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بحضور س���فراء ايطاليا، 
فرنس���ا، رومانيا، والبرازيل، 
استضاف فندق سفير مارينا 
عشاء ألعضاء وضيوف جمعية 
ذواق���ي الطع���ام ف���ي مطعم 
»أطالنتي���س«، حي���ث قدمت 

االطباق االيطالي���ة االصيلة 
والرائعة املذاق التي مت اختيارها 
من مختلف املناطق االيطالية، 
كم���ا أمتع الس���فير االيطالي 
جورجيو دي بتروجياكومو 
احلض���ور بش���رح واف عن 

مطبخ ب���الده، في حني عرض 
عليه���م طريقة حتضير طبق 
»الريزوتو« االيطالي الشهير. 
الفندق  وبهذا، استطاع طاقم 
إمتاع احلضور بأمسية ايطالية 

مميزة ومختلفة.

خ���ادم  س���فير  يس���تقبل 
احلرمني الشريفني لدى الكويت 
الفايز  إبراهيم  د.عبدالعزيز بن 
رواد ديوانيته بعد صالة العشاء 
من مس���اء يوم الثالثاء من كل 

اسبوع.
وذل���ك ف���ي مق���ر ديوانيته 
بالسفارة في منطقة السفارات 

بالدعية.

يع����اود د.خ�ال����د ش�����خير 
استقبال رواد ديوانيته وضيوفه 
الكرام مس�اء كل يوم اثنني من 

كل اسبوع.
 وذلك ف����ي ديوان����ه الكائن

في منطقة الفحيحيل.

ديوانية السفير 
السعودي الثالثاء

..ديوانية شخير
كل اثنني

د.عبدالعزيز الفايز

د.خالد شخير

 LUMINOR CHRONO ساعة
DAYLIGHT – 44 MM

 ،Luminor Chrono Daylight س����اعة 
الكرونوغراف املزّود بثالثة عدادات، مستوحاة 
من النموذج الذي طلبه املمثل اإليطالي � األميركي 
 Officine Panerai سيلفستر ستالون من شركة
للفيلم الذي يحمل االسم عينه في العام 1995، 
وهي متوافرة بنس����خة جديدة تتسم بطابع 

رياضي قوي.
 وتتمي����ز العلبة احلاضنة لهذه الس����اعة 
بقطرها الذي يبلغ 44 ملم، وهو مصنوع من 
 AISI الفوالذ املصقول املقاوم للصدأ من نوع
316L، متاما كما اجلسر الذي يحمي تاج التعبئة، 
اإلطار ذو احلواف املصقول����ة واألزرار التي 
تتحكم بسمات الكرونوغراف واملوجودة عند 
إشارة الس����اعة 2 و4. أما عند إشارة الساعة 
10، فيق����ع املصحح اخل����اص لضبط التاريخ 
والذي يبرز من خالل نافذة صغيرة موجودة 

على امليناء.
 كذلك، يبرز امليناء الواسع األسود اللون ملا 
يتميز به من وضوح كبير وإمكانية قراءة، وهي 
 .Officine Panerai امليزات النموذجية لشركة
ويتألف تصميمه الكالسيكي من مجموعة من 
اخلطوط واألرقام، س����واء كان ذلك في نافذة 
العرض األساس����ية كما في عدادات الس����اعة 
والدقائق في الكرونوغراف او في ميناء الثواني 

الصغيرة. يشار إلى أن الطالء اخلاص مبادة 
Super-LumiNova® باللون البيج، يضفي على 
العقارب والعناصر البارزة على امليناء مظهرا 

معتقا مبا يذكر بنماذج باناراي القدمية.
 Luminor وفيما يتعلق بآلية احلركة في ساعة 
 OP فهي من عيار Chrono Daylight – 44 mm
XII األوتوماتيكي واملزود بشهادة كرونوغراف 
صادرة عن جهاز الرقابة السويسري الرسمي 

.)COSC( للكرونومترات
كذلك، يتسم العيار مبعدل تردد تذبذبات 
عجل����ة امليزان والذي يبل����غ 28، 800 تناوب 
/ س����اعة، 27 محور ارتكاز، طاقة احتياطية 
 Côtes تدوم حتى 46 ساعة وجسور بزخرفة
 Luminor Chrono وحتمل س����اعة .de Genève
 ،PAM00356 الرقم املرجعيDaylight – 44 mm 
وهي مزودة بحزام جلدي أسود اللون مع خياطة 

باللون البيج تكمل تصميم امليناء.
أما اإلب����زمي الكبي����ر احلج����م واملصنوع 
خصيصا لش����ركة باناراي، فهو مصنوع من 
الفوالذ املصقول متاما كما العلبة احلاضنة. 
هي مقاومة لتس����رب املياه حتى عمق يناهز 
100 متر، مع اإلشارة إلى أن هذه الساعة مرفقة 
بحزام مطاطي إضافي سهل التبديل باستخدام 

األداة اخلاصة املزودة.

»نكست« تطلق تشكيلة صيف 2011 في »األڤنيوز«

»أطالنتيس« في سفير مارينا يستضيف ذواقي الطعام

العالمة  أطلقت »نكس���ت« 
التجارية املعروفة تش���كيلتها 
اجلديدة بتصاميم مميزة ملوسم 
ربي���ع وصيف 2011 للنس���اء 
والرج���ال واالطفال في مجمع 
األڤنيوز. وبهذه املناسبة تعرف 
الزبائن عل���ى أحدث صيحات 
املوضة م���ن فري���ق تصميم 
القطع  نكست وتش���تمل على 
الزاهية بألوانها النابضة التي 
يرغب فيها اجلميع إلى جانب 
البلوزات بغطاء الرأس وقمصان 
البولو األنيقة للرجال وغيرها 
من القط���ع التي تلفت االنظار 
وتروق لألطفال. وينجذب عشاق 
التصميم  إلى روع���ة  املوضة 
وج���ودة األقمش���ة التي وقع 
عليها اختيار املصممني. كما أن 
تشكيلة نكست تزخر باالزياء 
الراقية والكالسيكية العصرية 
التي صمم���ت خصيصا لتلبي 
احتياجات اجلميع للمناسبات 
املختلفة. وتغطي تشكيلة ازياء 
»نكست« اجلديدة للسيدات كل 
متطلبات املوضة لهذا املوسم 
فهي تستلهم جميع التوجهات 
الرئيسية وجتمع األلوان السائغة 
التي البد للموضة من احتوائها 
انطالقا من اللمسة الرقيقة في 
مالبس البحر الى الرشاقة التي 
تنبض بالروح الرياضية خالل 
موسم الربيع وألوان وتصاميم 
مالبس البحارة العملية، وأيضا 
في أزياء هذا املوسم ما يذكرنا 
القرن  بفترة السبعينيات من 
املاضي وتنانير املاكسي الطويلة 
الواس���عة عند أسفلها وعليها 
نقش���ات جميلة م���ن االزهار 
لتكتم���ل بها مقوم���ات االناقة 

التي عرض���ت بها حينذاك. أما 
الرجال فتش���به مالبس  أزياء 
ط���الب اجلامع���ات األميركية 
مبا فيها من تش���يرتات بغطاء 
ال���رأس الى جانب الس���ترات، 
وتس���تلهم »نكست« هنا روح 
االزياء العملية البريطانية مع 
ملسات تنبض باحليوية املعهودة 
البحارة، باإلضافة  في مالبس 

فساتني بألوان زاهية من »نكست«

فريق عمل »نكست«.. ومشاركة رائعة

املقلمة وقطع  التشيرتات  إلى 
اجليرس���يه األنيقة وقمصان 
البول���و وكل مفاهي���م األناقة 

املقتبسة من بريطانيا.
وفيما يتعلق مبالبس األطفال 
الربيع اس���تحضرت  ملوس���م 
»نكست« أروع التصاميم ليسعد 

بها األطفال خالل هذا املوسم.
فللبنات كان نصيب وافر من 
األزياء احملببة لدى »نكست« 
فهي جتم���ع التقليمات كما في 
مالبس البحارة وتصاميم االزهار 
اجلرس���يه واملوديالت االنيقة 
كما ف���ي الصدريات واالحزمة 
بنقش���ات على ش���كل فراشة 
وضمن التشكيلة تتماوج القطع 
القطنية مبربعات الكارو والدنيم 
احملكوك إلى جانب القطع االخرى 
بلونها األصفر الليموني اجلميل 
والوردي والفيروزي مع ملسة 
أنثوية بألوان هادئة جنبا إلى 
جنب مع األبيض الناصع لتليق 
بالشابات كما أن هناك ما يناسب 
البنات الرضع ضمن التشكيلة 
مبا تشمله من القطع بتقليمات 
جميلة وتصاميم محببة. كما 
استلهمت »نكس���ت« ألوالدنا 
األحباء كل ما هو أنيق ورشيق 
من تصاميم البحارة التقليدية 
بدرجات األزرق واأللوان الهادئة 
األخ���رى كم���ا في ش���ورتات 
الكاكي   � وبنطلونات التشينو 
االنيقة والشورتات واملالبس 
العملي���ة بألوانه���ا وأناقته���ا 
األخاذة وقمصان البولو الراقية 
والقمصان القطنية الناعمة التي 
من شأنها اضفاء ملسة من األناقة 

على اطاللة هؤالء الصغار.
ندى أبونصر  ٭

مديرة التسويق في »نكست« شازيا حسني ترحب باحلضور

أحلى التيشرتات املقلمة

السفراء وأعضاء الذواقة خالل األمسية


