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اقتصاد

تستطيع اجتياز مسافة  49كلم على الطاقة الكهربائية فحسب

املبادرة بالتعاون مع مدرسة املالحة البحرية املرتبطة بهيئة تدريب اليخوت الدولية

«بورشه» تطرح نسخة جديدة من «باناميرا» تولّد  680حصان ًا

مرسى الكوت يطلق مبادرة مدرسة
القوارب األولى من نوعها في الكويت

أق � ��وى ط � ��راز «س� �ب ��ورت ت ��وري ��زم ��و» ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ن �ظ ��ام دف� ��ع م �خ �ت �ل��ط م ��ع ق��اب��س
طراز بورشه اجلديد

عزَّزت بورشه نطاق سياراتها ذات الدفع املختلط عبر طرح
نسخة قمة جديدة من “باناميرا سبورت توريزمو” حتمل
اسم “باناميرا توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو”
.Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
محركي ،األول من ثماني أسطوانات
نْ
تتضمّن السيارة العتيدة
على شكل “ ”Vسعة أربعة ليترات مع شاحنيْ توربو والثاني
كهربائي ،ي��ولّ��دان ق��وة إجمالية تبلغ  680حصاناً (500
كيلوواط) وعزم دوران يبلغ  850نيوتن-متر عند دورات
محرّك تكاد ال تتخطى حدودها الدُنيا .تلك القوة تتيح للسيارة
التسارع من صفر إلى  100كلم/س في غضون  3.4ثوانٍ

وصوالً إلى سرعة قصوى تبلغ  310كلم/س .باإلضافة إلى
ذلك ،تستطيع أقوى نسخة من “سبورت توريزمو” اجتياز
مسافة تصل إلى  49كلم على الطاقة الكهربائية فحسب من
دون انبعاثات محلّية .وال ينحصر متيّز سيارة الصالون هذه
ذات الدفع املختلط ضمن فئتها بالتوازن الذي حتققه بني األداء
الرياضي والفعالية فحسب ،بل تزخر أيضاً مبستوى متقدم
من العملية أثناء االستخدام اليومي بفضل مفهوم تصميمها
الذي يحفل بترتيب للمقاعد على نسق  4+1وغطاء صندوق
أمتعة كبير ذي حافة حتميل متدنية وحجم أكبر.
من صفر إلى  100كلم/س في غضون  3.4ثوانٍ واستهالك

للوقود يبلغ  3.0ليتر 100/كلم .
كما ه��و احل��ال ف��ي نسخة القمّة م��ن ط��راز “باناميرا”
الصالون الرياضي ،تستعرض بورشه مجددا ً األداء املذهل
الكامن في تكنولوجيا الدفع املختلط من خالل طراز “سبورت
توريزمو” .فاستراتيجية التعزيز امل ُستخدمة في “باناميرا
توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو” ،ذات الدفع
املخصصة لإلنتاج التجاري ،مُستقدمة من سيارة
ّ
الرباعي
بورشه “ 918سبايدر”  Spyder 918الرياضية اخلارقة.
بنا ًء لذلك ،عند دورات متدنية تبلغ  1,400د/د فحسب ،يولد
محرك  V8مع شاحنيْ توربو ( 550حصان 404/كيلوواط)
واحمل��رك الكهربائي ( 136حصان 100/كيلوواط) عزم
الدوران األقصى لنظام الدفع وهو  850نيوتن-متر.
��ض االق��ت��ران امل ُندمج في وِ ح��دة
ويت ّم التحكم بجهاز ف ّ
الدفع املختلط بأسلوب كهروميكانيكي بواسطة “مُشغِّ ل
قابض كهربائي”  ،ECAما يضمن أوق��ات استجابة أقصر
وراح��ة أكبر للركاب .وتُستخدم علبة ت��روس Porsche
 )Doppelkupplung (PDKسريعة التعشيق من ثماني
سرعات لنقل القوة إلى نظام دفع رباعي نشط قياسي “نظام
بورشه للتحكم بالدفع”  .PTMويتيح مفهوم دفع “األداء
الكهربائي”  E-Performanceللسيارة التسارع من صفر
إلى  100كلم/س في غضون  3.4ثوانٍ  ،ومن  100إلى 200
كلم/س في غضون  8.5ث��وانٍ  ،هذا مع سرعة قصوى تبلغ
 310كلم/س .وعلى الرغم من مستوى األداء هذا ،ميتاز طراز
القمّة امل ُزوّ د بنظام دفع مختلط مع قابس بفعاليته الشديدة،
إذ يبلغ استهالكه للوقود  3.0ليتر 100/كلم واستهالكه
للطاقة  17.6كيلوواط-ساعة 100/كلم بحسب “دورة
القيادة األوروبية اجلديدة”  .NEDCكما تستطيع “باناميرا
توربو إس إي-هايبريد سبورت توريزمو” اجتياز مسافة
تصل إلى  49كلم وبلوغ سرعة قصوى بحدود  140كلم/س
على الطاقة الكهربائية فحسب من دون انبعاثات .يجدر
الذكر أنّ بطارية ’أيونات الليثيوم‘ تستطيع تخزين 14.1
كيلوواط-ساعة من الطاقة ،وميكن شحنها في غضون وقت
يتراوح بني  2.4و 6ساعات وفقاً للشاحن ووصلة التيار
الكهربائي.

«فوزية السلطان الصحية» تعلن عن انطالق سباق
 RunKuwaitاخليري بنسخته السابعة
اعلنت مجموعة فوزية السلطان الصحية
عن عودة السباق اخليري والسنوياملنتظر
 RunKuwaitفي نسختهالسابعة .ويتم
تنظيم السباق م��ن قبلمجموعة فوزية
السلطان الصحيةوالشريك امل��ؤس��س،
شركة أجيليتي ،والذي سيقام يوم السبت
املوافق  11نوفمبر  .2017وستكون نقطة
اإلنطالق لهذا احلدث املميز بدءا ً من املركز
العلمي.
ومنذ إنطالق امل��ب��ادرة في ع��ام ،2010
مت اختتام ستنسخناجحة للسباق والذي
عملتعلى م��س��ان��دة م��ب��ادارت مجتمعية
مختلفة .ومنذ العام  ،2013عمِل سباق
 RunKuwaitاخليري على مساعدة و
تعزيز الوعي وحشد الدعم املادي للمساهمة
ف��ي ت��ق��دمي سبل ال��رع��اي��ة ل�لأط��ف��ال ذوي
االحتياجات اخلاصة .حيث يتم تسخير
جميع رس��وم التسجيل لدعم مركز تقييم
وتأهيل األطفال التخصصي والغير ربحي
والتابع ملجموعة فوزية السلطان الصحية.
ولقد ساهم ريع سباق RunKuwaitمن

مارثون فوزية السلطان الصحية

العام في تقدمي خدمات مجانية إلى 20%
من األطفالفيمركز تقييم وتأهيل األطفال
الغير ربحيباإلضافة إلى دعم عملية العالج
إلى 60%من األطفال أيضا ً.

وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ص��رح��ت ال��دك��ت��ورة
إل��ه��ام احل��م��دان ،امل��دي��ر الطبي ملجموعة
فوزية السلطان الصحيةقائلة“ :نسعى
دائماً للتواصل مع أف��راد املجتمع كوننها

منظمة غير ربحية ول��ذل��ك يعود سباق
 RunKuwaitاخليري لهذه السنة باسم
جديد يعكس ويعززهدفنا بتوفير سبل
ال��رع��اي��ة املتخصصة لألطفال ف��ي مركز
تقييم وتأهيل األطفال .ويعد هذا الهدف هو
جوهر كل ما نقوم به من جهود ،كما نعتمد
دوما ً على كسب الدعم املستمر من املشاركني
في السباق وشركائنا وال��رع��اة من خالل
مساهماتهم السخية التي بدورها تستطيع
أن تغير حياة األطفال”.
وم��ن ناحيتها ،علقت هنادي الصالح،
رئ��ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة أجيليتي
ق��ائ��ل��ة “ :ت��ق��وم م��ب��ادرة RunKuwait
ليس فقط بتعزيز من��ط حياة صحي بل
يساعد مجهودها جلمع التبرعات على
إعطاء األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
فرصة للحصول على ال��دع��م واخل��دم��ات
التي يكونون في أمس احلاجة إليها .وهذه
هيالسنة السابعة لشراكتنا م��ع سباق
 ،RunKuwaitونحن نتوقع املزيد من
املشاركني في سباق هذا العام”.

الكوت يطلق مبادرة مدرسة القوارب

أعلن مشروع “الكوت” ،عن اطالقه ملدرسة قيادة
القوارب بالتعاون مع مدرسة املالحة البحرية وهيئة
تدريب اليخوت الدولية  ،لتوفير دورات تدريبية
مجانية معتمدة دولياً في املالحة البحرية وقيادة
القوارب لسكان الكويت.
ومتتد امل��ب��ادرة املكونة من سلسلة ورش��ات عمل
على مدى خمس أسابيع انطالقا ً من  17سبتمبر 2017
حتى  21أكتوبر  ،2017لتغطي منهجاً شامالً حول
قيادة القوارب والتي تتيح للراغبني فرصة التعرف
على أساسيات قيادة القوارب كاملالحة ،واملعدات،
وبروتوكوالت السالمة في الظروف الصعبة وتقنيات
الرسو .وسيكون هناك م��درب معتمد ليقدّم دورات
مفصلة حول مواضيع دقيقة ،باإلضافة الى
نظرية ّ
جلسات تدريبية عملية على منت أحد يخوت مرسى
ال��ك��وت امل��م��ي��زة .وبعد انتهاء ال���دورة التعليمية،
سيخضع املشتركون إلى امتحان يخولهم للحصول
على تراخيص قيادة القوارب مصدقة من قبل هيئة
تدريب اليخوت الدولية.
وسيترأس الدورة العملية الكابنت نواف القحطاني،
أول مواطن كويتي وخليجي يتم اعتماده من قبل
هيئة تدريب اليخوت الدولية كمدرب رئيسي لقيادة
اليخوت .ويتمتع القحطاني بخبرة تزيد عن  25عاماً،
باإلضافة الى ابحاره مسافة  20,000ميل بحري في
البحر األبيض املتوسط واخلليج العربي على منت
اليخوت الشراعية واليخوت املزودة باحملركات ،فضالً

عن تدريبه ملئات األشخاص احلائزين على شهادات
معترف بها دوليا ً برتبة قبطان بحري.
وتعليقا على هذه املبادرة ،قالت جمانه عطاالله
 ،مدير عام مشروع “الكوت”“ :نفخر بالتعاون مع
مدرسة املالحة البحرية إلطالق هذه املبادرة املميزة
التي تهدف ال��ى دع��م ك��ل م��ن يرغب بإضافة املزيد
إلى جتاربهم وتطوير اهتمامتهم في هذا املجال ،إذ
يعد مرسى الكوت املوقع األمثل لإلنطالق في رحلة
اكتساب خبرات وم��ه��ارات املالحة البحرية وتعلم
قيادة ال��ق��وارب واليخوت في الكويت .كما نتوجه
بالشكر للكابنت نواف القحطاني على مشاركته لنا من
خالل تقدميه للدورات التدريبية النظرية والعملية،
فضالً عن حرصه الشديد على سالمة جميع املشاركني
في هذه املبادرة”.
ستشكل مدرسة القوارب إضافة بارزة وفريدة من
نوعها إلى مرسى الكوت خاصة ،وإلى دولة الكويت
عامةً ،كونها تعد أول مدرسة مختصة في مجال تعليم
املالحة البحرية وقيادة اليخوت في الكويت ،وسيوفر
مرسى الكوت مبوقعه املميز الوجهة املثالية حملبي
اليخوت والقوارب وعشاق الرياضات املائية .وعلى
الراغبني باإلنضمام إلى املبادرة سرعة التسجيل نظرا ً
حملدودية عدد املشاركني.
يتضمن مشروع الكوت جتارب مميزة جتمع نسيج
غني من احملالت واملتاجر إلى جانب مرافق الترفيه
املمتدة على شاطىء بحري طوله  1.6كم.

الدوالر يتجاهل تقرير التوظيف الضعيف
قال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني امس
األحد ارتفع الدوالر األميركي مقابل العمالت الرئيسية
واستمر الدوالر في ارتفاعه هذا األسبوع على خلفية
البيانات االقتصادية اإليجابية مع دخولنا في الربع
ال��راب��ع م��ن  .2017فقد أثبت س��وق العمل مرونة
بالرغم من األضرار التي سببها إعصارا هارفيوإيرما.
وفي حني خسر االقتصاد  33,000وظيفة بشكل غير
متوقع ،يتوقع أن يحصل انتعاش مع عودة النازحني
إلى العمل .وباإلضافة إلى ذلك ،تراجع معدل البطالة
إلى مستوى متدن جديد وقفزت األجور بنسبة %0.5
ف��وق التوقعات .ويعتقد احملللون أن هناك حاجة
لنمو سنوي لألجور نسبته  %3.0من أجل الوصول
إلى النسبة التي يستهدفها مجلس االحتياط الفدرالي
والبالغة  .%2وتبلغ نسبة ارتفاع األجور اآلن %2.9

من سنة ألخرى ،لتدعم بذلك توقعات األسواق برفع
ألسعار الفائدة في ديسمبر.
ارتفعت أسواق األسهم األميركية وعوائد سندات
اخلزينة جنبا إلى جنب هذا األسبوع مع صدور بيانات
إيجابية ،وكرر العديد من أعضاء مجلس االحتياط
تعليقات جانيت يلن التي تدفع باجتاه رفع الدوالر،
قائلني إن التضخم ليس بحاجة لالرتفاع لتبرير رفع
آخر ألسعار الفائدة .وفي ظل هذا اإلحساس ،وسوق
عمل قريب من القدرة الكاملة ،ال يوجد ما مينع مجلس
االحتياط من رفع أسعار الفائدة في ديسمبر .وبلغ
العائد على سندات اخلزينة األميركية اإلسنادية ذات
مدة عشر سنوات أعلى مستوى له في خمس سنوات
عند  %2.40بسبب الثقة ،قبل أن يتراجع بشكل
طفيف.

استحوذت على عدة شركات للتوسع في مجال األنشطة الترفيهية

أرباح «طفل املستقبل» ملساهمي الشركة األم بلغت  1.4مليون دينار بنهاية عام 2016

طفل املستقبل حتتفل مبرور  25عاما على تأسيسها

جانب من املؤمتر الصحافي

قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس
االدارة لـ “طفل املستقبل” رشا خالد الغنيم
في كلمة لها خالل مؤمتر صحافي مبناسبة
م��رور  25عاما على تأسيس شركة طفل
املستقبل للعب وأدوات األطفال (ذ.م.م) :
يطيب لي باألصالة عن نفسي ونيابة عن
مجلس االدارة وع��ن زم�لائ��ي ف��ي االدارة
التنفيذية وجميع العاملني بالشركة أن
أرحب بكم ،وأشكركم على تلبيتكم دعوتنا
بحضور مناسبة ع��زي��زة على الشركة و
عمالئها وهي االحتفالية مبرور أكثر من 25

ال �غ �ن �ي��م :اإلي � � ��رادات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ب�ل�غ��ت  7.4م �ل �ي��ون ف�ي�م��ا وص ��ل م�ج�م��ل ال ��رب ��ح إل ��ى  2.8م �ل �ي��ون دي �ن��ار
عام على تأسيس شركة طفل املستقبل للعب
وأدوات األطفال .
وكشفت  :بلغ إجمالي حقوق مساهمي
الشركة مايقارب ال  21مليون وذل��ك حتى
تاريخه  ،كما قامت الشركة باحلفاظ على
زي��ادة توزيعات األرب��اح للمساهمني خالل
اخلمس سنوات األخيرة .

وذك���رت  :بلغت صافي أرب���اح الشركة
ملساهمي الشركة األم  1.4مليون دينار
كويتي بنهاية ع��ام  ،2016مما يعد طفرة
في تاريخ الشركة منذ تاريخ تأسيسها ،
وقد بلغت اإلي��رادات التشغيلية  7.4مليون
دينار  ،وق��د بلغ مجمل الربح  2.8مليون
دينار  ،ووصل اجمالي موجودات الشركة

 22.8مليون دينار  ،وبلغ اجمالي حقوق
امللكية  20.9مليون دينار كويتي ،منها أرباح
مرحلة تبلغ  3.5مليون دينار  ،واجمالي
مطلوبات الشركة  1.5مليون دينار.
واستعرضت ت��اري��خ الشركة قائلة :
تأسست شركة طفل املستقبل للعب وادوات
األط��ف��ال برأسمال وق��دره  150أل��ف دينار

 ،ومت افتتاح أول ف��روع ترفيهية عائلية
للشركة ب��ك��ل م��ن مجمع امل��ث��ن��ى ومجمع
اخلليجية مبدينة الكويت و كانوا يعدوا من
اشهر املجمعات التجارية فى ذلك الوقت.
وأصبح للشركة  5فروع تنتشر في مختلف
أنحاء الكويت وذلك بنهاية عام .2005
وتابعت  :ف��ي ع��ام  2005قامت شركة

طفل املستقبل الترفيهية العقارية والتي
ت��أس��س��ت ع���ام  1999ب��اإلس��ت��ح��واذع��ل��ى
شركة طفل املستقبل للعب وأدوات األطفال
وقامت بزيادة رأس مالها على عدة مراحل
حتى أصبح رأس امل��ال املدفوع يبلغ 11.6
مليون دينار كويتي  ،وخالل تلك الفترة منذ
تاريخ تأسيسها وحتى يومنا احلالي ،قامت
شركة طفل املستقبل الترفيهية العقارية
بالنمو املطرد في أنشطة الترفيه العائلي
والتركيز على تنويع استثماراتها باألنشطة
الترفيهية.

