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ينطلق اليوم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك

«زين» الشريك االستراتيجي للملتقى اإلعالمي
العربي السادس عشر

• الشيخ فواز اخلالد يقص شريط االفتتاح

إعادة افتتاح فرع بنك برقان

في الكوت مول بمنطقة الفحيحيل
• امللتقى اإلعالمي العربي ينطلق اليوم

����زود ال��رائ��د
�أع��ل��ن��ت «زي����ن» امل� ّ
للخدمات الرقمية يف الكويت عن
للملتقى
�رشاكتها اال�سرتاتيجية
ُ
الإعالمي العربي بن�سخته ال�ساد�سة
ع����شرة حت��ت �شعار «الإع��ل�ام..
متغيات ال�صناعة» ،والذي ينطلق
رّ
اليوم يف مركز ال�شيخ جابر الأحمد
الثقايف وي�ستمر حتى الغد حتت
رعاية �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر مبارك..
وذك��رت ال�رشكة يف بيان �صحايف

�أن �رشاكتها اال�سرتاتيجية للملتقى
الإعالمي العربي على مدى ال�سنوات
الثمانة املا�ضية ت�أتي من منطلق
حر�صها على تفعيل وتعزيز خمتلف
اجل��وان��ب الإع�لام��ي��ة والثقافية
داخل املجتمع ،فال�رشكة فخورة
بكونها �رشيك ًا رئي�سي ًا يف جناح
هذا امللتقى الأب��رز من نوعه على
م�ستوى املنطقة العربية ،كون زين
من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الرائدة
يف القطاع اخلا�ص الكويتي ،وملا

لهذا اجلانب من ت�أثري كبري على
امل�ؤ�س�سات والأفراد ،والذي تقوم
ال�رشكات م��ن خالله بالتوا�صل
م��ع �أك�ب�ر ع��دد ممكن م��ن �رشائح
املجتمع.
وبينت «زين» �أن الن�سخة ال�ساد�سة
ع�رشة من امللتقى ت�شهد هذا العام
ُم�شاركة �أكرث من � 250إعالمي ًا عربي ًا
و 150طالب ًا وطالبة من كلّيات
الإعالم العربية املختلفة ،وي�شمل
تنظيم  12جل�سة حوارية وور�ش عمل

وندوات وحوارات مفتوحة بتواجد
كبار امل�س�ؤولني من الدول العربية
من �ضمنهم وزراء خارجية ووزراء
�إعالم وملاّ ك امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ال��ع��رب��ي��ة وك��ب��ار م�س�ؤوليها،
بالإ�ضافة �إلى نخبة من الإعالميني
والكتّاب وال�صحافيني واملذيعني
والفنانني� ،إلى جانب الأكادمييني
و�أ�ساتذة الإعالم ،ف�ض ً
ال عن اختيار
�سلطنة عمان ك�ضيف �رشف لفعاليات
امللتقى هذا العام.

�أعلن بنك برقان عن �إع��ادة افتتاح فرعه الكائن يف
منطقة الفحيحيل مبوقع جديد هو «الكوت مول»
برعاية وح�ضور حمافظ الأح��م��دي ال�شيخ فواز
اخلالد .وقد �أعاد بنك برقان تواجده بالكوت مول
حتديد ًا لإميانه بالو�صول �إلى �أكرب �رشيحة ممكنة
من العمالء ،حيث يعترب الكوت مول واحد ًا من �أكرب
وجهات الت�سوق والرتفيه يف الكويت .كما يعد الفرع
اجلديد مالئم ًا ال�ستقبال وا�ستيعاب العمالء �سواء
املقيمني يف منطقة الفحيحيل واملناطق املحيطة بها
�أو زائري الكوت مول.
ح�رض حفل االفتتاح �إل��ى جانب حمافظ الأحمدي،
رئي�س جمل�س �إدارة بنك برقان ماجد عي�سى العجيل
والرئي�س التنفيذي – الكويت رائد الهقهق ونا�رص
القي�سي رئي�س املجموعة امل�رصفية ال�شخ�صية،
بالإ�ضافة �إلى كبار املدراء وامل�س�ؤولني يف حمافظة

الأحمدي وبنك برقان.
ول�ضمان راحة العمالء ،مت نقل ح�ساباتهم احلالية
�إل��ى الفرع اجل��دي��د ،حيث ميكنهم �أداء اخلدمات
امل�رصفية والقيام باملعامالت املالية يف املوقع
اجلديد.وباملنا�سبة �رصح حمافظ الأحمدي ،ال�شيخ
فواز اخلالد�« :أن افتتاح فروع عديدة للبنوك الكويتية
والعاملية يف الكويت اجما ًال ويف حمافظة الأحمدي
على وج��ه التحديد ،وي��ع��زز منظومة اخلدمات
امل�رصفية واملالية يف املحافظات� .سيقوم فرع بنك
برقان اجلديد بتعزيز اخلدمات املالية وامل�رصفية
ملواطنينا يف منطقة الأحمدي ،متوجه ًا بال�شكر �إلى
رئي�س جمل�س الإدارة وموظفي بنك برقان على اجلهود
املبذولة الجناز هذا الفرع ،متمني ًا لهم التوفيق
ولكل البنوك الكويتية يف مواكبة م�ستجدات ال�صناعة
امل�رصفية.

تكريم متطوعي هيئة أسواق المال في البرنامج

التوعوي التربوي المشترك مع جمعية إنجاز الكويتية
مببادرة كرمية من جمعية �إجناز الكويتية وبالتن�سيق مع مكتب التوعية لدى
هيئة �أ�سواق املال ،مت تكرمي موظفي الهيئة املتطوعني يف تنفيذ فعاليات
برامج التعاون امل�شرتك بني اجلهتني ،وذلك يوم اخلمي�س املوافق  18ابريل
 ،2019مبقر الهيئة.
موقع بني اجلهتني يف نوفمرب من
وت�أتي هذه الربامج تنفيذ ًا لعقد رعاية
ٍ
عام  ،2016توزعت على عدة مراحل امتدت لعامني درا�سيني ا�ستهدفت تعزيز
مقومات الثقافة املالية ون�رش الوعي املايل يف القطاع التعليمي وحتديد ًا يف

مرحلتي التعليم املتو�سطة والثانوية يف مدار�س حكومية وخا�صة من كافة
املحافظات الكويتية.
هذا ،وقد تنوعت الربامج التوعوية والتعليمية املنفذة بني برناجمي «قراراتي
املالية ،وم�رشوع العمر» للمرحلة املتو�سطة وبرناجمي «التمويل ال�شخ�صي،
وخميم االبتكار» للمرحلة الثانوية ،و�أف�ضت �إلى تنفيذ « »192ور�شة عمل
توعوية نفذها متطوعون من منت�سبي الهيئة يف « »48مدر�سة ومت فيها ت�أهيل
نحو « »2216طالب ًا وطالبة يف املرحلتني التعليميتني املتو�سطة والثانوية.

• محافظ األحمدي وماجد العجيل يتوسطان مسؤولي البنك واحلضور

«الكويتية» الناقل الرسمي لماراثون
اتحاد المصارف الليلي
رعت �رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية �سباق املاراثون
الليلي من تنظيم احتاد م�صارف الكويت واملقام لل�سنة
الثانية على التوايل يف جممع مروج ،حيث �شارك يف
املاراثون نحو  1000مت�سابق من خمتلف اجلن�سيات
واالعمار مب�سافة ت�صل �إلى  5كليومرتات موزعني على
فئتني االولى للرجال والأخرى لل�سيدات ،حيث يهدف
املاراثون لدعم منط احلياة املثالية وال�صحية لكافة
�أفراد املجتمع.
وقد قامت اخلطوط اجلوية الكويتية بامل�شاركة
بتكرمي الفائزين وتهنئتهم على ح�صدهم املراكز
الأول��ى �سواء للرجال �أو ال�سيدات ،كما مت تكرمي

• موظفو الهيئة املتطوعون في تنفيذ البرنامج

فريقه أحرز لقب كأس اتحاد المصارف

اخلطوط اجلوية الكويتية على رعايتها ودعمها لتلك
الفعالية.
وعلى هام�ش املاراثون ،قال مدير دائرة العالقات
العامة والإعالم يف اخلطوط اجلوية الكويتية فايز
العنزي ان اخلطوط اجلوية الكويتية حر�صت على
رعاية املاراثون كناقل ر�سمي له وذلك ملا له من
�أهمية يف تطبيق �سيا�ساتها للم�س�ؤولية االجتماعية
لل�شباب والريا�ضة ،حيث تعمل اخلطوط اجلوية
الكويتية على دعم الريا�ضة ملا لها من �آثار �إيجابية
على ال�صحة وخ�صو�صا ً ال�سعي نحو تثقيف املجتمع
ملثل هذه الريا�ضات.

بنك الخليج يحتضن الفعاليات الفنية

في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

• الفائزون في املاراثون على منصة التتويج
• مساعد األمير

يحت�ضن بنك اخلليج الفعاليات
الفنية من خالل رعايته الذهبية
لإن��ت��اج �ضخم ج��دي��د للم�رسحية
الغنائية «مذكرات بحار» يف مركز
ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف.
ويعيد مركز ال�شيخ جابر الأحمد
ُ
الثقايف عر�ض «م��ذك��رات بحار»
يف الفرتة من � 24إل��ى � 27أبريل
احلايل ،ومن � 29أبريل �إلى  2مايو
املقبل ،وهي ملحمة ال�شاعر الراحل
حممد الفايز واملو�سيقار الكبري
غنّام الديكان ،مب�شاركة كرمية
من الفنان القدير �شادي اخلليج،
وب��ر�ؤي��ة درام��ي��ة خمتلفة �صاغها
الروائي ال�شاب �سعود ال�سنعو�سي،
م�ستلهمة م��ن ق�ص�ص و�شخو�ص

ومزودة بن�صو�ص من ديوان
املا�ضي
ّ
«م��ذك��رات بحار» لل�شاعر الراحل
حممد الفايز.
وطوال فرتة العر�ض� ،سيقوم بنك
اخلليج بتوزيع ع��دد من الهدايا
املميزة� ،إلى جانب توافر جناح
خم�ص�ص للت�صوير وذل��ك لتوثيق
ذك��رى جتربتهم .وت ��أت��ي رعاية
بنك اخلليج �ضمن �إط��ار برنامج
امل�����س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ذي
يتبناه ،وانطالقا من �إميانه العميق
والطويل الأمد ب�أهمية �إحياء الرتاث
الكويتي واحلفاظ على التقاليد
الكويتية العريقة.
وقد �أح��رز فريق بنك اخلليج لقب
ك�أ�س احتاد م�صارف الكويت لكرة

• فريق بنك اخلليج يرفع الكأس

القدم �إث��ر تغلبه على فريق بنك
بوبيان.و�أقيمت البطولة حتت
رع��اي��ة رئ��ي�����س احت����اد م�صارف
الكويت و�شهدت خاللها املباراة
النهائية التي �أقيمت على ا�ستاد
النادي العربي الريا�ضي يف منطقة
املن�صورية ،فوز فريق بنك اخلليج
على مناف�سه فريق بنك بوبيان
بنتيجة .0-3
وقامت �إدارة احتاد م�صارف الكويت
بتقدمي امليداليات �إلى �أع�ضاء فريق
بنك اخلليج لكرة القدم تقدير ًا
جلهودهم واحرازهم لقب الفوز .كما
مت تكرمي العبي البطولة حيث ح�صل
كل من �أحمد غلوم على لقب «�أف�ضل
حار�س مرمى» ،ووليد ال�شمري على

لقب «�أف�ضل العب» للبطولة.
وتعليق ًا على الفوز� ،رصح �أحمد
الأم��ي�ر ،م�ساعد امل��دي��ر العام
لالت�صاالت اخلارجية ل��دى بنك
اخلليج قائالً« :ي�سعدنا �إحراز فريقنا
لقب ك�أ�س البطولة ،وبالنيابة عن
بنك اخلليج� ،أود �أن �أهنئ الفريق
على ال��ت��زام��ه و�أدائ����ه املتميز.
ويحر�ص البنك على م�ساندة ودعم
موظفيه وحثهم على امل�شاركة يف
الفعاليات الريا�ضية وغريها،
وتعد بطولة احتاد م�صارف الكويت
لكرة لقدم فر�صة مثالية لتوا�صل
�أفراد عائلة بنك اخلليج فيما بينهم
واالحتفال ب��روح الفريق الواحد
والتي �شهدناها طوال البطولة».

• شعار «الكويتية» يتوسط الفائزين واملوظفني

