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)سعد هنداوي(عامر االنصاري وحرمه كريستيان االنصاري ومدير عام »شوبارد« هيوغز جوكر

موديالت رائعة من مجموعة »إمبيريال«

ملك جمال لبنان أسعد طربيه وملكة جمال القارات نانسي افيوني وهيوغز جوكر سارة تيناوي وهيوغز جوكر يعرضان ساعة »إمبيريال«

محبو الدراجات النارية أثناء وصولهم إلى »ملتقى الشعب«

لقطة تذكارية ألعضاء النادي الكويتي حملبي الدراجات النارية مع فريق عمل »ملتقى الشعب«

لقطة تذكارية لفريق عمل »شوبارد«

هيوغز متوسطا العارضني في تقدمي أفخم أنواع الساعات من »إمبيريال« زينة أبوغامن وبولني داود

يحتفل الزميل مساعد 
فهد الوردان بزفافه وذلك 
مساء يوم غد االثنني 11 
اجلاري في صالة جمعية 
الصليبخ���ات والدوحة 
مقابل نادي الصليبخات 

الرياضي.

يعتذر النائب مبارك 
الوعالن عن عدم استقبال 
املواطنني في ديوانه اليوم 
األحد، وذلك لسفره في 
مهمة رسمية ضمن وفد 

برملاني.

الوعالن يعتذرزفاف الوردان االثنني
 ملهمة رسمية

اطلقت »شوبارد« مجموعتها 
اجلديدة »إمبيريال« من الساعات 
ذات األناقة امللكية بحضور ممثل 
ش���وبارد في الش���رق األوسط 
هيوغز جوكر، وصاحب شركة 
الطرف األغ���ر عامر االنصاري، 
املهتمني وذلك في  وحش���د من 
بوتيك ش���وبارد في الصاحلية 
حيث عرضت كل من ملكة جمال 
القارات نانسي افيوني والعارضة 

ريتا لبكي الى جانب ملك جمال 
لبنان أس���عد طربيه املجموعة 

اجلديدة من الساعات.
وقد اعرب هيو عن سعادته 
باطالق هذه املجموعة في الكويت 
كونها من الدول الرائدة في مجال 
العاملية الس���يما ان  امل���اركات 
الكويتيني يتمتعون بذوق رفيع 
وينتظرون كل جديد. وتتميز هذه 
املجموعة في اجلوهر واألسلوب 

واألناقة في آن واحد حيث تتبنى 
فكرة اظهار منوذج التسعينيات 
الشهير لشوبارد، وقد استوحى 
مصمموها التصميم اجلديد من 
املرأة احليوية والطبيعية والتي 
تتميز بشخصية قوية تقدر فخامة 

املنتجات رائعة اجلمال.
وتعكس الساعة عظمة العصر 
االمبراطوري في القطعة الفنية 
املنحوتة، كما ان قرص الساعة 

»شوبارد« تطلق مجموعتها الجديدة  »إمبيريال« في الكويت
الصدفي املنحوت بعناية يوحي 
بالوس���ائد املزخرفة التي اعتاد 
امللوك رفع اوسمتهم عليها باالرقام 
القدمية ممثلة بحزم  الرومانية 
قوة »االمبراطورية« في ترميزها 
للساعات. كما ان منحنى اليدين 
يذكر بش���كل اخلناجر اجلميلة 
املدببة الرأس التي كان يستخدمها 
امللوك في القت���ال، بينما التاج 
املصمم على شكل زهرة اللوتس 
مثبت على وسط االطار بجوانب 
جميلة وأنيقة يزيد من جمالها 
املشع والبراق بشكل رقيق لهذا 

التصميم.
بلمسة من األناقة القصوى، 
ان االغطية املستوحاة من اغطية 
العواميد االثرية متت زخرفتها 
بحجر اجلمشت الكرمي املصقول 
على ش���كل دمع���ة للتصاميم 
 Rose« بل���ون الذهب ال���وردي
الياقوت األزرق  Gold« واحجار 
للتصاميم بلون الذهب االبيض 
»White Gold«، كما يبرز التدرج 
االرجواني امللكي األنيق لالحجار 
لون التحوالت على قرص الساعة 
الى جانب امضاء تصاميم شوبارد 

املميز.

محبو  الدراجات النارية تجمعوا في »ملتقى الشعب ـ النوخذة« 
اس���تضاف مجمع »ملتقى 
الشعب« على اخلليج العربي 
النادي الكويتي حملبي الدراجات 
افتتاح أنش���طته  النارية في 
للعام 2011/2010 ومت هذا احلدث 
في مطعم النوخذة الذي افتتح 
في 2009، والذي أصبح عالمة 
فارقة تقدم املأكوالت البحرية 
والذي هو فعال املكان املناسب 
الرياض���ة واملأكوالت  حملبي 

البحرية.
بأجواء صيفية س���احرة 
الكويتي  النادي  متتع اعضاء 
في أمسية من الفرح والنشاط 
بجو عالم البحار، حيث أرضية 
املطعم عبارة عن حوض مليء 
بالسمك ذي االشكال املتعددة، 
الس���قف فزين بالقوارب  أما 
اخلش���بية وبقنادي���ل البحر 
امللون���ة التي أضافت ملس���ة 
شاعرية على املكان باالضافة 
الطبيعية،  املناظر  الى جمال 

فعال انها حتفة فنية رائعة.
اضافة ال���ى قائمة الطعام 
التي كانت محيرة، فكل شيء 
طيب ولذيذ، حيث تناول هؤالء 
الرياضي���ون الطعام البحري 

الشهي مبا فيه من مقبالت وأطباق 
رئيسية واحللويات اللذيذة التي 

أرضت جميع االذواق.
وغادر اعضاء النادي الكويتي 
املطع���م آخذين معهم ذكريات ال 

تنسى من روعة وجمال املكان، 
فمن ش���رق آسيا مطعم ساكورا 
الياباني ينادي محبي السوشي، 
والنوخذة على موعد مع عشاق 
البحر، أما مطعم شبستان االيراني 

فهو املطعم الفارسي الذي ستزوره 
دائما، وأيام زمان منبع االصالة 
العربي���ة القادم���ة من الش���رق 
االوس���ط، »ملتقى الشعب« هو 

حتما االختيار املناسب لك.


