
 

 

 

 

 بيان صحفي عاجل

 

 أسوالين ميسيكالالحتفاء بإطالق كتاب أليس ديالل وليدي ماري تشارتريس وجو وود يتجمعون 

 

الليلة الماضية كتابه الذي طال انتظاره باالشتراك  Messikaأطلق بيت المجوھرات الماسية الباريسي مسيكا  - فبراير]  10 [األربعاء
في بيكاديللي. ضمت قائمة  Maison Assoulineفي فعالية حافلة بالنجوم في دار أسوالين  Assoulineمع دار النشر أسوالين 

، وجو وود، وصوفي كينيدي كالرك، وليدي ماري تشارتريس، وساي بينيت، وھيكاري يوكوياما، أليس دياللالضيوف كالً من 
ومديرتھا اإلبداعية فاليري مسيكا،  مسيكا، إلى جانب مؤسسة ليالند-نايلوروأليس ، وبورتيا فريمان، وماكس كوكينغ، وكورا كوري

المجوھرات في العالم. يوثق الكتاب لإلنجازات  ومؤلفة مسيكا فيفيان بيكر التي تحظى بتقدير واسع باعتبارھا واحدة من رائدات ُكتّاب
  ر تاريخھا القصير نسبيًا.الرائعة واالرتقاء السريع الذي حققته الدار، خالل عشرة سنوات ھي عم

 الستعراض البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر على الرابط التالي: 
launch‐book‐soulineas‐messika‐celebrate‐http://www.multivu.com/players/uk/7757551/ 

، قُدمت التحية للضيوف بواسطة مجموعة من النادلين الفرنسيين الذين Maison Assoulineوخالل حفل االستقبال في دار أسوالين 
وھي عبارة عن شمبانيا مع ھريس  -' The Moveيرتدون بذلة التوكسيدو ويقدمون مشروبات الكوكتيل ومأكوالت الكانابيه، مثل 

و  Move، والورد المغربي، والليتشي. أما قطع المجوھرات التي تتضمنھا أشھر مجموعات بيت المجوھرات، مثل الفراولة
Amazone أمثال ليدي ماري تشارتريس، فكانت معروضة في فترينات عرض زجاجية حول بوتيك أسوالين، فيما وصل الضيوف 
 مسيكا.وھن يرتدين قطعھن المفضلة من  وكورا كوري

وھن يبدين إعجابھن بالقطع الماسية المعروضة، فيما اصطف الحضور  ساي بينيت وصوفي كينيدي كالركوظھرت النجمات 
للحصول على توقيع فيفيان بيكر وفاليري مسيكا اللتين جلستا إلى طاولة كبيرة في منتصف قاعة  مسيكايحملون نسخھم من كتاب 

 ت من الكتاب الذي يقدر حجمه بحجم المذكرة.االحتفال محاطة بالزھور القرنفلية ومجموعا

، ابتكرتھا وأدارتھا فاليري مسيكا ابنة تاجر األلماس الشھير أندريه مسيكا. تتميز 2005مسيكا، التي تأسست في باريس عام 
وثة للمجوھرات المجوھرات التي تصممھا بأنھا جديدة وغير متوقعة، كما أن الذوق واألنماط العصرية تعيد صياغة التقاليد المور

الراقية، وتكشف في الوقت ذاته عن شغف متأصل في نفوس مبدعيھا تجاه األلماس. وخالل عشرة سنوات، أقامت فاليري مسيكا بيت 
المجوھرات الحديث وأرست العالمة التجارية على المستوى العالمي، وليس ذلك فحسب؛ بل غيّرت طريقة النظر إلى عالم األلماس، 

 لية للماسات وقدمت ذوقھا المعاصر إلى الجيل الجديد الذي ينقب عن الحداثة.وابتكرت لغة أص

في مراكز بيع أسوالين في جميع أنحاء العالم، وكذلك على الموقع  2016للشراء بداية من آخر شھر فبراير  يتوافر كتاب مسيكا
 22دوالًرا أمريكيًا/ 25جنيھًا إسترلينيًا/ 16سخة ، كما يمكن حجز نسخه على اإلنترنت.  يبلغ سعر النAssouline.comاإللكتروني 

  ‘.أسوالين’و ‘ مسيكا’باستخدام األسماء  Gettyيورو، كما يتوافر الكتاب باللغتين اإلنجليزية والفرنسية. ويمكن تنزيل الصور من 

  ‘. مسيكا وأسوالين’من خالل البحث بأسماء  Gettyيمكن تنزيل الصور من 

http://photos.prnewswire.com/prnh/20160211/332239LOGO 
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 على: ماري غريسر، يُرجى االتصال مسيكاللمزيد من المعلومات حول 

 59‐96‐01‐48‐1‐33: +الھاتف

 presse@messikagroup.com: اإللكترونيوالبريد 

   http://www.messika.comوالموقع اإللكتروني: 

 المصدر: مسيكا

 


