم �لزين، ونقوم بتفقد كل قطعة للتاأكد من 

ذلك«. 

 2012 للعرو�ش  �ملجوهر�ت  ت�ضكيلة  وت�ضم 

عدد�ً من �الأطقم ذ�ت �لت�ضميم �لب�ضيط و�أخرى ذ�ت 

تف�ضلها  �لتي  �الأحجار  با�ضتخد�م  دقيقة  ت�ضميمات 

باأ�ضكال  و�لياقوت  و�لزمرد  �الأملا�ش  مثل  �لعر�ئ�ش 

قلب  �ضكل  على  �أو  زهور  �ضكل  على  منها  خمتلفة 

�أو دمعة. و�أهم ما مييز ت�ضكيلة هذ� �لعام �الأحجار 

جمموعة  على  ت�ضتمل  �أنها  كما  �لرئي�ضية،  �لكبرية 

�الأحجار  �لذي ت�ضتخدم فيه  »�الإيهامي«  �الأملا�ش  من 

و�حدة  جوهرة  �أنها  ير�ها  من  توهم  �لتي  �الأ�ضغر 

�لعر�ئ�ش بعد جناح  �إطالق ت�ضكيلة  كبرية.  وياأتي 

ت�ضميمات  من  �مل�ضتوحاة  ديكو«  »�ر�ب  ت�ضكيلة 

»�آرت ديكو« �لتي �ضادت يف ع�ضرينات �لقرن �ملا�ضي 

و�أحدثت تغري�ً كبري�ً يف �لت�ضاميم �لعاملية. وتتد�خل 

مع  ديكو«  »�آرت  ت�ضميمات  �لت�ضكيلة  هذه  يف 

�خلطوط و�لتناغمات �لعربية لت�ضاميم »�ر�بي�ضك«. 

من  �لن�ضاء  جميع  ديكو«  »�ر�ب  جمموعة  وتنا�ضب 

هذه  فازت  وقد  �ملو�ضة،  تهمهن  و�للو�تي  �لنخبة 

بيوت  �كرب  الأحد  ت�ضميم  �جمل  بجائزة  �لت�ضكيلة 

ت�ضميم �ملجوهر�ت.

»جموهرات الزين« تفتتح مو�شم الزيجات بت�شكيلة من املجوهرات للعرو�ش




