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انطالقاً من التزامها بتطوير ودعم الشباب

»الساير« تشارك في ندوة متكني الشباب 2016
في اطار جهودها في دعم 
االســتدامة املســتمرة لدعم 
شباب الوطن الذين يشكلون 
الركيــزة االساســية لدعــم 
االقتصاد والتطور املستدام 
للبــاد، شــاركت مجموعــة 
الســاير القابضة فــي ندوة 
متكــن الشــباب 2٠16 التي 

اختتمت مؤخرا.
 وبعد املناسبة قام ممثلو 
متكن بزيارة مجموعة الساير 
في مقرها الرئيسي واجتمعوا 
بالسيد مبارك ناصر الساير 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 
حيث عبــروا عــن امتنانهم 
لتعاون املجموعة واطاعها 
الى تقرير خاص باملناسبة. 
وفي هذا الســياق صرح 
الســيد مبارك ناصر الساير 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
قائــا:  القابضــة  الســاير 
»يســعدنا اطاعنا من خال 
متكن علــى نتائج البرنامج 
واحلماس الذي ابداه الشباب 
جتاه فرص العمل املتنوعة، 
وان مبادرات الشباب من هذا 
النوع تكتســب اهميتها من 
منظور االستدامة، مع التاكيد 
على رغبتنا في رؤية مشاركة 
وانخراط اكبر وعاقة تعاون 

طويلــة االجل لدعم وتعزيز 
الفئات الشابة في الكويت«.

املناســبة صرح  وبهــذه 
نائب مدير عام ادارة التميز 
املؤسسي م.نهاد احلاج علي 
قائا: »ان الهدف الرئيســي 
من هــذه املبادرة هو حتفيز 
وتشــجيع الشــباب للقيــام 
بدورهم واثبات عصاميتهم 
لبناء وترسيخ النمو املستدام 

واستعرضت ندوة متكن 
الشــباب لهذا العام عددا من 
رواد الصناعــة املعروفــن 
عامليا ومحليا، القادة املبدعن 
اســتفاد  وقــد  واملهنيــن، 
احلضــور مــن محاضــرات 
جيرميــي لو – الشــريك في 
»اليــت ســبيد«، املســتثمر 
األول في برنامج »سنابشات«، 
كوري أوينز – رئيس السياسة 

الساير« السيد حمد الساير 
على أهمية امتاك ممارسات 
ومســؤولية  اســتدامة 
اجتماعيــة داخل اطار أعمال 
الشــركة. بغــض النظر عن 
حجــم األعمال، فإنه من دور 
القــادة حتديــد دور األعمال 
للمســاعدة فــي تــرك تأثير 
بناء على األسواق والعماء 
الذيــن بدورهــم ســيثقون 

والعمل واالبتــكار والريادة 
االفــكار  علــى  والتعــرف 
واملواضيــع املطروحة اثناء 
النقاش خال املناسبة تأكيدا 
على خلــق اجليل القادم من 

رجال االعمال واملهن«. 
الندوة معلومات  وقدمت 
متميزة للشــباب املوهوبن 
للنمو والتقــدم في املجاالت 
التي تثير اهتمامهم وحماسهم.

 ،DJI العامة لشمال أفريقيا في
الذي ميتلك نفس املنصب في 
Uber وfacebook، باالضافــة 
الى جنيفر بوالنغر - رئيسة 
booking.« التوظيف في موقع

 .»com
و خال حلقة النقاش حول 
رحلــة الشــركات الصغيرة 
للنجاح العاملي، علق الرئيس 
التنفيذي لشركة »امتيازات 

بشــكل كبيــر ويتضامنون 
مــع املبــادرات، واملنتجــات 
واخلدمات، كما اقترح السيد 
حمد الساير عقد حلقة نقاش 
من خال »متكــن« تتضمن 
قادة الصناعة البارزين لدعم 
تطــور الشــباب مــن حيث 
القيــادة، استشــارة األفكار، 
االستثمار، االرشاد والنصح 
للتنافس على مستوى عاملي. 
كما استعرضت »الساير« 
املبتكرة  الســيارات  هندسة 
مــن خــال عــرض ســيارة 
بريــوس وجتربــة قيادتها، 
وهــي أول ســيارة هايبريد 
»ذات احملركــن« فــي العالم 
من تويوتا - بريوس رائعة 
في قيــادة التغيير من خال 
تقدمي احساس جديد للشباب 
مدعوم بتكنولوجيا الغد من 

أجل اليوم.
 وقــد ذكــر جيرميي ليو 
جتربة قيادته لسيارة بريوس 
الصديقة للبيئة لسبع سنوات 
في سان فرانسيسكو، وأشار 
كوري أوين الى أهمية خدمة 
Uber جنبــا الــى جنــب مع 
سيارة بريوس الهجينة في 
األسواق الناشئة لتجربة نقل 

جديدة من نوعها.

حمد الساير متحدثا خالل مؤمتر متكني الشباب مبارك ناصر الساير يتسلم درعا تكرميية من »متكني الشباب«

استعراض هندسة السيارات من خالل سيارة بريوس حمد الساير مع فريق الشباب 

الساير تشارك بوضع 
حجر األساس للنمو 
املستدام بالتمكني 

واالبتكار والقيادة 

ساعة )L.U.C XP Urushi( »عام الديك«

واصلت شــوبارد تقليدها 
 L.U.C( السنوي فقدمت ساعة
 XP Urushi – Year of the
Rooster( فــي إصــدار جديــد 
ومحدود ضمن مجموعتها من 
 )L.U.C XP Urushi( ســاعات
التــي خصصتهــا لتجســيد 
سنوات التقومي الصيني. تبدأ 
الســنة الصينية اجلديدة في 
28 يناير 2٠17 ويظهر شــعار 
الديك املعدني الذي ميثل هذه 
السنة على ميناء الساعة من 
خال مشهد مرســوم بتقنية 
فن اليوروشي )Urushi( الذي 
تبدعــه في اليابان أنامل كبار 
محترفي هذا الفن العريق، حيث 
تتألق هذه التحفة الفنية من 
الفــن التطبيقــي على موديل 
جديــدة فائــق النحافة ضمن 
 )L.U.C( مجموعــة ســاعات

املرموقة. 
وخصصت شوبارد سلسلة 
 )L.U.C( ساعات ضمن مجموعة
لتجســيد  ســنويا  تصــدر 
ســنوات التقــومي الصينــي، 
فجمعــت بذلــك شــوبارد في 
هذه الساعات التقاليد العريقة 
للتراث السويسري والصيني 
والياباني، حيث يتمثل التراث 
السويسري في معمل شوبارد 
 )Chopard Manufacture(
 )L.U.C XP( وموديــل ســاعة
النحافــة  الفائقــة  بحركتهــا 
وملســاتها النهائيــة الرائعة، 
وانعكس التراث الياباني في 
مهارات العمل والرســم مبادة 
الورنيش احلساسة وتطعيمها 
بقطــع صغيرة مــن الصدف 
اللؤلؤي، أما التراث الصيني 
فقــد جتلى من خال املشــهد 
الرمــزي للديــك الــذي يظهر 
 L.U.C XP( على ميناء ســاعة
 )Urushi – Year of the Rooster
اجلديدة في جتسيد لعام الديك 

وفق التقومي الصيني. 
ويعتبــر الديــك مبعوثــا 

ســماويا حيث يبشر صياحه 
وهــروب  الفجــر  ببــزوغ 
الشــياطن، كما يعتبر الديك 
صادقا وصريحا وهما صفتان 
يعتقد أنهما أيضا من صفات 
مواليــد هــذا البــرج الترابي، 
ولذلك مييل هؤالء األشخاص 
من مواليد هــذا البرج بفضل 
سرعة بديهتهم وسعة حيلتهم 
للعمــل في مجــاالت تتضمن 
التشــخيص  القيام بعمليات 
واحلفاظ علــى النظام. وألن 
مولــود الديك ملــيء بالطاقة 
ومشاكس بطبعه فهو يتبنى 
موقفــا إيجابيا وعنيــدا، إلى 
جانب ما يتمتع به من مهارات 
فــي اخلطابــة وحبــه لتقدمي 
النصح واملشورة، لدرجة تصل 
به في بعض األحيان إلى حد 
عدم اإلصغاء إلى نصح اآلخرين 

له ممن يرتاب بهم بحدسه. 

الحفاظ على مهارة األجداد
بحسب التقاليد اليابانية، 
يستخلص ورنيش اليوروشي 
من نســغ شــجرة »اللكر« أو 
شجرة »الورنيش الياباني«، 
حيــث يتــم حصــاده مبهارة 
كبيرة وعناية بالغة ومن ثم 
تعتيقه ومعاجلتــه ليصبح 
طاء شفافا يتم تطبيقه بعدة 
طبقات رقيقة للغاية. يستخدم 
محترفو فن اليوروشــي هذا 
الورنيــش في تثبيــت قطع 
صغيرة من الصدف اللؤلؤي 
التــي يتــم قصهــا خصوصا 
لتطعيم رسوماته على ميناء 
 L.U.C XP Urushi – Year( ساعة
of the Rooster( ممــا يضفــي 
عليهــا املزيد مــن التأللؤ مع 
الطيف.  بألــوان  انعكاســات 
وقد مت جتسيد الديك في هذه 
اللوحات بــكل هيبته وبهائه 
فبدا شــامخ الرأس وقد نفخ 
ريشــه أمــا مشــهد لغــروب 
الشــمس املتوهجة وبجانبه 

ثمان زهــور جاديولي التي 
ترمز للحظ السعيد. 

تتطلب تقنيــات هذا الفن 
براعــة عاليــة وحرصا على 
االهتمــام بــأدق التفاصيل ال 
تتقنــه ســوى حفنــة قليلة 
من محترفي فن اليوروشــي 
ممن اكتســبوا مهاراتهم فيه 
بعــد ســنوات مــن التدريب، 
وكرسو حياتهم لتحسن هذا 
الفن الدقيق في سعي دؤوب 
منهــم خــال كل مرحلــة من 
مراحله لبلوغ التميز املطلق. 
وال يوازي هذه املزايا الفنية 
سوى تفاني شوبارد وإتقانها 
احلرفي، من أجل صنع ميناء 
وعلبة اإلصدارات السابقة من 
موديــات ســاعات مجموعة 
الســابقة،   L.U.C XP Urushi
تعاونت شــوبارد مع شركة 
يامادا هياندو اليابانية املتعهد 
الرسمي للعائلة االمبراطورية 
اليابانية، فجندا معا املوهبة 
الفذة للفنان احملترف كيشيرو 
الــذي يشــتهر  ماســومورا 
بدقــة وروعة أعمالــه في فن 
اليوروشي السيما أنه رقي إلى 
مرتبة »كنز بشــري حي« في 
اليابان كما يعترف به كمثال 
يحتــذى في هــذا الفن. حيث 
تولى تصميم رســوم موانئ 
ســاعات املجموعة وأشــرف 
على عملية تنفيذها بيد الفنان 
الشــهير  مينوري كويزومي 
العالية  املهــارة  بأعماله ذات 

في فن اليوروشي. 

ميكانيكية استثنائية تنبع من 
التقاليد السويسرية لصناعة 

الساعات
متتزج هالة النبل اآلسيوي 
مع الرقي السويسري ليتجسدا 
 L.U.C معــا في آليــة حركــة
التي تصنعها شوبارد، حيث 
حتيط بهذا امليناء االستثنائي 
 L.U.C البديع علبة آلية حركة

XP. فتســلط الضوء بشكلها 
الرقيــق  الرهيــف وإطارهــا 
وقطرها املنضبط على روعة 
إبداعات اللوحات الفنية التي 
أبدعتها أنامل فناني اليوروشي 
اليابانين. فــا تكتمل براعة 
 L.U.C( الساعة إال بتميز حركة

L-96.17( التي تشغلها.
وتتسم هذه احلركة الفاخرة 
التعبئــة  واألوتوماتيكيــة 
بنحافتها البالغة وذلك بفضل 
تقنيتها التي يشغلها دوالب 
متناهي الصغيــر. صنع هذا 
الــدوالب بذهب مــن عيار 22 
قيراط ومت إدماجه ضمن آلية 
احلركــة بغية احلفــاظ على 
نحافة ســماكتها ضمن أدنى 
حد ممكــن دون التأثير على 
دقة أدائها. وباإلضافة إلى ذلك 
مت تزويد هذا العيار بخزانن 
للطاقة يضمنان احتياطي طاقة 
ملدة 65 ساعة. وأضفيت عليه 
ملسات نهائية جمالية تتوافق 
مــع أعلــى معاييــر اجلــودة 
اجلمالية، فقد مت صقل الزوايا 
والبراغي وتشــذيبها كما مت 
تزين اجلسور بزخارف »كوت 
دو جنيف« لتتناسب مع النهج 
الصارم الذي تلتزم به شوبارد 
لضمــان جــودة وأداء فائقن 
على املدى الطويل. يجسد هذا 
النهج املتطلب صميم الروح 
الكامنــة في معمل شــوبارد 
»Manufacture« في فلورييه 
والتــي يعبر عنهــا من خال 
إنتاج أفضــل اإلبداعات على 
املستوين الرمزي واجلمالي. 
أما السوار املصنوع من جلد 
التمساح بلون أسود مع خياطة 
يدوية فيضفي على كل ساعة 
ضمن مجموعة )L.U.C( مسحة 
مــن األناقــة األصيلة ترضي 
الذوق الرفيع للرجل العصري 
الذي يحب التميز بارتداء ساعة 
متثل بحد ذاتها عما فنيا فريدا 

في تفاصيله.

مذاق مميز ونكهات رائعة ملوسم الشتاء 
مع منتجات جديدة ورائعة من »پنكبري«

»پنكبـــري«  أعلنــــت 
الشــركة الرائدة في تقدمي 
الفروزن يوغرت عن إضافة 
منتجات جديدة ذات نكهات 
رائعة إلى قائمتها كجزء من 
حملتها »روائع الشتاء« التي 
ستســتمر من 4 ديســمبر 
2٠16 إلــى 28 يناير 2٠17، 
ويتم تقدمي هذه االختيارات 
اجلديدة مــع اقتراب فصل 
الشــتاء لتوفير تشــكيلة 
مميزة من احللويات الغنية 

والدافئة.
وقــد أطلقــت پنكبري 
نكهتن من الفروزن يوغرت 
الشهي، حيث ميكن لعشاق 
اللوتس االســتمتاع بطعم 
الدافئ«،  اللوتس  »براوني 
وهــو عبــارة عــن مزيــج 
مكون من البراوني الطازج 
مــع صلصة الشــوكوالتة 
الســاخنة يعلوه  بالبندق 
فــروزن يوغــرت اللوتس 
وبسكويت اللوتس املقرمش 

وصلصة اللوتس الكرميية، 
التوت  وسيستمتع محبو 
بالطعم اللذيــذ لـ »فطيرة 
التــوت الدافئــة« املكونــة 
من كومبوت التوت الدافئ 
الذي  واجلرانوال املقرمش 
يعلــوه الفــروزن يوغرت 
بالنكهة األصلية والكرمية 

املخفوقة.
وتقــدم حملــة »روائع 

الشــتاء« أيضــا اختيارات 
جديــدة حملبــي »الفروزن 
يوغــرت pops« في شــكل 
مــن  فريــدة  ابتــكارات 
نوعهــا، حيث انــه يتوافر 
أشــكال  مبجموعــة  اآلن 
وصلصات جديدة شــهية 
مثل صلصة الشــوكوالتة 
باحلليب أو صلصة اللوتس 
الغنيــة، كمــا  الكرمييــة 

تستمر أنشطته حتى 4 ديسمبر في مشرف بمشاركة 60 شركة

ً انطالق معرض »Out Let« للعطور غدا
تشــهد ارض املعــارض 
الدوليــة مبشــرف يــوم غد 
اخلميس 1 ديســمبر انطاق 
 »Out Let« فعاليــات معرض
للعطــور وادوات التجميــل 
الذي تنظمه شــركة معرض 
الكويت الدولي خال الفترة 
من 1 حتى 4 ديســمبر 2٠16 
على أرض املعارض الدولية 
مبشرف في صالة رقم )6(، 
وذلك مبشاركة فاعلة وحضور 
حشد من مؤسسات وشركات 
قطاع العطور ومواد التجميل 

وغيرها.
وبهذا الصدد قالت مروة 
فيصل القناعي مديرة معرض 
اوت ليت لدى شركة معرض 
الكويت الدولي: ان فعاليات 
املعــرض تتضمــن عروضا 
تشمل بيع تشكيلة واسعة من 
املنتجات املخزنة في مخازن 
الشركات، إضافة الى العطور، 
والنظارات والساعات، وأدوات 
التجميــل  ومســتحضرات 
واالكسســورات من املاركات 

العاملية املعروفة.
وكشــفت القناعــي عــن 

املشاركة املميزة التي يحظي 
بها معــرض »اوت ليت« في 
دورته احلالية، حيث ازداد عدد 
الشركات املشاركة فيه وبلغ 
اكثبر من 6٠ شركة، مما يؤكد 
األهمية التي بات ميثلها هذا 
املعرض، ويأتي على رأس هذه 
اجلهات املشاركة باقة مميزة 
تضم كا من: »شــركة اوالد 
عبدالصمد القرشــي، شركة 
أمل الكويت العاملية للبخور 
والعطور، دار الطيب، والسيف 
العامليــة، ســراي للعطــور، 
وأطيــاب الشــيخ، اطيــاب 
املرشــود، بــازل للســاعات، 
شيك ووتش، شركة كوانتوم، 
شــارميل، شــركة حبشــي 
وشلهوب، اجلسار للعطور، 
عطــورات احلجــر االســود، 
عطورات ايار، عطورات ابن 
الوليــد، وعطــورات مهلهل 
الياســن، ومجموعة اخرى 

من الشركات«.
وأشــارت القناعي الى أن 
املشــاركة في هــذا املعرض 
تعد فرصــة ال تعوض لهذه 
الشــركات للحصــول علــى 

عماء جدد وزيادة مبيعاتها 
فضا عن بقاء بضائعها في 
املخــازن لتبيعهــا بأســعار 
مخفضة مباشــرة للجمهور 
الذي يتسابق بحماس لزيارة 
هذا املعرض الغتنام مثل هذه 
العروض واقتناص الفرص 

لصاحلهم.
وأوضحــت القناعــي انه 
سيواكب هذا املعرض حملة 
إعانيــة واعاميــة خاصــة 
تســتهدف الترويــج له عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
وما على زبائننا سوى متابعة 
أخبار معارضنا على املوقع 
االلكتروني لشــركة معرض 
الكويت الدولي وعبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
واختتمت القناعي حديثها 
داعية جمهــور املعرض من 
املهتمــن الــى االســتمتاع 
بتجربة التسوق واالستفادة 
مــن مثــل هــذه العــروض 
املخفضة باغتنام فرصة زيارة 
معرض أوت ليت واالستفادة 
مما يوفره من اجواء تسوق 

وعروض مميزة.

مروة القناعي

دعوة املهتمني 
لالستمتاع 
بالتسوق 

واالستفادة من 
العروض املخفضة 

بـ»أوت ليت«

ميكنكم اختيار العديد من 
 pop اإلضافات املقرمشة للـ
ومنها كرانش الشوكوالتة 
باحلليب وكرانش الفستق 

احللبي ملذاق أروع.
تفضلوا بزيارة پنكبري 
ودللوا أنفســكم مــع هذه 
احلصريــة  املجموعــة 
املخصصة لفصل الشــتاء 
واملتوافرة في فروع مختارة.


