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دروي�ش املناعي يحتفل بزفاف جنله «بدر» على كرمية حممد الرميحي
بح�ضور عدد كبري من وجهاء
املجتمع ،احتفل دروي�ش بن �أحمد
املناعي بزفاف جنله د .بدر على
كرمية حممد بن ذياب الرميحي،
و�أقيم احلفل يف منزل العائلة
الكائن باجلنبية ،وقد �شارك فيه
الأهل واال�صدقاء الذين غمرتهم
الفرحة بهذه املنا�سبة متمنني
ال�سعادة للعر�سني.
وقد عربت العائلتني عن
خال�ص �شكرهما وتقديرهما �إىل
كل من ح�ضر و�شاركهما فرحتهما.

ت�صوير :عبداهلل اخلال

«جموهرات الزين» تفتتح مو�سم الزيجات بت�شكيلة من املجوهرات للعرو�س

ك�شفت «جموهرات الزين» ،ال�شركة املتخ�ص�صة
الرائدة يف ت�صميم وت�صنيع وبيع �أرقى املجوهرات يف
املنطقة ،عن جمموعة جموهراتها اجلديدة للعرو�س
لعام  2012والتي ت�ضم ت�شكيلة كبرية منوعة من
�أطقم الأعرا�س التي ا�ستخدم يف ت�صميمها �أحجار
الأملا�س والياقوت والزمرد والأملا�س الأ�صفر .وقام
نبيل الزين رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إطالق هذه
الت�شكيلة ر�سميا يف املتجر الرئي�سي لل�شركة مبجمع
ال�سيف يف البحرين ،و�سيتم عر�ض �أجمل قطع هذه
الت�شكيلة يف متاجر ال�شركة الإقليمية يف �شهري ابريل
ومايو قبيل مو�سم الزيجات.
وتعد جموهرات الزين للعرو�س من املجوهرات
املف�ضلة لدى �أفراد العائالت املالكة يف �أنحاء املنطقة.
وتوفر ال�شركة اململوكة لعائلة الزين القطع امل�صنوعة
خ�صي�صا لتنا�سب جميع الأذواق وامليزانيات.
وتعليقا ً على �إطالق الت�شكيلة اجلديدة قال نبيل
الزين“ :نركز هذا العام على القطع التي حتتوي على
�أحجار كبرية يحيط بها عمل فني دقيق ،كما �أننا دائما
ما نبحث عن ت�صميمات جديدة ملجموعتنا بحيث جنعل
من كل فتاة عرو�سا ً مميزة ومتفردة .وغالبية �أطقمنا
م�ؤلفة من قطع ال ت�صنع منها �سوى ن�سخة واحدة فقط
وي�ستغرق �إجنازها ما بني � 6إىل � 8أ�سابيع ،ولذلك ف�إنك
لن ترى عرو�سني تلب�سان نف�س القطعة .كما �أن العديد
من القطع �صممت بحيث تلبي رغبة العرو�س وتنا�سب

ميزانيتها� .إن ت�صميماتنا دائما ما تكون نتيجة عمل
م�شرتك حتت �إدارتي �أو �إدارة احد افراد العائلة ،حيث
�أننا نعمل مع فريق امل�صممني لكي ن�ضمن اجلودة التي
ارتبطت با�سم الزين ،ونقوم بتفقد كل قطعة للت�أكد من
ذلك».
وت�ضم ت�شكيلة املجوهرات للعرو�س 2012
عددا ً من الأطقم ذات الت�صميم الب�سيط و�أخرى ذات
ت�صميمات دقيقة با�ستخدام الأحجار التي تف�ضلها
العرائ�س مثل الأملا�س والزمرد والياقوت ب�أ�شكال
خمتلفة منها على �شكل زهور �أو على �شكل قلب
�أو دمعة .و�أهم ما مييز ت�شكيلة هذا العام الأحجار
الكبرية الرئي�سية ،كما �أنها ت�شتمل على جمموعة

من الأملا�س «الإيهامي» الذي ت�ستخدم فيه الأحجار
الأ�صغر التي توهم من يراها �أنها جوهرة واحدة
كبرية .وي�أتي �إطالق ت�شكيلة العرائ�س بعد جناح
ت�شكيلة «اراب ديكو» امل�ستوحاة من ت�صميمات
«�آرت ديكو» التي �سادت يف ع�شرينات القرن املا�ضي
و�أحدثت تغريا ً كبريا ً يف الت�صاميم العاملية .وتتداخل
يف هذه الت�شكيلة ت�صميمات «�آرت ديكو» مع
اخلطوط والتناغمات العربية لت�صاميم «ارابي�سك».
وتنا�سب جمموعة «اراب ديكو» جميع الن�ساء من
النخبة واللواتي تهمهن املو�ضة ،وقد فازت هذه
الت�شكيلة بجائزة اجمل ت�صميم لأحد اكرب بيوت
ت�صميم املجوهرات.

