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 آل ثاني: تفعيل مرحلة جديدة من الشراكة
  بني Ooredoo ووزارة الشباب األسبوع املقبل 

 قامــت Ooredoo الكويــت 
برعاية ملتقى مبادرات الشباب 
التطوعيــة واإلنســانية الذي 
ينظمه املؤمتر اإلعالمي العربي 
للعام الثاني على التوالي، وذلك 
فــي مؤمتر أقيم يوم الســبت 
 JW Marriot املاضــي في فندق
مبدينة الكويت، ويهدف املؤمتر 
إلى تكرمي املبادرات الشبابية 
التطوعية واإلنسانية من بني 
أكثر من ٨٦٠ مشروعا شبابيا 
تطوعيا وإنسانيا من مختلف 
الــدول العربيــة، وتأتي هذه 
الرعاية اتســاقا مع سياســة 
Ooredoo املبنية على االهتمام 

والتواصل والتحدي.
  وشــارك في احلفــل الذي 
نظمه امللتقى العربي اإلعالمي 
بإدارة ماضي اخلميس كل من 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة 
ووزارة الدولة لشؤون الشباب 
بحضور الوزير خالد الروضان، 
والهيئة العامة للبيئة بحضور 
مديرها العام الشــيخ عبداهللا 
األحمد، والهيئة العامة للشباب 
بحضور مديرها عبدالرحمن 
املطيري، وكان ضيف الشرف 
للحفــل هــذا العــام املبعوث 
اخلــاص لألمني العام جلامعة 
للشــؤون  العربيــة  الــدول 
اإلنسانية الشيخة حصة بنت 

خليفة آل ثاني.
  وفــي كلمــة ألقاهــا خالل 
امللتقى أكد املدير العام والرئيس 
 Ooredoo التنفيــذي لشــركة
الكويــت الشــيخ محمــد بــن 
عبــداهللا آل ثاني علــى التزام 
الشــركة بدعــم الشــباب في 
مختلف املجاالت، وعلى رأسها 

مجال التطوع وهو املجال الذي 
تبنته الشركة منذ ما يقارب ٤ 
سنوات عند إطالقها برنامجها 

التطوعي «نعني ونعاون».
  وأضــاف آل ثانــي: «لقــد 
انتهجنــا دعــم الشــباب على 
العديــد مــن األصعــدة ضمن 
استراتيجية مدروسة وممتدة 
على مدار العام، فعلى صعيد 
اخلدمــات والعــروض، نحن 
حريصون على أن نكون سباقني 
في تقدمي حلول متكاملة مصممة 
خصوصا لرياديي األعمال من 
الشباب سواء من فئة أصحاب 
املشاريع املتناهية الصغر أو 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
احلجم وذلك مبزايا تنافسية 
تهدف لدعم الشباب خاصة في 
هذا العصــر الذي يعتمد على 
اإلنترنت واالتصاالت بشــكل 
أساسي، وتشرفنا بالعمل مع 
وزارة التجارة والصناعة في 

وقت سابق هذا العام عند إشهار 
مركز الكويت لألعمال، املختص 
بتســهيل ومتكني الشباب من 
مزاولة نشــاطاتهم التجارية 
واإلبداعيــة وفق إطار قانوني 

يدعمهم للنمو».
  وعلى صعيد املســؤولية 
االجتماعيــة، أكــد آل ثاني أن 
فخــورة  الكويــت   Ooredoo
بكونها من الشركات السباقة 
فــي التعاون مع وزارة الدولة 
لشؤون الشباب، حيث تعتزم 
الشركة تفعيل مرحلة جديدة 
من مذكرة التفاهم التي وقعتها 
مع الوزارة بهدف البدء بإطالق 
برنامــج للتدريــب وتبــادل 
اخلبــرات مع موظفــي وزارة 
الدولة لشؤون الشباب، وذلك 
بهدف تطوير الكوادر الشبابية 
في عدة مجاالت مثل العالقات 
العامة والتواصل واالجتماعي 

وخدمة العمالء وغيرها.
  وتابــع آل ثاني: «نحن في 
Ooredoo جربنا همة الشــباب 
وحماسهم في العمل التطوعي 
وفــي العديــد مــن املجــاالت 
األخرى، ونحن على يقني بأنهم 
قادرون على العطاء وهم فقط 
بحاجة للدعم والتشجيع، نحن 
مستمرون في دعمنا للشباب 
في مختلف القطاعات واملجاالت، 
وذلك عن طريق استراتيجيتنا 
اخلاصة باملسؤولية االجتماعية 
ألننا نؤمن بأن مســتقبل هذا 
الوطن يبنى على سواعدهم».
  يذكــر أن اجلائــزة تهدف 
إلى دعم الشباب ومشاريعهم 
اإليجابية وإيصــال أصواتهم 
وأفكارهــم وإبداعاتهم وخلق 
أجواء تنافســية بني الشباب 
مبا يعود بالنفع عليهم وعلى 
املجتمع ككل، السيما أن الكويت 
حاليا هي مركز للعمل اإلنساني، 
وحاضنة جلميع املبدعني في 

جميع املجاالت.
  ويرجــع تاريــخ عمليات 
Ooredoo الكويــت إلــى شــهر 
ديســمبر من عام ١٩٩٩عندما 
كانت ثاني مشغل لالتصاالت 
يوفر خدمات السلكية. اليوم، 
توفر الشركة خدمات االتصاالت 
اجلوالة والبرودباند لإلنترنت، 
واخلدمــات املدارة للشــركات 
املصممــة لتلبيــة احتياجات 
العمالء من األفراد والشركات.   Ooredoo تكرمي فريق «نعني ونعاون» من قبل ممثلي شركة 
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 الشباب قادرون 
على العطاء وهم 

بحاجة للدعم 
والتشجيع 

 خصم ٣٠٪ على 
جميع العالجات 

املقدمة من 
املركز 

 «التجاري»: عرض حلاملي البطاقات االئتمانية 
ومسبقة الدفع لدى مركز تيجان الدولي لألسنان 

 «شوبارد» حتقق جناحًا باهرًا في الدورة األولى
   من سباق «شوبارد كالسيك رالي» بدبي 

 في إطــار جهــود البنك 
الرامية  التجاري الكويتــي 
إلى مكافــأة عمالئه حاملي 
البطاقات االئتمانية واملسبقة 
الدفع، أعلن البنك التجاري 
الكويتي، بالتعاون مع مركز 
تيجان الدولي لطب األسنان، 
عن خصم ٣٠٪ عند حصول 
التجــاري أصحاب  عمــالء 
البطاقات االئتمانية واملسبقة 
الدفع على أي من اخلدمات 

التي يقدمها املركز.
العــرض    ويتضمــن 
خصــم نســبته ٣٠٪ علــى 
كل العالجــات املقدمــة من 
قبل مركز تيجــان الدولي، 
باإلضافــة إلــى فتــح ملف 
وإجراء أول أشــعة مجانا، 
علمــا أن هذا العرض ســار 
حتــى ٣١ أغســطس ٢٠١٨، 
ومركز تيجان الدولي لطب 
األســنان مركــز متخصص 
وشــامل جلميع فروع طب 
الفــم  األســنان وجراحــة 
واألســنان، تأســس عــام 
٢٠٠٦ ويحتوي على عيادات 

 أقيمــت للمــرة األولى في 
دولة اإلمارات العربية فعاليات 
الدورة األولى من سباق شوبارد 
كالســيك رالي– دبي يومي ١٠ 
و١١ نوفمبراجلاري، واختتمت 
فعالياته مســاء الســبت بعد 
يومني من املنافسة الصعبة التي 
مثلت اختبارا قاســيا ملهارات 

القيادة والتوقيت.
  ونظمــت «شــوبارد» هذا 
السباق بالتعاون مع شركائها 
فــي شــركة أحمــد صديقــي 
إعمــار  وشــركة  وأوالده 
العقاريــة، مبشــاركة ٦٠ من 
هواة الســباقات القادمني من 
دولة اإلمارات العربية ومنطقة 
اخلليــج وأوروبــا والواليات 
املتحدة، كما شــارك أيضا في 
هذا الســباق الرئيس الشريك 
في دار شوبارد، كارل فريدريك 
شوفوليه، باعتباره متسابقا 
ماهرا وشغوفا باقتناء السيارات 
الكالسيكية، ورافقه املتسابق 

األسطوري جاكي إكس. 
  وانطلــق الســباق فــي ١٠ 
نوفمبر اجلاري بدءا من برج 
خليفــة، الــذي يجســد أبــرز 
املعالــم الرمزية في إمارة دبي 
ويقع في قلب مشروع وسط 
مدينة دبي الذي طورته شركة 
إعمــار، وانطلــق ٣٠ فريقــا 
بســياراتهم الكالسيكية التي 
تضم املتسابقني ومساعديهم 
علــى مســار الســباق احلافل 
بالتحديــات، متجهــني نحــو 
اإلمــارات الشــمالية مــرورا 
بالشارقة وعجمان وأم القوين 
ورأس اخليمة، وتضمن مسار 
السباق في اليوم األول محطتي 
توقف، كانت األولى في حصن 
حتا الذي يقع على سفوح جبال 
احلجــر اخلالبة، أمــا الثانية 
فكانت عند مركز املليحة األثري 
في الشــارقة الذي يقع ضمن 
منطقة املليحة الزاخرة باآلثار 

واملعالم التاريخية. 
  واتبع مســار الســباق في 
اليــوم الثاني طريقــا مختلفا 
فتوجــه نحــو رأس اخليمــة 
مشتمال على العديد من محطات 
التوقف التي تسلط الضوء على 

متخصصة ومجهزة بأحدث 
ما توصلت إليه تكنولوجيا 

طب األسنان احلديث.
املركــز خدمات    ويقــدم 
طبية متعددة مــن ضمنها 
التجميليــة،  العالجــات 
زراعة األسنان، التركيبات، 

بلمساتها النهائية االستثنائية 
أداة ال غنــى عنهــا للرجــال 
اإلماراتيني الذين يسافرون حول 
العالــم، كما مت تقدمي اجلوائز 
للفريقــني الفائزين باملركزين 
الثاني والثالث، باإلضافة إلى 
تكرمي الفائزيــن ضمن فئتني 
خاصتني: فئة «روح السباق»، 
وفئة «أفضل سيارة كالسيكية».

  وفي تصريح له عن الدورة 
األولى من هذا السباق، قال كارل 
فريدريك شوفوليه: من املذهل 
حقا رؤية مدى حيوية مشهد 
السيارات الكالسيكية في الشرق 
األوسط، فعشاق جمع السيارات 
في املنطقة يتميزون بقدر كبير 
من الشــغف واالطالع في هذا 
املجال، مبا ال يقل عن نظرائهم 
في باقي أنحاء العالم، وتفخر 
شــوبارد بتنظيم هذا السباق 
للســيارات الكالســيكية فــي 
اإلمارات العربية املتحدة، ونأمل 
بأن يقام بشكل منتظم ليحتل 
مكانة مميزة على الصعيدين 
اإلقليمي والعاملي ضمن تقومي 

مجموعة من الروائع الطبيعية 
في اإلمارة مثل قمة جبل جيس، 
أعلى قمة فــي اإلمارات والتي 
تعتبــر أهــم مركز لســياحة 

املغامرة في الشرق األوسط.

  تكريم الفائزين 
  أقيم حفل العشاء اخلتامي 
في فندق أرماني دبي، حيث قام 
الرئيس الشريك في شوبارد، 
شــوفوليه  فريدريــك  كارل 
واملتسابق األسطوري الفذ جاكي 
إكس بتكرمي الفائزين، وحصل 
املتســابق ومســاعده ضمــن 
الفريق الفائز باملركز األول على 
 L.U.C Time Traveler) ســاعة
One - Time of the desert) ذات 
اإلصدار احملدود. فقد مت إنتاج 
هذه الســاعة بإصدار يقتصر 
على ٢٠ ســاعة فقط مع ميناء 
ســاحر بلون رمــال الصحراء 
يستحضر إلى األذهان الكثبان 
الرملية الذهبيــة التي تتألق 
حتت شمس اإلمارات العربية 
املتحدة، تعتبر هذه الســاعة 

اجلراحة، تقومي األســنان، 
العصــب، معاجلة  معاجلة 
أمراض اللثة وطب أســنان 
األطفال. وتتواجد مراكزه في 
مجمع أكنان الساملية، برج 
امللتقى الفروانية، برج حور 
الفحيحيــل، مجمــع مبارك 
التجــاري اجلهراء وصباح 

السالم.
البنــك    ويأتــي تعــاون 
التجاري الكويتي مع مركز 
تيجان الدولي لطب األسنان 
ليؤكد من جديد جهود البنك 
فــي التواصــل مــع عمالئه 
عن طريق تقدمي خصومات 
مجزية لهم عند اســتخدام 
بطاقات التجاري لدى العديد 
من مقدمي اخلدمات العالجية 
ومــن قبــل مراكــز الترفيه 
وأماكن التسوق املرموقة. 

العمالء    هذا، ويستطيع 
االطالع على تفاصيل جميع 
اخلدمات الطبية املقدمة من 
قبــل مركز تيجــان الدولي 
لطب األســنان عبــر املوقع 

اخلاص بهم. 

سباقات السيارات الكالسيكية.
  بدوره، قال املدير التنفيذي 
للقسم التجاري في مجموعة 
صديقي القابضة محمد صديقي: 
يعكس سباق شوبارد كالسيك 
رالــي - دبــي شــغف عالمــة 
شــوبارد وتقديرها للصناعة 
الدقيقــة واحلرفيــة املتقنــة، 
وقد متكن هذا الســباق الرائع 
من اســتقطاب فئة من عشاق 
اآلليات امليكانيكية واملولعني 
باجلمــال الرفيع، وإذ جتمعنا 
شراكة طويلة األمد مع شوبارد، 
نود أن نتقدم بالتهنئة جلميع 
األطراف التي ساهمت في جناح 
هذا احلدث الرائع، وإننا نتطلع 

للمضي قدما به وتطويره. 
  مــن جانبه، قــال العضو 
املنتــدب لشــركة إعمار أحمد 
املطروشــي: كان انطالق هذا 
السباق واستضافة فعالياته 
اخلتامية ضمن مشروع وسط 
مدينة دبي مبنزلة تأكيد على 
التــزام شــركة إعمــار بدعــم 
الفعاليات عاملية املستوى التي 
تعزز الشعور بالفخر واالعتزاز 
لدى شعبنا، وبرز هذا السباق 
من خــالل املشــاركة الكبيرة 
لعشاق السيارات الكالسيكية، 
مــا يؤكد الشــغف الذي يكنه 
عشــاق جمع السيارات جتاه 
الســيارات الكالســيكية التي 
جتســد املراحــل التاريخيــة 
الســيارات،  لتطــور صناعة 
وبدورها متتلك شركة إعمار 
أيضا ذات الشغف بالسيارات 
الكالســيكية، وهــو ما دفعها 
للمشــاركة في االحتفاء بهذه 

السيارات األنيقة. 
  من جهتــه، قــال الرئيس 
التنفيذي لهيئة رأس اخليمة 
لتنمية الســياحة هيثم مطر: 
ميثــل جبل جيس فــي إمارة 
رأس اخليمــة موقعــا مثاليا 
ليتوج مسار هذا احلدث البارز 
واملتميز، ولطاملا كان هذا اجلبل 
مكانا مفضال لسائقي السيارات 
نظرا لتعدد منعطفاته احلادة 
واملناظر اخلالبــة التي ميكن 
رؤيتها من قمته الســيما أنها 

أعلى قمة في اإلمارات.  

 كارل فريدريك شوفوليه وجاكي إكس خالل السباق 

 تكرمي الفائز األول  

  Rado تطرح مجموعة ساعات
  Hyper Chrome Captain Cook 

 ال تزال شــركة صناعة الســاعات 
السويسرية Rado ماضية في إعادة 
التراثية ملجموعة  إحياء الطــرازات 
Captain Cook الرائعــة، وتعد عائلة 
Hyper Chrome Captain Cook مبنزلة 
التي  ابتكار ملجموعة ساعات  إعادة 
ظهرت في ستينيات القرن العشرين، 
وهي مكونة من ثالث ساعات للرجال 
والسيدات الذين يرغبون في التحلي 
مبظهر جذاب وأسلوب غير رسمي.

  ســميت املجموعــة تيمنا باســم 
املستكشف البريطاني كابنت جاميس 
كوك الذي ظهر في القرن الثامن عشر 

والذي رسم اخلرائط آلالف
الهادي    األميال من شواطئ احمليط 
التي لم يتم استكشافها حتى اآلن، 
جالبا معه الكثير من املعرفة الواسعة 
التي كان معظمهــا ذاتية التعلم في 
علوم رسم اخلرائط، وعلم اإلنسان، 

وعلم الفلك.
  ونظــرا ألن ماركة Rado تشــتهر 
مبنجزاتها الرائدة واالستكشــافية، 
فيسعدها كشف النقاب عن مجموعة 
الساعات األوتوماتيكية الرياضية ذات 
الطابع التراثي التي حتمل اسم كابنت 

كوك.
  وتتضمن مؤشرات كبيرة احلجم، 
وعقارب كبيرة على شــكل أسهم، 
وإطار دوار مصنوع من السيراميك 
الفائق التقنية والفوالذ املقاوم للصدأ 
أو الفــوالذ املخفف بالكربون، كلها 
عناصر جتتمــع معا إلضفاء مظهر 

جمالي مرح ال تخطئــه العني على 
ساعة Captain Cook. منوذجان بحجم 
٣٧ ملم يجذبــان األنظار من خالل 
مظهرهما الرجالي أو النسائي املتميز، 
 HyperChrome Captain Cook أما طراز
البارزة،  النســائية  ذو اخلصائص 
فهو يتميز مبيناء فضي اللون ناتئ 
 Top.قليال مطعم بثمانية أحجار املاس
Wesselton ويجتمع في هذه الساعة 
إطار مصنوع من السيراميك الفائق 
 Milanese التقنية وسوار بتصميم
معدني دقيق التصنيع إلضفاء الطابع 
الرياضي والفاخر في نفس الوقت. 
ويتميز اإلصدار الرجالي بتصميم ذي 
لون داكن أكثر وإطار دوار مصنوع 
من السيراميك الفائق التقنية باللون 
األسود مع سوار جلدي متكامل بني 
اللون يتميز بالسمات التراثية. وتذكيرا 
 Captain Cook بسنة اطالق مجموعة
األصلية، فسوف تصدر هذه الساعة 
بإصدار محدود مكون من ١٩٦٢ قطعة.
 Hyper Chrome Captain وتعد ساعة  
Cook املجموعة الثانية من الساعات 
التــي يعود تاريخها إلى ســتينات 
 Rado القرن العشرين، والتي أعادت
تصميمها وابتكارها خالل سنوات 
عديدة. ولقد شهدت السنة املاضية 
 Cape Horn إعادة اطــالق مجموعة
التراثية املتميزة، والتي أعيد تصميمها 
 HyperChrome لتظهر في منوذج ١٦١٦
بحجمــه الكبير وطابعــه الرجالي 

الواضح. 

 منر أبونصار يعود بأقوى عرض كوميدي 
في «الرويال سويت» ١٧ اجلاري 

 يعود منر أبونصار إلى الكويت بعد عرضه الناجح عام 
٢٠٠٩ وحيث يعد من رواد حركة «ستاند أب كوميدي» وله 
طريقته اخلاصة في إشعال املسرح بضحكات احلضور، 
فالكاريزما التي ميتلكها جنم الكوميديا اللبناني األميركي 

تأسر اجلمهور بحس الفكاهة.
  وقد القت العروض التي قدمها أبونصار قبوال كبيرا في 
دبي وبيروت وأبوظبي والواليات املتحدة ودول متعددة 
ليطلق أفكاره، التي ترسم البسمة على وجوه احلاضرين، 

مضيفا ملسة من بلدهم وثقافتهم بذكاء عال.
  وسيقدم أبونصار عرضا استثنائيا في الكويت بفندق 
مركز املؤمترات والرويال سويت في املنطقة احلرة بالشويخ 
مقابــل فندق موڤنبيك يــوم ١٧ نوفمبر اجلاري في متام 
الساعة الثامنة مساء، ولالستفسار واحلجز يرجى االتصال 
على ٦٥٩٠٧٨٥٦، وإذا كنت من محبي العروض الكوميدية 

فحتما سينال العرض إعجابك مبزيد من الفكاهة. 
 منر أبونصار 


