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»ريفيرسو« حتتفي بالذكرى الـ 55 ليوم الكبرياء الوطني
و25 سنة من التحرير مع إصدارين محدودين رائعني

ورثة روح االبتكار التي متيز 
بها مؤس����س املصنع، أنطوان 
لوكولت����ر- كل خبراتهم من 
أجل ابتكار مجموعات ساعات 
تثير الدهشة وتبلغ من التطور 
والتعقيد أميا مبلغ: ريفيرسو، 
ماستر، راندي- فو، ديومتر، 

جيوفيزيك وآمتوس.
الكبيرة -  الدار  تس����تلهم 
غراند ميزون - بش����كل دائم 
الثري، وتش����هد  من تاريخها 
مجموعات هيبريس ميكانيكا 
وهيبريس أرتيس����تيكا على 
الش����غف اإلبداعي الذي يحفز 
الرجال والنساء الذين يزاولون 
مهاراتهم املتقنة حتت سقفها.

الع����ام 2016 تكش����ف  في 
جيجر- لوكولت����ر عن رؤية 
جديدة لساعة ريفيرسو تتجاوز 
املتوقع بامتياز، وذلك احتفاال 
بالذكرى السنوية ال� 85 لوالدة 

هذه الساعة.
الفريدة لكل  القص����ة  تبدأ 
س����اعة من س����اعات جيجر- 
لوكولتر في ورش����ات »فالي 
دو جو«، سويسرا وتأتي إلى 
احلياة النابضة احلقيقية على 
معصم الرجال والسيدات الذين 
يرتدونها ويجعلونها خاصة 

بهم.
www.jaeger-lecoultre.

com

مجموعة بهبهاني قائال »لليوم 
الوطني وليوم التحرير معنى 
خاص بالنس����بة للكويت ولي 
شخصيا، حيث لدينا احتفاالت 
خاصة جتري في 25 و26 فبراير 
كل سنة. ولكن يسرني في هذه 
بالذات أن أشهد إطالق  السنة 
ساعتني خاصتني بهذه املناسبة 
من ال����دار الكبي����رة - غراند 

ميزون، جيجر- لوكولتر«
بانافيو،  وأضاف مارك دو 
مدير املارك����ة قائال: »نحن في 
جيجر- لوكولت����ر فخورون 
باالنضم����ام  ومس����رورون 
إل����ى احتف����االت الكويت بهذه 
املناسبات التاريخية العظيمة، 
وذلك من خالل س����اعاتنا ذات 
اإلصدار احملدود. لن تقتصر هذه 
الساعات على أن حتمل شاهدا 
على هذه املناس����بات اخلاصة 
جدا، بل ومع مرور الوقت نأمل 
أن تصبح رمزا لذكريات دائمة 
وأن يتم متريرها إلى األجيال 

القادمة«.

مصنع جيج����ر- لوكولتر 
 Jaeger-LeCoultre

منذ تأسيسه عام 1833، لم 
يتوقف مصنع جيجر- لوكولتر 
ع����ن إضفاء البهجة على حياة 
ذواقة وخبراء صناعة الساعات 
الراقي����ة. يجم����ع حرفيونا - 

املوديل في نسخة محدودة من 
25 قطعة.

كس����اعة رمزي����ة أيقونية، 
يعود تراث ريفيرسو إلى العام 
1931 عندما مت تصميمها للمرة 
األولى من أجل اجلانب الوظيفي 
الذي يتجسد في قفصها القابل 
لالنق����الب عل����ى الوجه اآلخر 
)تعتب����ر مثالي����ة للمتطلبات 
القاسية للعبة البولو، أو ألولئك 
الذين يرغبون في حماية إضافية 
لساعاتهم(. منذ بداياتها األولى، 
كان لريفيرسو طابعها الساحر 
من خالل مفاجآته����ا املخفية: 
الوجه غير املتوقع الذي ميكن 
الطلب )إما  تصميمه حس����ب 
من خالل النقش أو اس����تخدام 
الالكر ومادة املينا أو الترصيع 
باألحجار الكرمية(، أو من خالل 
التعقيدات الساعاتية مثل مفهوم 
ومبدأ ديوفاس أو دويتو. في 
العام 2016 حتتفل ريفيرس����و 
بخمس وثمانني سنة من التاريخ 
في وضع معايير األناقة واألداء 
الالمع م����ع خطوطها الصافية 
الفنية  الراقي����ة، وحرفيته����ا 
وساللتها الفريدة من املجموعات 
التي مت إصدارها والتي بقدر ما 
هي مفاجئة بقدر ما هي متطورة 

وراقية.
وفي هذه املناس����بة حتدث 
السيد على مراد بهبهاني، رئيس 

عدا الرقمني »اثنني« و»خمسة« 
حيث يصبح اللون قرمزيا مما 
يضف����ي تباينا لونيا. أما على 
اخللفية فهناك نقش أنيق عابر 
للزمن على حاضن قفص الساعة 
يحتفي بهذه املناسبة الفريدة، 
أما خلفية قفص الساعة نفسها 
فقد تركت فارغة لتتيح إضفاء 
الطابع الشخصي. يصدر هذا 

اخلامسة والعشرين لتحرير 
الكوي����ت وال����ذي يصادف في 
26 فبراير. تس����تمر الس����اعة 
األسطورية القالبة عن جدارة 
بتمثيل معايير صناعة الساعات 
في ال����دار الكبي����رة - غراند 
ميزون، وتتمي����ز متفردة هنا 
مبينائها األخضر الرائع. األرقام 
على وجهها باللون األبيض، ما 

هناك نقش بارع راق لتخليد 
الذكرى اخلامس����ة واخلمسني 
لتحري����ر الكويت. تصدر هذه 
الساعة في نسخة محدودة من 

55 قطعة.
الساعة الثانية ذات اإلصدار 
احملدود هي »25 غراند ريفيرسو 
976 ذهب وردي« إنها احتفال 
دائم مثي����ر لإلعجاب بالذكرى 

تس����عى جيجر- لوكولتر 
إللهاب اخليال وإضافة براعة 
أخ����رى إلى احل����رف اليدوية 
املقدمة في س����اعة ريفيرسو، 
حيث تكفي ملسة واحدة لتقلب 
قفص الساعة على وجهه اآلخر 
وتكشف عن العجائب املخفية. 
واآلن تأخذ جيجر- لوكولتر 
فكرة إضفاء الطابع الشخصي 
على الساعة ريفيرسو إلى ما 
هو أبعد، فها هي تطلق مجموعة 
من اإلصدارات احملدودة تتألف 
من ساعتي ريفيرسو فريدتني. 
ومن املقرر للمجموعة احملدودة 
اإلصدار أن حتتفي مبناسبتني 
الكويت  خاصتني في تاري����خ 

الثري.
الساعة األولى ذات اإلصدار 
احملدود هي »55 غراند ريفيرسو 
976 ستيل« ورقمها املرجعي هو 
)Q3738420(، إنها تعبير بارع 
في صناعة الساعات املرموقة، 
أوجدت لتحتفي باليوم الوطني 
اخلامس واخلمس����ني للكويت 
الذي يحتفل به في 25 فبراير. 
مثال رائع آخر على ثراء تراث 
ريفيرسو، إذ تتميز هذه الساعة 
مبيناء باللون األخضر، وأرقام 
باللون األبيض. مفاجأة ذكية 
تتجسد في وضع الرقم »55« 
في مكان الرقم 5، وذلك باللون 
القرمزي. وعلى خلفية الساعة 
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الكوي����ت  ف����ي  الطامح����ني 
ومساعدتهم في الوصول إلى 
طموحاتهم في مجال التصوير، 
وذلك م����ن خالل املنصة التي 
تقدمها مدرسة نيكون، وتهدف 
ورش العمل، التي س����تكون 
مفتوحة أمام اجلميع للمشاركة 
إط����الع املصورين  إلى  فيها، 
الشغوفني على مختلف جوانب 
التصوير وشرح كيف ميكن 
االنتقال من لقطة بسيطة إلى 

صورة إبداعية«.
بدوره، قال املدير اإلداري 

»نيكون« تنظم »رؤية إبداعية« بالتعاون 
مع املصور العاملي براين بيترسون 21 اجلاري

لشركة »نيكون الشرق األوسط« 
تاكاش����ي يوش����يدا: »تسعى 
نيكون من خ����الل مبادراتها 
املس����تمرة، مثل جولة رؤية 
إلى دعم املصورين  إبداعية، 
الطموحني في املنطقة وجميع 
أنحاء العال����م، يتمثل الهدف 
التدريبية  النهائي للجلسات 
من مدرسة نيكون في جتديد 
ش����غف املصورين، من خالل 
تقدمي حوارات وندوات توفر 
منصات ملهمة للمجتمع احمللي 
للقاء أهم املصورين احملترفني، 
أمثال براين بيترسون، حيث 
ميكن مناقشة أفكار من شأنها 
أن متهد الطريق لتقدمي محتوى 

إبداعي عالية اجلودة«.
وأضاف يوشيدا: »متتلك 
مناطق الشرق األوسط وآسيا 
وافريقيا الكثير من اإلمكانيات 
التصوير، ونأمل  املميزة في 
أن نتمكن من رعاية وتنمية 
مجموع����ة املصوري����ن هذه 
بالتعاون مع سفراء عالمتنا 
نيكون، وذلك من خالل ورش 
العمل املتواصلة التي تقدمها 

مدرسة نيكون«.

أعلن����ت ش����ركة نيكون، 
الش����ركة الرائ����دة عامليا في 
الرقمي، عن  التصوير  مجال 
تقدمي جولة »رؤية إبداعية«، 
وهي جولة إقليمية للتصوير 
الفوتوغرافي يتوقع أن تقدم 
اإلله����ام والروعة  الكثير من 
لهواة التصوير في الكثير من 
مدن منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا، وستقام اجللسات 
اليرموك  21 فبراير في مركز 
الثقافي، وس����يقدمها املصور 
الفوتوغرافي الش����هير براين 
بيترس����ون واحلاص����ل على 
عدة جوائ����ز واملؤلف ألفضل 
ثمانية كتب مبيعا للتصوير 
الفوتوغرافي متت ترجمتها إلى 
11 لغة. تقدم اجلولة لكل من 
الهواة واحملترفني  املصورين 
فرصة لتعزيز مهاراتهم وتعلم 
تقني����ات جديدة، وس����تقام 
جلساتها في عدة بلدان، مبا 
في ذلك الكويت وسلطنة عمان 
العربية السعودية  واململكة 
وقطر. وأعرب بيترسون عن 
سعادته بورشة العمل قائال: 
» متحم����س للقاء املصورين 

إحدى ورش العمل السابقة 

فعاليات مليئة باملتعة والتشويق وفرص الفوز بجوائز قيمة

ً »املهلب مول« ينظم »ليالي املرأة« غدا
لتتناسب مع احتياجات كل 
شريحة من شرائح املجتمع، 
وسيتم اقامة فعاليات »ليالي 
املرأة« الى جانب »النشاطات 
الرياضية« في شهر فبراير، 
حيث ستقام فعالية النشاط 
الرياضي في املمشى الرياضي 
اجلدي����د في ال����دور الثاني 

باملجمع.
إنش����اء وتصمي����م  ومت 
»املهلب مول« على ش����كل 
س����فينة تاريخية كويتية 
ش����هيرة، في قل����ب منطقة 
حولي، ومت افتتاحه عام 2001، 
ويضم خمسة طوابق ويتمتع 
املجمع بسهولة احلركة داخله 
والوصول الى املصاعد، ويعد 
واحدا من أفضل املجمعات 
التي توف����ر جتربة مميزة 
للتسوق، وتناول األطعمة، 
املراف����ق  ال����ى  باإلضاف����ة 

الترفيهية والطبية.

املاكي����اج أو مس����تحضرات 
العناي����ة بالبش����رة، والتي 
سيتم مناقش����تها مع العديد 
من مشاهير مواقع التواصل 

االجتماعي في الكويت.
وق����د اع����د »املهلب مول« 
خطة استراتيجية تسويقية 
الستضافة عدد من الفعاليات 
الش����هرية مصممة خصيصا 

أعلن »املهلب مول« أمس 
عن انطالق فعاليات »ليالي 
املرأة« والتي من املزمع ان تقام 
مرة كل شهر ملدة عام كامل، 
بهدف توفير فرصة مميزة 
النساء باالستمتاع  جلميع 
بأجواء رائعة واحلصول على 
هدايا ومفاجآت ال تضاهى 
الى جانب دعوة العديد من 
التواصل  مش����اهير مواقع 
االجتماعي حتت سقف واحد، 
وسيتم إقامة فعاليات احلدث 
غدا األربعاء 10 اجلاري من 

الساعة 7 الى 9 مساء.
وستشمل »ليالي املرأة« 
فقرة موسيقية، كما ستتضمن 
أنشطة تفاعلية لزوار املجمع 
من السيدات، ويعد احلدث 
مبنزلة منص����ة معلوماتية 
وتفاعلية للسيدات ملعرفة 
املزيد ع����ن أحدث صيحات 
عال����م اجلمال، س����واء في 

أجواء رومانسية ألمسية خالدة في الذاكرة مدى احلياة

»هيلتون الكويت« اخليار األمثل لالحتفال بعيد احلب

الكويت  أن منتجع هيلتون 
يهتم بتسهيالت األعمال مع 
10 غ���رف اجتماعات وقاعة 
احتفاالت تتسع حتى 1250، 
إل���ى مركز أعمال  باإلضافة 
وخدمة اإلنترنت الالسلكي 
املجانية في جمي���ع أنحاء 
الفندق.  وتعتبر »هيلتون 
الش���ركات  العاملية« إحدى 
العاملي���ة الرائدة ف���ي عالم 
الضيافة وتضم في هذا القطاع 
السكنى فنادق ذات الرفاهية 
املتميزة، أجنحة فندقية ذات 
اإلقامة املمتدة وكذلك الفنادق 
ذات األسعار املتوسطة. وألكثر 
من 94 عاما، قدمت ش���ركة 
العاملية ملس���افري  هيلتون 
الرفاهية واألعمال األرقى من 
حيث اإلقامة واخلدمة واملرافق 
والقيمة مقابل الثمن. وتكرس 
الشركة جهودها لالستمرار 
في تقاليدها املتمثلة في تقدمي 
أرقى جتارب فندقية لضيوفها 
من خالل عالماتها التجارية 

في جميع أنحاء العالم.

ال ينسى. احجز اليوم فالوقت 
ينفد«.

ويعتبر منتجع هيلتون 
الكويت امل���كان األمثل لعيد 
العام، مبوقعه  العشاق هذا 
الساحر على الشاطئ، والغرف 
الفسيحة، ومجموعة جلسات 
املساج املريحة للعقل واجلسد 
في السبا، فقم بتجربة منتجع 
الكوي���ت مبوقعه  هيلتون 
االس���تثنائي عل���ى اخلليج 
العربي، وبتصميمه املراعي 
ألدق التفاصيل مبا في ذلك 
5 شواطئ منفصلة. والفندق 
الذي يقع على بعد 20 دقيقة 
من مطار الكويت الدولي، يضم 
الطلق،  الهواء  مسبحني في 
وناديا صحيا مجهزا جتهيزا 
جيدا، ومالعب للتنس، وسبا 
مع حوض السباحة اخلاص به 
Aquamedic، ويحظى الفندق 
بغرف ديلوكس وشاليهات 
مجهزة جتهيزا جيدا تطل على 
مشهد البحر، وڤلل مترفة مع 
بركة سباحة خاصة بها. كما 

اغتنم الفرصة قبل فوات 
األوان، فقد بقيت أيام قليلة 
على قدوم عيد العشاق وحان 
الوقت ملفاجأة من حتب مع 
الباقات الرومانسية اخلاصة 
التي أعدها منتجع هيلتون 
الكويت لضمان أمسيات خالدة 
بالذاكرة، فكن مبتكرا هذا العام 
وابتعد عن إهداء الشوكوالتة 
والهداي���ا التقليدية، دلل من 
حتب بليلة ال تنسى في منتجع 
هيلت���ون الكوي���ت، فالباقة 
الرومانسية للزوجني تتيح 
لهم التمتع بأش���عة الشمس 
والبحر م���ن موقع املنتجع 
الفريد على الش���اطئ، ومن 
السبا  بعدها االسترخاء في 
مع جلسة التدليك قبل الغطس 
في مسبح األكواميديك املميز 

في سبا هيلتون.
وس���واء اخترت العشاء 
عل���ى ض���وء الش���موع في 
مطعم التياترو، أو عشاء أكثر 
خصوصية في إحدى اخليم 
اخلاصة على شاطئ البحر، 
فإن عش���اء عيد العشاق في 
منتجع هيلتون الكويت هو 
األمثل إلثارة إعجاب شريك 

حياتك.
بهذه املناسبة قال املدير 
العام ملنتجع هيلتون الكويت 
زياد طنطاوي،: »يقدم منتجع 
هيلت���ون الكويت للزوجني 
الرومانسية  الباقات  أفضل 
لعي���د احلب عل���ى ضفاف 
اخلليج العربي، وباإلضافة إلى 
العديد من اخليارات املتميزة 
لتناول الطعام، يتميز املنتجع 
بإطاللة فريدة على ش���اطئ 
رملي أبيض خاص بطول 1.75 
كلم، وميكن للزوجني التمتع 
بأشعة الشمس واالسترخاء 
مع معايي���ر اخلدمة الكاملة 
ملنتجعن���ا، حيث س���يكون 
فريق املنتجع ذا اخلبرة على 
استعداد تام لضمان عيد حب 

»هيلتون الكويت« الوجهة األفضل لعشاق التميز

طنطاوي: نقدم 
أفضل الباقات 

الرومانسية 
على ضفاف

 اخلليج

العوضي  ثم أعقبه د.أحم����د 
مدير مرك����ز الكويت ملكافحة 
الس����رطان بكلمة يشكر فيها 
مركز الس����درة على جهودهم 
املس����تمرة. وأكد على حاجة 
مرض����ى الس����رطان خلدمات 
املركز املتميزة واملختلفة عن 
غيرها حيث انها تس����اعدهم 
العالج  في تخط����ي فت����رات 
الصعبة. بع����د ذلك حتدثت 
حرم السفير عن مركز السدرة 
وتأثيره اإليجابي على املرضى 
وذويهم كما أشارت إلى دور 

مركز السدرة يستضيف السفير األميركي
 في اليوم العاملي للتوعية بالسرطان عام 2016

املتطوعني في دعم ومساندة 
املركز واألدوار املختلفة التي 
يقومون به����ا واهتمام املركز 

مبنظومة املتطوعني لديهم. 
وقامت ليندا فان- رئيسة 
رابطة النس����اء األميركية في 
الكويت- بذكر نبذة مختصرة 
عن أهمية اليوم العاملي للتوعية 
بالسرطان وأهمية الدعم النفسي 
للمرضى وذويهم. واختتمت 
الفعالية بكلمة ناجية من مرض 
السرطان السيدة ماري ماكنالي 
� مديرة مدرسة بوكسهل للبنات 
في الكويت- عن جتربتها مع 
أعضاء أسرة املركز وكيف أن 
وجودهم كان ذا أهمية كبيرة 
حيث ساعدها في اجتياز أصعب 
املراحل النفس����ية املصاحبة 
للمرض. من جانبه، أعلن مدير 
وحدة االتصال املؤسسي في 
بنك الكويت الدولي نواف ناجيا 
عن رعاية البنك االستراتيجية 
جلميع أنشطة وفعاليات جمعية 
الس����درة، مثمنا الدور الكبير 
الذي تقوم به اجلمعية والسيما 
البرامج واخلدمات التي تقدمها 
كتوفير معلومات عن طبيعة 
مرض الس����رطان وأس����اليب 
الع����الج املقدم����ة والتحديات 
النفس����ية واالجتماعية التي 
تصاح����ب امل����رض، تق����دمي 
نصائح عملية حول التعامل 
مع السرطان وتعزيز القدرة 
اجلسدية والعقلية والعاطفية 

للسيدات املصابات. 
وفي اخلتام، قامت الشيخة 
عزة جابر العلي الصباح بتكرمي 
السفير ومرافقيه وممثلي البنك 

الدولي.

اليوم  تزامنا مع فعاليات 
العاملي للتوعية بالس����رطان 
ال����ذي يحمل عن����وان »نحن 
نستطيع، أنا أستطيع« قامت 
الش����يخة عزة جابر العلي � 
إدارة جمعية  رئيس مجلس 
الس����درة للرعاية النفس����ية 
ملرضى السرطان وفريق عمل 
مركز السدرة الذي يترأسه د. 
شفيقة العوضي باستضافة 
وفد من سفارة الواليات املتحدة 
األميركية يترأس����ه س����عادة 
الس����فير األميركي سيليمان 
دوج����الس وحرم����ه كاثرين 
س����يليمان وعدد من أعضاء 
الرابطة النس����ائية األميركية 
الكويت، وكذلك بحضور  في 
ممثلني عن البنك الدولي، وذلك 
ضمن رعايتهم االستراتيجية 
جلميع أنشطة مركز السدرة 
خالل ع����ام 2016، وتأتي هذه 
الرعاية إميان����ا منهم بالدور 
الفعال والرسالة اإلنسانية التي 
تقوم بها اجلمعية مع مرضى 

السرطان بالكويت.
بداية مت الترحيب بضيوف 
املركز وش����كرهم على تلبية 
الدع����وة ومن ث����م التعريف 
مبركز السدرة للرعاية النفسية 
ملرضى السرطان واخلدمات 
التي تقدمه����ا من خالل كلمة 
ألقتها الشيخة عزة جابر العلي 
الصباح- رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية.  ثم ألقى الس����فير 
كلمت����ه وفيه����ا ش����كر فريق 
العمل باملركز على استضافته 
الكرمية وأثن����ى على جهود 
الفريق املبذولة لتقدمي أفضل 
اخلدمات ملرضى الس����رطان، 

 السفير األميركي دوغالس سيليمان وحرمه مع الشيخة عزة جابر العلي 

تكرمي بنك الكويت الدولي يتسلمه نواف ناجيا


