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٠٧-٠١ إنترغالكتيك:  RM مجموعة
أربعة جنوم جديدة في كوكبة ريتشارد ميل

أربع قراءات جديدة للعيار CRMA٢ املطور داخل الشركة

«الشايع» حتتفل بافتتاح أول فروع «ألو يوغا» بالكويت
احتفلت مجموعة الشايع، 
الرائدة  الشــركات  إحــدى 
عامليــا في إدارة وتشــغيل 
العالمات التجارية العاملية، 
أمس بافتتاح «ألو يوغا»، 
الرائدة  التجاريــة  العالمة 
عامليا في أســاليب احلياة 
الراقية، موقعها  العصرية 
اإللكتروني وأول فرع لها في 
األڤنيوز في الكويت. ويأتي 
ذلك في إطار الشــراكة بني 
الطرفني تعكس استراتيجية 
النمو لقطاع البيع بالتجزئة 
لدى مجموعة الشايع، والتي 
تولــي األولويــة لتجربــة 
الزبائن وراحتهم، وإيجاد 

مجتمع متآلف ومتناغم.
يضم محل «ألو يوغا» 
الــذي ميتد على مســاحة 
٥٠٠ متــر مربــع جتربــة 
غامــرة تعكــس الرســالة 
العاملية للعالمة التجارية 
الضــوء  تســليط  فــي 
علــى احلــركات اخلاصة 
املخصصة إليقاظ احلواس 
وإللهام النشــاط وتعزيز 
األلفــة واالنســجام فــي 
املجتمــع. وصمــم احملــل 
علــى أيدي أفضل اخلبراء 
لتكون التشكيالت احلديثة 
محط أنظار مرتادي املتجر 
وزواره، مبا يشمل املالبس 
األداء،  الرياضيــة عاليــة 
واألزياء العصرية الراقية 

قال داني هاريس، الشريك 
املؤسس والرئيس التنفيذي 
املشارك لشركة «ألو يوغا»: 
«تتمتع «ألو يوغا» مبيزة 
التناغــم التام مع أســلوب 
احلياة املتفرد لزبائننا في 
منطقة الشرق األوسط، نظرا 
لكونها عالمة جتارية تدعم 
الصحة والرفاهية. نتطلع 
للتواصــل مــع زبائننا في 
الكويت مــن خالل موقعنا 
للتسوق اإللكتروني وأول 
فرع للعالمة التجارية الذي 
سيفتتح أبوابه في األڤنيوز 
- الكويــت. وتشــكل هذه 
اخلطوة جزءا أساسيا من 
استراتيجية توسع العالمة 
التجارية ومنو أعمالها في 
قطاع جتارة البيع بالتجزئة، 

من خالل التركيز على تقدمي 
جتربة رائعة وممتعة تضمن 
الراحــة للزبائن في الوقت 
الذي نتطلع فيه نحو إطالق 
عالمة «ألو يوغا» في مزيد 

من األسواق».
بــدوره، قــال جــون 
هادن، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الشايع: «يسعدنا 
اليوم االحتفال بافتتاح هذا 
احملل اجلديد بالشراكة مع 
العالمة التجارية الشهيرة 
«ألو يوغا» من أجل تقدمي 
جتربــة فريدة من نوعها 
لزبائننا. لقد شهدنا خالل 
السنوات القليلة املاضية 
منوا متزايدا بعدد الراغبني 
في شراء املالبس الرياضية 

األنيقة.

الشراكة مع املجموعة ستتيح للعالمة التجارية مواصلة خططها التوسعية في قطر واإلمارات

وليد الشريعان وجون هادن وسعاد خالد العرب وريبيكا جوبو وإيريك بودزورسكي وريتشارد مورغان لدى االفتتاح

التي حتاكي آخر صيحات 
العالمة  املوضة. وتهــدف 
التجاريــة التــي تتخذ من 
لوس أجنيليس مقرا لها إلى 
االرتقاء باملالبس الرياضية 
الراقية التي ميكن ارتداؤها 
أثناء أداء التمارين واألنشطة 
البدنية، وتتيح في الوقت 
ذاته التمتع مبظهر أنيق عند 
استخدامها بشــكل يومي، 
وذلك عبر تشكيلتها الفريدة 
من األلبســة واملستلزمات 
الرياضيــة املصنوعــة من 
مواد عالية اجلودة وصديقة 
للبيئة، والتي تتناسب مع 
احتياجات الرجال والنساء 

على حد سواء.
افتتاح  وتعليقــا علــى 
العالمة التجارية في الكويت، 

الكويت للتأمني تختتم دورة اإلسعافات األولية
نظمت شركة الكويت للتأمني 
دورة إسعافات أولية ملوظفيها 
والبالغ عددهم ١٥ موظفا على 
مدار يوم كامــل بالتعاون مع 
اجلامعة األسترالية، وتأتي هذه 
الدورة ضمن برامج الشــركة 
التي تهدف إلى رفع اجلاهزية 
الطبية إميانا منها بأهمية حياة 
اإلنسان أين ما وجد على هذه 

األرض.
تعــرف  الــدورة  خــالل 
حقيبــة  علــى  املشــاركون 
وقــد  األوليــة،  اإلســعافات 
استعرضت الدورة مقدمة في 
اإلســعافات األولية واحلماية 
الشخصية من العدوى وكيفية 
التعامــل مع احلاالت املرضية 
وإصابــات العمل مع التطبيق 

مت اختبــار املتدربني وتوزيع 
شهادات حضور على اجلميع، 
كما مت توزيع الرخص الدولية 
مــن جمعية القلــب األميركية 
«Heart Saver» علــى اللذيــن 

اجتازوا االختبار بنجاح.
وختامــًا، توجهــت فجــر 

الصايغ، مدير قسم التواصل 
لشركة الكويت للتأمني بالشكر 
إلدارة اجلامعــة األســترالية 
وجلمعيــة القلــب األميركيــة 
وجلميع القائمني على اجلهود 
الــدورة  إلجنــاز  املبذولــة 

التدريبية بنجاح.

العملــي، واإلنعــاش القلبــي 
الرجفــان  والرئــوي ومزيــل 

اخلارجي.
يذكر أن فعاليــات الدورة 
أطلقــت فــي مبنــى اجلامعة 
األســترالية صباح الثالثاء ١٥

اجلــاري، وفي ختــام الدورة 

بورصة الكويت شريك إنساني جلمعية الهالل األحمر

اســتمرارا لقيامها بواجب 
املسؤولية االجتماعية، واصلت 
بورصة الكويت دعمها جلهود 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
كشــريك إنســاني، وذلك عبر 
رعايــة حملة «تعليــم أطفال 
األسر احملتاجة داخل الكويت» 
للعــام الثاني علــى التوالي، 
والتي تهدف إلى ضمان حصول 
األطفــال على فــرص التعليم 
وتخفيــف العبء عن األســر 
احملتاجة. واستطاعت احلملة 

مــن جانبه، أعــرب ناصر 
السنعوسي، رئيس أول - إدارة 
التسويق واالتصال املؤسسي 
فــي بورصــة الكويــت، عــن 
اعتزازه باستمرار هذه الشراكة، 
قائال: «تفخر بورصة الكويت 
بشراكتها االســتراتيجية مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
كشــريك إنســاني، وتســعى 
دومــا إلحداث تأثيــر إيجابي 
في املجتمع. وفي هذا الصدد، 
نعلــن اليوم عن رعاية حملة 

«تعليم أطفال األسر احملتاجة 
داخل الكويــت» للعام الثاني 
علــى التوالي، بهــدف متكني 
قدرات األجيال القادمة علميا 

واقتصاديا واجتماعيا».
كمــا أضاف السنعوســي: 
«تؤمن بورصــة الكويت بأن 
للتعليــم دورا أساســيا فــي 
حتقيــق التنمية املســتدامة، 
ممــا جعله محــورا رئيســيا 
في إســتراتيجية الشركة منذ 

إنشائها».

للعام الثاني على التوالي

ناصر السنعوسيد. هالل الساير حلظة تكرمي

التــي بدأت في العام ٢٠١٥ من 
دفع جزء من الرسوم الدراسية 
لـ١٨٠٠٠ طالــب وطالبة حتى 
العــام ٢٠٢١، مبا في ذلك كافة 

التكاليف الدراسية لأليتام.
تعليقــا علــى اســتمرار 
الشراكة، قال د.هالل الساير، 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الهالل األحمر الكويتي، «نفخر 
بتعاوننا املستمر مع بورصة 
الكويــت الذي يؤكــد عالقتنا 

املتينة على مدى السنوات.

طرحــت ريتشــارد ميــل 
-٠٧ RM مجموعة الساعات

٠١  انترغالكتيــك الفريــدة، 
التــي متثل دعــوة لالنطالق 
فــي رحلة استكشــاف تعود 
الــى فجر التاريــخ، حيث لم 
يكن هناك في البداية ســوى 
الفــراغ، قبل أن تظهر ماليني 
النجوم املتأللئة عندما حدث 
العظيــم، وتعــد  االنفجــار 
مجموعة الســاعات اجلديدة 
املبتكــرة فريــدة متامــا من 

نواحي التصميم والتنفيذ.
وتتألف مجموعة الساعات 
النســائية اجلديدة من اربع 
ســاعات تتســم بالغمــوض 
واجلاذبية الساحرة، وتأتي 
 ®TPT مصنوعة من الكربون
ومرصعة باألملاس وبنتوءات 

من الذهب األحمر.
التطوير  وأشارت مديرة 
اإلبداعي لدى ريتشــارد ميل 
سيسيل غينات الى ان الكون 
بدأ بانفجار عظيم وسط ظالم 
اسود هائل، تولدت عنه ماليني 
النجــوم، قائلــة ان عالمــة 
ريتشارد ميل ارادت بوحي من 
نشأة الكون ان «تعيد التفكير 
في أسلوبها املتعلق بترصيع 
الكرمية، باعتبارها  األحجار 
طريقة لتجميع العناصر معا 

بأسلوب مكثف».
وتبــرز فــي كل ســاعة 
خصائصهــا اخلاصة بها، اذ 
Dark ٠٧-٠١ RM تأتي الساعة

Night لتدل على نشأة األبراج 
التــي ال حصر لهــا، واملمثلة 
بنتــوءات الذهــب الالمعــة، 
ويتألــق املــاس بــدوره في 
Starry ٠٧-٠١ RM الســاعة
Night املشــتملة على ســوار 
من الكربون TPT، وكذلك في 
Bright ٠٧-٠١ RM الســاعة

األحجــار الكرميــة هذه على 
خبرة ريتشارد ميل في العمل 
مع الكربــون TPT، فبخالف 
الذهب الذي يســمح للحرفي 
بتشــكيل نتوءاتــه بأدواته 
املعتــادة لضمــان الترصيع 
احملكــم ألحجار املــاس، فإن 
صالبــة الكربــون TPT تدفع 
احلرفي الى استخدام ادوات 
اكثر دقة تأتي مزودة بأدوات 
طحن ماسية إلجراء الترصيع 

بالشكل املطلوب.
املــاس ونتوءات  ورصع 
الذهــب األحمــر املصقــول 
يدويــا فــي التركيبــات ذات 

األقطــار املختلفــة، وفي هذا 
السياق، اضافت غينات: يعد 
استخدام النتوءات كعناصر 
زخرفية أسلوبا جماليا يسلط 
الضوء تدريجيا على انفجار 
الضوء هذا، وتختلف املوانئ 
وتركيباتهــا بــني الســاعات 
األربع، مثل االختالف املشار 

اليه بني اساورها.
الســاعات  وتشــتغل 
األربــع فــي هــذه املجموعة 
CRMA٢ بعيــار  الفريــدة 
ابتكرتــه وتصنعــه  الــذي 
دار الســاعات، ويعــد نظام 
حركــة اوتوماتيكية هيكلية 
مصنوعا من التيتانيوم من 
الصنف ٥ ومــزودا بوظيفة 
الســاعات والدقائق، وبدوار 
الهندســة وتتســم  متغيــر 
مــادة الكربــون TPT بكونها 
مــادة حرفية خفيفة ومتينة 
ذات مظهر مخملي غير المع 
يعزز الشعور بالدفء ويجعل 
ملمسها وارتداءها لطيفني، في 
حني انها تضمن احلماية املثلى 
لنظام احلركة، كذلك يضمن 
الكربــون TPT مظهــرا رائعا 
لكل ساعة، بفضل االختالفات 
الفريدة التي يحدثها التطعيم 
الدمشقي والزخارف املموجة 
التي جتعل من كل ساعة قطعة 

متفردة ال نظير لها.
ويســاهم تألــق املــاس 
TPT الذي يبــرزه الكربون
فــي املظهــر الســاحر لهذه 
املجموعــة اجلديــدة التــي 
جتمع بني اجلماليات البديعة 
والراحة املتناهية والتقنية 
العالية، وتأتي هذه الساعات 
األربــع اجلديــدة لتشــكل 
جنوما تضمن استمرار تألق 
٠٧-٠١ ضمن  RM مجموعة

كوكبة ريتشارد ميل.

Night ذات الســوار املصنوع 
من الذهب األحمر ٥N املعالج 
بالنفث الدقيــق، أما القطعة 
الرابعة من مجموعة الساعات 
Misty Night، فتمثل  ٠٧-٠١ RM
قبة ســماوية متأللئة مزينة 
.٥N بأعمدة من الذهب األحمر
التبايــن بــني  ويســاهم 
املــاس وكربون TPT في هذه 
املجموعــة فــي ان يبــرز كل 
منهما جمال اآلخــر بطريقة 
تظهر خصائصهما بوضوح، 
وحتقــق انســجاما الفتا بني 
الظــالم والضــوء، وتشــهد 
خصائــص تقنيــة ترصيــع 

املطيري لـ«األنباء»: خصومات تصل إلى ٧٠٪ 
في مهرجان التحدي بتعاونية أبوفطيرة

محمد راتب

أعلــن املديــر املعــني في 
جمعية أبو فطيرة التعاونية 
عيســى دهام املطيــري في 
لـ«األنبــاء» إطالق  تصريح 
أضخم املهرجانات التسويقية 
في تاريــخ اجلمعية، حتت 
عنوان «مهرجــان التحدي» 
والــذي يســتمر حتــى ٢٨

اجلاري بخصومات تصل إلى 
٧٠٪ على تشكيلة متنوعة من 
السلع الغذائية واالستهالكية 

واألساسية بدعم من اجلمعية وكبرى الشركات.
وذكر بأنه مت التواصل مع كبرى الشركات 
املتخصصــة والتــي قامت بتوفيــر مختلف 
األصنــاف التي تزيد على ٥٠٠ صنف، ودعم 
املهرجان بتخفيضات حقيقية، مشيرا إلى أن 
ما قامت به الشركات دليل على الثقة الكبيرة 
بسياســة مجلس اإلدارة ومبســاهمي ورواد 

جمعية أبو فطيرة. وأشــار 
إلــى أن مهرجــان التحــدي 
يهدف إلى حتطيم األســعار 
لصالــح املســتهلكني الذين 
سيجدون تنوعا غير مسبوق 
في األصناف املقدمة ســواء 
الغذائية أو االســتهالكية أو 
األساســية، حيــث حرصت 
الشركات على توفير جميع 
أصنافها في املهرجان إلحداث 
التنافــس مــع  حالــة مــن 
الشركات األخرى، إلى جانب 
دعم اجلمعية املنتجات التي 
حتمل شعار اجلمعية كالكلينكس والبالستيك.

وتابع املطيري بأنه ســيتم عمل مهرجان 
اخلضار احمللي بدعم ٥٠٪ من اجلمعية كل يوم 
سبت، وذلك تشجيعا منا للمنتجات الكويتية، 
موضحا أننا ســنعمل في جمعية أبو فطيرة 
التعاونية على إطالق املهرجانات التسويقية 
والتنسيق مع الشركات شركائنا في النجاح.

عيسى املطيري

باقة ورد

باقة ورد نهديها إلى خالد 
بدر العــرف الذي يعمل في 
للطيــران  العامــة  اإلدارة 
املدنــي، على ذوقــه العالي 
وحسن اســتقباله وتعامله 
املراجعني والتســهيل  مــع 

عليهم. عساك عالقوة.

خالد بدر العرف

أخبار أمنية

وفاة وإصابة ٨ أشخاص في انقالب 
وتصادم ثالثي على «األرتال» و«اجلهراء»

منصور السلطان - أحمد خميس

توفي مواطن إثر انقالب سيارته على 
طريق األرتال.

ووفق ما أفاد مصدر أمني لـ «األنباء»، 
فإنه ورد بالغ إلى إدارة العمليات املركزية 
مســاء أمس األول يفيد بوقوع حادث 
انقالب مركبة على طريق األرتال، وعلى 
الفور مت توجيه مركز إطفاء الوفرة إلى 
موقع احلــادث، وعنــد الوصول تبني 
أنه انقــالب مركبة دفع رباعي أدى الى 
وفاة قائد املركبة، حيث مت إخراج اجلثة 

وتسليمها الى جهات االختصاص.
من جهة أخرى، لقي شخص خمسيني 
وطفل يبلغ من العمر ١١ عاما مصرعهما 
وأصيب ٥ آخرون بجروح خطيرة إثر 
حادث تصادم ثالثي على طريق اجلهراء.

رجال املرور واإلطفاء توجهوا فور 
ورود البالغ إلــى موقع احلادث، وعند 
الوصول تبني انه تصادم ثالث مركبات 
وإصابة سبعة أشــخاص، حالتني منهم 

حرجة مت نقلهما الى املستشــفى، حيث 
فارق مسن يبلغ من العمر ٥٠ عاما وطفل 
يبلغ ١١ عاما، فيما مت ادخال املصابني الـ٥
غرفة العناية وجرى إخضاعهم للعالج.

انقالب املركبة أدى إلى وفاة قائدها

استخدام كاميرات ضبط السرعة بتقنية 
املسافات بني منطقة الوفرة وميناء عبداهللا

عبداهللا قنيص 

 قام قطاع املرور بتركيب كاميرات 
ضبــط الســرعة «p٣p» والتي تقوم 
باحتساب املسافة والسرعة على الطريق 

الواصل بني منطقة الوفرة وميناء عبداهللا 
«طريق ٣٠٦» وذلك فــي االجتاهني. 
وأوضح مصدر مــروري لـ «األنباء» 
أن وضع كاميرات السرعة تلك يعود 
سببه إلى تزايد احلوادث املرورية التي 

نتجت عنها وفيات واصابات بســبب 
السرعة على طريق ٣٠٦، وقيام بعض 
الشباب بإجراء مسابقات سرعة على 
الطريق، وهكذا فإن هذه اخلطوة هدفها 

احلد من احلوادث املرورية.

منصور السلطان

أصيب ٤ عمال بإصابات بالغة اثر انهيار سقف منزل قيد اإلنشاء 
فــي منطقة العمرية صباح امس. وأفاد مصدر إطفائي لـ «األنباء»، 
بأنه فور ورود بالغ لرجال قوة اإلطفاء يفيد بانهيار منزل في منطقة 
العمرية، توجه رجال اطفاء مركــزي الفروانية واإلنقاذ الى موقع 
البالغ، حيث تبني ان ســقف منزل قيد اإلنشاء سقط على ٤ عمال 
خالل عملهم وانحشار أحدهم حتت األنقاض. وأضاف املصدر: مت 
على الفور اســتخدام اجهزة وآليات خاصة لرفع األنقاض وإخراج 
العامل الذي تعرض إلصابة بالغة والعمال الثالثة اآلخرون ونقلهم إلى 
مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال اإلطفاء التحقيق واستدعاء 

املنزل اليزال قيد اإلنشاءاملقاول للوقوف على أسباب انهيار السقف على العمال.

إصابة ٤ عمال في انهيار سقف منزل قيد اإلنشاء


