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»أونكوست كاش آند كري« يعيد إطالق »أونكوست«
بــدأ أونكوســت كاش آند 
كــري بإعادة تســمية العالمة 
التجارية وإطالق أونكوست، 
أحد أكبر متاجر املواد الغذائية 
واالستهالكية في الكويت، من 
خالل خطتها التوسعية التي 
إبــراز مكانتها  ســاهمت فــي 
بسرعة في جميع أنحاء الكويت.
 في أواخــر نوفمبر ٢٠١8، 
أعلــن أونكوســت ألول مــرة 
اســتحواذه على غلف مارت، 
سلسلة متاجر السوبر ماركت 
املشــهورة فــي الكويــت منذ 
عــام ١٩٩٩. وفي نقلة نوعية، 
ســمحت عمليــة االســتحواذ 
لشركة أونكوســت باالنتقال 
مــن امتالك 4 أفرع ذات مواقع 
اســتراتيجي، إلــى أن تصبح 
واحدة من العالمات التجارية 

الرائدة في مجال التجزئة. 
وخــالل حديثه عن عملية 
االســتحواذ وحملة التوســع 
للشركة، قال الرئيس التنفيذي 
ألونكوست صالح التنيب: ان 
اســتحواذ غلــف مــارت رفع 
إجمالي حصة أونكوســت في 
سوق األغذية احمللية إلى %4. 
وأضاف: »على مدى السنوات 
اخلمس املقبلة، نخطط لزيادة 
عدد الفروع التي منتلكها إلى 
35 فرعــا، ونتطلع إلى دخول 
أســواق جديدة مثل السوقني 
الســعودي واإلماراتــي مــن 
خالل شــراكات اســتراتيجية 
مع مجموعات البيع بالتجزئة 
في تلك البلــدان«. ومن خالل 
االســتحواذ علــى غلف مارت 
والتــي تبعتها إعــادة الهيكلة 
التنظيميــة الكبــرى، بــرزت 
أفرع أونكوست بثالثة أشكال 

ومحالت الســوبر ماركت إلى 
التوســع فيها، حيــث تعكس 
متاجر أونكوســت اكســبرس 
ومقرها الســاملية وأبوحليفة 
األجــواء اللطيفة والتي ميكن 
لربــات البيوت زيــارة املتجر 
في أي وقت لشــراء ما ينقص 
مكونات طبختهــا اليومية أو 
لشراء وجبات خفيفة لألطفال.
وملعرفة تفاصيل عضوية 
اونكوســت، قال رئيس قسم 
التســويق في الشــركة طالل 
الغربللــي: »منــذ أن أطلقنــا 
برنامــج العضويــة املجانــي 
اخلــاص بنا فــي عــام ٢٠١8، 
أصبــح لدينــا اآلن أكثــر من 
8٠.٠٠٠ عضو، نقدم لهم مكافآت 
االسترداد النقدي التي تصل إلى 
4% من قيمة الشراء والعروض 
األسبوعية التي تقدم خصومات 
كبيرة على مدار العام. عالوة 
علــى ذلك، لقد عقدنا شــراكة 
مع العالمات التجارية الرائدة، 
مثل كرمي وريد تاج وتوينتي 
فور ومستشفى شفاء اجلزيرة 

واألهلية للصيرفة، لتقدمي قيمة 
أكبر ألعضائنا«.

الشــركة  وحــول نشــأة 
املتميزة بأعمالها الفريدة، قال 
التنيب: »تأسس اونكوست عام 
٢٠١١ كأول متجــر جتزئة قائم 
علــى العضوية فــي الكويت. 
وكان ذلــك مبنزلــة تطــور 
طبيعي زاد من قوتنا في امتالك 
املسالخ وتشغيل سوق الفواكه 
واخلضراوات في الصليبية، كما 
افتتحنا فرعنا األول في سوق 
الفرضة وأصبحنا أول سوق 
مركــزي يوفر كل شــيء وأي 
شيء من اخلضراوات والفواكه 
واللحوم واألسماك الطازجة إلى 
منتجات التنظيف والغســيل 
املنزلية للعمالء بأسعار اجلملة، 

كل ذلك حتت سقف واحد«.
وأشــار إلى ان اونكوست 
لديه استراتيجية تسعير جيدة 
تتيح لعمالئه ميزة التســوق 
باجلملة في بيئة البيع بالتجزئة 
وتوفير أسعار مخفضة وجذابة 
جلميع املتسوقني في الكويت.

تنسيقية لعالمتها التجارية.
الشكل األول، وهو مفهوم 
»البيع باجلملة« الذي يشــمل 
أفرعــا تركز على تقدمي افضل 
قيمة للمتسوقني، وذلك يتضمن 
األفرع املوجودة في الصليبية، 
الفحيحيــل، اجلهراء،  حولي، 
العباســية، ومتجريــن فــي 
الشــويخ، حيث تســاعد هذه 
األفرع علــى تلبية احتياجات 
الكبيــرة والشــركات  األســر 
الصغيــرة التــي تــدرك قيمة 

الشراء بكميات كبيرة.
الشكل الثاني وهو مفهوم 
»السوبر ماركت« الذي يشمل 
األفرع املوجودة في العباسية 
وســلوى وخيطــان وحولــي 
والفروانيــة،  والفحيحيــل 
ويعتمــد مفهــوم تلــك األفرع 
على جتربة التسوق العائلي.

ويتبع اونكوســت مفهوم 
»اكســبرس«، الــذي أصبحت 
متاجره من أحــد أكثر متاجر 
البيــع بالتجزئــة طلبا والتي 
الكبــرى  املتاجــر  تتطلــع 

»كيدزانيا« ُتطلق مخيمها الصيفي املميز
لتعزيز املتعة والسرور خالل العطلة الصيفية

أعلنت »كيدزانيا الكويت«، 
مدينــة األطفــال النموذجية 
املصغــرة للتعليم الترفيهي 
الكويت، عــودة مخيمها  في 
الصيفــي املدهــش من جديد 
وحتضيرها باقة من األنشطة 
املمتعة املخصصة  الصيفية 
لألطفال. وسيحظى األطفال 
على مــدار 8 أســابيع، حتى 
١ أغســطس ٢٠١٩، بفرصــة 
االنضمام لنحو ٢٠ ورشة عمل 
جذابة ومميزة تثري هواياتهم 
واهتماماتهــم، عــالوة علــى 
االستمتاع مبجموعة متنوعة 
من األنشطة التفاعلية املليئة 
باملرح تقيهم حرارة الصيف 
ومتنحهــم فرصــة تكويــن 
صداقات جديدة وذكريات ال 
تنسى. وميكن ألولياء األمور 
االختيار مــن بني العديد من 
الباقات التي يوفرها البرنامج 
ابتداء من بطاقة ليوم الواحد، 
أو أسبوع أو أسبوعني أو ثالثة 
أسابيع أو شهر الكامل، املتاحة 
لألطفــال مــن فئــات عمرية 
مختلفــة، وتشــمل وجبــات 
الطعام وشهادة عند إكمال كل 
ورشة عمل وساعات إضافية 

من املرح غير احملدود.
وسيمنح مخيم كيدزانيا 
الصيفــي األطفــال فرصــة 
استكشــاف وإثراء هواياتهم 
واهتماماتهــم املختلفــة بدءا 
من العلــوم وتصميم األزياء 
والتمثيــل والفنون واحلرف 

التواصل االجتماعي والعمل 
اجلماعي في بيئة آمنة.

وميكن لألطفــال الصغار 
الذين تتراوح أعمارهم بني ٢ 
و4 ســنوات أيضا، االنضمام 
إلى املخيم الصيفي في الركن 
املخصص لهم، والذي يتضمن 
مجموعة متنوعة من األلعاب 
واألنشطة التي صممت لتطوير 
املهارات احلسية واالجتماعية 
واحلركية واإلبداعية لديهم منذ 
مراحل الطفولة املبكرة، وتوفر 

كيدزانيــا للبالغــني املرافقني 
لألطفال دون الثماني سنوات 

دخوال مجانيا للمدينة.
وستكون ساعات التسجيل 
والعمل في املخيــم الصيفي 
من األحد إلــى اخلميس، من 
الســاعة ٩ صباحــا حتــى 3 
ظهرا، وسيحظى األطفال في 
املخيم بأوقات مفعمة باملرح 
والتعلم واألنشطة اإلبداعية 
التي من شأنها تعزيز نشاطهم 
ومتعتهم خالل فصل الصيف.

مخيم كيدزانيا الصيفي يجمع األطفال في أجواء ممتعة

الرياضيــة  التحديــات  إلــى 
واأللعاب املمتعــة والتدوين 
عبر اإلنترنت وإعادة التدوير 

وغيرها الكثير.
وخــالل هــذا الصيف، لن 
تقتصر فوائد مخيم كيدزانيا 
الصيفــي على منــح األطفال 
فسحة لالبتعاد عن األجهزة 
الذكية واستكشاف مجموعة 
واســعة من الفرص املدهشة 
فحسب، بل سيتيح لهم تطوير 
مهارات حياة قيمة مثل مهارات 

عمل جماعي واستثمار للوقت ترفيه وتعليم

إجنازات متعددة لـ »زكاة الفحيحيل«خالل رمضان

KCST تشارك طلبة املرحلة الثانوية فرحة التخرج

مبرة املتميزين شاركت مبسابقة
»القرعون القرآنية« العاشرة في لبنان

حققت جلنة زكاة الفحيحيل 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
العديد من اإلجنازات اإلنسانية 
واخليرية الرائدة خالل شــهر 
رمضــان املبارك منهــا بناء ٩ 
بالهند وبنغالديش،  مســاجد 
وبنــاء مركــز إســالمي كبير 
ببنغالديــش، ومركز تعليمي 
بالهنــد، وســتقوم اللجنة في 
غضون األيــام القادمة بزيارة 
الــدول املســتفيدة الختيــار 
التــي ســتقام بهــا  املناطــق 
املشاريع، وذلك بالتنسيق مع 
وزارتي الشؤون واخلارجية.

وفــي هــذا الصــدد، قــال 
مدير اللجنــة إيهاب الدبوس: 
شــهدت اللجنــة خالل شــهر 
رمضــان تفاعال كبيرا من أهل 
اخلير، حيث تنوعت وتعددت 
مشاريعهم اإلنسانية منها ما 
يتم تنفيذه داخل الكويت ومنها 
باخلارج، فقامت اللجنة بتوزيع 
قرابة 55 ألف وجبة إفطار صائم 
بالداخل واخلــارج، ونحرص 
بدورنا على أن تكون وجباتنا 
مميزة ومشبعة، ونوفر املكان 
املناسب لرواد الوالئم ونختار 
مناطق األشد احتياجا ونحرص 
على التوثيق واإلشراف املباشر 

على توزيع الوجبات.
وتابع: شهد مشروع حفر 
اآلبار تفاعال مميزا حيث تلقت 
اللجنــة تبرعــات بحفــر 77 
بئرا تنوعت ما بني ســطحية 
وارتوازية والذي بدوره سيوفر 

الكويت  تواصــل كليــة 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
مســاعيها نحو دعم القطاع 
التربــوي والتعليمــي فــي 
تطبيقــا  وذلــك  البــالد، 
إلســتراتيجيتها املتعلقــة 
باملســؤولية االجتماعيــة 
نحو املجتمع، حيث شاركت 
عددا من الطالب والطالبات 
اخلريجــني مــن املرحلــة 
الثانويــة فرحــة تخرجهم 
عــن طريق رعايــة حفالت 
التخــرج والتــي أقيمت في 
الفتــرة االخيرة لعــدد من 
املدارس الثانوية في البالد.

وحول رعاية كلية الكويت 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
حلفالت التخرج هذا العام، 
أكــد مدير العالقــات العامة 
والتسويق في كلية الكويت 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
ابراهيــم املطــوع أن الكلية 

ليلى الشافعي

شاركت مبرة املتميزين خلدمة 
القرآن الكرمي والعلوم الشرعية 
ممثلة مبركز املتميزين للقراءات 
وعلومها في »مســابقة القرعون 
القرآنية العاشرة« في اجلمهورية 

اللبنانية األسبوع املاضي.
وحقق 6 من املقيمني املشاركني 
مــع املبــرة مراكــز متقدمــة في 
املســابقة، حيــث فاز املتســابق 
صادق النهاري باملركز األول في 
فرع القراءات العشر من طريقي 

الشاطبية والدرة.
وفاز املتســابق أبوبكر أحمد 
الظبي باملركز األول في مسابقة 
الروايــات، حيث شــارك برواية 
قالــون عــن نافــع واملتســابق 
محمــد عبدالغفار باملركز الثالث 
في فرع الروايات، حيث شــارك 
بروايــة ورش عن نافع وجتاوز 
عــدد املشــاركني الـ 5٠ مشــاركا 
ومشاركة من جنسيات مختلفة.

نسخة من القرآن الكرمي، بجانب 
تنفيذ مشروع تركيب عدادات 
املياه للمســتفيدين في الدول 
الفقيرة. وفيما يخص املشاريع 
اإلنتاجية التــي تقوم اللجنة 
بتنفيذها، والتي تهتم بتحويل 
األسر من العوز واالحتياج إلى 
العطاء واإلنتاج منها مشروع 
البقرة احللوب، حيث ستقوم 
اللجنة بتنفيذ ١١ مشروعا في 
بنغالديش وكمبوديا، وكذلك 
ســتقوم بتنفيــذ مشــروعني 
ملناحــل العســل فــي ألبانيا، 
ومشروع لتربية الدواجن في 
كمبوديا، وكذلك ستنفذ اللجنة 
مشــروع مكائــن اخلياطة في 
الهند وبنغالديش يستفيد منه 
45 أسرة، بجانب شراء محلني 

وذلك مــن منطلــق تفعيل 
دور املسؤولية االجتماعية، 
والتي نهدف من خاللها إلى 
دعم املجتمع مبختلف فئاته، 
ومشاركة الطلبة مناسباتهم 
وفعالياتهــم، مهنئا الطلبة 
جميعا على تخرجهم، وآمال 
منهم مواصلة العطاء وبذل 
الغالي والنفيس في سبيل 

خدمة هذا الوطن الغالي.
وأكد املطوع أن الكلية ال 
تدخر جهدا في مد يد العون 
مــع جميع اجلهــات، مؤكدا 
أهمية استمرار هذا التعاون 
مــن أجل أن ينعم الشــباب 
مبســتوى عال مــن الثقافة 
والتطور ومواكبة متطلبات 
العصــر، وتوفيــر الســبل 
أمامهم وفتح اآلفاق إلطالق 
طاقة االبداع فيهم لتحقيق 
طموحاتهــم ومتكينهم في 

جميع املجاالت.

وقفيني فــي الهند يصرف من 
ريعها على املشاريع اخليرية 
املتنوعة، بجانب تنفيذ مشروع 
نقل األمتعة ومشروع »الركشا« 
وهي وسيلة مواصالت سهلة 
ورخيصــة فــي بنغالديــش، 
موضحا ان اللجنة تلقت زكاة 
الفطــر مــن احملســنني والتي 
بلغت ١٠٠ ألف كيلو من األرز 
وقامت اللجنة بتوزيعها لألسر 
املستفيدة، حيث استمرت في 
مهمة التوزيع لقرابة الساعات 
األولى من صباح العيد حرصا 
من اللجنة على تنفيذ املشروع 
في األوقات الشرعية املخصصة 
له، كما دعمت اللجنة ١8 أسرة 
متعففة داخــل الكويت خالل 

الشهر الفضيل.

أن  بالذكــر  اجلديــر 
للعلــوم  الكويــت  كليــة 
والتكنولوجيــا أقدمت على 
رعاية احتفال التخرج لكل 
من هــذه املــدارس: ثانوية 
شــريفة العوضــي، ثانوية 
اليرمــوك، مدرســة أجيال، 
بنــت  العصمــاء  ثانويــة 
احلــارث، ثانويــة منيــرة 
الصبــاح، ثانويــة رزينة، 
ثانوية اجلهراء، ثانوية بيان، 
ثانوية طاهرة بنت احلارث، 
مدرسة NES، ثانوية فارعة 
بنت أبي الصلت، ثانوية أبرق 
خيطان، ثانوية جمانة بنت 
أبــي طالب، ثانويــة فاطمة 
الهاشــمية، ثانويــة لبنــى 
بنت احلارث، ثانوية جاسم 
اخلرافــي، ثانويــة فاطمــة 
الصرعــاوي، ثانوية خالدة 
بنت األسود، ثانوية اإلسراء، 

ثانوية مارية القبطية.

تنوعت ما بني بناء مساجد ومراكز تعليمية وعالج للمرضى

إيهاب الدبوس يشرف على مشاريع »زكاة الفحيحيل« اخلارجية

إبراهيم املطوع

صورة جماعية للمشاركني من مبرة املتميزين 

النظيفــة والصحيــة  امليــاه 
للمســتفيدين في عــدد كبير 
من املناطق التي تفتقر للمياه 
الصاحلة للشرب، الفتا الى أن 
هذا املشروع يساعد على حماية 
املستفيدين من أخطار اإلصابة 
باألمــراض اخلطيــرة نتيجة 
تلــوث امليــاه والتــي تتطلب 
تكاليف عالجيــة باهظة، كما 
ســتقوم اللجنة بشراء جهاز 
لعالج مرضى الفشــل الكلوي 
ببنغالديــش، حيــث يعانــي 
املرضــى هناك مــن التكاليف 
الكبيرة لعالج هذا املرض وقلة 
ذات اليد وبعد املســافات التي 
تتوافر بهــا األجهزة مما فاقم 
من معاناة املرضى، كما ستقوم 
اللجنــة بتوزيع أكثر من 3٠٠ 

دأبت خالل السنوات املاضية 
على دعم الطالب والطالبات 
على حد ســواء خالل إقامة 
حفــالت التخــرج أو غيرها 
مــن االنشــطة املدرســية، 
حيــث ان الكليــة حتــرص 
على املبــادرة ودعم الطلبة 
واملشــاركة فــي فعالياتهم،  احتفااًل بصالة العرض الرئيسية اجلديدة التي افتتحتها 

دار شــوبارد في شــارع نيوبونــد في لندن، تقدم شــوبارد 
إصدارا محدودا للغاية يتوافر حصريا ضمن اململكة املتحدة 
من مجموعة ساعات )L.U.C XPS 1860( الفائقة النحافة ذات 
الغطاء اخللفي للعلبة املثبت باملفصالت مثل غطاء ساعات 
اجليــب القدمية. تتالءم النقوش البارعة التي تنم عن ذوق 
جمالي رفيع مع اجلودة الفائقة في صناعة الساعات العصرية 
التي تفخر باملصادقة عليها بشعار »دمغة جنيڤ« للجودة. 
وحتت الغطاء الذهبي األبيض الذي يواري آلية احلركة من 
عيار )L-96.01( بلمساتها النهائية االستثنائية، يبرز شعار 
أسد اجنلترا بتفاصيل دقيقة محفوظة للمحظوظني الثمانية 

الذين سيقتنون هذه الساعة االستثنائية.
في اجنلترا أكثر من أي مكان آخر في العالم، تتجلى عالمة 
األســلوب املميز لألناقة في عدم إظهــار األيدي، وعلى غرار 
ذلك لطاملا متيزت شــخصية ساعة )L.U.C XPS( بالرصانة 
والغموض، حيث تظهر الساعات الثماني اجلديدة من موديل 
)L.U.C XPS 1860 Officer Royal Arms of England( على درجة 
كبيرة من الكياســة واالعتــدال، فتبدو الزخارف على جانب 
امليناء بغاية التحفظ وتتميز بنقش يدوي لزخارف لولبية 
متداخلــة )guilloche( على شــكل خلية النحل مصنوعة من 
الذهب األبيض. وعند الضغط على تاج الساعة ينفتح الغطاء 
املفصلي ليظهر الوجه اخللفي الزجاجي لعلبة الساعة، وتكشف 
عنــد ذلك ســاعة )L.U.C XPS 1960( عن روعتها وأصالتها. 
ينفتــح الغطاء املفصلي مبقدار °90 درجة بالضبط، ويثبت 
في هذه الوضعية ثبات احلارس الســكتلندي امللكي، ليبرز 

عندئــذ األســد الذي يرمز إلى ريتشــارد األول ملك إجنلترا، 
واقفا بشموخ في رسم تصويري منقوش على الوجه الداخلي 
من الغطاء. يعتبر خلو الســاعة من أي شائبة تشوبها أمرا 
جوهريا وبالــغ اخلصوصية فهي بالنهاية محجوزة لدائرة 
ضيقة من السادة األنيقني والذواقة، من رواد النوادي اخلاصة 

وشارع »سافيل رو« العريق خلياطي النبالء.
صمم الغطاء املفصلي اخللفي لعلبة ساعات اجليب القدمية 
حلماية زجاج الساعة، كما كان يوفر مساحة إلضفاء نقوش 
فريدة وشخصية، فأضفى بذلك الغطاء ملسة فنية وطقوسا 
مميــزة ترافق الضغط على الــزر املخصص لعمل مفصالت 
الغطاء. وفي ســاعة )L.U.C XPS 1960( أدمجت وظيفة هذا 
الزر في تاج الساعة لتمهد للكشف عن نقش يدوي بالكامل.

 )L.U.C XPS 1960( وعلى غرار العلبة، صنع ميناء ساعة
مــن الذهــب الصلب، وتزيــن مركز امليناء بنقــش لزخارف 
لولبية متداخلة )guilloche( على شكل خلية النحل، من خالل 
عملية زخرفية جترى بأساليب يدوية بالكامل. وتظهر هذه 
الزخارف أيضا بشــكل أكبر على الوجه اخلارجي من غطاء 
الســاعة، بينما ميثل النقــش على الوجــه الداخلي للغطاء 
شعارا أساسيا إلجنلترا يجسد قوة التاج ويتجلى في األسد 
الذي اختاره ريتشــارد قلب األسد ليظهر على ختمه امللكي 
الثاني وليســتمر بعدها في الظهــور لعدة قرون على العلم 
اإلجنليــزي، فهو رمز إلحســاس الفخر امللكــي وتعبير عن 
القوة واملكانة النبيلة. تكتســب الساعة أناقتها من توازنها 
وتناســب أبعادها، بينما يتم التأكيد على حرفيتها وجودة 

صنعتها »بدمغة جنيف« للجودة.

  »L.U.C XPS 1860 Officer Royal Arms of England« 
 ساعة.. قوة ريتشارد قلب األسد

أجود أنواع املنتجات في »أونكوست«


