
االربعاء  24  فبراير  2010   27مجتمع
متعة البوفيهات العربية والخليجية

باألعياد الوطنية في »الريجنسي«

وهو يحضر امام عينيك لتستمتع 
به على ضف����اف اخلليج العربي 
س����واء داخل املطعم أو بالتراس 
العليل، وكل  الهواء  الساحر ذي 
الكويتية من  هذا لنمّكن األسرة 
االلتفاف حول طاولة طعام واحدة 
والتمتع باجازة اس����تثنائية، اما 
عن العشاء فهو في رأيي جتربة 
عربية كويتية ال تنس����ى نقدمها 
لذواقي الطعام الش����هي لتأس����ر 
قلوبكم بنكهات ومذاقات شديدة 
التمي����ز«. ال تدع الفرصة تفوتك 
واحجز مقع����دك من اآلن لتتمتع 
بأحلى وأحب االجازات مع فندق 

الريجنسي في كل األوقات.

األصيلة من خالل بوفيه العشاء 
املميز الذي يضم تشكيلة من أشهى 
األطباق مصحوبة بأجواء تراثية 
تلهب اإلحساس«. وأضاف الشيف 
اوسولدن واس����تكماال لالحتفال 
باألعياد الوطنية أعددنا يوم 26 
فبراير بوفيه يوم اجلمعة العائلي 
وعززناه بأصن����اف متنوعة من 
األطباق املميزة بدءا من املعجنات 
االيطالية واملأكوالت البحرية مرورا 
باملقبالت والسلطات وصوال الى 
احللويات، جميعه����ا معدة على 
أيدي أكفأ طهاة الريجنسي، فضال 
عن ركن الطهي املباش����ر والذي 
ميكنك من رؤي����ة طبقك املفضل 

حتتف����ل الكوي����ت احلبيب����ة 
الوطني����ة في 25 و26  بأعيادها 
م����ن فبراير من كل ع����ام، فترفع 
األعالم في كل أرجاء الكويت وتقام 
االحتفاالت وتنشد األغاني الوطنية 
إحياء لهذه الذكرى املجيدة اخلالدة، 
حيث يعتبر العيد الوطني وعيد 
االس����تقالل مبثابة بداية جديدة 
للكوي����ت ينتظره����ا الكثيرون، 
ويس����تقبلونها بفرحة وسعادة 
بالغة. لهذا استعد فندق الريجنسي 
ليحتف����ل مع الكوي����ت بأعيادها 
الوطنية بأسلوبه اخلاص وأجوائه 
املمي����زة، من خ����الل البوفيهات 
الغنية التي تضم أشهى األطباق 
الكويتية والعربية األصيلة أعدها 
التنفيذي  لكم خصيصا الشيف 
»أوسولد« الذي أبدع في حتضيرها 
بوضع ملس����اته الفني����ة الرائعة 

لتناسب وتالئم جميع األذواق.
وعن استعدادات الفندق لهذه 
املناس����بة قال الش����يف أوسولد 
»يس����عدنا ان نش����ارك الكويت 
احتفاالته����ا الوطني����ة احملبب����ة 
على قلوبنا جميعا لذلك أعددنا 
برنامجا خاصا لهذه املناسبة يبدأ 
باس����تقبالكم من يوم 25 فبراير 
مبطعم »طري����ق احلرير« لنقدم 
لكم بوفيه الغداء الرائع الذي يضم 
تشكيلة مميزة من األطباق الشرقية 
املفضلة لديكم، اما محبو املأكوالت 
العربية واخلليجية فيسعدنا ان 
نهديهم على العشاء ليلة كويتية 
العربية  مغلفة بأجواء الضيافة 

»Patek Philippe« تحتفل بالفن الجميل لقراءة الوقت بساعة يد كرونوجراف
الشهيرة ذات الشحن اليدوي كاليبر CH 27-70 املبنية 
على أس���اس ماكينة نوفيل ليمان التي أنتجت خصيصا 
وحصريا لشركة Patek Philippe وأعيدت صياغتها بالكامل 

في مصنع الشركة.
وفي عام 1996 حصلت الش���ركة عل���ى براءة اختراع 
ميكانزم كرونوجراف ذي عداد أج���زاء الثانية يتضمن 
مزالج عزل متكن من القضاء متاما على انحرافات معدل 

الدقة عند توقف مرات اللف.
في عام 2005، اجتذبت Patek Philippe اهتماما كبيرا 
عندما قامت بإنتاج ماكينة ذات عداد اجزاء الثانية وإطار 
عمودي األكثر نحافة في مجالها على اإلطالق، املاكينة ذات 
الشحن اليدوي كاليبر CH R 27-525 PS والتي تنتج منها 
عدد قليل فقط كل س���نة، كانت أول ماكينة كرونوجراف 

.Patek Philippe طورت وصنعت بالكامل في ورش
فق���ط، عوض���ت  واح���دة  بس���نة  ذل���ك   وبع���د 
 Patek Philippe صبر الهواة املشتاقني بإطالقها ألول ماكينة 
كرونوجراف، ذات الش���حان اليدوي متلكها بالكامل كود 
CH 28-520 IRM QA 24H حتتوي على تقومي س���نوي 

يحمل براءة اختراع.

يوم جديد لالحتفال

يعد إطالق املاكينة ك���ود CH 29-535 PS هذا العام 
مكافأة عن 5 سنوات من أعمال التطوير. بل وأيضا معلما 
مهما في تاريخ ورش الش���ركة والتي لديها اآلن ماكينة 
كرونوجراف جديدة ذات شحن يدوي مت تطويرها وتصنيعها 
بالكامل في ورش الشركة، للوصول الى هذه النقطة، فقد 
قامت الشركة بحش���د كامل مهارات وخبرة فريق عملها 
لوضع آلية اس���تثنائية تتوافق وف���ي كثير من احلاالت 
تتفوق على املاكينة كود CH 27-70 والتي التزال تعتبر 
من قب���ل اخلبراء والهواة اجمل كاليب���ر مت انتاجه على 
 اإلطالق، إال ان هذه اجلهود قد آتت ثمارها: فماكينة كاليبر 
CH 29-535 PS هي خير خلف لتلك املاكينة األسطورية 
ذات تقنية ال تشوبها شائبة واالنهاء عالي احلرفية وهي 
سفير الكمال من Patek Philippe الذي ال يعترف بالتهاون 

في فلسفة اجلودة.
 CH29-535 PS باالضافة ال���ى ذلك، فاملاكينة ك���ود
تخلق اط���ارا جديدا للمزيد من التطوي���ر وجيال جديدا 
من ساعات كرونوجراف لليد وبدون تعقيدات اضافية. 
وكماكينة كرونوجراف تقليدية وستحل تدريجيا محل 
املاكينة احلالية املبنية على اساس ماكينة نوفيل ليمان 
كاليبر CH 27-70 فاملاكينة كاليبر CH29-535 PS هي 
اثراء جديد حملفظة Patek Philippe والتي تش���مل اآلن 21 

كاليبر أساسي و45 من اصدار مختلف.
ويستند تصميم كاليبر CH29-535 PS الى مبدأ االطار 
العمودي، وهي ال ش���ك سمة مميزة ملاكينة جميلة حقا، 
م���ن Patek Philippe، مت تتويج الس���اعة بغطاء مصقول 
وحتتوي على عقرب كرونوج���اف كبير وميناء ثانوي 
وعداد 30 دقيقة ذي قفز حلظي. عجلة التوازن جيروماكس 
ذو االربع درجات املتضمنة اربعة أوضاع تدق مبعدل 4 
هيرتز )28800 نصف ذبذبة في الساعة(. يتمكن الكاليبر 
من حفظ الطاقة مدة 65 س���اعة )58 ساعة عندما يكون 
الكرونوجراف في حالة عمل. مخلب الرافعة بشكل حرف 
»اس« املميز. متتد مفردات جمال التصميم ايضا الى جسر 
عجلة الكرونوجراف وجسر عداد الدقائق، وحتتوي املاكينة 
كذلك على امكانية توقيف الثانية التي تس���هل كثيرا من 

ضبط الساعة لتتزامن مع اشارة الوقت الرسمية.

إنتاجها بانتظام.
وظهرت أظرف تلك الس���اعات التي حملت تصميمات 
آرت ديكو في أشكال مختلفة ومتعددة: مستديرة، مربعة، 
مستطيلة، تونيو، وعلى شكل وسادة. كالبير الكرونوجراف 
بنيت على ماكينات أساسية أنتجها أفضل احلرفيون في 
مجالهم، روائع من الكمال الفني واجلمالي في حد ذاتها.

بالنسبة لشركة Patek Philippe كانت حقبة الثالثينيات 
من الق���رن املاضي هي العصر الذهبي لس���اعات معصم 
الكرونوج���راف، تضمن���ت املجموعة 11 ك���ودا ملاكينات 
كرونوجراف بس���يطة، من بينها املاكينة الش���هيرة ذات 
كود 130 التي قدمت في ع���ام 1934، وخالل األربعينيات 
واخلمسينيات استمرت هذه املجموعة الرائعة في التطور، 
في كثير من األحيان كان يت���م إضافة تعقيدات اضافية 
لساعات الكرونوجراف مثل التقوميات التكرارية وقدمت 
العديد من اإلصدارات الكالس���يكية اخلالدة مبا في ذلك 

الساعة كود 1463 ذات الظرف املقاوم للمياه.
وف���ي عام 1986 فتح���ت Patek Philippe فصال جديدا 
في تاريخ وقائع الكرونوجراف من خالل تقدمي املاكينة 

اطلقت ش���ركة Patek Philippe ساعة يد كرونوجراف 
اجلديدة التي صممت وأنتجت بالكامل في ورش الشركة 
تأكيدا الس���تقالل وروح االبت���كار ل���دى املاركة، حيث 
 يظهر عم���ود عجلة التحكم التقليدي���ة للماكينة كاليبر 
CH 29-535 PS جذوره بكل الفخر، ويبرز بوضوح مع 
العديد من االبتكارات والتحسينات احلاصلة على براءة 
اختراع والتي تركز على ان حتس���ني توقيت والوظائف 
وموثوقية أداء الكرونوجراف، وكتحية خاصة من األناقة 
الى س���حر املرأة األنثوي، فه���ذه املاكينة الكرونوجراف 
االستثنائية س���تظهر للمرة األولى في موديل ساعة يد 
نس���ائية ومن هنا جاء اس���مها: »كرونوجراف السيدات 
 Patek Philippe اأُلول«، وليبدأ ذلك فصال جديدا في تاريخ

من االلتزام الطويل االمد نحو ساعات السيدات.
وفي الوقت نفسه فإنه يبشر بعهد جديد طال انتظاره 

من جميع عشاق ساعات الكرونوجراف امليكانيكية.
وظه���ر كل من كاليبر CH 29-535 PS واملاكينة كود 
7071R »كرونوجراف الس���يدات األول« للمرة األولى في 
باري���س في أوائل نوفمب���ر، وكان افتتاح صاالت عرض 
Patek Philippe على بلي���س فوندوم والتي مت جتديدها 
وإعادة تصميمها بالكامل في الشهور األخيرة � املناسبة 

املثالية لذلك.
طاملا لعبت س���اعات الكرونوجراف دورا محوريا من 
بني محفظة واسعة من املاكينات املعقدة في تأكيد براعة 
وريادة Patek Philippe في عالم صناعة الساعات املعقدة 
وضبط الوقت، مع العديد من االبتكارات التقنية التي حتمل 
براءة اختراع، فضال عن سعيها املستمر من اجل اجلميع 
بني األداء والشكل اجلمالي، فقد تطورت الشركة املتمركزة 
في جني���ڤ لتصبح واحدا من صانع���ي الكرونوجراف 
األكثر احترام���ا، تلك الفئة التي حتمل العديد من عوامل 
 التح���دي الفني، حيث تعد الكرنوجراف والتي ولدت في 
عشرينيات القرن ال�19 احدى أيقونات الكمال في عصرنا 

احلديث.

اسم بارز في عالم الكرونوجراف

 كان���ت Patek Philippe في النص���ف الثاني من القرن 
ال� 19 تصنع بالفعل مقاييس كرونوميتر للجيب فريدة من 
نوعها، سواء مع او بدون عقارب اجزاء الثانية، وغالبا ما 
كان يتم إدماج امليكانزم اخلاص بقياس الفترات الزمنية 
القصية مع غيرها من التعقي���دات الدقيقة مثل التقومي 
التكراري او مكرر الدقائق، كاان هذا هو احلال في اثنتني 
من الساعات التي عرضت في معرض باريس العاملي عام 
1878، حيث حصلت الش���ركة على امليدالية الذهبية، كما 
حصلت ايضا في عام 1893 على براءة االختراع عن آلية 
عزل عداد دقائق، وأعقب ذلك في عام 1902 براءة اختراع عن 
جهاز »كرونوجراف مزدوج« ذي ميكانزم ثانوي � يسمى 
ايضا راتربانت � يسمح بالتسجيل املتزامن لسلسلة من 
القياسات الزمنية ملدد مختلفة، وفي عام 1904، حصلت 
Patek Philippe على براءة اختراع عن ميكانزم عداد دقائق 

ذي قيام حلظي.
عندما اكتسبت ساعة اليد شعبية في عشرينيات القرن 
املاض���ي كانت Patek Philippe رائ���دة في مجال تصغير 
الكرنوجراف، وفي عام 1923 قامت الشركة بتصنيع ساعة 
معصم كرونوجراف ذات عداد أج���زاء الثانية بناء على 
طلبية خاصة وكانت األولى من نوعها في العالم، وبداية 
من عام 1927 أضيفت ساعة معصم الكرونوجراف مع أو 
بدون عقارب أجزاء الثانية الى جدول الساعات التي يتم 

»دوالب العيد الوطني وعيد التحرير« بمراكز سلطان
يشهد جناح مركز سلطان الباهر على دعم 
عمالئه ووالئهم املستمر، واليوم يفتخر بكونه 
شركة كويتية رائدة في مجال البيع بالتجزئة 
في الكويت والش����رق األوس����ط ويسعى الى 
اإلعراب عن امتنانه جلميع زبائنه باالحتفال 
بالعي����د الوطني وعيد التحرير على طريقته 

وبأسلوب جديد ومميز.
وخالل فترة االحتفاالت، يقدم مركز سلطان 
لعمالئه الكرام فرصا عديدة لربح جوائز قيمة 
فدوالب العيد الوطن����ي وعيد التحرير يدور 

يومي����ا عدة مرات ما ب����ني 18 و27 فبراير في 
مراكز سلطان: الساملية، شرق، الكويت وحولي 
الختيار رقم الصندوق والزبون الفائز، حيث 
أكثر من 500 عربة تس����وق مجانية بانتظار 
الزبائن. ويتش����رف مركز سلطان باملشاركة 
في هذه الذكرى ويهن����ئ الكويت، وقيادتها، 
وشعبها األبي بالعيد الوطني وعيد التحرير، 
وملزيد من املعلوم����ات ميكنكم االتصال على 
الرق����م 1844449 أو زيارة املوقع االلكتروني: 

www.sultan-center.com


