سفراء ماركة أي دبليو سي يقرأون
فصو ًال من رواية «األمير الصغير»
شافهاوزن 21 ،إبريل  – 2020كجزء من مبادرة «لنتشارك أجمل األوقات» التي أعلنا عنها مؤخ ًرا سيقوم سفراء ماركة أي دبليو سي في جميع أنحاء
العالم بقراءة فصول من الرواية العالمية الشهيرة «األمير الصغير» للكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري .وتفتتح هذه الحلقات الممثلة سونام كابور.
وسوف ينضم إليها المذيعة اللبنانية ومقدمة البرامج التليفزيونية ريا أبي راشد والممثلة التونيسية هند صبري والممثل اإليطالي بييرفرانشيسكو فافينو
والممثل الصيني تشانغ رو يون .يهدف هؤالء الرائعون من خالل جهودهم المشتركة إلى إلهام األفراد ورفع معنوياتهم في هذه الفترة التي يشوبها
وستوجه التبرعات التطوعية من المستمعين لدعم برامج المؤسسة الخيرية .Save the Children
الغموض.
ُ
ال توجد رواية تُرجمت إلى هذا العدد من اللغات وقرأها هذا العدد الكبير
من األفراد من مختلف البالد والثقافات مثل رواية «األمير الصغير».
تحكي أشهر رواية ألنطوان دو سانت إكزوبيري قصة أمير صغير حيث
ترافقه في رحلته إلى الكواكب المختلفة وتعالج من خالل ذلك موضوعات
متنوعة مثل الوحدة والعزلة والصداقة والحب .في أثناء هذه األوقات
العصيبة تعد هذه القصة بمثابة تذكير قوي بأن أفضل األشياء في الحياة هي
أبسطها وأن الثروة الحقيقة تكمن في العطاء واالعتناء باآلخرين .ولنشر
هذه الروح اجتمع سفراء ماركة أي دبليو سي م ًعا للقراءة من هذا الكتاب.
وسوف يتزامن مع القراءة عرض الصور األصلية الخاصة بالكاتب
أنطوان دو سانت إكزوبيري ومنها بعض الصور التي لم تُعرض من قبل.
لقد استطاع أنطوان دو سانت إكزوبيري في رواية «األمير الصغير» أن
يبدع رواية تصمد أمام اختبار الزمن .حيث يستعرض الكتاب بطريقة
ساحرة ما يجعل من كل منا إنسا ًنا ،والرسالة التي يقدمها نحن بحاجة إليها
اليوم أكثر من أي وقت مضى .تقول السيدة فرانشيسكا جسيل ،مديرة
التسويق بشركة أي دبليو سي شافهاوزن «نحن نريد من خالل مشروع
القراءة أن نتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم ونسعد األطفال واألسر
على حد سواء».

تتمع شركة أي دبليو سي بعالقة طويلة األمد مع ورثة الكاتب أنطوان دو
ً
سانت إكزوبيري .في عام  2009أصبحت الشركة ً
شريكا لمؤسسة
أيضا
أنطوان دو سانت إكزوبيري للشباب ،والتي تعمل للحفاظ على القيم
اإلنسانية للطيار والمؤلف الفرنسي الشهير.
يقول أوليفر داجاي ،حفيد شقيق أنطوان دي سانت إكزوبيري ومدير
مؤسسة أنطوان دي سانت إكسوبيري للشباب« :يشرفني اختيار شركة أي
دبليو سي لرواية «األمير الصغير» لهذه المبادرة للقراءة .هذه القصة
جسرا بين
المؤثرة عن الصداقة والحب وجوهر اإلنسانية كانت دائ ًما
ً
الثقافات وطالما وحدت الناس عبر الحدود واألجيال».

سوف ُتقرأ الرواية بلغات مختلفة

وستفتتح الممثلة سونام كابور حلقات هذه القراءة .وسوف تقوم المذيعة
اللبنانية ومقدمة البرامج التليفزيونية ريا أبي راشد والممثلة التونيسية
هند صبري والممثل اإليطالي بييرفرانشيسكو فافينو وغيرهم بقراءة
فصول الحقة من الكتاب .تم اختيار سفراء ماركة أي دبليو سي مثل
الممثل الصيني تشانغ رو يون لالنضمام إلى هذا المشروع والقراءة من
كتاب «األمير الصغير» بلغته األم.
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وسوف تتضمن مبادرة «لنتشارك أجمل األوقات» التي أعلنت عنها شركة
مؤخرا عقد محاضرات وأحاديث وندوات عبر اإلنترنت والتي
أي دبليو سي
ً
سوف تعرض على القنوات الرقمية خالل األسابيع القادمة .والهدف منها هو
تسلية ودعم الناس في هذه األوقات العصيبة .كما تتضمن المبادرة مساهمات
من سفراء الماركة وشركائها مثل الالعب توم برادي وفريق سباق السيارات
مرسيديس  AMG Petronasومرسيدس  AMGونادي توتنهام هوتسبير
ومؤسسة  Laureus Sport for Goodوشركة Solaris Yachts
وشركة .Orlebar Brown
سوف تشتمل جميع المشاركات في المبادرة على رابط يسمح للمشاهدين
والمستمعين بتقديم التبرعات التطوعية ،على أن يكون التبرع األول من
شركة أي دبليو سي .وستوجه شركة أي دبليو سي األموال التي يتم جمعها
لدعم موسسة  Save the Childrenالتي تهدف إلى تعزيز برامجها في
حماية األطفال واألسر في البلدان التي ضربها الفيروس ،وإلى زيادة الدعم
المخصص ألنظمة الصحة المحلية ورفع مستوى الوعي بين اآلباء ومقدمي
الرعاية بخصوص كيفية تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال.
هناك ً
أيضا محور آخر مهم من محاور مبادرة «لنتشارك أجمل األوقات» وهو
برنامج التطوع الشخصي عبر الموقع اإللكتروني Good Tutors Finder
لدعم أطفال المدارس وأولياء أمورهم .وفيه يقوم موظفو شركة أي دبليو سي
في أوقات فراغهم الخاصة وعلى أساس تطوعي فردي بتقديم مساعدة تعليمية
عبر اإلنترنت ألطفال المدارس في المواد األساسية.

حول مؤسسة أنطوان دو سانت إكزوبيري للشباب

تم إنشاء مؤسسة أنطوان دو سانت إكزوبيري للشباب )،(www.fasej.org
التي تعمل تحت رعاية مؤسسة دو فرانس ،من قبل عائلة الكاتب والطيار
الفرنسي الشهير ومعجبيه من مختلف المجاالت األدبية والعلمية والفضائية.
تخلد المؤسسة ذكرى سانت إكزوبيري وتواصل عمله ،من خالل نشر قيمه
اإلنسانية العالمية وبث رسائله للسالم والتضامن وتعزيز تحدي الذات للسعي
نحو األفضل ونهجه الرائد تجاه البيئة ،ألصغر أفراد المجتمع سواء كان في
فرنسا أو جميع أنحاء العالم .وتخلص المؤسسة لروح المؤلف والطيار ،حيث
شجعنا على بناء مجتمع يقوم على احترام إخواننا في البشرية والتنوع الثقافي
والتضامن واألخوة وااللتزام والمسؤولية الشخصية .تقوم المؤسسة بأعمالها
الخيرية في مجاالت التعليم والثقافة ،وتهدف لمكافحة األمية اختياريًا لتحسين
الحياة اليومية للشباب ومساعدتهم على اكتساب المهارات من أجل مستقبل
نجاحا.
أكثر
ً
مؤسسة SAV E T HE C HI L D R EN

تؤمن مؤسسة  Save the Childrenبأن كل طفل يستحق أن يكون له
مستقبل .نحن نعطي األطفال في جميع أنحاء العالم بداية صحية في الحياة،
وفرصة للتعلم والحماية من األذى .نحن نفعل كل ما بوسعنا لألطفال – كل
يوم وفي أوقات األزمة – لنغير حياتهم والمستقبل الذي نتشارك فيه.

لمعرفة أحدث المعلومات حول مبادرة «لنتشارك أجمل األوقات» وللوصول
إلى المحتوي الحصري الخاص بها يرجى زيارة الموقع اإللكتروني https://

www.iwc.com/en/articles/journal/iwc-news-events.html
و www.savethechildren.ch/timewellshared

لمعرفة المزيد من المعلومات حول برنامج التطوع الشخصي لموظفي
شركة أي دبليو سي الذي يتضمن تقديم المساعدة التعليمية ألطفال المدارس،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.goodtutorsfinder.ch/
iwc-time-well-shared
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام  ،1868سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس شركة الساعات الدولية
في شافهاوزن .كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية
المتقدمة والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات
الجيب في عصره .من خالل القيام بذلك ،لم يرسي األساس لنهج الهندسة
الفريد لشركة أي دبليو سي فحسب ،بل أنشأ ً
أيضا اإلنتاج المركزي
للساعات الميكانيكية في سويسرا.
على مدار  150عا ًما من تاريخها ،قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن
بتعزيز سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية ،خاصة الكرونوغرافات
والتقويمات ،التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل العمالء.
تعتبر شركة أي دبليو سي رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك ،وهي
متخصصة حاليًا في التصميم فائق التقنية لعلب الساعات المصنوعة من مواد
متطورة ،مثل ألومينيدات التيتانيوم والسيراتنيوم® .بتفضيل مبدأ «الشكل يتبع
الوظيفة» أكثر من الزخرفة  ،تجسد إبداعات الشركة السويسرية لصناعة
الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطوحاته أثناء رحلته عير الحياة.
تنتقي شركة أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على
البيئة ،وخلق الساعات المستدامة جوهريا التي صممت لتستمر لألجيال .تفخر
الشركة بتدريب صانعي ساعات المستقبل والمهندسين التابعين لها ،باإلضافة
إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين .تجري شركة أي دبليو سي
شراكات ً
أيضا مع المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت
تجد المزيد من المعلومات حول مباردة ""TIME WELL SHARED

من شركة أي دبليو سي شافهاوزن على الموقع اإللكتروني
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