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تعرض���ت دولة 
مؤخ���را  هاييت���ي 
لزلزال مدمر اودى 
ب���أرواح العديد من 
س���كانها وق���د اثار 
هذا احلدث مشاعر 
التعاطف لدى فريق 
ف���ي منتجع  العمل 
صح���ارى كوي���ت 
الذين بادروا للتبرع 
املالي وذلك ملؤازرة 
جهود االغاثة في تلك 
البالد التي وان كانت 
تبعد عنهم من حيث 
املسافة لكن هذا لم 
مينعهم من التواصل 
االنس���اني وقد قام 
مدير ع���ام منتجع 
صح���ارى كوي���ت 
حسان بايرلي بزيارة 
د.صالح بورجيني 
العام لالمم  املنسق 
الكويت  املتحدة في 
قام خاللها بتسليم 
التبرع���ات  مبل���غ 
واشاد بورجيني بهذه 

د.صالح بورجيني مستقبال حسان بايرلي مبقر األمم املتحدة في الكويتاملبادرة االنسانية.

فريق منتجع صحارى كويت يتبرع لمتضرري زلزال هاييتي »الطرف األغر« تحتفل بمرور 150 عامًا
على تأسيس دار شوبارد

أقامت الطرف األغر، شركة الساعات واملجوهرات وإكسسوارات 
شوبارد في الكويت احتفاال مبناسبة مرور 150 عاما على تأسيس 
املاركة أكبر إعالن خارجي ضخ���م في مدينة الكويت، هذا ويبرز 
اإلعالن الذي يقع في برج النصار مقابل تقاطع اجلهراء التاريخي 

على دوار الشيراتون.
وميت���د اإلعالن من الطابق الثالث وحتى الطابق 25 من البرج 
املؤلف أصال من 32 طابقا كما ميتد على مساحة تقدر ب� 2500م2، 
ما يضعه في خانة أكبر اإلعالنات التي ش���هدتها ش���وبارد خالل 

150 عاما.
في هذا اإلطار، صرح صاحب شركة الطرف األغر عامر األنصاري 
قائال: »كنا نبحث عن طريقة ما لتكرمي معلم مهم للغاية في مسيرة 
شوبارد الطويلة، انه لشرف لنا ان جند تلك الوسيلة بالقرب من 

املعلم املهم والتاريخي في الكويت أال وهو بوابة اجلهراء«.
من جهته، أعلن مدير شوبارد في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا هاغز جاكر قائال: »لطاملا شكلت السوق الكويتية إحدى أولى 
األسواق في الشرق األوسط لدعم شوبارد في أوائل السبعينيات 
ومازالت حتى اليوم إحدى أهم األسواق في املنطقة ويعود الشكر 
في ذلك بص���ورة خاصة الى التعاون مع عائل���ة األنصاري، هذا 
ويعتبر اإلعالن البصري الضخم لشوبارد في برج النصار الطريقة 
املثلى لالحتفال مبرور 150 عاما على تأسيس شوبارد، باالضافة 

الى ثقتنا في مستقبل واعد«.
وتأسست الشركة سنة 1860 في قرية صغيرة في سونفيليه، 
ترافر فاليي على يد مؤسسها لويس اوليس شوبارد، وفي العام 
1920، انتقل مقر الشركة الى جنيڤ لتكون قريبة اكثر من عمالئها، 
اما في العام 1963، فقام كارل ش���وفيل وهو ابن س���الالت صناعة 
املجوهرات األملانية بشراء شركة شوبارد وحولها الى ماركة جتارية 
رائدة في صناعة الس���اعات واملجوه���رات الفخمة في العالم، كما 
هو معروف اآلن، وعلى مر الس���نوات، جنحت الشركة في توريد 
بعض من املجموعات الرمزية مبا في تلك الساعة الرياضية األولى 
هابي داميندز والتي أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم 
شوبارد، وعلى خط مواز، مت تأسيس القسم املخصص للمجوهرات، 
الس���يما قسم املجوهرات الفخمة، كما جتدر اإلشارة الى الساعات 
الرياضية 100 ميغليا والتي أطلق عليها هذا االس���م تيمنا بسباق 
السيارات الكالس���يكي، حيث كانت الشركة شريكا فيه منذ العام 
1998، باالضاف���ة الى مجموعة أل.يو.س���ي احلصرية وهي عبارة 
عن خط س���اعات متطورة للرجال، حيث تكون كل اجزاء التحرك 
والصندوق من إنتاج ش���وبارد بالكامل ما يجعلها »صناعة« بكل 

ما للكلمة من معنى.
وتعتبر شركة الطرف األغر مركزا لعديد من املاركات العاملية 
الفخمة دوليا، حيث متتلك 15 محال خاصا في الكويت، باالضافة 
الى 38 عاما من اخلبرة التشغيلية، وانطالقا من بداياتها املتواضعة 
في العام 1972، تواصل الشركة توسيع دائرة عملياتها في مجال 
املاركات العاملية، حيث تهدف شركة الطرف األغر الى التواصل عن 
قرب مع عمالئها احملليني عن طريق تقدمي أفضل املاركات العاملية، 
وذلك من خالل معارضها املنتش���رة في ابرز املراكز التجارية في 

الكويت.

يعتذر النائب علي الراشد عن عدم استقبال 
رواد ديوانه، على ان يعاود استقبالهم مساء كل 
ثالثاء من كل اسبوع، ابتداء من مطلع مارس 
املقبل. ووجه الراشد التهنئة واملباركة للقيادة 
السياسية والشعب الكويتي والى جميع املقيمني 
مبناسبة العيد الوطني ال� 49 والذكرى ال� 19 

ليوم التحرير لدولتنا احلبيبة.

الراشد يعتذر لرواد ديوانه


