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رئيس نادي إنتر ميالن 
في ضيافة منتجع صحارى الكويت

اســــتضــــــــاف منتجع صحارى كويـــــت رئيس 
نادي انتر ميــــان االيطالــــــي موســــيمو موراتــــي 
والوفـــد املرافق له خال اقامتهم بالڤـيـــــات الفخمـــــة 
للمنتجـــــع املطل على املسطحات العشبية اخلضــــــراء 
وأشـــــــــاد رئيس نادي انتر ميان باملستوى الراقي 
الرفاهية والفخامة واخلصوصية  للخدمـــــة واجواء 
التي يوفرهــــــا وميتاز بها منتجع صحارى حيث اصبح 
املنتجع املكان املفضل إلقامة الشخصيات العاملية خال 

زيارتهم للكويت.

ديوان الجاراهلل الخرافي يستقبل المهنئين أول أيام العيد

يســـتقبل ديوان اجلاراهلل 
املهنئـــــــــن بعيد  اخلرافـــي 
الســـعيد بعد صــــاة  الفطر 
مغـــرب اليـــوم األول من أيام 
العيد وذلك بالشامية قطعة 8 
تقاطع شارعي وهران وعبداهلل 
املجرن، كما تستمر الديوانية 
اثنن  أسبوعيا مساء كل يوم 

كما هو معتاد.

 »CENTURY« كشفت
في معرض بازل وورلد 

 »KARISMA« 2009 عن
الساعة ذات الشكل الجريء

مظهـــر فتان، في ســـكون 
مشاغل CENTURY، عالم أخاذ 
من األشكال واأللوان يولد من 
العمل املشترك لفنانن شغوفن 
يعاجلون كل شيء بحرفية وقد 
جمعهم البحث عن فرادة املادة 

لتحويلها إلى آللئ من ضوء.
وأعطـــت KARISMA مـــن 
مجموعة الساعات دائمة األناقة 
PRECIOUS ELEGANCE هالة 
غامضة وملسة سحرية نفحها 
إياها مبدعوها، ان KARISMA التي 
يعني اسمها املثير بالسويدية 
»طلة فاتنة« ساعة ذات قدرة 
مدهشة على اإلغواء، فصورتها، 
التي هي إهليلـــج تام الهيئة، 
تخطـــف األبصار، وقد جعلت 
 ،CENTURY علبتها من صفير
وجعل لها ستن وجها لتعانق 
الضـــوء في رقصة ســـحرية 
آسرة، جوهرة ال تبالي بتقلبات 
الدهر، يســـودها التناسق في 
أدق التفاصيل، وتتسم علبتها 
بجانبية لطيفة االنعطاف، فيما 
رسمت انحناءاتها باملاس رسما 

إذ رصعت بـ 46 ماسة.
 ،KARISMA مغوية هي ساعة
إذ تترجم شـــخصية وطبيعة 
املرأة التـــي ترتديها أيا كانت، 
فعلى أرضية من الذهب الرمادي 
أو األحمـــر عيـــار 18 قيراطا، 
ميكن ان يأتي الصفير، بحسب 
الطلب، بأحد ألوان ثاثة: األسود 
الداكن بانعكاســـات زرقاء، او 
لون الباالديوم الامع، او لون 
الذهب األحمر الدافئ، كما تطل 
عقارب طويلـــة »دوفن« على 
مينا من »اللك« الصيني او عرق 
اللؤلؤ املمـــوج الرهيف، وهي 
حضرية او رحالة لتتاءم مع كل 
ذوق، فتأتي إما بأرقام رومانية 
كبيرة او بكوكبة رقيقة دقيقة 
من ماسات بقطع المعة، وتتم 
رقة KARISMA الفائقة بسوار 
من الساتان الناعم املتناغم مع 

الصفير.
وموديل الساعة من الذهب 
الرمادي عيار 18 قيراطا مرصع 
بـ 101 ماسة )عيار 0.68 قيراطا( 
 CENTURY والعلبة من صفير
بـ 60 وجها قدت وصقلت باليد، 
واملينا من عرق اللؤلؤ الطبيعي 
مع حركة كوارتز والسوار من 

الساتان.


