العدد ( )3554الثالثاء  13نوفمبر 2018

14

مجتمع

www.alshahedkw.com

• جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف ملمثلني عن بنك اخلليج و«بروفيجن»

• املجتمعون يف لقطة جماعية

ينطلق من سوق شرق بالتعاون مع «الهالل األحمر»

بدء العد التنازلي لـ «ماراثون بنك الخليج »642
عقد كل من بنك اخلليج و �رشكة
بروفيجن لإدارة الأحداث الريا�ضية
م�ؤمتر ًا �صحافي ًا للإعالن عن انطالق
فعاليات احلدث الريا�ضي الأبرز
يف الكويت «ماراثون بنك اخلليج
 »642وذلك يف متام ال�ساعة 7:00
�صباح ًا ي��وم ال�سبت  17نوفمرب

 2018من �سوق �رشق .وا�ست�ضاف
فريق القيادة العليا لبنك اخلليج
و��شرك��ة بروفيجن ه��ذا امل�ؤمتر
ال�صحايف الذي �شارك فيه متحدثون
من رعاة املاراثون ،بنك اخلليج،
و��شرك��ة ب��روف��ي��ج��ن واخل��ط��وط
اجلوية الكويتية والهيئة العامة

للريا�ضة .كما �شاركت جمعية
الهالل الأحمر الكويتي يف هذه
الفعالية .ويتعاون بنك اخلليج
كل عام مع جمموعة رائ��دة لرفع
م�ستوى ال��وع��ي ح��ول الق�ضايا
املهمة .ويف هذا العام ،تعاون
م��اراث��ون بنك اخلليج  642مع

جمعية الهالل الأح��م��ر الكويتي
مل�ساعدة الأف��راد املحتاجني �إلى
الرعاية ال�صحية داخل الكويت.
و�سيتم تقدمي جميع التربعات
لتوفري الأج��ه��زة الطبية مثل:
دعامات القلب و�أجهزة القوقعة
و���س��م��اع��ات الأذن والكرا�سي

طورين»
«هواوي» تطلق سلسلة «يوم هواوي ُ
للم ّ
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

,,

الكهربائية �إلى جانب بطاريات
القلب .وبهذه املنا�سبة� ،رصح
م�ساعد املدير العام لالت�صاالت
اخلارجية يف بنك اخلليج �أحمد
الأم�ير بقوله�« :أي���ام قليلة فقط
تف�صلنا ع��ن امل���اراث���ون ،نحن
�سعداء جد ًا با�ستجابة امل�شاركني،

ونتطلع نحو املزيد من النجاح يف
ماراثون هذا العام ،كما نرحب
بجميع �أف��راد املجتمع من جميع
امل�ستويات وباختالف قدراتهم
اجل�سدية للم�شاركة يف ال�سباق.
ونفتخر ونعتز ب��دع��م وتعاون
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة

لتحقيق هدفنا املتمثل يف ن�رش
ال��وع��ي ح���ول �أه��م��ي��ة ممار�سة
الريا�ضة واللياقة البدنية واتباع
من��ط حياة �صحي و�سليم� ،إلى
جانب ن�رش �أهداف ور�سالة جمعية
الهالل الأحمر الكويتي ومبادراتها
الإن�سانية».

بنك برقان يجدد رعايته لفعاليات

مجموعة األحمدي الموسيقية

مشاركة ما يزيد
على  100شركة
مستقلة تعمل
في مجال تكنولوجيا
المعلومات والتصميم
• جانب من اجلل�سة االفتتاحية

طرحت �رشكة ه��واوي لأول مرة
خ��ارج ال�صني �سل�سلة حلقات
العمل اخلا�صة بها بعنوان «يوم
طورين» التي جتمع
للم ّ
ه��واوي ُ
ب�ين �أف�����ض��ل م��ط��وري الهواتف
الذكية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا لت�شكيل حتالف
هواوي للمطورين يف املنطقة.
وعقدت اجلل�سة االفتتاحية يف دبي
ُ
بتاريخ  8نوفمرب ،حيث اجتمعت
�أكرث من � 100رشكة م�ستقلة تعمل
يف جمال التطوير والت�صميم.
وتهدف ور�ش العمل التي تدعمها
�وري ه���واوي» �إلى
«راب��ط��ة م��ط� ّ
ت��زوي��د املطورين ب���ر�ؤى حول
متجر تطبيقات ه��واوي و�سمات
ه����واوي م��ن خ�ل�ال العرو�ض
التفاعلية وامل�سابقات.
املطورون با�ستخدام
و�سيتمكن
ّ
ه��ذه املن�صة ل��درا���س��ة �أح��دث
التقنيات بعمق من �إن�شاء حلول
ذكية لتوفري جتربة ال مثيل لها
مل�ستخدمي هواتف هواوي الذكية
يف جميع �أنحاء العامل.
وق����ال ،امل��دي��ر ال��ع��ام لق�سم
خدمات ال�سحابة يف جمموعة
هواوي لأعمال امل�ستهلك ج�سنت
ت�شني« :ن�ستمر يف هواوي بتقدمي
تقنيات رائعة وحتقيق معايري
�صناعية جديدة من خالل الرتكيز

على ابتكار املنتجات وجتاوز
ت��وق��ع��ات ال��ع��م�لاء ،ون��ه��دف
م��ن خ�لال ت��ق��دمي «ي���وم ه��واوي
للمطورين» يف منطقة ال�رشق
ّ
الأو�سط و�شمال �أفريقيا �إلى �إن�شاء
�شبكة حملية متينة ملطوري
اجلوال لتعزيز قدراتنا الإنتاجية
ومكانتنا كعالمة جتارية عاملية
مبدعة يف جمال �صناعة اجلواالت
والتكنولوجيا يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا».
وميلك متجر تطبيقات هواوي
ح��ال��ي � ًا ت�صنيف ث���اين �أف�ضل
تطبيقات �أن��دروي��د يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وبالإ�ضافة �إلى كونه من�صة متنح

ُ
باملطورين،
فر�ص للتعريف
�إنه �أي�ض ًا من �أهم قنوات التوزيع
للمطورين يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ميلك متجر تطبيقات ه��واوي
نظام َفوتَ رة متكامل يوفر من�صة
ل��ل��دف��ع ع�بر اجل����وال تت�ضمن
ح���واالت البطاقات االئتمانية
وبطاقات الهدايا وفواتري م�شغّ ل
�شبكة االت�صال ،كما تدعم �سمات
هواوي خيارات الفوترة والدفع
وتتيح للم�صممني واملطورين
حتميل ت�صاميمهم وا�ستالم
الأموال مقابلها.
�ستُقام ور���ش عمل «ي��وم هواوي
طورين يف ال�رشق الأو�سط
للم ّ
ُ

و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا» يف الأردن
ال�شهر املقبل ،و�ستتبعها م�رص
وباك�ستان ولبنان واملغرب
واململكة العربية ال�سعودية
و�أبوظبي ،و�ست�ستمر حتى �شهر
دي�سمرب  .2019كما �ستطلق
ه���واوي ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ور���ش
طورين»
للم ّ
عمل «ي��وم ه��واوي ُ
�سل�سلة من امل�سابقات للمطورين
وامل�����ص��م��م�ين م��ث��ل م�سابقة
 AppCupبالتعاون مع مركز
الإب����داع التكنولوجي وري��ادة
الأع��م��ال « ،»TIECوم�سابقة
هونر العاملية لت�صميم ال�سمات
وجولة احلرم اجلامعي لتطوير
�سمات هواوي.

• امل�شاركون يف لقطة جماعية

• جمموعة الأحمدي املو�سيقية تقدم �أحد عرو�ضها

يوا�صل بنك برقان� ،أحد امل�ؤ�س�سات املالية الرائدة
التي ت�ساهم ب�شكل كبري يف امل�شهد الفني والثقايف
يف الكويت ،تقدمي دعمه ورعايته لـ«جمموعة
الأحمدي املو�سيقية» ،التي تعد واحدة من �أعرق
الفرق املو�سيقية الفنية املحلية ،يف �إطار التزامه
باحت�ضان الإبداع و�إثراء احلياة الثقافية يف الكويت
وللعام اخلام�س على التوايل.
ويف هذا العام ،تعود الفرقة املو�سيقية واجلوقة
الكبرية التي ت�ضم قرابة ٍ 100
مغن �إلى �أداء عرو�ضها
على م�رسح دار الأوب���را ،كما �ستقوم «جمموعة
الأحمدي» ب�إحياء �أوبرا اجلاز التي قاموا بت�أديتها
لأول مرة منذ ثماين �سنوات ،والتي قد تكون �أول
عمل فني مت �إن�شا�ؤه بالكامل وت�أديته من قبل طاقم
كويتي تقريب ًا يتم عر�ضه على امل�ستوى الدويل.
وم��ن خ�لال النهو�ض بالأن�شطة االجتماعية يف
ال��ك��وي��ت� ،ست�ست�ضيف املجموعة ال��ع��دي��د من
الفعاليات الأخ���رى على م��دار ال��ع��ام ،ب��دء ًا من
فيوجن ج��از ،و�سيمفونيات كال�سيكية ملوزارت
وهاندل ،واحلفل املو�سمي العائلي ،والرباعية
الوترية ل�شوبرت ،و�أوبرا اجلاز الكاملة ،وحفل

فرقة البيتلز �سينج�-ألونغ ،ومو�سيقى الروك من
الت�سعينات وغري ذلك الكثري.
ومع ات�ساع القاعدة اجلماهريية للفرقة ،تعترب
العرو�ض العديدة التي ت�ؤديها فرقة الأحمدي
واح���دة م��ن �أك�ثر التجارب الفنية واملو�سيقية
�شهرة يف الكويت ،حيث تقدم مزيج ًا من مو�سيقى
اجلاز والكال�سيكية وبرودواي والأوبرا واملو�سيقى
اجلديدة ي�ؤديها �أفراد من املهنيني وال�صاعدين يف
عامل املو�سيقى.
وت�ساهم املجموعة التي بد�أت منذ �أكرث من  65عام ًا
با�ستخدام معايري مو�سيقية رفيعة امل�ستوى ،ب�شكل
متزايد يف الن�سيج الفني للكويت من خالل �أدائها
املتنوع.
ويتيح الدعم ال�سنوي من بنك برقان ملجموعة
الأحمدي املو�سيقية تقدمي مو�سيقى كال�سيكية وا�سعة
النطاق ذات معايري عاملية للجماهري الكويتية.
ويهدف البنك من هذه الرعاية �إلى تعزيز امل�شهد
الثقايف يف الكويت ،واالرتقاء باملواهب الفنية
املحلية وت�سويق املبادرات ذات الأثر االجتماعي
الإيجابي على املجتمع ككل.

جاستن روز يحوز لقب بطولة الخطوط
الجوية التركية المفتوحة للغولف

القالف تتألق بأول إصدار لها
« ...خواطر ونصوص من الدجى»

• غالف الكتاب

مع اقرتاب بدء فعاليات
ك��ب�يرة ،و�أح��ي��ان � ًا تقف
معر�ض الكويت الدويل
الكلمات يف قلبي وعقلي،
وال �أج��د لها �سبي ً
ل��ل��ك��ت��اب ت��ت��ب��ارى دور
ال �إال
ال��ن����شر ل��ل��إع��ل�ان عن
ال��ورق ،فالورق والقلم
جديدها يف هذا املحفل
�أ�صدقائي من مدة طويلة
ال��ث��ق��ايف ال�ضخم..دار
رمبا و�أنا طفلة �صغرية،
ب�صمة للن�رش والتوزيع
وعمري � 4سنوات كما �أن
ت�ب�رز امل���ؤل��ف��ة زه���راء
هناك حلظات ت�أتي علي
القالف لتت�ألق با�صدار
�أريد فيها �أن �أحتدث بال
كتاب �أ���ش��ع��ار وخواطر
حواجز وبال قيود فطبيعي
«من الدجى» وت�شارك يف
�أن �أجل�أ للكتابة وقتها،
املعر�ض الذي �سينطلق
فهناك �أ�رسار كثرية �أريد
يوم االربعاء املقبل 14
�أن احتفظ بها لنف�سي
 11يف قاعة .6والكتابة ت�ساعدين على
يف
�ا
�
�ه
�
�ت
�
�ب
�����ورت م��وه�
هذا كثري ًا.
ط� ّ
• زهراء القالف
الكتابة �إل��ى �أن �أب�رص
و ت�شري القالف :املذكرات
النور �أول �إ�صدار لها ،و�أ�سمته «خواطر هي و�سيلتي حلوار هادئ رفيق مع نف�سي،
ون�صو�ص من الدجى » ،وهو عبارة عن �أحت�ضن به �أملها و�أملها ،و�أعيد التفكري يف
خواطر تقر�أ بالقلب خواطر تبث الأمل مواقف �أربكتني فرحا �أو جرحا� ،أ�سجل فيها
والإ�رصار يف الروح ،وتعيد للروح ال�سالم قوتي و�ضعفي ،و�سبل االرتقاء بنف�سي ،وها
واحلب يف النف�س.
هي انطالقتي من نتاج خواطر ون�صو�ص من
تقول زهراء القالف� :إن الكتابة لدي متعة الدجي ليكون اول ا�صداراتي لكم.

• جا�سنت روز يتو�سط القائمني على البطولة

حقق جا�سنت روز لقب بطولة
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال�ترك��ي��ة
امل��ف��ت��وح��ة للغولف ،2018
حيث تفوق على هاوتونغ يل يف
املباراة النهائية التي �أُقيمت يف
منتجع وغولف ريجنوم كاريا يف
�أنطاليا.
وك��ان و���ص��ول جا�سنت للحفرة
الأخ�يرة يف امل��ب��اراة النهائية
للمرة الأول��ى يف تاريخ بطولة
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال�ترك��ي��ة
امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��غ��ول��ف كفيلة
بتحقيقه الفوز الذي جعله �أف�ضل
العب غولف يف العامل ،وكانت
هذه هي املرة الأولى يف م�سريته

التي دافع فيها عن اللقب.
وفاز روز باجلولة الثالثة على
يل من خالل حتقيق ثالث �رضبات
يف اليوم الأخري ،وبقي الالعبان
يتناف�سان على  18ليبقيا عند
17بعد  72حفرة.
وب��ع��د �أن و���ص��ل روز للجولة
ال��راب��ع��ة ،مل ي�ستطع الالعب
يل احل��ف��اظ على موقعه �أم��ام
الإنكليزي ليحقق الفوز لل�سنة
الثانية على التوايل.
وتعليق ًا على فوزه يف البطولة،
ق��ال جا�سنت روز�« :أُح���ب هذه
اللعبة ،وه���ذا امل��ك��ان خا�ص
ج��د ًا بالن�سبة يل ،لقد كانت

جتربة ممتعة بالن�سبة يل هنا
يف تركيا ،فقد رافقني هذه املرة
عائلتي وا�ستمتعت �أمي ب�أ�سبوع
رائع».
«ال �شك ب ��أن تركيا ت�شهد منو ًا
يف الإقبال على لعبة الغولف،
ال�سيما مع توافر مثل هذه الأجواء
التي ت�شجع على بروز املزيد من
الالعبني يف امل�ستقبل القريب».
«بف�ضل اخلطوط اجلوية الرتكية،
�ستوا�صل هذه البطولة متيزها
من ع��ام لآخ��ر مدفوع ًا بالدعم
ال��ذي ي��وف��ره كافة الالعبني،
وهذا ب��دوره ي�سلط ال�ضوء على
�أهمية هذه البطولة».

