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»علي الغامن وأوالده للسيارات« حتصد 3 جوائز مرموقة 
في مؤمتر الوكالء احلصريني اإلقليميني لـ »رولز - رويس«

»التجاري« يُطلق حملة »يا زين تراثنا« للسنة الثامنة

اســتكماال جلهود البنك 
التجــاري الكويتي الرامية 
إلــى إحياء التراث الكويتي 
القــدمي، أعلــن البنــك عن 
إطــاق حملــة »يــا زيــن 
تراثنا« للسنة الثامنة على 
التوالــي، وذلــك إدراكا من 
البنك بأهمية أحياء التراث 
الكويتــي القــدمي وتذكيــر 
جيل اليوم والغد بالتقاليد 
والعادات الشعبية القدمية 
وكذلك اجلوانب االجتماعية 
واحلياتية للرعيل األول من 
أهل الكويــت والتي التقت 
جميعهــا فــي إطــار ثقافة 
مشــتركة عكست وجسدت 

حصدت شركة علي الغامن 
وأوالده للســيارات، الوكيل 
احلصــري لرولــز- رويس 
موتور كارز في الكويت، ثاث 
جوائز مرموقة خال مؤمتر 
الوكاء احلصريني اإلقليميني 
لرولز- رويس موتور كارز 

الشرق األوسط وأفريقيا.
وشــهدت هــذه الفعالية 
تكرمي موظفني ومســؤولني 
إداريني عبــر وكاء رولز- 
عــن  اإلقليميــني  رويــس 
إجنازاتهم التي ساهمت في 
تألق عامــة رولز- رويس 
موتــور كارز فــي الشــرق 

األوسط خال عام 2018.
وقد تسلم مسؤولون من 

التواصل املؤسسي - أماني 
الــورع: نحــن ســعداء في 
الكويتي  التجــاري  البنــك 
بالفعاليــات التــي يطلقــه 
البنك والرامية في مجملها 
إلــى إحياء التراث الكويتي 
القدمي، وتابعــت مبينة أن 
اسم البنك التجاري الكويتي 
قد ارتبط على مدار أكثر من 
ربع قرن من الزمان بأحياء 
التــراث الكويتي القدمي من 
خال مطبوعات وفعاليات 
أكدت ورسخت هذا املعنى. 
وكشفت الورع أن حملة 
»يا زين تراثنا« لهذا العام 
ستنطلق فعالياتها اعتبارا 

اإلقليمـــــــــي  املديـــــــــر 
لرولز- رويس موتور كارز 
الشرق األوســط وأفريقيا، 
الذي رحب باملســؤولني من 
شــركة علي الغامن وأوالده، 
علــى املنصــة لتســليمهم 
اجلوائــز: كان 2018 عامــا 
اســتثنائيا بالنسبة لنا في 
رولز- رويس موتور كارز 
الشــرق األوســط وأفريقيا 
وما كنا لنتمكن من حتقيق 
هذه النتيجة من دون التميز 
في العمل وتفاني شــركائنا 
جتــاه العامــة التجاريــة. 
ونحــن نتطلع إلى مزيد من 
النمو واإلجنازات خال عام 
2019 كمــا نتعهــد باحلفاظ 

البنــك  تراثنــا« وجهــود 
املختلفــة في مجــال إحياء 
القــدمي  الكويتــي  التــراث 
باتــت متيز البنك التجاري 
الكويتــي عــن غيــره مــن 
املؤسســات األخــرى، بــل 
وأصبحت تستقطب اهتمام 
العديــد من اجلمهــور عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
املختلفة، داعية اجلميع إلى 
متابعة الفعاليات املختلفة 
للحملــة وكذلك مبــادرات 
املكرســة  البنك املســتمرة 
إلحيــاء التــراث الكويتــي 
وإبــراز العــادات والتقاليد 

الكويتية القدمية.

الرفاهيــة اخلــاص بعامة 
رولز- رويس موتور كارز 

والترحيب بهم.
وقال عباس أشــمر مدير 
العامــة التجاريــة: أود أن 
أتوجــه بالشــكر اجلزيــل 
لعمائنا الكرام الذين كان لهم 
دور بارز في حصولنا على 
هذه اجلوائز، وفي الواقع هم 
أكثر من مجرد عماء، فنحن 
نعدهم شركاء في هذا النجاح.
وأضــاف أشــمر قائــا: 
نتمتع بعاقة شراكة وثيقة 
وطويلة مــع عمائنا مبنية 
على الثقة املتبادلة والشغف 
الكبير بعامة رولز- رويس 

العريقة.

من تاريــخ 3 إلى 31 مارس 
2019 وستتضمن العديد من 
الفعاليات والزيارات جلهات 
مختلفة ومتعددة، باإلضافة 
إلى إقامة جناح ملدة يومني 
في إحدى املجمعات التجارية 
الكبرى بهدف إحياء التراث 
الكويتــي القــدمي والتذكير 
الكويتية  العــادات  بأهمية 
وأمناط احلياة التي عاشها 
اآلباء واألجداد في املاضي، 
مشــيرة الــى أن الفعاليات 
املختلفــة للحملــة ســيتم 

اإلعان عنها في حينها. 
واختتمت الورع حديثها 
مبينــة أن حملــة »يا زين 

على نهجنــا املتمحور حول 
العميل أوال.

من جانبه، قال يوســف 
القطامي، مدير عام شركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات: لقد 
شكل مؤمتر الوكاء اإلقليميني 
لرولز- رويس موتور كارز 
مناسبة رائعة بالنسبة لكل 
شخص وفرد من فريق العمل 
يساهم في إجناح أعمال شركة 
علي الغامن وأوالده. وأضاف 
القطامي قائا: نشعر بفخر 
غامر حلصولنــا على ثاث 
جوائز مرموقة جاءت تقديرا 
وتكرميــا ألدائنــا والتزامنا 
املســتمر بتعريــف عمائنا 
بشــكل أفضــل علــى عالــم 

استكماالً جلهوده الرامية إلى إحياء التراث الكويتي القدمي

ســيزار حبيب ويوسف القطامي وعباس أشمر ويوليا بنكيســر مديرة تطوير قنوات املبيعات رولز-رويس الشرق 
األوسط وأفريقيا وغافني فارنهام 

يوســف القطامي متوسطا عباس أشمر وغافني فارنهام مدير قسم خدمة ما 
بعد البيع

سيزار حبيب ويوسف القطامي وعباس أشمر وغافني فارنهام ومحمد فوزي مدير عام املبيعات اإلقليمي ومحمد يسري مدير املبيعات اإلقليمي

احليــاة الكويتية قدميا في 
البادية واحلضر.

وتأتي هذه احلملة للعام 
الثامــن على التوالي لتؤكد 
من جديد حرص البنك على 
إحياء التراث الكويتي القدمي، 
ضمــن برامــج املســؤولية 
املجتمعية املبتكرة وضمن 
جهوده املستمرة وقناعته 
الثابتة بأن التراث الكويتي 
غنــي بالعديد مــن املعاني 
والعبر التي يجب أن تبقى 

محفورة في األذهان. 
وفي تعليقها على انطاق 
حملة »يا زين تراثنا«، قالت 
نائب املديــر العام - قطاع 

شــركة علي الغامن وأوالده 
للســيارات ثــاث جوائــز 
هــي: أفضــل وكيــل إقليمي 
للسنة على صعيد املبيعات 
اإلقليميــة، وأفضــل وكيــل 
إقليمي للســنة على صعيد 
خدمات امللكية، وأفضل وكيل 
للســنة على صعيــد تنمية 

قنوات املبيعات.
وتأتي هذه اجلوائز الثاث 
تقديرا للنجاح الذي حققته 
شــركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات في خدمة عمائها 
فضا على استقطاب شريحة 
من العماء اجلدد في السوق 

الكويتي خال عام 2018.
وقــال ســيزار حبيــب 

أماني الورع

»الكويتية« تصدر العدد اجلديد من »البراق«

مصادر الطاقة املتجددة حتتل الصدارة 
في معرض الشرق األوسط للكهرباء 2019

في إطار حرصها على اطاع املسافرين 
ومتابعيها على أهم وآخر أخبارها، أصدرت 
شــركة اخلطوط اجلويــة الكويتية العدد 
اجلديد من مجلة »البراق« لشهري فبراير 

ومارس 2019.
وفي هذا الشأن، قال مدير العاقات العامة 
واإلعام في اخلطــوط اجلوية الكويتية، 
ورئيس حترير مجلة البراق، فايز العنزي 
إن صدور العدد احلالي تزامن مع احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية املجيدة في فبراير 
لذلك ارتدت »البراق« ثوب البهجة والفرحة 
وشاركت الشــعب الكويتي فرحته، حيث 
حلقت بنا البراق في رحلة إلى معلمني من 
املعالــم املهمة في الكويت هم بيت القرين 
املزار الوطني الذي وثق بطولة وشجاعة 
شــهداء املقاومة، وأبــراج الكويت الصرح 
الذي اشتهر كونه رمزا وطنيا للدولة والذي 
تزامن صدور العــدد احلالي مع مرور 40 
عاما من الصمود والشــموخ منذ االفتتاح 

األول عام 1979. 
هــذا، وكان العالــم الفلكــي د.صالــح 
العجيــري ضيف هذا العــدد من »البراق« 
حيــث اصطحبنا في جولة مع عالم الفلك 
حتــدث من خالها عــن تاريخه املهني مع 
هذا العلم املهم باإلضافة إلى جتربته خال 
فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت 

وحتريرها. 
وأضاف العنــزي قائا: يســلط العدد 
الضوء علــى أهم أخبار »الكويتية« خال 
الشــهرين املاضيني مثل إعادة التشــغيل 
املباشر إلى نيويورك بعد توقف دام ثاث 
ســنوات، وزيارة وفد من »الكويتية« إلى 
جمهورية ســنغافورة بدعوة رسمية من 
شركة مطار شانغي العاملية لبناء وتشغيل 
املطارات لتحديــد االحتياجات التدريبية 
وبحــث وتطوير خدمــات العماء، إضافة 
إلى افتتــاح مكتب نيودلهي في الهند بعد 
جتديده، حيث إن إعادة افتتاحه يأتي ضمن 
خطة توسعية للخطوط اجلوية الكويتية، 

فضا عن موضوعات أخرى ذات صلة. 
وتابع العنزي: العدد احلالي يصدر مع 
اســتمرارية األجواء الشــتوية لذلك تقدم 
البراق مزيجا خاصا من املعالم الطبيعية 
الساحرة مثل مدينة مانيا عاصمة الفلبني 
والتي تضيف رونقا عصريا على مامحها 

الفيلم  أعلــن مخرجــو 
الوثائقي »نقطة الاعودة« 
 )Point of No Return(
احلائــز علــى العديــد من 
اجلوائــز عزمهم تســليط 
الضوء على التأثير املتزايد 
املتنوعــة  واالســتخدامات 
للطاقــة املتجــددة، وذلــك 
ضمــن فعاليــات معــرض 
الشرق األوســط للكهرباء 
2019 والــذي يقــام بــني 5 
و7 مــارس فــي مركز دبي 

التجاري العاملي.
ويتتبع الوثائقي مسار 
مركبــة »ســوالر إمبالس« 
فــي رحلتها التــي حطمت 
فيها الرقم القياسي، حيث 
قطعت 26 ألف ميل لتكون 
أول رحلة جوية حول العالم 
مبركبة تعمل حصرا بالطاقة 
الشمســية. ويســتضيف 
نويــل  العمــل،  مخرجــا 
دوكستادر وكوين كانالي، 
عرضني ألبرز مقاطع الصور 
اخلاصة بالفيلم الذي حاز 10 
جوائز في مهرجانات األفام 
حــول العالــم، وتتضمــن 
الفعالية جلسة حوارية مع 
زوار املعــرض والعارضني 

على مدى 45 دقيقة.
وتقــام هــذه اجللســة 
املجانيــة يــوم 7 مــارس 
بني الســاعة 11 صباحا ـ 2 
ظهرا، حيث سيقدم الفيلم 
ومخرجوه معلومات شيقة 
حول مغامرات طياري مركبة 
»ســوالر إمبالــس« وهمــا 
عالم النفس وربان املنطاد 
بيرتراند بيكارد، واملهندس 
وطيــار الطائــرات النفاثة 
احلربية أندريه بورشبيرج، 
في رحلة حملت اسم الثنائي 
إلى صفحات تاريخ الطيران.
ووصف آل جور النائب 
الواليات  األســبق لرئيس 
املتحدة األميركية والناشط 
البيئي هــذا الوثائقي بأنه 
أحدث صيحات االستكشاف 
والطاقة املتجددة، ويتتبع 
الوثائقــي رحلــة املركبــة 

»سوالر إمبالس« التي تسير 
بالطاقة الشمسية، وهو أمر 
لطاملا كان أمرا بعيد املنال 
نظرا حلساسيته الشديدة.
هــذا، ومت تصوير هذه 
الرحلــة التاريخيــة في 16 
موقعا مبــا فيهــا أبوظبي 
ومسقط والقاهرة، وشكلت 
اختبارا حقيقيا للتكنولوجيا 
وقدرة الطيارين على التحمل 
بينما يصارعان اإلشكاالت 
التــي واجهتهما،  التقنيــة 
إلى جانب عمليات الهبوط 
غيــر املخطط لها والطقس 
العاصف أيضا. وبحســب 
ما يرى املخرجان، فإن هذا 
الفيلم يصور »قصة األمل 
والشــجاعة واملثابرة التي 
تصب في صميــم ما يلزم 
حلل أكبر تهديد بيئي عرفه 

اإلنسان في التاريخ«.
وتعليقا على ذلك، قالت 
كلوديا كونيتشــنا، مديرة 
املعــارض لــدى مجموعــة 
»إنفورمــا« الصناعيــة: ال 
يوجــد مــكان أنســب مــن 
هذه الفعاليــة لعرض هذا 
الفيلم، الذي حصد جوائز 
مهمة في ثماني دول نظرا ملا 
يقدمه من رسالة قوية حول 
املمكنة. سيعرض  الفرص 
الفيلم أمام جمهور معرض 
الشرق األوســط للكهرباء 
في مقدمــة حلــول الطاقة 
املســتقبلية والتي تشــكل 
الطاقة الشمسية ومصادر 
الطاقــة املتجــددة جــزءا 

جوهريا منها. وبلغ االهتمام 
بالطاقة الشمسية حدا دفع 
القائمــني على املعرض إلى 
تخصيص قســم مســتقل 
ملعاجلــة القضايا املرتبطة 
بهــا فــي معرض الشــرق 
األوســط للكهربــاء 2019، 
ويضــم املعــرض أقســاما 
أخرى متخصصــة في كل 
مــن توليد ونقــل وتوزيع 
الكهرباء، واإلنارة، وحلول 

تخزين وإدارة الطاقة.
هذا، وســتحظى الطاقة 
الشمســية بحضــور الفت 
أيضا في البرنامج التعريفي 
الشــرق  الغنــي ملعــرض 
األوسط للكهرباء مع املؤمتر 
التخصصــي الــذي تقيمه 
»إنترسوالر« يوم 5 مارس 
والذي يركز علــى األلواح 
الكهروضوئية وتكنولوجيا 
إنتاج األلواح الكهروضوئية 
والتكنولوجيا الشمســية 
احلرارية. يبحــث املؤمتر 
في حلول تخزيــن الطاقة 
املتجــددة مــن التطبيقات 
املنزلية والتجارية وصوال 
إلى أنظمة التخزين واسعة 
النطــاق ملوازنــة شــبكة 
الكهرباء. بينما تركز بعض 
النقاط احملورية األخرى على 
منتجــات وحلــول الطاقة 
الذكيــة، وإدارة  املتجــددة 
العاملة  الطاقة، واملركبات 
بالطاقة الكهربائية، وأنظمة 
الامنقطعة  الطاقــة  مزود 
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لشهري فبراير ومارس

مركبة سوالر إمبال العاملة بالطاقة الشمسية قطعت 26 ألف ميل

القدميــة وتاريخها العريق، إضافة إلى أن 
العدد تضمن أيضا عدة مواضيع متنوعة 
أخــرى، منها لقاء مع أحــد رواد اخلطوط 
اجلويــة الكويتية الســابقني وهو هاشــم 
عبداللطيف املسلم مستشار دائرة اخلدمات 
األرضية أحد الكوادر الوطنية التي عملت 
في الكويتية سابقا والذي شغل هذا املنصب 

ملدة 27 عاما.
وأردف قائا: إننا نســعى دائما الى أن 
نقدم للقراء من خــال »البراق« مواضيع 
شــيقة ومتنوعة تناسب جميع الشرائح، 
أعدت عبر فريق عمل ذي خبرات وكفاءات 
متميــزة، كما حترص »الكويتية« على أن 
تكون قريبة من عمائها سواء عبر تقدمي 
أفضل اخلدمــات الترفيهية واملميزة على 
منت طائراتها أو من خال التواصل املباشر 

والسريع معهم.
وأكد أن مجلة »البراق« في تطور مستمر 
منذ صدور أول عدد منها في شهر يناير 64 
حيث حرصت »الكويتية« منذ ذلك احلني 
علــى أن تضع املســافرين واملهتمني على 
اطاع دائم بأهم وأحدث أخبارها وبإمكان 
املهتمني بالعدد التواصل مباشرة مع دائرة 
العاقات العامة واإلعام أو إيجادها على 

منت طائراتها أمام كل مقعد في الطائرة.

كوين كانالي نويل دوكستادر 


