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FENDI Timepieces ساعة استثنائية 
وقطعة حلي راقية متزج أثمن أنواع احلجارة الكرمية

صممت ســاعة Policromia الساعة احلصرية 
مــن FENDI Timepieces بالتعــاون مــع مصممة 
املجوهرات الشهيرة عامليا دلفينا ديليتريز فندي، 
وتتوفر اآلن فــي إصدارين فريدين من نوعهما. 
ويتألق املاس األبيض بقصاته التي تأخذ شــكل 
العقيق في هذه الســاعة وبقصاته البديعة على 
اإلطار واملينا لتأتي كل ســاعة في 33 ملم أو 38 
ملم مزينة باملواد الثمينة التي متيز املجوهرات 
الراقية وقطع املــاس بقصة الباغيت، والياقوت 
والزمرد والذهب األبيض أو األصفر، مع الالزورد 
األزرق أو امللكيت األخضر، جميعها حتتفي باملهارة 
الفائقة لدى FENDI والدراية احلرفية الرفيعة لديها. 
ومتاشــيا مع أول ســاعات Policromia جرى 
عرضها في معرض BASEL WORLD ٢٠١٦ للساعات 
في سويســرا، فإن تصميم هذه الســاعة يتحلى 
بطابع جذاب غاية في األنوثة، يتألق بقطع متعددة 
األطياف واأللوان، وتركيب غير متناظر باستخدام 
مواد نبيلة مينح الساعة خطوطا جريئة بتأثيرات 

ثالثية األبعاد وفريدة من نوعها.
كما تتألق الســاعة مبعمارية متنوعة، تعزز 
روح اإلبداع التي متيز الدار الرومانية العريقة، 
وتضيف بعدا آخر على االتقان واحلرفية في توليف 
املواد، التي توفر ١5 مستوى مختلفا من مستويات 
التخصيــص وإضفاء الطابع الشــخصي عليها، 
فهي تتيح عــددا ال نهائيا من خيارات التوليف، 
عبر املزج بني أذواق العمالء اخلاصة وبني أعلى 
 FENDI مستويات براعة األيدي املاهرة حلرفيي

لبث احلياة في قطع فريدة حصرية.
كمــا أن االختيــار الدقيق لألحجــار املعدنية 
الثمينة، مثل مرر امللكيت، الذي يعد إحدى السمات 
املميزة لعالم دلفينا ديليتريز فندي، يتجلى ببراعة 
في ساعة Policromia ليعطيها قوة إيحائية، وإذ 
تبــدو األمنــاط الطبيعية وهي تتكــرر فإنها في 
الوقت نفسه تختلف وتتباين، ومتنح إحساسا 

مبرور الوقت من بوابة وقت فاخرة.
جماليــات فريــدة وأنيقة ولكنهــا رائعة مع 
 FENDI ملسة ســريالية تندمج ببراعة مع سمات
وخصوصياتها املميزة، وهي متوافرة لدى روائع 

جنيڤ للساعات.

.. وشهادة ألحد الطلبة

»مشاوي بعلبك« ألول مرة بالكويت
في مطعم ومقهى البستان

يقدم مطعــم ومقهى البســتان ألول مرة في 
الكويت »مشــاوي بعلبك« الشهية من الشيش 
طاووق وقطع اللحم املشوية والريش واخلضار 
املشوية مبذاق الفحم بطريقة جديدة ومبتكرة، 
اضافة الى البطاطا الويجز والكبيس وصوص 
الثــوم واخلبز الطازج، وجاء هذا االســم تيمنا 
بالصفة التاريخية ألعمدة بعلبك الشهيرة التي 
تشبه الى حد كبير مشاوي بعلبك، وقد لقي هذا 
املنتج استحســان الزبائن، الذين ســارعوا الى 
التقاط صور للمشــاوي وتداولهــا عبر املواقع 

االلكترونية. 
ويقــع مطعم ومقهى البســتان على شــارع 
اخلليج العربي، والواجهة البحرية بجانب مجمع 
أحواض السباحة، واشتهر منذ افتتاحه باملذاق 
الشهي واملميز للمشاوي، اضافة الى أصالة املذاق 
اللبناني الطباقه التقليدية اليومية، باالضافة الى 
متيزه بأطباق الشيف املبتكرة، حيث تضم قائمة 
طعام مطعم ومقهى البســتان مجموعة واسعة 
من املشاوي واملأكوالت البحرية وأطباق الطبخ 
اليومية وعلى رأســها اخلروف احملشي والكبة 
باللنب والشيش برك، باالضافة الى األطباق العاملية 
وتشكيلة من املزة الباردة واحلارة واملشروبات 
واحللويات التقليدية والعاملية، وهذا وفي املطعم 
ذي املساحة الكبيرة قسم خاص للمدخنني وآخر 

لغير املدخنني حفاظا على اخلصوصية.
كمــا أن الديكــور املميز واالطاللــة البحرية 
واخلصوصية واخلدمة املتفانية من طاقم العمل 
املدرب جتعل من الغداء أو العشاء أوقاتا ال تنسى 

لكل من ارتاده.

افتتاح ثاني فرع للمطعم األميركي الشهير
»ريزينج كينز« في الكويت مبنطقة اجلابرية

مت افتتــاح الفــرع الثانــي 
لسلســلة املطاعــم األميركية 
»ريزينــج كينز« فــي منطقة 
اجلابرية بالكويت ليوفر حملبي 
الطعم الشــهي موقعــا جديدا 
يجدون فيــه أشــهى وجبات 
أصابع الدجاج التي اشتهرت 

بها العالمة.
ويؤكــد هــذا الفــرع، وهو 
الثانــي في الكويــت والثالث 
في الشــرق األوسط، شعبية 
مطاعم »ريزينج كينز« خارج 
الواليات املتحدة، كما ميثل جزءا 
من خطة العالمة للتوسع على 
نطاق أكبر في منطقة الشرق 
األوسط ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وتتولى شركة محمد حمود 
الشايع إدارة »ريزينج كينز« 
في الشــرق األوسط من خالل 
اتفاقية متثيــل حصري، ومت 
افتتاح أول فرع العام املاضي 
في مجمع األڤنيوز في الكويت، 
تبعه فــرع آخــر للعالمة في 
مجمع سيتي سنتر البحرين، 
ثم افتتاح الفرع الثاني لريزينج 
كينز في الكويــت في منطقة 

اجلابرية. 
وبهذه املناســبة، قال معن 
قولــي مديــر إدارة ريزينــج 
كينز في شــركة محمد حمود 
الشــايع: »لقد افتتحنا الفرع 
الثاني لسلسلة مطاعم »ريزينج 
كينز« بعد أن تلقينا الكثير من 
ردود الفعل اإليجابية جدا من 
الزبائن ومرتادي املطعم منذ 
االفتتاح األول العام املاضي في 
الكويت، وقــد متكنت مطاعم 
ريزينــج كينز في عــام واحد 
فقط من حتقيق جناح وشهرة 
كبيرين واحلصول على إعجاب 
الكثير من الزبائن في الكويت 
والبحرين الذين أحبوا األطباق 
املميزة التي يقدمها املطعم وهو 
ما شجعنا على فتح املزيد من 
الفــروع. ونحــن نتطلــع إلى 
تقدمي مجموعة جديدة وكاملة 
من الوجبات الشهية الطازجة 
ألننا ندرك متاما بأن هذه املنطقة 
حتمل الكثير من الفرص الواعدة 
التي تساهم في توسيع قاعدة 
محبي وجباتنا ومنحهم جتربة 
مميزة«. وأســس تود جريفز 
مطعم ريزينج كينز عام ١٩٩٦ 
فــي باتــون روج فــي واليــة 
لويزيانا في الواليات املتحدة 
األميركية، وقد اشتهرت مطاعم 
العالمة، التي يزيد عددها اليوم 

على ٢3٠ مطعما على مستوى 
الواليات املتحــدة األميركية، 
بتقدمي وجبات أصابع الدجاج 

الشهية وعالية اجلودة. 
هذا، وتقدم قائمة »ريزينج 
كينــز« وجبات فيليه الدجاج 
الشــهية املتبلة ملدة ٢4 ساعة 
والتي تتميز بجودتها العالية 
ومذاقهــا اللذيذ، باإلضافة إلى 
بطاطا الكرينكل املقلية الطازجة 
وتوســت تكســاس املشــوي 

وسلطة كول ســلو الكرميية 
املميزة واحملضرة بكل اتقان.

ويقــع الفــرع اجلديــد في 
منطقــة اجلابريــة قطعــة ١أ، 
شــارع ١٠5، ويفتح أبوابه من 
األحد إلى األربعاء من الساعة 
١١ صباحا حتى الساعة ١ بعد 
منتصف الليل، ومن اخلميس 
إلى السبت من الساعة ١١ صباحا 
حتى الســاعة ٢ بعد منتصف 

الليل.

ديكور مميز

مطعم »ريزينج كينز«

.. وال أشهى وجبة متكاملة

لقطة تذكارية لفريق مطعم »ريزينج كينز«

»الدولي« احتفل بالطلبة املتفوقني 
واملستجدين في »الصيدلة«

الرائــد  ضمــن برنامجــه 
للمسؤولية االجتماعية الذي 
ميتــاز بتنوعــه وشــموليته 
ملختلف األنشــطة التي تعود 
بالنفــع والفائــدة علــى كافة 
فئات وشــرائح املجتمع، قام 
بنــك الكويــت الدولي مؤخرا 
برعاية احتفال كلية الصيدلة 
في جامعة الكويــت بطلبتها 
املتفوقني واملستجدين، وذلك 
بحضور ومشــاركة باقة من 
عائالتهــم. وبهذه املناســبة، 
وجــه رئيــس فريــق وحدة 
االتصال املؤسســي في البنك 
فهد السرحان التهنئة للطلبة 
املتفوقني وأولياء أمورهم نيابة 
عن أسرة »الدولي«، الفتا إلى 
أنهــم يجنــون ويحصــدون 
جميعا، طلبــة وأولياء أمور، 
ثمار هذا احلدث السعيد، كما 
اعتبــر أن العلــم هو ســالح 
الشــباب الواعد ملستقبل آمن 
ومشرق وحلياة كرمية أفضل، 

الســيما ملن هم علــى أعتاب 
مرحلة عمرية ومهنية جديدة 
وفاصلة سيتحدد على ضوئها 
مسارهم املستقبلي الصحيح 
نحو حتقيق أهدافهم املرجوة 
للوصول إلــى املكانة املهنية 
التي يتطلعون إلى بلوغها في 
ســوق العمل، كطاقات وقوى 
شبابية منتجة وفاعلة، مشيرا 
إلــى أن ذلك مبنزلــة التحدي 
احلقيقي الــذي يتطلب منهم 
مضاعفة اجلهود وبذل املزيد 

من التضحيات.
وأضاء السرحان الذي ثمن 
كثيرا حماسة وإصرار املتفوقني 
على املضي قدما في مســيرة 
التفــوق والتميــز، لتحقيــق 
جناحات مماثلة فــي معترك 
احلياة، على العديد من أوجه 
الدعم والرعايــة التي يوليها 
»الدولي« للشباب بصفة عامة 
وللطلبة بصفة خاصة، ومن 
ذلك حرصه على طرح مجموعة 

مبتكرة من اخلدمات واملنتجات 
اإلسالمية التي تلبي تطلعاتهم 
واحتياجاتهم العصرية، وفي 
مقدمتها حساب »الشباب« الذي 
يجمع بني ميزتي االســتثمار 
واالدخار في آن واحد، بخالف 
مــا يطرحــه لهــم مــن مزايا 
استثنائية. ومن جانبهم، شكر 
الطلبة املتفوقون واملستجدون 
بنــك الكويــت الدولــي علــى 
الطيبــة باالحتفاء  مبادرتــه 
بهم، وحرصه على مشاركتهم 
وذويهم فرحة التفوق والقبول، 
وهــو ما يعكس حقيقة الدور 
املسؤول والفاعل الذي يقوم 
به كمؤسســة وطنية ومالية 
كبرى تدرك وتعي جيدا أهمية 
العلم وحتصيلــه مهما كانت 
الصعاب والتضحيات، وذلك 
نظرا لدوره الفاعل واملهم في 
بناء اإلنسان الواعي الذي يعول 
الوطن عليه في بناء نهضته 

ورفعته.

تكرمي احدى الطالبات 

السرحان: العلم 
هو سالح الشباب 
الواعد ملستقبل 

آمن ومشرق 
وحلياة كرمية 

أفضل

مجموعة جديدة 
وكاملة من 

الوجبات الشهية 
والطازجة

»وربة« يرعى ندوة تثقيفية حول التنفس الصناعي
انطالقا من اســتراتيجيته 
للمسؤولية االجتماعية وحرصا 
منه على نشر املعرفة والوعي 
الصحــي، رعــى بنــك وربة، 
البنك األسرع منوا والذي يقدم 
مجموعة من اخلدمات املصرفية 
واالســتثمارية املتوافقــة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية وفق 
مستويات محلية وعاملية، ندوة 
تثقيفية بعنوان »النوم بطريقة 
آمنة مــع التنفس الصناعي- 

.»Sleep Safely with CPAP
وأقيمت الندوة في مستشفى 
زيــن يــوم األربعــاء املاضي 
واســتمرت على مدى ساعتني 
مت خاللها طرح ومناقشة الطرق 
العلمية والنفسية التي تساعد 
املرضــى علــى تقبــل الطرق 

العالجية املختلفة.
قدم الندوة كل من د.ألطاف 
العيســى من مركزة ســدرة، 
والبروفيسورة هدى العجيل 
والبروفيسورة سعاد املانع من 
مركز االســتماع لالستشارات 
النفسية واالجتماعية بحضور 

العديــد مــن زوار ومرضــى 
مستشفى زين، حيث تناولت 
كل منهن إعطاء شروحات وافية 
عن كيفية النوم بطريقة آمنة 
مع التنفــس الصناعي وكيف 
ميكن مســاعدة املريض على 
تقبل وضعه الصحي وكيفية 
التعامل السليم معه مبا يضمن 

تسهيل سير حياته اليومية.
وفي هذا االطــار، قال بنك 
وربــة: »لقــد قام البنــك بهذه 
املبادرة بالتعاون مع مستشفى 

زين لتنظيم ندوة توعوية حول 
النوم بطريقة آمنة مع التنفس 
الصناعي للذيــن يعانون من 
هذه املشــكلة خاصة ولعموم 
املجتمع الكويتي رغبة منا في 
نشر الوعي حول الصعوبات 
التــي يواجههــا األشــخاص 
الذيــن يعانون منهــا، وكيف 
ميكن التعامل معها سواء من 
الشخص نفسه أو من األفراد 

احمليطني به«. 
وقد القت الندوة إقباال كبيرا 
وتفاعال من احلاضرين،، حيث 
قاموا بطرح العديد من األسئلة 
املتعلقة بهذه املشــكلة ومتت 
االجابــة عــن جميع األســئلة 

واالستفسارات.
وجتدر اإلشارة إلى جهود 
بنــك وربة فــي نشــر الوعي 
الصحــي للمجتمــع الكويتي 
وملوظفيــه، حيث قام بالعديد 
من الندوات والدورات للموظفني 
تعنى بأهمية احلفاظ على منط 
حياة صحي وكيفية التعامل 

من األزمات الصحية.

لقطة مع املتحدثات في الندوة

إقامة ندوات 
ودورات للموظفني 

تعنى باحلفاظ 
على منط حياة 

صحي


