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»بياجيه« تطرح أول ساعة لها فائقة الرقة مجهزة بتوربيون أوتوماتيكي 
في حقل التميز املتمثل في انتاج 
احلركات امليكانيكية الفائقة الرقة 
 Calibre مع تقدمي حركة التوربيون
1270P اجلدي����دة الذاتية التعبئة، 
ذروة التقدم في هذا احلقل والتي 
استغرق تطويرها ثالث سنوات، 
وتش����كل هذه احلركة بش����كلها 
الوس����ادي مثاال لصنع الس����اعة 
الراقية االصيلة احملتضنة داخل 

علبة حتاكيها من حيث الشكل.
ال����دار خبرتها  وفيما تعرض 
الرفيعة املترجمة بطريقة عصرية 
 Piaget حازمة، تس����جل س����اعة
 Emperador Coussin Tourbillon
Automatic Ultra-Thin اجلدي����دة 
رقما قياسيا جديدا في حقل الدار 
املفضل في صنع الساعات الفائقة 

الرقة.

في عالم صناعة الساعات الراقية. 
وتنبع هذه القدرة االستثنائية على 
االبتكار قبل كل ش����يء من الغنى 
الفريد خلبرة الدار في هذا احلقل، 
فقد جنحت بياجي����ه على امتداد 
نصف قرن م����ن الزمن في كتابة 
بعض م����ن أروع فصول التاريخ 
حول احل����ركات الفائق����ة الرقة، 
وهو حقل لعبت فيه دورا رياديا، 
وفي عام 1957 أحدثت الدار ضجة 
 ،9P Calibre عارمة مع تطوير حركة
احلركة امليكانيكية اليدوية التعبئة 
الفائقة الرقة، وبعد سنتني على ذلك، 
تقدمت الدار بطلب تسجيل براءة 
اختراع حلركة 12P Calibre، التي 
سجلت رقما قياسيا في الرقة في 

فئة احلركات الذاتية التعبئة.
الدار خطوة اضافية  وتخطو 

600P Calibre –، احلرك����ة يدوية 
التعبئ����ة االرق في العالم املزودة 
 Piaget Calibre بتوربيون، وحركة
1208P –، احلرك����ة ذاتية التعبئة 
العال����م املجهزة بدوار  االرق في 
 Piaget Calibre صغير، وحرك����ة
1270P- احلرك����ة االول����ى للدار 
ذاتية التعبئة الفائقة الرقة املجهزة 
بتوربيون التي ال تتعدى سماكتها 

5.55 ميلليمترا. 
وتتميز ساعة بياجيه اجلديدة 
 Piaget Emperador Coussin
Tourbillon Automatic Ultra-

Thin بأنها االرق في السوق بفضل 
علبتها التي ال تتعدى سماكتها 10.4 
ميلليمتر، وهي بالتالي في تناغم 
تام مع التطورات التقنية وابتكارات 
الدار البارزة التي خلفت تأثيرا دائما 

من االبتكارات التقنية واجلمالية 
التي  باالعتماد عل����ى املواصفات 
 Piaget اكتس����بتها كل من حركة

طرحت دار بياجيه ساعة جديدة 
 Piaget Emperador حت����ت اس����م
 Coussin Tourbillon Automatic
Ultra-Thin جاءت منس����جمة مع 
معايير الدار اجلوهرية بشكل تام 
لتسجل بذلك رقما قياسيا عامليا 
جديدا ألرّق ساعة مزودة بتوربيون 
ذاتي التعبئة ال يتعدى قياس����ها 
10.4 ميلليمتر، ويشكل هذا االبتكار 
العصري بطابعه اجلريء نقطة 
حتول في أصول صناعة الساعات 

التقليدية. 
يجس����د هذا الطراز ارث الدار 
االصلي بقوة: مه����ارة فريدة في 
حقل صناعة الساعات الفائقة الرقة 
يرافقها عزم ال يكل عن التطوير 
وتصميم احل����ركات املعقدة، وقد 
جنحت الدار في عرض مزيج متآلف 

عروض عيد األم 
املميزة من األوركيد سبا 

في شاطئ النخيل

»أطياب املرشود« تقدم هدايا 
خاصة وخصومات في عيد األم

أعلنت شركة أطياب املرشود للعطور عن تقدميها هدايا 
خاصة وخصومات لعمالئها يومي 20 و21 اجلاري، مبناسبة 
عيد األم، ويأتي ذلك في إطار حرص الش���ركة على مشاركة 

عمالئها خالل هذه املناسبة السعيدة.
ومن جانبه، قال مدير عام الش���ركة وليد املرش���ود ان 
الش���ركة ستقدم هدايا خاصة وخصومات مميزة خالل عيد 
األم، كما ستقوم الشركة بتقدمي جوائز قيمة لعمالئها خالل 
تلك الفترة، مشيرا الى ان هذه اخلصومات سيتم تقدميها في 
جميع فروع الشركة املتعددة في الكويت وعلى رأسها فروع 

املارينا واملباركية واألڤنيوز والفنار والصاحلية واملنار.
وأوضح املرشود ان الشركة تستغل هذه املناسبة السعيدة 
للق���اء عمالئها وتكوين قاعدة عمالء جدي���دة، كما انه يعد 
فرصة كبيرة للعمالء للتعرف على جميع املنتجات اجلديدة 

للشركة.

مبناسبة عيد األم الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، يدعوكم فندق 
ومنتجع موڤنبيك البدع كويت الى االستمتاع بغداء أو عشاء في مطعم 

بريز الفاخر، الذي يقدم بوفيهات متنوعة تضم تشكيلة من األطباق 
العربية والعاملية التي ترضي جميع األذواق، باالضافة الى محطات 

الطهي املباشر، بوفيه من األسماك املتنوعة والطازجة والكثير غيرها، 
باالضافة الى فريق متمرس من موظفي الفندق للسهر على خدمتكم 

وتلبية جميع طلباتكم. ميكن لألمهات االستمتاع بكل هذا مجانا 
مبناسبة عيد األم، سواء على الغداء أو العشاء كهدية من الفندق لهن، 

ويتطلب هذا العرض حضور 3 أشخاص على األقل.
كما يقدم السبا بفندق ومنتجع موڤنبيك مبناسبة عيد األم خصومات 

تصل الى 50% على جميع العالجات الفردية، ميكنكم حجز أي من 
عالجات السبا الفردية لـ 3 أشخاص واحلصول على خصم %50.

هدية »موڤنبيك البدع« لألمهات غداء 
أو عشاء مجانًا

يقدم األوركيد س���با في فندق ومنتجع ش���اطئ النخيل 
عروضا خاصة ومميزة مبناس���بة عي���د األم ميكنك من ان 
تدلل والدتك وتقدم لها يوما مليئا بالراحة واالسترخاء التام 
بعيدا عن ضغوط احلياة اليومية لتدلل بالتالي حواس���ها 
ولتج���دد طاقتها وحيويتها من خالل أحد العروض املميزة 
املتضمن���ة لعالجات فريدة ابتكرت خصيصا لعيد األم وكل 
أم من عرض »األم الدافئة« الذي يعتبر أقصى درجات الترف 
والذي يبدأ بحمام مائي »هايدروباث« مع أوراق الورد يتبعه 
مس���اج لكامل اجلسم مع تنظيف لبشرة الوجه ومنطقة ما 
حول العني باستخدام مستحضرات تاجلو الفرنسية الراقية 

وينتهي مبساج للقدمني.
أما عرض »األم احملبة« فيتضمن تقشيرا للجسم ومساج 
باملستحضرات العطرية باالضافة الى تنظيف لبشرة الوجه 

مع تدليك ملنطقة الرأس.
ناهي���ك عن ع���رض »الى أمي مع كل احل���ب« الذي يبدأ 
بتقشير كامل للجس���م مع مساج وتدليل للجسم بالروائح 
العطرية ومساج انعكاسي للقدم باالضافة الى احلمام املائي 

»الهايدروباث«.
كما ميكنك إهداؤها قسيمة الهدية املسبقة الدفع باختيارك 
إلحدى هذه العروض او اي ع���الج بديل من قائمة البرامج 
العالجية املختارة الرائعة واملتوافرة في األوركيد سبا، حيث 
ان األمهات حتما سيسعدن كثيرا بهدية اجلمال الشخصية 
واملميزة، فهل ميكن بالتالي ان حتظى بإلهام لهدية عيد األم 

اكثر من ذلك؟


