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يعت���ذر عب���داهلل 
سمير املش���عان عن 
عدم اس���تقبال رواد 
ديوانيته األسبوعية 

لسفره خارج البالد.

املشعان يعتذر 
لرواد ديوانيته

يعتذر د.جاس���م العمر عن 
عدم استقبال رواد ديوانه في 
العديلية مساء كل أحد، وذلك 
العطلة الصيفية،  خالل فترة 
على ان يعاود استقبالهم بإذن 
اهلل في شهر رمضان املبارك.

العمر يعتذر 
لرواد ديوانه

االبداع والعراقة في ساعات غراهام

أمين زماني وحرمه وايريك لوت مع عارضتني

نايف الدوسري وخالد احلبيب ويعقوب الوزان وأمين زماني ومحمد النعمة وفهد الزيد

دقة في التصميم في ساعات ارنولد اند صن موديالت رائعة من ساعات ارنولد آند صن وغراهامتقنيات متطورة في غراهام

رودولف ويس وأمين زماني وايريك لوت وزياد طراقجي

مجوهرات تيارا تطلق آخر موديالت 
ساعات أرنولد آند صن وغراهام في مجمع الثريا

في أجواء م���ن الروعة والتأل���ق أطلقت مجوهرات 
تيارا آخر موديالت س���اعات أرنولد آند صن وغراهام 
 وذلك في مجمع الثريا بالس���املية. وبهذه املناسبة أقام 
الس���يد أمين زماني حفل استقبال على شرف مؤسس 
شركة ذي بريتش ماسترز املالكة لساعات غراهام وأرنولد 
آند ص���ن ايريك لوت وبحضور الش���يخ صباح جابر 
املبارك ومدير ارنولد آند صن فيليب بوفني ومستشار 
ونائب رئيس البعثة السويسرية لدى الكويت رودولف 
 ويس وامللحق االقتصادي والتجاري السويسري لدى 
الكويت زياد طراقجي. وقد ش���هدت االنطالقة حضورا 
متميزا من قبل عشاق الس���اعات الذين أبدوا اعجابهم 
بالتش���كيلة املنوعة والتصامي���م الرائعة التي وفرتها 
مجوهرات تيارا لزبائنها الذين ينتظرون بفارغ الصبر 

التعرف على جديدها.

نبذة عن الشركتين

تأسست أرنولد آند صن عام 1764 واشتهرت بصناعة 
األجهزة املالحية للبحرية البريطانية والتي وفرت الوقت 
واختصرت الطرق لهم في القرن الثامن عشر. اما اآلن فتعتبر 
هذه الساعة من أهم الساعات ذات املواصفات اخلاصة والتي 

يفضلها جامعو الساعات حول العالم. 
وام���ا غراهام )1673 � 1751( فيعرف بأبي الكرونوغراف 
وكانت أجهزته تستخدم في مرصد غرينيتش امللكي، وكان 
أول صانع ساعات في القرن الثامن عشر يتم قبوله من قبل 
املجتمع امللكي البريطاني وذلك بفضل اختراعاته. هذا وتصنع 

ساعات غراهام وأرنولد آند صن اآلن في سويسرا. )متين غوزال(الشيخ صباح جابر املبارك مع أمين زماني وحرمه


