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• م�س�ؤولو «الكويتية» مع املنتخب

• منتخب الكويت للأوملبياد اخلا�ص

«الكويتية» الناقل الرسمي لمنتخب الكويت
لألولمبياد الخاص
�أع��ل��ن��ت ��شرك��ة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية رعايتها ملنتخب دولة
الكويت للأوملبياد اخلا�ص ممث ًال
بنادي الطموح الريا�ضي ،كونها
الناقل الر�سمي للمنتخب ،حيث
ودع��ت اخلطوط اجلوية الكويتية
ّ
وفد املنتخب الكويتي الذي غادر
يوم اجلمعة املوافق  8مار�س 2019
من مبنى الركاب « »T 4على منت
طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية
املتجهة �إلى العا�صمة الإماراتية
�أبوظبي للم�شاركة يف دورة الألعاب

العاملية الـ  15للأوملبياد اخلا�ص
والتي تنطلق مناف�ساتها بدءا من
� 14إلى  21احل��ايل ،وقد خ�ص�صت
اخلطوط اجلوية الكويتية للمنتخب
 10ك���اون�ت�رات ل����سرع��ة اجن���از
حجوزاتهم وت�سهيل انهاء اجراءات
ال�سفر.
و�سي�شارك الوفد الكويتي املكون
من  86ريا�ضي ًا يف � 8ألعاب هي:
كرة القدم املوحدة «بنني» وكرة
ال�سلة املوحدة «بنات» والبولينغ
املوحدة «بنني وبنات» ،وكرة اليد

املوحدة «بنني» ،والري�شة الطائرة
املوحدة «بنني وبنات» ،و�ألعاب
القوى «بنات» ،ورفع الأثقال «بنات»
وكرة الطاولة موحدة «بنات».
وب��ه��ذا ال�����ش��أن ،ق��ال مدير دائ��رة
العالقات العامة والإعالم يف �رشكة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية فايز
العنزي �إن رعاية اخلطوط اجلوية
الكويتية ملنتخب دول��ة الكويت
للأوملبياد اخلا�ص يف العا�صمة
الإماراتية �أبوظبي وامل�شارك يف
دورة الأل��ع��اب العاملية ال��ـ 15

للأوملبياد اخلا�ص  ،2019جاء
اميان ًا من حر�ص ال�رشكة على دعم
وت�شجيع �أب��ن��اء الكويت م��ن فئة
«ذوي الإع��اق��ة الذهنية» ليمثلوا
ال��ك��وي��ت يف امل��ح��اف��ل الدولية،
م�شري ًا �إلى �أن الكويتية تفخر بهم
وتثق يف امكانياتهم يف حتقيقهم
البطوالت وح�صد املراكز االولى
و�سط املناف�سة التي ت�شهدها تلك
الدورة ،حيث �إن م�شاركتهم والإقدام
على خو�ض تلك التجربة هي �إجناز
وجناح لهم.

• جانب من منتخب الأوملبياد اخلا�ص

« »VIVAتطلق جهاز سامسونغ
«األهلي المتحد» يعلن إطالق تطبيقه الجديد
 Galaxy S10الجديد مع باقات الدفع اآلجل عبر الهاتف النقال

�أطلقت �رشكة االت�صاالت الكويتية «،»VIVA
م�شغل االت�صاالت الأ�رسع منو ًا والأكرث تقدم ًا
يف الكويت ،جهاز �سام�سونغ Galaxy S10
اجلديد مع الإ�شرتاك ب�إحدى باقات الدفع
ابتداء من  30د.ك ،يف جميع فروع
الآجل
ً
« »VIVAومتجر « »VIVAالإلكرتوين،
وجناح خا�ص لتجربة الأجهزة يف فرعي
جممع الأفنيوز املرحلة الرابعة وجممع
املارينا.
وقال مدير �إدارة ات�صاالت ال�رشكات
يف VIVAعبد ال��رزاق العي�سى «يف
 ،VIVAتدعم بنيتنا التحتية املميزة
جمموعة من خدمات االت�صاالت التي
متكّ ن �صانعي الهواتف الذكية مثل
�سام�سونغ لإطالق الإمكانات الكاملة
م��ن الأج��ه��زة العاملية ،لإث���راء
جتربة عمالئنا».
ومت ت�صميم �سل�سلة هواتف
�سام�سونغ  Galaxyمبجموعة
وا�سعة من املزايا اال�ستثنائية,
حيث ي�شتمل هاتف Galaxy S10
على وح��دة ت�صوير مزدوجة
متطورة لل�صور الذاتية مدجمة
يف ال�����ش��ا���ش��ة� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى
ما�سح ب�صمة الأ�صبع املدمج
يف ال�شا�شة والآم��ن ،وخم�س
كامريات مبزايا احرتافية،
و�شا�شة عر�ض كبرية قيا�س
 6.4ب��و���ص��ات ،وبطارية
�أكرب حجم ًا ب�سعة 4،100
مللي �أمبري يف ال�ساعة،
مع ثالثة خيارات تخزين
خمتلفة.
يف ح�ي�ن متّ ت���زوي���د ه��ات��ف  Galaxy S10مبيزة
ما�سح الب�صمة املدمج يف ال�شا�شة والأم���ن� ،إ�ضافة �إل��ى العديد من
املزايا الأخ��رى  :مثل �شا�شة العر�ض بقيا�س  6.1بو�صات ،وكامريات مبزايا احرتافية ،
وبطارية ب�سعة  3,400مللي �أمبري يف ال�ساعة.
ويتوفر الهاتف للم�ستخدمني ب�سعة  128غيغابايت و 8غيغابايت من ذاكرة الو�صول الع�شوائي.

مشاركة إسبانية في معرض عالم الجمال
«بيوتي ورلد» الشرق األوسط

ي�شارك يف معر�ض عامل اجلمال «بيوتي ورلد» ال�رشق الأو�سط مبرور ال�سنني
�صفوة عالمات التجميل الدولية احلري�صة على االنخراط يف �أ�سواق ال�رشق
الأو�سط ،وذلك بو�صفه املعر�ض التجاري الأبرز ملنتجات التجميل واللياقة
البدنية الذي يخدم منطقة ال�رشق الأو�سط.
وت�شهد دورة  2019للحدث التجاري ومن�صة التوا�صل الأكرب يف ال�صناعة على
م�ستوى املنطقة م�شاركة جمموعة مغرية من العالمات العاملية الدولية يف
جمال التجميل ،ف�ض ًال عن امل�شاركة الإ�سبانية البارزة.
ي�شارك يف بيوتي ورلد ال�رشق الأو�سط � 2019أكرث من  1.750عار�ض ًا من 62
دولة ،حيث ينطلق املعر�ض يف � 15أبريل يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض و�ستكون امل�شاركة الإ�سبانية من �أبرز امل�شاركات من خالل �أكرث
من  50عار�ض ًا على م�ساحة �ألف مرت مربع هذا العام.
وتفيد رابطة « »STANPAمل�ستح�رضات التجميل و�أدوات الزينة والعطور
الإ�سبانية التي ي�شارك من خاللها �أكرث من � 50رشكة �أ�سبانية بارزة يف
بيوتي ورلد ال�رشق الأو�سط � ،2019أن �إ�سبانيا هي ثالث �أكرب م�صدر
للعطور يف العامل ،ومن بني �أف�ضل ع�رش م�صدرين عاملي ًا ملنتجات
التجميل والرعاية ال�شخ�صية.

مالك الهاشمي
تفوقت
في «الفروانية»

• طارق حممود

مبادرته التي ترتكز على االستدامة حققت نجاح ًا باهراً

بنك الخليج يواصل رعايته لـ«سوق قوت»

• �أحمد الأمري

• خالل الفعالية

�شهد املو�سم ال�ساد�س من «�سوق
ق��وت» وال���ذي اقيم ي��وم ال�سبت
املوافق  9مار�س احلايل يف �ساحة
ال�صفاة ،مدينة الكويت ،على
تعزيز �أهمية اال�ستدامة واملحافظة
على البيئة.
وقد اكت�سى بنك اخلليج بالنباتات
اخل�رضاء من خالل هذه املبادرة
الفريدة التي ترتكز على اال�ستدامة
والبيئة.
ا�ست�ضاف بنك اخلليج �إلى جانب
الن�شاطات الرتفيهية املمتعة،
جتربة ف�صل الربيع اخلالبة التي
• مالك الها�شمي

• خالل معر�ض اجلمال ال�رشق الأو�سط

�أع��ل��ن البنك الأه��ل��ي املتحد عن
�إط�لاق تطبيقه املحدث للخدمات
امل�رصفية عرب الهاتف النقال،
والتي توفر لعمالء البنك املزيد
من الراحة واخل�صو�صية والأمان
على م��دار ال�ساعة من خالل باقة
من اخلدمات امل�رصفية املتكاملة
والتي متكن العميل من الت�سجيل
م��ب��ا��شرة م���ن خ�ل�ال التطبيق
والتكامل مع خ�صائ�ص الب�صمة �أو
التعرف على الوجه على الهواتف
حمدثة
الذكية اجلديدة ،ون�سخة
ّ
من تطبيق حمول العمالت و�إمكانية
�إ�ضافة م�ستفيدين ُج��دد لإج��راء
التحويالت و�سداد الفواتري ،كذلك
ي�ستطيع العميل التعرف على
�أقرب فرع له من بني فروع البنك

املنت�رشة عرب جميع �أنحاء الكويت
 ،وكذلك التعرف على قائمة �أجهزة
البنك لل�رصاف الآيل �سواء ال�سحب
�أو الإيداع.
ال �سيما �أن��ه م��ازال عمالء البنك
االهلي املتحد يتمتعون بخدمات
التحويل الدويل واملحلي وت�سديد
فواتري اخلدمات وفواتري �رشكات
االت�صاالت املتنقلة ودفع التربعات
اخلريية ،بالإ�ضافة �إلى االطالع على
�أر�صدة بطاقاتهم وح�ساباتهم.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،الرئي�س
رح طارق
التنفيذي بالوكالة ��ص ّ
حممود ،قائال« :ت�أكيد ًا اللتزامنا
بتقدمي الأف�ضل لعمالئنا ،يت�ضمن
ال��ه��ام تغيريات
ه��ذا التحديث
ّ
عدة م�ستمدة من ردود
وحت�سينات ّ

الفعل املمتازة التي تلقيناها من
عمالئنا ،وهذا التحديث واحد من
�سل�سلة حت�سينات ت�شهدها جميع
قنواتنا الرقمية يف �إطار تركيزنا
ال�شامل على كافة القنوات الرقمية
للخدمات امل�رصفية ،ومع االقبال
املتزايد من العمالء الذين يعتمدون
على هواتفهم الذكية يحر�ص البنك
على اال�ستمرار بتطوير و�إبتكار
احدث التقنيات يف هذا املجال».
و�أكد حممود �أن البنك الأهلي املتحد
«حري�ص على مواكبة التكنولوجيا
لتقدمي �أرق��ى اخلدمات لعمالئنا
وتزويدهم بخربة م�رصفية �آمنة
ومريحة ،وه��ي ال�سمة الرئي�سة
التي كانت على ال���دوام مرتبطة
بعالمة البنك منذ �إن�شائه».

تفوقت الطالبة مالك
�إبراهيم الها�شمي يف
م��در���س��ة ال��ف��روان��ي��ة
امل��ت��و���س��ط��ة ب��ن��ات،
وتلقت تهاين �أ�رستها
وذويها بهذه املنا�سبة.
مربوك وعقبال التفوق
باجلامعة.

ت�ضمنت حديقة مذهلة وركن ًا
خا�ص ًا للت�صوير ذي طابع ربيعي،
�إلى جانب �إقامة ور�شة عمل فريدة
من نوعها لزراعة النباتات.
وا�ستمتع رواد ال�سوق مب�شهد
احلديقة الالفت للنظرامل�صحوبة
باملو�سيقى احلية .كما متت دعوة
ال��زوار للم�شاركة يف ور�شة عمل
ل��زراع��ة النباتات ،وتوجيههم
الختيار البذور قبل زراعتها يف
الرتبة والعناية بها .وبالإ�ضافة
�إلى ور�شة العمل ،قام بنك اخلليج
بو�ضع حمطة �إعادة تدوير مبتكرة

يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق ،مم��ا يعزز
التزامه جت��اه البيئة واحلفاظ
عليها.
وتعليقًا على هذه املبادرة� ،رصح
م�ساعد املدير العام لالت�صاالت
اخلارجية يف بنك اخلليج �أحمد
الأمري قائالً« :لطاملا حافظ بنك
اخلليج على التزامه القوي جتاه
املحافظة على البيئة ،ويف �إطار
�رشاكتنا م��ع �سوق ق��وت ،نحن
فخورون بتعزيز �أهمية املحافظة
على البيئة اخل����ضراء ون��ود �أن
ن�شكر كل من ان�ضم �إلينا ،كما

نتطلع نحو حتقيق ر�سالة البنك
لال�ستدامة والعمل مع ًا حلماية
بيئة الكويت».
ت�أ�س�س �سوق املزارعني املحليني
يف ع��ام  ،2013و�أ�صبح « �سوق
ق��وت» �سوق ًا وطني ًا على �أجندة
الفعاليات االجتماعية ال��ذي
ا�ستقطب �أكرث من  18الف زائر من
داخل وخارج الكويت يف املوا�سم
ال�سابقة ,ومت ت�صميم ال�سوق
جلذب واحت�ضان وت�سليط ال�ضوء
على �أ�صحاب امل�شاريع واحلرفيني
املحليني يف املجتمع الكويتي.

بنك برقان يعلن أسماء الفائزين بسحب حساب يومي
�أعلن بنك برقان عن �أ�سماء الفائزين يف ال�سحوبات اليومية على ح�ساب
يومي ،وقد فاز كل واحد منهم بجائزة � 5آالف دينار.
وكان احلظ يف هذه ال�سحوبات من ن�صيب :جا�سم حممد عبدالعزيز املطوع
وغدير �رساج وطالل ال�سلطان وحممود �رشف وفاطمة خم�صيد.
وبالإ�ضافة لل�سحب اليومي ،يوفر بنك برقان �سحب ربع �سنوي حل�ساب

«يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125الف دينار .وللت�أهل لل�سحوبات
الربع �سنوية يتعني على العمالء �أن ال يقل ر�صيدهم عن 500د.ك ملدة �شهرين
كاملني قبل تاريخ ال�سحب كما و�أن كل 10د.ك متثل فر�صة واحده لدخول
ال�سحب ,و�إذا كان ر�صيد احل�ساب  500دينار وما فوق� ،سوف يكون �صاحب
احل�ساب م�ؤهل ًاللدخول يف كل من ال�سحوبات اليومية والربع �سنوية.

