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»مارينا الكويت« يطلق أمسيات الباربكيو املميزة 
وسط أروع اإلطالالت الساحرة

ــول انتظار،  مــع اقــتــراب حــلــول فصل الــربــيــع وبــعــد ط
يبدأ موسم الباربيكيو مجّدداً في فندق »مارينا الكويت«، 
ليستمتع جميع زوار الفندق بتناول أشهى األطباق على أنغام 
املوسيقى الشرقية احلية وسط إطالالت مميزة على شواطئ 

اخلليج العربي.
وبهذه املناسبة، قال حمود، مدير عام فندق مارينا الكويت: 
» نحرص على تنظيم أمسيات الباربيكيو خالل هذه الفترة 
من كل عام حتى يتمكن ضيوفنا الكرام من االستمتاع بقضاء 

أوقات ممّيزة وهادئة في هذا اجلو املعتدل. 
سيقوم طاقم الفندق بتحضير أطباق استثنائية لضيوفنا 
تشمل تشكيلة شهية من األطباق املشوية املتبلة من اللحوم 
الطرية والدجاج واملأكوالت البحرية الطازجة، إضافة إلى 
مجموعة متنوعة من السلطات واألطباق البحرية واخلبز 
بأنواعه. وسيستمتع زوار الفندق بتذوق مختلف أصناف 

احللويات الفاخرة. 
وميكن للضيوف االستمتاع بأمسيات الباربكيو كل يوم 
أربعاء للتمتع بتجربة فريدة في أرقى األجــواء وتناول ما 
يطيب لهم من املأكوالت واحللويات الفاخرة بجوار حوض 
السباحة والذي يتسع لـ150 ضيفاً مع مساحات مخصصة 

صورة جماعيةللمجموعات واالجتماعات .

في خطوة نحو  تعزيز ثقافة القيادة اآلمنة في املجتمع

»بورشه الكويت« يرعى  فعالية »سوق األم والطفل«
في خطوة نحو تعزيز الدعم ونشر 
التوعية اللــتــزام بالقيادة اآلمــنــة في 
الــكــويــت، قــام مركز بــورشــه الكويت، 
شــركــة بهبهاني لــلــســيــارات، مــؤخــراً 
برعاية مشاركة وفعاليات مدرسة 
بورشه لتعليم القيادة لألطفال ضمن 
ــوم عائلي ممــّيــز تضّمن الــعــديــد من  ي
النشاطات الترفيهية لألطفال خالل 
»سوق األم والطفل« الذي أقيم في مسرح 

وصالة سلوى صباح األحمد. 
وهدفت املشاركة إلى تثقيف األطفال 
ــوات حــول  ــني عــمــر ثـــالث وعــشــر ســن ب
ارشـــادات السالمة املــروريــة من خالل 
مشاركتهم في أنشطة برنامج بورشه 
لتعليم القيادة والسالمة على الطرق 
لألطفال، والــذي يتم تقدميه من طرف 
مدرسة بورشه لتعليم القيادة لألطفال 
وبدعم كبير ورعاية شاملة من قبل مركز 
بــورشــه الكويت والــتــي استمرت عبر 

السنوات السِت املاضية أيضاً. 
ومت إطــالق برنامج بورشه لتعليم 
القيادة والسالمة على الطرق لألطفال 
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
ومبادرة »ِعقد العمل من أجل السالمة 
على الطريق« الصادرة عن األمم املتحدة. 
ويسعى البرنامج حتت إشــراف فريق 
ــى تعليم  مــن املعلمني املتخصصني إل
األطفال كيفية التعرف واتباع عالمات 
ــرور املختلفة. ومن  الطرق وقوانني امل
اجلدير ذكــره أنه شهد البرنامج خالل 
الــعــامــني املــاضــيــني مــشــاركــة أكــثــر من 
40،000 طالب وطالبة مــن مختلف 
املــدارس اخلاصة واحلكومية ليتعلموا 
كيفية أن يكونوا سائقني وركاب ومشاة 

مسؤولني. 
وتعليقاً على رعاية برامج مدرسة 
بورشه لتعليم القيادة لألطفال، قال 
هاني مرعي، مدير التسويق لدى مركز 

بورشه الكويت: »إنه لفخر لنا أن نقوم 
برعاية أنشطة مدرسة بورشه لتعليم 
القيادة لألطفال عاماً تلو اآلخــر وذلك 
ملا نقوم به من دور فعال وإيجابي نحو 
املساهمة في التوعية حول ممارسات 
الــســالمــة املــروريــة فــي الــكــويــت. كما 
أننا نؤمن فــي مركز بــورشــه الكويت 
بأهمية غرز أساسيات السالمة املرورية 
واستيعاب مدى أهمية اتباع القوانني 

املرورية ملا لها من أثر كبير ودور هام 
فــي توجيه شبابنا والــذيــن هــم قــادة 

املستقبل«.   
كما أنه قد شارك األطفال في العديد 
من األنشطة خــالل الفعالية وأبرزها 
قيادة مجسم صغير لسيارة بورشه 
911 كاريرا في حلبة مصغرة ومصممة 
خصيصاً تضمنت إشــــارات الــطــرق 
ودوارات وتقاطعات بــاإلضــافــة إلى 

مطبات الــســرعــة. كما حصل األطفال 
املشاركني على أول رخصة قيادة لهم 
بعد استكمالهم املشاركة وتعلم »القواعد 

الذهبية« للسالمة على الطرق.  
ــت  ــوي ــك وقـــــام مـــركـــز بـــورشـــه ال
باستعراض سيارة بورشه مكان وهي 
تعد من الــطــرازات الرياضية املُدمجة 
متعددة االستعماالت واملفضلة من ِقبل 
العائالت. وُصّمم محرك بورشه مكان 

ــع أسطوانات كي يندفع في  ذات األرب
مغامرات رياضية استثنائية وفّعالة 
بقوة محرك تبلغ 252 حصاناً وسرعة 
قصوى تصل إلى 229 كلم/س. وميكن 
ــذه الــســيــارة الرياضية ذات  تــزويــد ه
األبواب اخلمسة بإكسسوارات السالمة 
االختيارية لألطفال ومن ضمنها مقعد 
ــذي يتم تصميمه واختباره  الطفل وال
واملوافقة عليه استناداً ملعايير السالمة 

الصارمة وتقدمي سبل احلماية والراحة 
للركاب حتى عمر 12 عاماً.  

وعـــالوة عــن ذلـــك، متكن احلضور 
وعــشــاق بــورشــه مــن الــتــعــرف على 
مجموعات »تشكيلة سائق بورشه« 
األصــلــيــة والتصاميم احلــصــريــة من 
ــوارات الشخصية  ــس ــس املــالبــس واإلك
واملناسبة للسيارة أيضاً والتي تتماشى 
مع أسلوب حياة بورشه وروعة صانع 

السيارات الرياضية على الطريق وفي 
كل خطوة. 

ويأتي دعم برامج وفعاليات مدرسة 
بورشه لتعليم القيادة لألطفال ضمن 
إطــار املسؤولية االجتماعية للشركة 
والتزامهم بنشر الوعي حول السالمة 
املرورية عبر املجتمع وأيضاً في خطوة 
للمساهمة في تقليل أعداد حوادث السير 

في الكويت.

مجموعة من األطفال في املدرسة التعليميةمدرسة بورشه لتعليم القيادة والسالمة
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»املواشي«  تشارك في اليوم 
التوعوي ملرض السكر

انـــطـــالقـــا مـــن مــســؤولــيــتــهــا 
االجتماعية الرائدة، أعلنت شركة 
ــارة املــواشــي، أكبر ناقل  نقل وجت
لألغنام احلية في العالم، والشركة 
ــى في املنطقة لنقل وجتــارة  األول
املاشية، عــن مشاركتها ودعمها 
فــعــالــيــة يـــوم األمـــيـــري الــســابــع 
للتوعية مبرض السكر حتت شعار 
»الــغــذاء والرياضة قــادرون على 
الوقاية مــن السكر« والـــذي أقيم 
يــوم السبت 2018/3/17 في 
مارينا كريسنت من الساعة 10 
صباحا وحتى الساعة 9 مساءا، 
وذلــك بالتعاون مع وحــدة السكر 
فــي املستشفى األمــيــري، ونقابة 

العاملني في مجال التغذية. 
ــذه املــنــاســبــة قـــال املــديــر  ــه وب
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
احمللية فــي الشركة عبدالهادي 
بولند، ان »املواشي« تؤمن إميانا 
كامال باملسؤولية االجتماعية، 
وحترص على املساهمة واملشاركة 
في دعم مثل هذه املبادرات الصحية 
الــتــي تعمل على خــدمــة املجتمع 

الكويتي وتوعيته بأسباب اإلصابة 
بهذا املرض وكيفية التعامل معه، 
خصوصا وأن مرض السكر يشكل 
هاجسا في أكثر بيوت الكويتيني 
وتعاني منه الكويت بنسبة كبيرة،  
وهــو ما ُيشرف الشركة أن تكون 
جــزءا من هــذه املــبــادرات الوطنية 

الكبيرة واملهمة. 
يــذكــر أن شــركــة نقل وجتــارة 
ـــام 1973  املـــواشـــي تــأســســت ع

مبوجب مــرســوم أمــيــري، وتعمل 
الشركة على نقل وجتارة املواشي 
وتوزيع اللحوم الطازجة واملبردة 
واملجمدة واملصنعة. وهي شركة 
كويتية مساهمة عامة مدرجة في 
بورصة الكويتويبلغ رأس مالها 
21.6 مليون دينار. وتعد شركة 
نقل وجتــارة املواشي أقــدم شركة 
لتجارة املــواشــي االسترالية في 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

شعار شركة املواشي

»جميرا« يشارك »األمهات« احتفالهم بعروض مميزة
دعا   فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة 
، إلى عشاء مميز في يوم 21 مــارس ضمن 
تشكيلة مطاعم الفندق الفريدة واحلائزة 
على العديد مــن اجلــوائــز، حيث سيعيش 
الضيوف أجواء مليئة مبشاعر الود واحلب 
خــالل تناولهم أطيب املــأكــوالت من قوائم 
الطعام التي أعدها الفندق خصيصاً لإلحتفال 
بهذا الــيــوم املميز. سيستمتعون بأشهى 
األطباق العاملية التي يعدها فريق الطهاة 
احملترفون في مطعم غــاردن كافيه، وجهة 
الطعام النابضة باحلياة على مدار اليوم. 
ولعشاق اجللسات اخلارجية، ميكنكم دعوة 
أمهاتكم إلــى جتربة ســاحــرة خــالل ليالي 
الباربكيو املمتعة بجانب املسبح في مطعم 
مينت. كل ما يحتاجه الضيوف هو حجز 
طاولة خلمسة أشخاص أو أكثر في أحد هذه 
املطاعم مقابل 20 دينار كويتي للشخص 
الواحد ليضمنوا ألمهاتهم اإلستمتاع بوجبة 

عشاء مجانية تكرمياً لها في يومها.
ويقدم الفندق أيضاً العديد من خيارات 
تناول الطعام الفريدة، حيث يرحب الشيف 
رينو بالضيوف وأمهاتهم لقضاء أمسية 
مختلفة واإلنغماس مبــذاق الوجبات التي 

تتنوع بني أطباق إيطالية كالسيكية طازجة، 
وأنــواع البيتزا الشهية املخبوزة في الفرن 
التقليدي في مطعم أوليو. في حني يستقبل 
مطعم بيبر ستيك هاوس الضيوف وأمهاتهم 
ليدللهم بطريقته اخلاصة حيث يقدم لهم 

أجود شرائح اللحم املشوي على اللهب على 
ذوقهم، أما مطعم سولت سوف يقدم عشاء 
فاخر حملبي املــأكــوالت البحرية وتتنوع 
األطباق من كنوز البحر إضافة إلى العديد 
من األطباق العاملية. وللمناسبة كل حجز 

خلمسة أشخاص وما فوق حتظى األم على 
وجبة رئيسية مجانية في يومها املميز. 

كما وإنــطــالقــاً مــن إدراك الــفــنــدق إلى 
إحتياج جميع األمهات إلى جلسات التجديد 
واإلسترخاء، فيقدم املنتجع الصحي تاليس 
سبا احلائز على العديد من اجلوائز، جلسات 
تقشير اجلسم ملدة 90 دقيقة متبوعة بجلسة 
تدليك لكامل اجلــســم بإستخدام السكر 
البني والعسل والفانيليا العطرية، وزيت 
املكاداميا إلعادة النضارة كل ذلك مقابل 70 
دينار كويتي. هذا وسوف تستمتع جميع 
اإلمهات بإستخدام الساونا وغرفة البخار 
وجميع مرافق املنتجع الصحي لتحظى 
بتجربة إسترخاء فاخرة. كما ويوفر تاليس 
ــاإلم داخــل  سبا قسائم الهدايا اخلــاصــة ب

املنتجع الصحي.
يعد يــوم األم مناسبة مثالية للتعبير 
عن حب األم، ندعوكم إلى مكافأة أمهاتكم 
ــد من  ــزي بــتــجــربــة اإلخـــتـــالف املــتــمــيــز. مل
املعلومات، يرجى اإلتصال بفريق املطاعم 
على الــرقــم 22269666 أو فــريــق عمل 
املنتجع الصحي تاليس سبا على الرقم 

22269688

عروض مميزة في عيد األم

 Galaxy » زين » توفر جهازي 
Galaxy S9+و  S9

ــرائــدة فــي تقدمي خدمات  أعلنت زيــن الشركة ال
االتصاالت املتنقلة في الكويت عن توفيرها ألجهزة 
Galaxy S9 و+Galaxy S9 اجلديدة كّلياً، وهي 
ــدارات شركة Samsung العاملية، والتي  أحدث إص
مت تصميمهما إلعادة صياغة مفهوم جتربة التواصل 
مع العالم احمليط بنا ومشاركة أجمل اللحظات مع 

اآلخرين.
وأوضــحــت الشركة في بيان صحافي أنها ُتقّدم 
اجليل اجلديد من هواتف Samsung وهي تعلم مدى 
شغف قاعدة عمالئها – األكبر في الكويت - بأحدث 
وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا حول العالم، 
حيث تتميز أجهزة Galaxy اجلديدة ُكّلياً بشاشة 
عرض ُمنحنية بتقنية Super AMOLED وكاميرا 
ثورية حتتوي على عدسات بفتحة مزدوجة متحركة، 
مما ُيعيد صياغة مفهوم وسائل التواصل مع اآلخرين 

من خالل التقاط صور ال مثيل لها. 
وأضافت زين أنه ميكن لعمالء الدفع اآلجل احلصول 
على جهاز Galaxy S9 اجلديد ضمن مجموعة متنوعة 
من الباقات املرنة، وذلــك ابتداًء من 34 د.ك شهرياً 
فقط تشمل إنترنت 4G LTE بسعة 500 جيجابايت 
و5000 دقيقة محّلية، حيث حتــرص الشركة على 
توفير العديد من اخليارات لعمالئها مبا يتناسب مع 

طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية. 
 Galaxy ومت تــزويــد أحـــدث هــواتــف مجموعة
الذكية بأفضل التصاميم املبتكرة والتقنيات املتطورة 
التي تشتهر بها عالمة Samsung، حيث مت تصميم 
الهاتفني اجلديدين إلعـــادة صياغة مفهوم وسائل 
التواصل مع اآلخرين والتعبير عن أنفسنا بوسائل 
أكثر ذكاًء من خالل الصور ومقاطع الفيديو والوجوه 
التعبيرية الفريدة، كما يتميز الهاتفان اجلديدان 
 Samsung باحتوائهما على الكاميرا األكثر تقدماً من
في عالم الهواتف الذكية مع عدسات بفتحة مزدوجة 
متحركة لتوفير جتربة تصوير مثالية حتى في بيئات 
الضوء املنخفض، ويوفر الهاتفان خصائص مبتكرة 
جديدة تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو باحلركة 

البطيئة جداً والوجوه التعبيرية املخصصة بتقنية 
الواقع املعزز )AR( لضمان عدم تفويت املستخدمني 
أي حلظة وتعزيز منط حياتهم اليومية بهاتف فائق 

الذكاء.
ــدة على مجموعة من  ــدي ــزة اجل ــه وحتــتــوي األج
املميزات التنافسية التي جتعلها ضمن الهواتف الذكية 
 Infinity األكــثــر تــطــوراً فــي الــســوق، منها شاشة
 ،Super AMOLED منحنية من اجلانبني بتقنية
 ،IP68 ومعالج ثماني النواة، وتصميم مقاوم للمياه
وكاميرا خلفية ثورية فائقة السرعة مع عدسات بفتحة 
مزدوجة متحركة، وسماعات بتقنية Stereo، والعديد 

من اخلصائص املتطورة األخرى. 
وأشارت زين إلى أنها تسعى جدياً إلى دعم وتلبية 
تطلعات واحتياجات عمالئها املختلفة مــن خالل 
طرحها ألحــدث املنتجات واخلدمات املبتكرة، حيث 
حتــرص الشركة على توفير آخــر وأحـــدث احللول 
واخلــدمــات لتحسني جتــربــة الــعــمــالء واستجابة 
توّقعاتهم وتطّلعاتهم ليتمتعوا بتجربة االتصاالت 

األكثر ريادة في الكويت على شبكتها األكثر تطوراً. 

مقر شركة زين

أفصحت شركة مركز سلطان،عن نتائجها 
املالية للعام 2017، وعــن آخــر مستجدات 
خطة »العودة إلى الربحية« التي تهدف إلى 
إعادة ترّكيز الشركة على أنشطتها في قطاع 

التجزئة وخاصًة في الكويت.
ويذكر أن شركة مركز سلطان حتّقق أكثر 
من %90 من إيراداتها من عملياتها في قطاع 
البيع بالتجزئة، وميثل السوق الكويتي 
وحــده %50 منها. وإلــى جانب ذلــك، تدير 
الشركة عملياتها في قطاع أســواق البيع 
بالتجزئة في كل من األردن وسلطنة عمان 

والبحرين.
وصّرح رئيس مجلس إدارة شركة مركز 
سلطان، طارق السلطان، قائالً: »أطلقنا العام 
املاضي خطة »العودة إلى الربحية« والتي 
حتمل عنوان »األســواق الكويتية أولويتنا« 
وتهدف إلــى إعــادة تركيز أنشطة الشركة 
على أسواق البيع بالتجزئة كقطاع أساسي، 
وبشكل رئيسي فــي أســواقــنــا الكويتية. 
ويسرني اليوم أن أُبــلـِـَغ مساهمي الشركة 
ــأّن هــذه اخلطة تسير وفــق ما خططنا له  ب
ــح ومستمٍر وقــد بدأت  وهــي في تقدٍم واض

فــي حتقيق نتائج إيجابية وبخاصة مع 
التحسن االستثنائي الذي شهده قطاع البيع 
بالتجزئة خالل العام. إن النتائج املالية لعام 
2017 املشجعة تؤكد أننا نسير في االجتاه 
الصحيح ونحن نتطلع إلــى عــام آخــر من 
النمو والتقدم واملزيد من التحسن في األداء 
ــادة ربحية املجموعة وحتقيق منو في  وزي
حقوق املساهمني مع نهاية العام 2018 وفي 
األعــوام القادمة. ومن أبرز املؤشرات املالية 
ألعمال البيع بالتجزئة في الكويت للعام 
2017: بلغ الربح االجمالي 25.2 مليون 

د.ك، بــزيــادة 1.1 مليون دينار كويتي أو 
4.4 نقطة مئوية )كنسبة من املبيعات( عن 
العام املاضي. وبلغت املصاريف التشغيلية 
17.1 مليون د.ك، منخفضًة 3.3 مليون 
د.ك  أو بنسبة %16 عــن الــعــام املــاضــي. 
وبلغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك 8.0 مليون د.ك، بزيادة 
4.4 مليون د.ك أو بنسبة %120 عن العام 
املاضي. كما بلغ صافي الربح 6.1 مليون 
د.ك، بزيادة 4.3 مليون د.ك أو بنسبة 245% 

عن العام املاضي. 

2017 25.2 مليون دينار أرباحًا خالل   »سلطان« يحقق 


