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e هوبلو» تكشف عن ساعة بيغ بانغ»

أطلقت هوبلو أول ســاعة بيغ بانغ 
الكبير عــام ٢٠٠٥.. ومنــذ ذلك احلني، 
أصبــح هــذا املوديــل يجســد صناعة 
الساعات السويسرية في األلفية الثالثة. 
في عــام ٢٠١٨، ظهرت أول ســاعة بيغ 
بانغ متصلة. واآلن، تكشف هوبلو عن 
ساعة بيغ بانغe. وهي التجسيد اجلديد 
لفلسفة فن االنصهار للماركة: االنصهار 
بني التقليد واالبتكار، واملواد املتطورة 

وأحدث التقنيات الرقمية.
ولالحتفال بكأس العالم لكرة القدم 
٢٠١٨ في روسيا، قدمت هوبلو أول نسخة 
 ٢٠١٨ Referee ساعة متصل لها، بيغ بانغ
FIFA World Cup RussiaTM. مجهــزة 
بأحدث التطــورات التكنولوجية التي 
كانت متاحة آنذاك للتكنولوجيا القابلة 
لالرتداء، مت استخدام هذه األداة الرائعة 
مــن قبل احلــكام في امللعــب ومن قبل 
مشــجعي كرة القدم، كملعب افتراضي 
حتى يتمكنوا من االنضمام إلى املسابقة. 
بعــد ذلك بعامني، تعــود هوبلو بطراز 
جديد، ســاعة متصلة مــزودة بأحدث 
التقنيــات التــي تتبنــى جميــع رموز 

مجموعة بيغ بانغ الشهيرة.
للمزيد من األخبار، تابعونا على: @

HublotMEA @Hublot
ومت إنشــاء الســاعات اإللكترونية 
في سويســرا باســتخدام الكوارتز في 
السبعينيات. وبعد خمسني عاما، نواصل 
العمل في نفس السياق املبتكر من خالل 
إنتاج ساعة ذكية ثانية تتميز مبستوى 
عال للغاية من التطور التكنولوجي، مع 
جتسيد جميع القيم اجلمالية وامليزات 
التقنيــة والتميز التي ضمنت ســمعة 

مجموعة بيغ بانغ.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لهوبلو 
ريكاردو غوادالوبي ان الســاعة مليئة 
بالتطــور والتكنولوجيــا املتقدمــة، 
وتتناسب هذه القطعة متاما مع تقاليد 
صناعة الســاعات فــي هوبلو. وميكن 
التعرف على الفور على جميع الرموز 
التي ساعدت في بناء سمعة املاركة حتى 
اآلن، مــن قبــل الهــواة واجلمهور على 

حد سواء. 
واضاف ان النسب اجليد يتألق دائما! 
وعلبة الساعة مصنوعة من مواد مثل 
السيراميك األسود أو التيتانيوم في بناء 
«ســاندويتش»، وهو األسلوب املبتكر 
الــذي طورته هوبلو عــام ٢٠٠٥. وهذا 
األخير معقد للغاية، ويضم ٤٢ مكونا، 
٢٧ منهــا مخصصة لوحــدة K وحدها، 
وهي «القفص» الذي يحتوي على القلب 
الرقمي للســاعة. اما تصميــم البراغي 
واملكابس، فهو من كريســتال الياقوت 
املقــاوم للخدش، واحلــزام املطاطي - 
واملشبك الذي اخترعته هوبلو عام ١٩٨٠ 
للنموذج الكالسيكي ونظام وان-كليك 
احلاصــل على براءة اختراع لســهولة 
التبديل - ال تترك أي شخص في شك: 
عنصــر تلو اآلخر، من الواضح أن هذه 

ساعة بيغ بانغ بالفعل!
وتتوافر ســاعة بيغ بانغe في علبة 
مقــاس ٤٢ مم مصنوعة من التيتانيوم 
أو السيراميك. وأرقام الساعة مصنوعة 
مــن معدن مقاوم للصدأ وهي موجودة 
الياقوتــي  الكريســتال  حتــت زجــاج 
املقــاوم للخــدش، واملغطــى بشاشــة 
ملســية AMOLED عاليــة الدقة. ومتاما 
مثل النســخة امليكانيكية لســاعة بيغ 
بانغ، يتم استخدام التاج الدوار مع دافع 
مدمج لتنشيط عناصر التحكم لوحدته 
اإللكترونية. مت تطويره الساعة بالشراكة 
 ،LVMH مع ماركات أخرى ضمن مجموعة
وقد مت تكييفها واتقانها لتلبية متطلبات 

هوبلو.
من خالل نقــل خبرتهــم التقليدية 
إلى هذه البيئة الرقمية اجلديدة، طور 
املصممون فــي نيون وظائــف جديدة 
للســاعة. بصرف النظر عــن الوظيفة 
التناظرية «للوقت فقط»، تتميز ساعة 
بيغ بانغe بتجديدات حصرية ملضاعفات 
الســاعة التقليدية، مثل التقومي الدائم 
مــع مرحلــة قمريــة دقيقــة أو منطقة 
زمنية ثانية بتوقيت جرينتش، والتي 
تقدم األرض بطريقة واقعية جدا. متت 
إعادة النظر في هذه الوظائف وتعزيزها 

لالســتفادة من اإلمكانات التي يوفرها 
العالــم الرقمــي. علــى الرغــم من هذه 
التكنولوجيا املدمجة، تضمن هوبلو أن 
الساعة مقاومة للماء حتى عمق ٣٠ مترا.
هذا، وتسمح ساعة بيغ بانغe التي 
 Wear OS by Google ™ تعمل بواســطة
بتخصيص التجربة الذكية. وميكن ملن 
يرتديهــا الوصول إلى التطبيقات على 
Google Play واحلصــول علــى إجابات 
سريعة باستخدام مساعد Google وإجراء 
دفعات بســيطة وســريعة باســتخدام 
Google Pay. للحصــول علــى جتربــة 
شخصية معمقة، ميكنكم التمرير بسهولة 
إلى املعلومات املفيدة والبقاء على اطالع 
على اإلشعارات والرسائل. باإلضافة إلى 
ذلك، سيتم الكشف بشكل تدريجي عن 
األقراص التي مت إنشاؤها خصيصا من 
قبل سفراء هوبلو املوهوبني وأصدقاء 

املاركة.
ويتوافر اإلصدار األول مبجرد إصدار 
ســاعة بيغ بانغe وهو جزء من حركة 
#HublotLovesArt: سلســلة من ثمانية 
أقــراص تنبثق مــن خيال فنان ســرد 
القصــص مــارك فيريــرو. يتغير لون 
القرص كل ثالث ساعات، ما يعني عرض 
ثمانية إبداعات بالتسلسل على مدار ٢٤ 
ساعة. يعتمد كل منها على لون محدد: 
 Orangeو Magic Blueو Happy Yellow
 Lucky Greenو All Whiteو Dynamite
 Blackو Rainbow Spiritو Magic Redو
Magic. وهذا ليس كل شيء. يتم متييز 
كل ساعة كاملة برسم متحرك يستمر ملدة 
 HublotLovesArt# خمس ثوان. طريقة
إلضافة ملســة من األلوان واإليقاع إلى 

حلظات مختلفة طوال اليوم!
ســيتم إنتاج ســاعة بيغ بانغe في 
نسختني مختلفتني: واحدة من التيتانيوم 
واألخــرى من ســيراميك بــالك ماجيك 
األســود. ألول مرة فــي تاريخ هوبلو، 
سيتم بيع هذه الساعة عبر اإلنترنت على 
 Wechat موقع املاركة وكذلك على شبكة
في الصني. وستكون من ثم متاحة للشراء 

في البوتيكات والشبكة التقليدية.

جتسيد جديد لفلسفة فن االنصهار بني التقليد واالبتكار واملواد املتطورة وأحدث التقنيات الرقمية

املعتوق: املؤسسات اخليرية شريك رئيسي 
في التنمية املستدامة وحتسني نوعية احلياة

«الرحمة العاملية»: العمل اخليري يبرهن دائمًا 
على مكانة الكويت الدولية في املجال اإلنساني

أكد رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية واملستشار 
بالديــوان األميري د.عبداهللا 
املعتوق أن مؤسســات العمل 
اخليــري باتت تشــكل عالمة 
فارقــة وأيقونة حضارية في 
تاريخ الكويت بفعل برامجها 
ومبادراتها اإلنسانية النابضة 
باحلياة فــي فضاءات العطاء 
اإلنساني بشتى بقاع العالم.

وقــال د.املعتــوق، الــذي 
يشــغل منصــب املستشــار 
اخلــاص لألمني العــام لألمم 
املتحدة في تصريح صحافي 
مبناسبة اليوم الدولي للعمل 
اخليري الذي صادف ٥ اجلاري، 
إن هذه املؤسسات وفي مقدمتها 
الهيئــة اخليرية اإلســالمية 
العامليــة تثبت يوما بعد يوم 
جدارتها علــى متثيل القطاع 
الثالث خيــر متثيل بوصفها 
شــريكا رئيســا فــي عمليــة 
التنمية املســتدامة، وحتسني 
نوعية احلياة، وحتقيق التكافل 
االجتماعي في مجال مكافحة 

الفقر واجلهل.
وأضــاف: إن جناح العمل 
اخليري الكويتي في حتقيق 
بصمات واضحة حول العالم 
هــو نتــاج عوامــل عديــدة، 
لعل من أبرزهــا دعم القيادة 
السياســية، وما جبــل عليه 
الشــعب الكويتــي مــن حب 
للعطاء والبذل واالنفاق، وما 
جتذر فــي وجدانــه وثقافته 

يحّل في ٥ سبتمبر من 
كل عام اليوم الدولي للعمل 
اخليري، الذي يســعى إلى 
تسليط الضوء والتوعية 
بضــرورة دعــم القضايــا 
اخليرية وتثقيف اجلمهور 
وتوعيته بأهمية االنشطة 
التخفيف من  اخليرية في 
حــدة األزمات االنســانية 
حول العالم، وتبرز أهمية 
اليــوم،  بهــذا  االحتفــاء 
للتوعية باجلهود املبذولة 
للتخفيف من اآلثار الناجمة 
الكــوارث واألزمــات  عــن 

اإلنسانية.
وقــال األمــني املســاعد 
القطاعــات فــي  لشــؤون 
جمعية الرحمة العاملية فهد 
الشامري إن اجلمعية تطلع 
إلى إيالء مزيد من االهتمام 
بجودة برامجها ومشاريعها 
وخدماتها املنفذة والوصول 
إلــى أكبر عدد مــن الفئات 
احملتاجة عبر العالم وتعزيز 
شراكاتها اإلنسانية. وشدد 
الشامري على احلرص على 
التوعيــة بأهميــة العمــل 

واإلنتاج.
ولفت إلى أن تلك اجلهود 
اخليريــة  للهيئــة  املثمــرة 
اإلسالمية العاملية حققت لها 
مكانة مميزة في قلوب عموم 
أفراد مجتمعها اإلنساني، داخل 
الكويت وخارجها، ووفرت لها 
الدعم املــادي واملعنوي ألداء 
رســالتها اخليرية الســامية، 
وحتقيــق رؤيتها اإلنســانية 
التنمويــة العامليــة، موضحا 
أن مثل هذه اجلهــود الرائدة 
للهيئــة إلى جانــب إجنازات 
املؤسسات اخليرية الكويتية 
الرسمية واألهلية جعلت من 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني، 
وأســهمت في تتويج صاحب 
السمو قائدا للعمل اإلنساني.

وأشار د.املعتوق إلى حملة 
«فزعة للكويت» وما شــهدته 
مــن تضافــر فريــد جلهــود 
املؤسسات اخليرية وأهل اخلير 
واملتطوعني إلى جانب اجلهات 
الرسمية في مكافحة التداعيات 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
واإلنسانية جلائحة «كورونا» 
املتعففــة  ومســاعدة األســر 
والعمالة املتضررة، مشيرا إلى 
أن حرص املؤسسات اخليرية 
الكويتية علــى احتواء اآلثار 
الناجمة عن الوباء في الداخل 
لم يشغلها عن تقدمي مساعدات 
ســخية حلكومات العديد من 
الدول وشعوبها نتيجة انتشار 

الوباء.

الكويتية شكلت عالمة فارقة 
في فضاءات العمل اخليري 
واإلنســاني دون تفرقة أو 
متيز بفضل حتركاتها في 
أرجــاء املعمــورة إلغاثــة 
املنكوبــني واملتضرريــن، 
مشيرا إلى أن العمل اخليري 
الرسمي  الكويتي بشــقيه 
واألهلي يبرهن دائما على 
عطاء الشعب الكويتي املمتد 
في أصقاع العالم بدعم كرمي 
وتوجيه من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، قائد 

العمل اإلنساني.
وأضــاف الشــامري أن 
الكويت ابلت بالء حسنا في 
دعم مسيرة العمل اخليري 
عامليا وتقدمي املساعدات في 
الفقيرة، مبينا  املجتمعات 
أن املؤسســات اخليريــة 
الكويتيــة وفــي مقدمتهــا 
جمعيــة الرحمــة العاملية 
لم تدخر وســعا في إغاثة 
النكبــات  املنكوبــني فــي 
واملجاعــات عبــر برامــج 
ومشاريع إيوائية وتعليمية 

وحــول بعــض اجنــازات 
الهيئة في فترة انتشار جائحة 
أملــح د.املعتوق  «كورونــا»، 
إلى أن الهيئة نشطت داخليا، 
فقدمــت العديد مــن البرامج 
اللوجســتية كاملســتلزمات 
الطبية وجتهيزات املستشفيات 
امليدانية للجهــات احلكومية 
والتطوعيــة  واحملاجــر، 
التي  االلكترونيــة  كاملنصــة 
أكثــر مــن ٤٠  ســجل فيهــا 
الــف متطــوع، واإلعالميــة 
كالڤيديوهــات والتغريــدات 
واللقاءات الصحافية واالذاعية 
واإلغاثيــة  والتلفزيونيــة، 
كعشــرات اآلالف من السالل 
الغذائية والوجبات الساخنة، 
فضــال عن تقدمي املســاعدات 
لطلبتنا في اخلارج والعائدين 
إلى الوطن ضمن خطة اإلجالء.

وخارجيــا، أشــار رئيس 
الهيئــة إلــى إرســال ٢٣ طنا 
من املعدات واألجهزة الطبية 
ملســاعدة الشعب الطاجيكي، 
وتوزيــع ســالل غذائية على 
٦٠٠٠ شــخص فــي تونــس، 
وكمامــات طبيــة ومعقمــات 
وســالل صحية على ١٠ آالف 
مستفيد، باإلضافة إلى تقدمي 
معدات ووسائل حماية للطواقم 
الطبية السودانية كالكمامات 
الواقيــة  الطبيــة واأللبســة 
واملعاطف اجلراحية وغيرها، 
استفاد منها ١٩٫٢٠٠ كادر طبي 

وشخص عادي.

وصحية ونفسية وإغاثية 
وإنتاجية وغيرها لتخفيف 
آثار تلك األزمات اإلنسانية 

وتداعياتها الكارثية.
وأكــد الشــامري أهمية 
الدولي  باليــوم  االحتفــاء 
الــذي  للعمــل اخليــري، 
العامة  أعلنتــه اجلمعيــة 
لألمم املتحدة في عام ٢٠١٢ 
رســميا، في التخفيف من 
اآلثار الناجمة عن الكوارث 
واألزمات اإلنسانية، ويركز 
تركيزا رئيسيا على القضاء 
على الفقــر بجميع صوره 
وأشكاله وأبعاده وهو حتد 
عاملي ومطلب ال غنى عنه في 
حتقيق التنمية املستدامة، 
توفيــر  علــى  ويســاعد 
اخلدمــات العامة في مجال 
الرعاية الصحية والتعليم 

واإلسكان وحماية الطفل.
وتابــع: فمنــذ انطالقة 
جمعية الرحمة العاملية عام 
١٩٨٢ تسعى خلدمة اإلنسان 
وتوفيــر حيــاة كرمية له 
وحمايته من مخاطر اجلهل 

والفقر والعنف، 

مبناسبة اليوم الدولي للعمل اخليري ٥ سبتمبر

د.عبداهللا املعتوق

فهد الشامري

مــن قيم إنســانية راســخة، 
فضال عن التطور املؤسســي 
للعمــل اخليــري ومواكبتــه 

للمستجدات.
وأشــار د.املعتوق إلى أن 
الهيئــة اخليرية اإلســالمية 
العاملية متكنت بدعم املجتمع 
الكويتي وشركائها في الداخل 
واخلــارج مــن أن متــد ظالل 
عطائهــا اإلنســاني الوارفــة 
لتغطي العديد من دول العالم، 
وتشمل برعايتها أشد مناطقه 
احتياجا وتضررا من الكوارث، 
من دون متييز إال على أساس 
أولويــة احلاجة اإلنســانية، 
أنهــا أســهمت عبــر  مبينــا 
مشاريعها االغاثية والصحية 
واإليوائية في تخفيف معاناة 
ماليــني املنكوبــني، وتوفيــر 
البدائل املستدامة ملئات اآلالف 
مــن الفقــراء، واخراجهم من 
دائرة العوز إلى ميدان العمل 

اخليري وتشجيع املزيد من 
أفراد املجتمع على التطوع.

وأوضــح الشــامري أن 
العالم يحتفل في اخلامس 
من ســبتمبر مــن كل عام 
الدولــي للعمــل  باليــوم 
الناس  اخليري لتشــجيع 
على دعم القضايا اخليرية 
وتثقيف اجلمهور وتوعيته 
بأهمية األنشطة اخليرية في 
التخفيف من حدة األزمات 

اإلنسانية حول العالم.
املؤسســات  أن  وبــني 
واإلنســانية  اخليريــة 

«التعريف باإلسالم» زارت مديريتي أمن الفروانية 
ومبارك الكبير: شكراً رجال الداخلية

قام مدير محافظة األحمدي 
التعريف باإلســالم  بلجنــة 
عبــداهللا  منيــف  احملامــي 
العجمي - على رأس وفد من 
الدعاة واملوظفني بزيارة إلى 
مديرية أمن الفروانية، وكان 
في اســتقبالهم كل من: مدير 
أمن محافظة الفروانية العميد 
عبداهللا سفاح والعميد صالح 
سعد الدعاس والعميد صالح 
عقلة العازمي والرائد خلف 
العنــزي والنقيــب عبداهللا 
عبداللطيف الفودري، والذين 
أشادوا بالدور التوعوي الكبير 
الذي قامت وال زالت تقوم به 
جلنة التعريف باإلسالم جتاه 
توعيــة شــريحة كبيرة من 
ضيوف الكويت من اجلاليات 

الوافدة مبختلف اللغات.
وعلى صعيد متصل، قام 
الوفد كذلك بزيارة مديرية أمن 
مبارك الكبيــر التقى خاللها 
بكل من: مدير أمن احملافظة 
العميد خالد حسن الكندري 
والعميد مبارك مرجي محمد 
والعميــد عــوض عبــداهللا 
الشــمري والعقيــد ناصــر 
بنيه السعيدي واملقدم صادق 
حسني القالف والرائد طالل 
زيد احلربي والرائد عبداهللا 
حيــدر احلــرز والرائد حمد 
الهاجــري والنقيب  عبداهللا 
عبداحلميد خالد احلجي، حيث 
عبروا عن سعادتهم وفخرهم 
بلجنــة التعريف باإلســالم، 
وعدوهــا أحد معالم الكويت 
الدعويــة، واملرجعية األولى 

للجاليات غير املسلمة.
قــال  الزيــارة  وخــالل 

جزيل الشــكر وعاطر الثناء 
علــى دورهم املشــهود الذي 
هــو محل تقديــر جميع أهل 
الكويــت ومن يعيش عليها، 
فما قامت به وزارة الداخلية 
خالل فترات احلظر اجلزئي 
والكلي والعزل لبعض املناطق 

هو أساس الدعم جلهود الدولة 
في مواجهة جائحة كورونا، 
يجعلنا نفتخر بكل املنتسبني 
لهذه الوزارة العريقة، سائال 
املولي جلت قدرته أن يكشف 
البــالء والوباء عــن الكويت 

وأهلها والعالم أجمع.

..وفي ضيافة مديرية أمن مبارك الكبير

العجمي خالل زيارة مديرية أمن الفروانية

العجمي: أصالة عن نفســي 
ونيابة عــن كل العاملني في 
جلنة التعريف باإلسالم نوجه 
لكل رجال وزارة الداخلية وكل 
مديريات األمن وهم يواصلون 
العمل بالليل والنهار في كل 
محافظات الكويت، نوجه لهم  «النجاة اخليرية» نّفذنا آالف املشاريع لتوفير 

احلياة الكرمية ملاليني املستفيدين حول العالم

تزامنــا مــع اليوم الدولــي للعمل 
اخليــري الذي أقرته األمم املتحدة في 
٥ سبتمبر من كل عام، أوضح رئيس 
قطاع اخلدمات املساندة بجمعية النجاة 
اخليريــة د.جابــر الونــدة أن النجاة 
اخليرية نفذت آالف املشاريع اخليرية 
املتنوعــة والتي ســاهمت في حتقيق 
العيش الكرمي ملاليني املستفيدين حول 

العالم.
وقال الوندة: نعمل بكامل طاقاتنا 
من أجــل حتقيق أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة الـ١٧ ومنها مكافحة 
الفقر واجلهل واألمية وتوفير الرعاية 
الطبية وفرص العمل املناسبة واملياه 
النظيفة وغيرها من األهداف األخرى. 

هذا، وتعمل النجاة اخليرية في أكثر من 
٤٠ دولة حول العالم وذلك بالتنسيق 
الشــؤون  والتعــاون مــع وزارتــي 

واخلارجية.
وأوضــح الونــدة أنــه فــي ذكرى 
اليــوم الدولي للعمــل اخليري نتقدم 
بأرق وأجمل عبارات الشــكر والثناء 
لشــباب الكويت العاملــني في ميدان 
العمــل اخليــري والفــرق التطوعية 
الذيــن يتحملون الصعاب واملشــاق 
ويتعرضون للمخاطر من أجل إيصال 
املســاعدات للمحتاجني، فعندما تقوم 
وفود النجاة اخليرية بزيارات تفقدية 
ملشاريع اجلمعية باخلارج يواجهون 
صعوبات وحتديــات كثيرة وكبيرة، 

وخالل جائحة كورونا تواجد العاملون 
بالنجاة اخليرية في الصفوف األمامية 
جنبــا إلى جنب مــع كافة الــوزارات 
والهيئات ملكافحة وصــد هذا الوباء، 
وحققنــا إجنــازات رائــدة في شــتى 
املجاالت الغذائية والتوعوية والصحية.
وختامــا، أشــاد الونــدة بداعمــي 
ومتبرعي النجاة اخليرية مؤكدا أنهم 
«شــركاء النجــاح» فبدعمهم وجميل 
تعاونهم مت تنفيذ آالف املشاريع التي 
ســاهمت في تغير ونقل حياة ماليني 
البشر إلى األفضل سائال املولى جلت 
قدرته أن يحفظ الكويت وأهلها ومن 
يعيش عليهــا والعالم أجمع إنه ولي 

ذلك ومواله.

الوندة: تواجدنا بالصفوف األمامية جنباً إلى جنب مع كل اجلهات ملكافحة وصد الڤيروس عن الكويت

إغاثة عاجلة للناجني من فيضانات اليمن د. جابر الوندة


