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 تيسو سيلينج تاتش ليدي.. عندما تتحكم األناقة في األمواج

 تتغلب ساعة تيسو سيلينج تاتش ليدي 
Tissot Sailing-Touch Lady اجلديدة على قوة 
أي سباق قوارب. صممت هذه الساعة الذكية 
للنساء الالتي يعشقن اإلبحار واألناقة. تشتمل 
الســــاعة على مجموعة كبيــــرة من الوظائف 
يتم تنشــــيطها باللمس مبا فــــي ذلك القدرة 
على التنبــــؤ باألحوال اجلوية ومقياس للمد 
واجلزر وساعة عد تنازلي لسباقات القوارب 
لتكون بذلك عضوا بارزا بطاقم جميع الفرق 
املتنافسة. يناســــب التصميم املستوحى من 
البحــــار احلياة في اليابســــة كذلك من خالل 
ألوانه املميزة وتفاصيله املستوحاة من البحر 
والتي تبحر فــــي عالم املرأة العصرية املليء 

باملتطلبات واألذواق املختلفة.
  ملسة خفيفة على كريستال الساعة الفريد 
الذي يعمل باللمس تنقل من يرتدي الساعة 
إلى عالم من الوظائــــف املتنوعة، فهناك أداة 
عملية لتوقع الظروف اجلوية تشــــتمل على 
رسم بياني يعرض ظروف الطقس في الست 
ساعات السابقة باإلضافة إلى خاصية قياس 
الضغط النسبي مع عرض النتائج بواسطة 

العقارب. ويلعب مقــــياس املد واجلزر دورا 
حيـــــويا فــــــي اإلبحار باملــــحيط حـــــيث 
تشـــير العقارب وشاشة العــــــرض إلى أوقات 
املد واجلزر. كما تأتي ســــاعة تيسو سيلينج 
 Tissot Sailing-Touch Lady تاتش لـــــيــــدي
مــــزودة بالقدرة على املنافســــة في سباقات 
القوارب من خالل ساعة عد تنـــــازلي خاصة 
آلخر عشــــر دقائق تقود إلــــى خط الــــنهاية 
باستخدام أزيز مناسب مــــع العرض الـــرقمي. 
وتكتمل هــــذه املعرفة البــــحرية بجهاز لقياس 
السرعة على املسافة وبوصلة ومنبهني وقياس 
الوقت في منطقتني زمنيتني مختلفتني وتقومي 

دائم وإضاءة خلفية.
  يعكس مظهر تيسو سيلينج تاتش ليدي 
الالمع  الســــطح   Tissot Sailing-Touch Lady
للمحيط من خالل تفاصيل من اللون األزرق 
الفاحت و١٩ قطعة ماس المعة جتعل امليناء يحاكي 
تأثير الشمس املشرقة فوق املياه. تؤكد بعض 
العناصر مثل اخلطوط التي متيز اليخوت على 
العلبة احلافظة وأزرار التنشيط التي تشبه في 
استدارتها مرابط حبال السفن بامليناء على أن 

البهجة التي يبعثها اإلبحار في النفوس ليست 
ببعيدة. تعكس العلبة احلافظة املصنوعة من 
االستينلس ستيل املصقول والقرص الدوار ذي 
احللقة الزرقاء التأثير املنعش للمياه الباردة. 
أما امليناء والعقارب والسوار فهي جميعا من 
اللون األبيض على الرغم من أنها معرضة ألن 
تصطــــدم بجبال الثلج بفضــــل تقنية اللمس 

.Tissot املعقدة من تيسو
  حركة كرونوجراف كوارتز سويســــرية 
الصنع، كريســــتال صفيــــري مقاوم للخدش 
يعمل باللمس مع طالء ضد أشــــعة الشمس، 
 ،٣١٦L علبة حافظة من االستينلس ستيل عيار
ميناء مطلــــي باللون األبيض الالمع، مقاومة 
املاء حتى ١٠ بار (١٠٠ متر/ ٣٣٠ قدما)، سوار 
أبيض من الســــليكون، ١٩ قطعة ماس توب 
ويســــلتون VS/SI عيار ٠٫٨ - ٠٫٨٥ قيراط، 
الوظائف: الطقس (الضغط النسبي)، سباق 
اليخوت، مقياس السرعة (كرونوجراف مبقياس 
سرعة)، بوصلة، منبهان، مقياس املد واجلزر، 
قياس الوقت في منطقتــــني زمنيتني، تقومي 

دائم، إضاءة خلفية. 

 أجواء الحب تخّيم على فنادق ومنتجعات «سفير»
خمسة أطباق، مع مشروبات لذيذة 
وعروض موسيقية ساحرة، وسط 
الورود احلمراء التي تضفي على 

أجواء املناسبة طابعا متفردا.
  من جهة أخــــرى، يقدم فندق 
إنترناشيونال» مجموعة  «سفير 
من العروض املتميزة التي تناسب 
الراغبني في االحتفال  املتزوجني 
بعيد احلب بأسلوب مختلف، مبا في 
ذلك تناول العشاء في مطعم «سي 
بريز» بأجوائه اللطيفة ومأكوالته 
الشــــهية التي تقدم فــــي البوفيه 
املفتــــوح على أنغام املوســــيقى 
الهادئــــة، إلى جانب هدايا خاصة 
يقدمها املطعــــم لضيوفه في هذه 
املناسبة. وميكن للضيوف تناول 
حلوى ميل فوي اللذيذة بالفراولة، 
مع كعكات مصممة على أشــــكال 
قلوب وورود حمراء في «إسبريسو 

الوجن» في ردهة الفندق. 
  ال شك في أن فنادق ومنتجعات 
«سفير» ستكون الوجهات األروع 
لالحتفــــاء بعيد احلــــب، وميكن 
للمهتمــــني االطالع على املزيد من 
املعلومات أو إجــــراء احلجوزات 
من خالل االتصال بأي من فنادق 

«سفير». 

 مع حلول موســــم عيد احلب، 
تقدم فنادق سفير لضيوفها فرصة 
االحتفاء بهذه املناسبة في أجواء 
تبعد عن االحتفــــاالت التقليدية، 
والهدايا املعهودة من الورود وعلب 
الشوكوالته. وسيخيم على كل من 
فندق وريزيدنس سفير الفنطاس 
وسفير مارينا وسفير انترناشيونال 
طابع رومانسي هادئ، لتكون زيارة 
أي من هذه الفنادق الراقية فرصة 
رائعة للتواصل مع األحبة واألهل 

واألصدقاء. 
  يقدم فندق وريزيدنس سفير 
الفنطــــاس اجلديــــد لضيوفه في 
عيد احلب جتربة ال تنسى، حيث 
تتوافــــر في مطعم «الروشــــنة» 
الذي مت افتتاحه مؤخرا تشكيلة 
ال تضاهــــى من أشــــهى املأكوالت 
الكويتية األصيلة، في مطعم يجمع 
بني الطابعني الكالسيكي واملعاصر. 
أما املطعم واملقهى العصري «تشيت 
شات» فيقدم عرض «كل بقدر ما 
تستطيع» اخلاص من قائمة غنية 
بأطباق متميزة. من جهة أخرى، 
يرحب مطعم «فليفورز» بضيوفه 
ويدعوهم لرحلة شيقة إلى بوفيه 
مفتوح حافــــل بأطباق وحلويات 

في املدينة، ووجهة مثالية لالحتفاء 
بعيــــد احلب مــــع النصف اآلخر، 
فيرحــــب مطعــــم «أطالنتيــــس» 
بضيوفه، حيــــث يجمع بني أرقى 
معاييــــر الضيافة العاملية وأفخم 
املأكوالت، ويتيح للضيوف فرصة 
التمتع بــــأروع اإلطالالت اخلالبة 
على اخلليج العربي. ومبناســــبة 
عيد احلب، يقدم املطعم باقة خاصة 
تشمل وجبة ثابتة السعر تتألف من 

شهية من جميع أنحاء العالم معدة 
خصيصا إلضفاء ملسة رومانسية 
على هذه املناســــبة اخلاصة. أما 
الراغبون فــــي إثراء جتربتهم في 
عيد احلب، فيمكنهم الصعود إلى 
«سكاي الوجن» لالستمتاع بعشاء 
على ضوء الشموع وسط إطالالت 

ال تضاهى على اخلليج.
  أما فندق «سفير مارينا» فهو 
بطبيعة احلال عنوان الرومانسية 

 ألف مبروك المولود الجديد عروض عيد الحب تجمعنا في «كراون بالزا»

د.رنـــا   رزقـــت 
العبدالرزاق وزوجها 
التميمـــي  محمـــد 
مبولودهمـــا طارق، 
التهانـــي  وتلقيـــا 
واملباركـــة من األهل 
الذيـــن  واألصدقـــاء 
متنوا لطـــارق عمرا 
مديدا وحياة سعيدة 
في كنف والديه، ألف 
مبروك، وجعله اهللا 
من الذرية الصاحلة. 

 في فبراير من كل عام يأتي عيد احلب محمال 
بأجمل املشاعر الصادقة بني الناس وكل محب 
يريد التعبير عن محبته لنصفه اآلخر ومع قرب 
ليلة احلب والرومانســـية في ١٤ فبراير، يقدم 
فندق كراون بالزا عروضه املميزة واملقدمة بهذه 
املناسبة السعيدة والتي تتنوع بني تشكيلة ال 
تضاهى من أشهى املأكوالت اللذيذة في مطاعمه 
الثمانية املتنوعة مع تشكيلة متنوعة في قائمة 
الطعام واحللوى اللذيذة والتي أعدت خصيصا 
لهذه املناسبة فعند تناولك الطعام في أي من 
مطاعمه تفوز بهدية رائعة في ظل جو رومانسي 
تصاحبه موسيقى كالسيكية هادئة. ناهيك عن 
عروض اإلقامـــة مع «باقة الرفاهية» في غرف 
الفندق التي تلبي كل احتياجات األسرة، فعند 

اقامتك لليلتني متتاليتني بسعر ٣٩ دينارا لليلة 
الواحدة تختار هدية مـــن بني ٤ هدايا تتنوع 
بني عضوية ملدة اســـبوع في نادي نوتيلوس 
الصحي مع نصف ساعة معاجلة بدنية، باإلضافة 
إلى كوبون بقيمـــة ٢٠ دينارا في أحد املطاعم 
وغيـــرهـــا، ومع خدمة الطلـــب عبـــــر موقع 
االنتـــــرنت www.ieatonline.com والتي تعتبر 
األولـــى من نوعها في الكويـــت تنال فرصتك 
باحلصول علـــى خصم ٥٠٪ في جميع مطاعم 
كراون بالزا مع خدمة توصيل املنازل إنها حقا 
هدايا رائعة تتناسب مع احتفاالت شهر فبراير 
بعيد التحرير واالستقالل، لذا ندعو املواطنني 
واملقيمني الى زيارتنا وجتربة خدماتنا الراقية 

ألنهم يستحقون األفضل. 

 «GOA» الهدية األكثر غنى بالمشاعر في «الفالنتاين»

 فندق ميسوني الكويت ألول مرة في ١ مارس ٢٠١١
 أعلنت مجموعة فنادق ريزيدور، إحدى أسرع شركات الفنادق 
منوا في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع دار األزياء اإليطالية 
املرموقة ميسوني، عن االفتتاح الرسمي لفندق ميسوني الكويت 

في ١ مارس ٢٠١١. 
   يعتبر ميسوني الكويت جزءا مهما من سيمفونية املوضة، 
حيث يقع في قلب مركز التسوق في العاصمة. وهو مستوحى 
من ثقافة اخلليج العربي والكويت، حيث تظهر بصمات املدير 
اإلبداعي روزيتا ميســــوني في املكان إذ أنها إستخدمت األمناط 
النابضة باحلياة واأللوان اجلريئة حيث يطغى اللون الفيروزي 
على املــــكان، باالضافة إلى اللونني األخضــــر والذهبي اللذين 

يظهران في جميع أنحاء الفندق.
  يضم الفندق ١٦٩ غرفة مطلة على البحر تتوافر فيها كل من 
اخلدمات التالية:اإلفطار، وخدمات الغسيل، واإلنترنت الالسلكي 
العالي السرعة، ومكاملات محلية مجانية، وأفالم حسب الطلب 
ومحتويات الـ «مينيبار»، وكلها شاملة سعر الغرفة. كما يشمل 
الفندق مساحة واسعة لالجتماعات وصالة رياضة حديثة وغرفة 

بخار وحمام سباحة مطال على املدينة.
  وقال كورت ريتر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ريزيدور: 
يعد فندق ميسوني الكويت إضافة رائعة إلى مجموعة ريزيدور 
املتنامية في جميع أنحاء الشرق األوسط ووجهة رئيسية في 
هذه املنطقة املهمة. سيعزز الفندق وجوده في الشرق األوسط 

ويبرز مكانته كإحدى مجموعات الفنادق الدولية الرائدة.
  وبوجود مزيج من التصميم، بني أسلوب احلياة والتكنولوجيا 
يحقق «ميسوني» جتربة سفر جديدة وأصيلة. كلما مررت في 
أروقة الفندق، ســــتعرف أن التصاميم هي بالتأكيد من توقيع 

ميسوني».

  يقدم فندق ميسوني الكويت لضيوفه مجموعة متنوعة من 
املأكوالت واملشروبات املميزة: مطعم «كوتشينا» االيطالي في 
صميم الفندق الذي يقدم أشــــهى املأكوالت اإليطالية، ومطعم 
«لونا» الذي يقع في الطابق الثامن عشر، ويقدم مزيجا رائعا من 
املأكوالت الشرقية العربية ومطبخ البحر األبيض املتوسط. أما 
للوجبات اخلفيفة، فيقدم «شوكو كافيه» احللويات والشوكوالته 
ومجموعة مختارة من األطباق الشــــهية، كما يقدم بار املسبح 

مأكوالت من املطبخ العاملي.
  استخدم الفندق أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم 
التصميم لضمان إقامة مريحة لكل ضيف، حيث يستمتع الضيف 
باســــتخدام ipad وأحدث أجهزة التلفزيون في غرف الضيوف، 
إضافة إلى املرايا السحرية املوجودة في حمامات األجنحة التي 

متكن الضيوف من حتويل مرآة احلمام إلى شاشة تلفزيون.
  ســــيضم فندق ميسوني الكويت أيضا ١٥٠٠ م٢ لإلسترخاء 
وهو املنتجع الصحي «Six Senses»، الذي سيكون مفتوحا لنزالء 
الفنــــدق والضيوف في وقت الحق هــــذا العام. ويقدم املنتجع 
الصحي مجموعة كاملة من عالجات اجلمال مبا في ذلك العالج 
املميز الذي يحمل اســــم املنتجع Six Senses، كما يضم املنتجع 

في الطابق العلوي ١٠ غرف للعالجات املتنوعة. 
  ويحتــــوي املنتجع أيضا على صــــاالت منفصلة للرياضة، 
وحمامات، وغرف تبديل املالبس للرجال والنســــاء، وكل منها 

مع غرفة ساونا وبخار.
  تبدأ أسعار الغرف في الفندق من ٢٨٠ يورو لكل ليلة، حيث 
تشمل أيضا التنقل بالليموزين من وإلى املطار، ووجبة افطار 
اختيارية، واالنترنت الالســــلكي، و«مينيبار» وخدمة الغسيل 

والكي. 

 GOA هي الشـــكل العصري لساعة غنية 
باملرح واالنطالق من الكوســـت والتي تقدم 
أمناطـــا وتصاميم فريـــدة وحيوية أللوان 
وشعارات الكوست بطريقة مبتكرة وجذابة. 
وفي خطوة تشـــابه ما قدمته تي شيرتات 
بولو، فإن GOA جتدد أفكارها وخيالها املبدع 
في كل موســـم لتوظف األلوان واملوديالت 
بطريقة حتافظ على روح العالمة التجارية 
لتمساح الكوست مع التركيز على اإللهام في 

كل موديل جديد.
  وعندما يصبح «الفالنتاين» على األبواب 
تكون GOA هي الهدية األكثر غنى باملشاعر 
واألحاسيس لتحمل تعبيرك اخلاص بفرحتك 
بهذه املناسبة الشخصية لتقدمها ملن حتب، 
وتعكس هذه الساعة الروح الرياضية بشكل 
أنيق من خالل حزامها املخطط باألحمر مع 
علبة تضم الرقمني ٦ و١٢ بلون أحمر وحجم 
كبير على خلفية بيضاء لترمزا للحب بشكل 
قوي بينما يقف التمســـاح سعيدا بالقرب 
منهما. وتتوافر هذه الســـاعة أيضا باللون 

األسود واألخضر والرمادي/ األسود. 

 «الفيصل» تعد عمالءها بمفاجآت جديدة  ومنتجات مبتكرة
الكويتي    مشاركة للشـــعب 

الوطنية  أعياده واالحتفـــاالت 
في فبراير، صرح مدير حلويات 
الفيصـــل خالـــد الفضلي، بأن 
الشركة مقبلة على نقلة نوعية 
في خدمة العمالء، ســـواء على 
مستوى املنتجات أو املعارض 
وخدمة التوصيل، وذلك تزامنا 
مع مناسبة شـــهر االحتفاالت 

الوطنية.
  وأضاف الفضلي أن الشركة 
جتهز لتسويق منتجاتها بطريقة 
مبتكرة خالل الفترات القادمة، 
ومبا يخـــدم عمـــالء حلويات 

الفيصل بشكل غير مسبوق، حيث أن املنتجات 
واخلدمات اجلديدة ستكون في متناول العميل 

خالل األيام املقبلة.
  وأشـــار إلـــى أن عمـــالء 
«مجموعة الفيصل» سيالحظون 
تغييرا نوعيا في طريقة عرض 
املنتجات وأسعارها، وستكون 
اخلدمات كاملعتاد مبســـتوى 
يليق بعمالئنا من حيث سرعة 
اخلدمة ومستواها، أو من حيث 
التجديد في املنتجات وطريقة 

عرضها.
الفضلي مؤكدا:    واختتـــم 
«عهدنـــا لكم بأننا ســـنكون 
دائما جديرين بشعار الشركة 
الذي تشرفنا بحمله وهو(فخر 
املنتجات الوطنية) وكل عام والكويت وجميع 

 د.رنا العبدالرزاق عمالئنا بألف خير». 

 خالد الفضلي

 أدخل الزميل االعالمي احمد سمير سكرتير 
حترير الشؤون االقتصادية السابق في «األنباء» 
اليوم اجلمعة ١١ اجلاري الى املستشفى الصدري 
باجلناح االول الجراء عملية قلب مفـــتوح على 
يـــــــد اجلراح طــــــارق العـــيناتي، دعـــواتنا 
وخالص متـــــنياتنا بالــشفاء العاجل يا أبـــونور، 

وما تشوف شر. 

ما تشوف شر يا أبونور


