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اسرة البنك الوطني حتتفل مع اطفال »بيت عبداهلل«

»الوطني« ينظم مهرجانًا ضخمًا 
لألطفال في »بيت عبداهلل«

دعم ورعاية هو نهج تبنيناه 
منذ عقود وسيبقى على رأس 
اهتماماتنا كأسرة بنك الكويت 
الوطني. ومن هذا املنطلق أيضا 
يأتي دعمنا وتعاوننا املتواصل 
مع بيت عبداهلل ومش����روعه 
الذي نفخر به في مجال رعاية 

االطفال. 
وأض����اف الرش����يد إن هذا 
االحتفال يعكس التزامنا جتاه 
األطفال الذين هم بحاجة دوما 
للفرح. وقد أسسنا مستشفى 
بنك الكويت الوطني لألطفال قبل 
أكثر من 13 عاما كما نستعد اليوم 
لتطويره من خالل استحداث 
مركز رائد لألطفال على مستوى 
الكوي����ت واملنطقة متخصص 
النخاع. وس����يواصل  بزراعة 
التزامه بنهجه  الوطني  البنك 
االجتماعي في مساعدة االطفال 
ودعمهم ورفع معهم راية الفرح 
واألمل معه����م من أجل احلياة 

التي يستحقونها.
ويأتي هذا املهرجان انطالقا 
من حرص البنك على املشاركة 
النش����اطات  ف����ي  املس����تمرة 
االجتماعية واإلنسانية والتزاما 
مبسؤوليته االجتماعية جتاه 
شرائح املجتمع كافة. وقد عزز 

البنك الوطني خالل السنوات 
املاضية جهوده ومس����اهماته 
اإلنسانية واالجتماعية، مشاركا 
على نحو فاعل في العديد من 
الفعاليات االجتماعية املهمة منها 
التعليمي����ة والتدريبية ودعم 
الى جانب  الوطني����ة  الكوادر 
البرام����ج الصحي����ة والرعاية 
والدعم االجتماعي واملبادرات 

الرياضية والبيئية.

الوطني  الكويت  نظم بنك 
مهرجانا ضخم����ا لألطفال في 
»بيت عبداهلل« بحضور وزير 
الصحة السابق رئيس جمعية 
رعاية االطفال في املستشفيات 
د.هالل الس����اير وأسرة البنك 
الوطني وذلك في إطار مبادراته 
االجتماعية ونشاطاته االنسانية 

اخلاصة باألطفال.
وتخلل املهرجان العديد من 
النشاطات والبرامج الترفيهية، 
حيث شارك األطفال في العروض 
املس����لية وامضوا وقتا ممتعا 
وتفاعلوا مع االس����تعراضات 
احلية. كما قدمت اسرة البنك 
الوطني خالل ه����ذا املهرجان 

الهدايا لهم. 
العالقات  ادارة  وقال مدير 
العامة في بنك الكويت الوطني 
عبداحملس����ن الرشيد إن البنك 
الوطني قد تبنى ثقافة املسؤولية 
االجتماعية منذ تأسيسه قبل 61 
عاما. كما أننا نفخر اليوم بأن 
يكون البنك الوطني أحد أكبر 
املس����اهمني في تنمية املجتمع 
الكويت����ي خاصة م����ن خالل 
مبادراتنا جتاه األطفال مرضى 
السرطان. إن االهتمام باألطفال 
عبداحملسن الرشيد وخاصة الذين هم بحاجة إلى 

»VIVA« أنشطة ترفيهية لألطفال برعاية
نظمت شركة االتصاالت 
أنش���طة   VIVA الكويتي���ة 
ترفيهية لألطفال في مستشفى 
الكوي���ت الوطني في  بن���ك 
التي شهدها  الفعاليات  إطار 
اليوم  املستشفى مبناس���بة 
العاملي للسرطان. ويأتي هذا 
البرنام���ج الترفيهي تدعيما 
اللتزام VIVA املستمر باملجتمع 

احمللي.
وقد أقي���م هذا احلدث في 
4 فبراير 2014 حيث شملت 
 VIVA األنش���طة التي قدمتها
عرضا سحريا مميزا والنقش 
باحلناء والرسم على الوجه 
وجتدي���ل الش���عر وتق���دمي 
الفرح  الت���ي أدخلت  الهدايا 
والس���رور عليه���م. وتلتزم 
VIVA بخدمة املجتمع الكويتي 
حيث كانت السباقة دوما في 
دعم مختلف فئاته من خالل 
مجموعة مبتكرة من البرامج 
واملبادرات االجتماعية وذلك 
في إطار التزامها باملسؤولية 
االجتماعي���ة من���ذ تاري���خ 

تأسيسها عام 2008.
املناس���بة، توجه  وبهذه 
كبار املسؤولني في مستشفى 
بنك الكويت الوطني بجزيل 
الش���كر والعرفان إلى شركة 
VIVA على مشاركتها في هذا 
احلدث ورسم االبتسامة على 

وجوه األطفال. 

باإلضافة إلى ذلك، مت تكرمي 
VIVA لرعايتها ودعمها حلملة 
كان »الرياضة وقاية« مبمشى 
السالم والتي  منطقة صباح 
النش���اط  إلى تعزيز  تهدف 

البدني.

تكرمي VIVA لرعايتها ودعمها حلملة »الرياضة وقاية«

فريق إدارة العالقات العامة والتواصل االجتماعي مع األطفال 

على إجاب���ات علمية جلميع 
التي تتعلق بالصحة  األمور 

والسمنة. 
الى جانب االنشطة احلركية 
لالطفال لتدريبهم على افضل 
وسائل احلفاظ على الصحة 
وإجراء مس���ابقة للمشي بني 
االطفال على أيدي متخصصني 
معروفني مع تخصيص ساعة 
يوميا مع خب���راء رياضيني 
 GYM DOCTOR م���ن ش���ركة
على ستيج املعرض لتعليم 

»بوبيان« يشارك في معرض »السمنة«
الكثير من احلركات  األطفال 
البسيطة والسهلة التي ميكن 
أن ميارس���وها في املنزل أو 

املدرسة.

ش���ارك بن���ك بوبيان في 
مع���رض »حارب الس���منة« 
الذي انطلقت فعالياته امس 
في مول 360 بحضور وكيل 
وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الفنية د.جمال احلربي نيابة 
ع���ن راعي املع���رض د.علي 
العبيدي وزير الصحة والذي 
سيستمر حتى يوم اجلمعة 

املقبل. 
البنك في  وتأتي مشاركة 
إطار دعمه ملختلف األنشطة 
والفعالي���ات التي تهدف إلى 
التوعية بأهمية احلفاظ على 
الصحة، حيث سيكون شعار 
البنك في هذه املشاركة مركزا 

على سمنة األطفال.
وميك���ن ل���زوار املعرض 
لق���اء مجموعة من  حضور 
اخصائيات التغذية املعروفني 
ومنه���م غنيمة الريس )يوم 
اجلمع���ة 4 ال���ى 6 م( ودانة 
السالم )يوم اخلميس من 1 الى 
3 عصرا( حيث ستتاح الفرصة 
احلربي في جناح البنك خالل املعرضللجميع للقائهم واحلصول 

»بورشه« ترتقي بإرثها الرياضي مبعرض قطر للسيارات
سيارات بورشه للسباقات 
الرئيسية في  وخصائصها 
ط���راز رياض���ي ذي مفهوم 
ث���وري مخص���ص لإلنتاج 
التجاري يتألق بعملية ممتازة 
أثناء االستخدام اليومي. كما 
حتفل »918 سبايدر« بتقنية 
الكهربائي املتطورة  التنقل 
جرى اختبارها للمرة األولى 
على حلبة السباق في طراز 
»911 ج���ي تي3 آر هايبريد« 
عام 2010. ومبا أن ديناميكية 
قيادة طراز بورشه الرياضي 
اخلارق تأتت عن تكنولوجيا 
سيارات الس���باق األصيلة، 
فقد استمد تصميم السيارة 
وبنيته���ا ومقومات هيكلها 
وحركة عجالتها من سيارة 
الس���باق »آر إس سبايدر« 
RS Spyder مباش���رة. ف���ي 
الس���ياق، تعتمد »918  هذا 
س���بايدر« ذراعي حتكم في 
احمل���ور األمامي وهندس���ة 
متعددة الوصالت في احملور 
اخللفي. كما ج���رى تعزيز 
هيكل السباقات في السيارة 
بنظام بورشه للتحكم النشط 
بالتعلي���ق PASM للتخميد 
النش���ط ونظ���ام توجي���ه 

للعجلتني اخللفيتني.
على صعيد آخر، تنبض 
»918 سبايدر« بقوة إجمالية 
هائل����ة تبل����غ 887 حصانا 
بالتمام والكمال، ما يتيح لها 
التس����ارع من صفر إلى 100 
كلم/س في غضون 2.6 ثانية 
فحس����ب وصوال إلى سرعة 
قصوى تبل����غ 345 كلم/س. 
كما تس����تطيع هذه السيارة 
التسارع  الرياضية اخلارقة 

على الطاقة الكهربائية وصوال 
إلى سرعة قصوى تبلغ 150 
كلم/س، ما يجس����د مقاربة 
بورش����ه الرئيسية القاضية 
باستخراج أفضل قوة وأداء 

متاحني في السيارة.
 918« إل����ى  وس����ينضم 
س����بايدر« في معرض قطر 
للسيارات 2014، في استعراض 
آخر إلجنازات بورشه التقنية 
الرائدة، أحدث طراز كالسيكي 
عصري يخ����رج من مصانع 
الش����ركة، وهو عب����ارة عن 
 911 Targa »911 تارغا 4إس«
 4Sاألس����طوري الذي يحفل 
بتكنولوجي����ا حديث����ة جدا 
وفريدة لسقفه حتدد معالم 
إحدى أشهر السيارات وأكثرها 

متيزا في مجموعة 911. 
التزمت بورش���ه  لطاملا 
الرياضي  األداء  911 مبب���دأ 
ط���وال تاريخه���ا، الواق���ع 
الذي يتض���ح من اختيارها 
السيارات كصرح  لسباقات 
اختب���ار رئيس���ي لها. وقد 
شكلت هذه السيارة القاعدة 
الرئيسية لنجاح بورشه على 
احللبات، بعدما اس���تأثرت 
الش���ركة  بثلثي انتصارات 
)30.000 فوز( في السباقات 
طوال اخلمسة عقود املاضية. 
وبفضل مقاربتها التي تركز 
على الفعالية لتعزيز قدرتها 
التنافسية، جنحت 911 في 
التغلب على سيارات أقوى 
بانتظام. نتيجة لذلك، باتت 
911 مبنزل���ة ص���رح متألق 
يزخر بكم هائل من االبتكارات 
التقنية إن كان في نسخات 
السباق أو اإلنتاج التجاري 
منها، وقد اكتسى هذا التطور 
املتواصل لطراز بورشه 911 
أحدث حلة له مع النس���خة 
اجلديدة من »تارغا 4إس«. 
فقد زودت نس����خة القمة 
»911 تارغا 4إس« مبحرك من 
ست أسطوانات مسطحة سعة 
3.8 ليترات بقوة 400 حصان، 
وهو يتيح للسيارة التسارع 
من صفر إلى 100 كلم/س في 
غض����ون 4.4 ثوان مع علبة 
ت����روس PDK ذات القابضني 
ورزمة »س����بورت كرونو« 
Sport Chrono، وص����وال إلى 
س����رعة قص����وى تبلغ 296 

كلم/س.

الش����رق األوس����ط وأفريقيا 
م.م.ح، ف����ي كلم����ة له قبيل 
معرض قطر للسيارات 2014: 
»حترص بورشه دوما على 
االستفادة من تاريخها العريق 
والفريد في السباقات للتقدم 
بزخم كبير في قطاع السيارات 
وتطوير ابتكاراتها حتى أبعد 
حدود. لقد دأب مهندس����ونا 
على طرح تكنولوجيا حديثة 
واختبارها على حلبات السباق 
طوال عدة عقود من الزمن، قبل 
اعتمادها في جميع طرازاتنا 
املخصصة لإلنتاج التجاري، 
ما ضمن لس����ياراتنا ساللة 
عريقة متج����ذرة في رياضة 

السيارات«.
وأض����اف: »أن����ا أتطل����ع 
النقاب عن  شخصيا لكشف 
طرازي »918 سبايدر« اخلارق 
و»911 تارغا 4إس« اجلديدة أمام 
جمهور الشرق األوسط للمرة 
األولى. فهاتان السيارتان، على 
الرغم من اختالفهما لناحية 
التصميم، وليدتا فلسفة »أداء 
بورشه الذكي« املستوحاة من 
الس����باقات، التي تهدف إلى 
اس����تخراج أفضل أداء ممكن 
من السيارة. أنا واثق من أن 
اجلميع سيشاركوننا حماسنا 
الطرازين  الكبي����ر بهذي����ن 

املتألقني«.
تط���ل »918 س���بايدر« 
كس���يارة رياضي���ة خارقة 
أصيلة م���زودة بنظام دفع 
مختل���ط مع قاب���س، وهي 
تسطع كمثال مدهش ورائد 
عن الهندس���ة العصرية في 
الس���يارات، بعدما  قط���اع 
جنحت في اعتماد تكنولوجيا 

دأبت بورش����ه على نقل 
تكنولوجيا رياضة السيارات 
من احللبات إلى الطرقات طوال 
أكثر من 70 عاما. واآلن يستعد 
صانع الس����يارات الرياضية 
الفاخرة الس����تعراض أحدث 
نتائج هذه املقاربة في معرض 
قطر للسيارات 2014، حيث 
ستزخر منصة بورشه ببرهان 
آخر على هذه الفلسفة العريقة 
من خالل طرازي »918 سبايدر« 

و»911 تارغا 4إس«. 
يجسد طراز »918 سبايدر« 
Spyder 918 الرياضي اخلارق 
الت����زام بورش����ه املتواصل 
برياض����ة الس����يارات، حيث 
سيش����هد إطاللته اإلقليمية 
الدوحة،  األولى في مدين����ة 
مس����تعرضا قدراته الثورية 
ف����ي تكنولوجيا  والقوي����ة 
التنقل الكهربائي، التي جرى 
اختبارها في سيارة السباق 
»911 جي ت����ي3 آر هايبريد« 
أثن����اء   GT3 R Hybrid  911
مراح����ل تطويره����ا األولى. 
كما س����تتألق منصة بورشه 
بطراز »911 تارغا 4إس« 911 
Targa 4S اخلالب، الذي يطل 
كأحدث نسخة من طراز 911 
الفائز  الرياضي األسطوري 
بأكبر عدد من السباقات في 

تاريخ صناعة السيارات.
تركز بورشه أثناء تصميم 
سياراتها على نقل ابتكاراتها 
التقنية من سيارات السباق 
األصيلة إلى طرازات اإلنتاج 
التجاري. وق����د حفلت هذه 
املقارب����ة بس����بعة عقود من 
النج����اح املتواصل، متخض 
عنها وصول مجموعة كبيرة 
إلى س����يارات  التقنيات  من 
الوقود  الطرقات، مثل حقن 
املباش����ر وعلبة تروس ذات 
القابضني وصوال إلى مكابح 
السيراميك والدينامية الهوائية 
النشطة. وتستمر هذه الالئحة 
من التقنيات في النمو نظرا 
جلهود بورشه احلثيثة في 
نطاق رياضة الس����يارات، إذ 
يواصل تقنيو الشركة طرح 
ابتكارات جديدة في سيارات 
السباق سرعان ما جتد طريقها 
إلى طرازات اإلنتاج التجاري 

كافة. 
إكبيرغ،  وقال كريس����تر 
املدير التنفيذي لدى بورشه 

»هوندا الغامن« ترعى وتشارك احتفاالت هال فبراير

بالزينة والديكورات الزاهية 
التي  والرائعة والبالونات 
كانت تش���كل علم الكويت، 
إضاف���ة لعزف املوس���يقى 
الوطنية وما قدمه املتحدثون 
ومقدمو احلفل من أسلوب 
تفاعل���ي وتواصل���ي م���ع 
اجلمهور الكبير الذي حضر 
هذا الكرنڤال، حيث ش���مل 

احلفل االفتتاحي مسابقات 
ومشاركات عديدة للجمهور 
الذين جتاوز عددهم 15000 
ش���خص من جميع األعمار 

واجلنسيات. 
ومتيز حضور ش���ركة 
هوندا الغامن بعرض جميع 
س���يارات هوندا البالغة 9 
سيارات، حيث احتلت كل 
من هوندا بايلوت وهوندا 
كروس تور املنصة الرئيسية 
وعليهما أعالم الكويت، بينما 
توزعت 7 موديالت أخرى 
أنيقة  من هون���دا بطريقة 
املكان  واحتفالية في نفس 
الذي شهد العديد من األنشطة 
الفعاليات الترفيهية كالرسم 
على الوج���وه، والبالونات 
املزينة بالشعارات واملوسيقى 
وعزف DJ إضافة إلى هدايا 
هوندا التي مت توزيعها على 
احلضور وحتمل تصاميم 

تعكس الفخر بالكويت. 
الكبيرة  الش���هرة  ومع 
والثقة املزايدة التي حتظى 

بها هوندا في الكويت، فقد قام 
املنظمون على مهرجان هال 
فبراير باختيارها لتقدمي 24 
سيارة هوندا سيتي للفائزين 
في السحوبات اليومية طوال 
أيام مهرجان هال فبراير وفي 
جميع احملالت واملجمعات 
واجله���ات املش���اركة في 

مهرجان هال فبراير. 
تعتب���ر هون���دا الغامن، 
املوزع احلصري في الكويت 
اليابانية  ملنتجات هون���دا 
الس���يارات  العمالق���ة من 
الطاقة  ومنتجات ومعدات 
إل���ى احملركات  باإلضاف���ة 
واملعدات البحرية والدراجات 
النارية. ويتميز مركز خدمة 
سيارات هوندا الغامن املوجود 
في الشويخ بتصميمه الواسع 
واحلدي���ث، وبقاعة انتظار 
عصرية توفر خدمات رفاهية 
مميزة للعمالء أثناء انتظارهم 
تشمل كراسي مساج، ركن 
ألعاب الكترونية، ستااليت 

وإنترنت السلكيا مجانيا.

كان التشويق واالنتظار 
املتزايد الحتفاالت ومهرجانات 
هال فبراير ظاهرا في عيون 
جميع من حضروا الكرنڤال 
االفتتاحي لهال فبراير والذي 
مت تنظيمه وعرضه في شارع 
سالم املبارك مبنطقة الساملية 
يوم اجلمعة 31 يناير 2014. 
وكانت شركة هوندا الغامن 
حاضرة ومش���اركة بقوة 
الكرنڤ���ال حيث  في ه���ذا 
الش���ركة واحدة من  كانت 
أهم الرعاة األساسيني لهذا 
احلفل، وكذلك ملهرجان هال 
الذي يستمر شهرا  فبراير 
إلى ما مت  كامال. وإضاف���ة 
عرضه من جميع موديالت 
س���يارات هوندا، فقد قامت 
ش���ركة هوندا الغامن أيضا 
بأنشطة وفعاليات ترفيهية 
أخرى لزيادة متعة املشاهدة 
واملش���اركة ف���ي الكرنڤال 

االفتتاحي.
وتزينت الشوارع على 
طولها خ���الل هذا الكرنڤال 


