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«إيكويت» تدعم جهود بيت السدو في الحفاظ

على تراث النسيج الخليجي وتقاليده الفنية

• جانب من التكرمي

�أعلنت جمموعة ايكويت ،وهي
�رشكة برتوكيماويات عاملية ،عن
دعمها جلهود بيت ال�سدو الكويتي
ال�شهري الذي ي�سعى �إلى احلفاظ
والرتويج للرتاث الثقايف اخلليجي
وفن احلرف اليدوية البدوية وعلى
وج��ه اخل�صو�ص فن الن�سيج� ،إذ
تقوم ال�رشكة برعاية �أحدث برامج
بيت ال�سدو التي �أثمرت بافتتاح
«�ستوديو �سدي» الذي يهدف �إلى
�إعادة �إحياء هذا املوروث الثقايف
بني اجليل ال�شبابي من الفنانني

والأف���راد ،وذل��ك �سعي ًا لتطويره
و�إعادة ابتكاره ب�شكل معا�رص.
وقالت م�ساعد الرئي�س التنفيذي
لالت�صاالت وال��ع�لاق��ات العامة
واحلكومية يف �رشكة ايكويت،
د .عبري العمر�« :إن جمموعة ايكويت
تقوم بدعم واال�ستثمار يف برامج
ذات �أب��ع��اد اقت�صادية وتعليمية
التقدم الإيجابي
وبيئية ت�ساهم يف
ّ
نحو حتقيق �أه���داف املجموعة
لال�ستدامة ،وه���ذا م��ا ت��ق��وم به
مبادرة �ستوديو �سدي التي تدعم

�إعادة �إحياء الرتاث الثقايف».
وم��ن جهتها ،ق��ال��ت ع�ضو فريق
التنمية امل�ستدامة يف �رشكة ايكويت،
فاطمة الفار�سي« :يعد بيت ال�سدو من
املتاحف واملراكز الثقافية القليلة
ج��د ًا يف الكويت التي حتافظ على
جزء �أ�سا�سي من ثقافتنا املحلية.
�إننا نتطلع �إل��ى ر�ؤي��ة ما �سيبتكره
الفنانون ال�شباب عرب ربط ما�ضينا
بحا�رضنا وامل�ستقبل الذي يطمحون
له ،وندعو اجلميع للم�شاركة يف
هذه التجربة الثقافية الغنية».

بنك الخليج يعلن عن الفائزين
بسحب الدانة األسبوعي
�أجرى بنك اخلليج �سحب الدانة الأ�سبوعي بتاريخ
� 21أبريل احل��ايل ،و�أعلن من خالله عن �أ�سماء
الفائزين اخلم�سة خالل الفرتة من � 14إلى � 18أبريل
 2019بجوائز نقدية قيمة كل منها  1000دينار،
�أ�سبوعياً:
وفيما يلي �أ�سماء الفائزين اخلم�سة لهذا الأ�سبوع:
• �شيخة خالد الأحمد اجلابر ال�صباح
• ابت�سام يو�سف حيدر حممد
• نادية �سعد خلف العازمي
• وفاء عو�ض م�سعود العجمي
• �سعود حممد �رشيدة ال�شمري
هذا ،ويجري بنك اخلليج �سحب الدانة ربع ال�سنوي
الثاين على اجلائزة البالغة قيمتها  250.000دينار
يف  26يونيو املقبل ،يليه ال�سحب ربع ال�سنوي
الثالث يف � 25سبتمرب  2019على جائزة قيمتها
 500.000دينار� .أما ال�سحب الأخري ف�سوف يقام

يف  16يناير  2020و�سيتخلل هذا ال�سحب تتويج
مليونري الدانة لعام  2019ال��ذي �سيح�صل على
جائزة بقيمة مليون دينار.
وي�شجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة فر�ص
فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي يتم �إيداعها
يف احل�ساب ،با�ستخدام خدمة الدفع الإلكرتوين
اجلديدة املتاحة عرب موقع البنك الإلكرتوين
وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر ح�ساب ال��دان��ة العديد من اخلدمات
املتميزة لعمالئه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع
احل�رصي» التي متنح عمالء الدانة حرية �إيداع
النقود يف �أي وقت ينا�سبهم� ،إ�ضافة �إلى خدمة
«احلا�سبة» املتاحة عرب موقع البنك الإلكرتوين
متكن عمالء الدانة
وتطبيق الهواتف الذكية ،والتي ِّ
من احت�ساب فر�صهم للفوز يف �سحوبات الدانة
الأ�سبوعية ،ربع ال�سنوية وال�سنوية.
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الشركة مستمرة في تعزيز استراتيجيتها لالستدامة تجاه القطاع البيئي

«حلم أخضر» البيئية
«زين» تتعاون مع ُمبادرة ُ
����زود ال��رائ��د
�أع��ل��ن��ت زي���ن امل� ّ
للخدمات الرقمية يف الكويت
«حلم
عن تعاونها مع ُم��ب��ادرة ُ
�أخ����ضر» البيئية مبنا�سبة يوم
الأر���ض ال��ذي يحتفل به العامل
يف � 22أبريل من كل عام ،وهي
ُ
املبادرة التي تهدف �إلى تعزيز
ال��وع��ي البيئي يف الكويت من
خالل التوعية ب�أهمية ا�ستبدال
املزروعات امل�ستوردة باملحلية
والتعريف ب�أ�صنافها املختلفة
وفوائدها لبيئة الكويت.
وذك��رت ال�رشكة �أن بداية ثمرة
«حلم
ومبادرة ُ
التعاون بني زين ُ
�أخ�رض» قد �شهدت تواجد الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة زي��ن الكويت
�إميان الرو�ضان والنا�شط البيئي
ورئي�س فريق حلم �أخ�رض �شبيب
العجمي ،واللذان قاما بزراعة
�أول �شتلة �ضمن � 10آالف �شتلة قام
العجمي ب�إهدائها لزين ،وذلك
يف مقر ال�رشكة الرئي�سي يف
ال�شويخ ،حيث تتكون ال�شتالت
من �أكرث من � 40صنف ًا من خمتلف
امل��زروع��ات املحلية الع�ضوية
ليتم زراعتها يف جميع �أنحاء
الكويت بهدف تعزيز الوعي
البيئي باملجتمع.
و���س��ت��ق��وم زي���ن م��ن خ�ل�ال هذا
التعاون بزراعة �أك�ثر من 200
�شتلة من ال�شتالت امل��ه��داة يف
امل�ساحات الزراعية التي تحُ يط
مبقر ال�رشكة الرئي�سي ،بحيث

• أميان الروضان وشبيب العجمي زرعا الشتلة األولى باملبادرة

�سيتم ا���س��ت��ب��دال امل���زروع���ات
امل�ستوردة املزروعة حالي ًا بهذه
ال�شتالت املحلية والع�ضوية
التي تفيد بيئة الكويت ،و�سيتم
ت��وزي��ع الكمية املتبقية من
ال�شتالت على خمتلف امل�ؤ�س�سات
واجلهات داخل الدولة كاملدار�س
وامل�ساجد واجلامعات والأماكن
العامة وغريها لتتم زراعتها
ب��ه��دف ن����شر ال���وع���ي البيئي

وتعزيز ثقافة املجتمع البيئية
حول �أهمية زراع��ة املزروعات
املحلية بد ًال من امل�ستوردة ،هذا
بالإ�ضافة �إل��ى ت�شجيع موظفي
زين على زرع ال�شتالت املحلية
يف منازلهم ون�رش هذه الر�سالة
البيئية بينهم.
وبينت ال�رشكة �أن تعاونها مع
هذه ُ
املبادرة البيئية �أتى حتت
مظلّة ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية

االجتماعية واال�ستدامة جتاه
القطاع البيئي ،والتي ترتكز
على دعم خمتلف املبادرات التي
تخدم جماالت البيئة باعتبارها
ق�ضية بغاية الأهمية يف حياة
اجلميع ،حيث ت�سعى ر�سالة
زين االجتماعية �إلى احلفاظ على
املوارد الطبيعية وتعزيز الإدراك
ب�أهمية ال��وع��ي البيئي داخل
املجتمع الذي تعمل فيه.

«الكويتية» رعت الدورة الرياضية الثامنة للجامعات
ومؤسسات التعليم العالي الخليجية

• تكرمي اخلطوط اجلوية الكويتية

رعت �رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية ال��دورة الريا�ضية
الثامنة للجامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س
التعاون اخلليجي ب�صفتها الناقل الر�سمي للدورة ،والتي
ا�ست�ضافتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالل
الفرتة من  10 –1احلايل وذلك مب�شاركة نحو  730ريا�ضيا
و�إداريا ميثلون  16م�ؤ�س�سة تعليمية خليجية ،كما ت�ضمنت
الدورة اقامة مناف�سات يف �ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة
و�ألعاب القوى وال�سباحة والتن�س وكرة الطاولة واخرتاق
ال�ضاحية ا�ضافة الى كرة القدم ال�صاالت.
وبهذا ال�ش�أن ،قال مدير دائرة العالقات العامة والإع�لام يف
اخلطوط اجلوية الكويتية فايز العنزي ان رعاية اخلطوط
اجل��وي��ة الكويتية ل��ل��دورة الريا�ضية الثامنة للجامعات
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف
دولة الكويت جاء اميان ًا منها ب�رضورة تعزيز روح الأخوة
والتعاون بني �أبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي ،م�شري ًا
ي�رشفها �أن تكون حا�رضة وم�شاركة يف مثل
�إلى �أن «الكويتية»
ّ
تلك االن�شطة والفعاليات التي تعمل على تقوية ومتتني روابط
ال�صلة يف البيت اخلليجي ،الفت ًا يف الوقت ذاته �إلى �أن ذلك
يعد واجب ًا وطني ًا على اخلطوط اجلوية الكويتية ب�صفتها الناقل
الوطني لدولة الكويت.

«البحري» ك ّرم اللجنة التنظيمية والتحكيمية

والفائزين في مسابقة للزوارق السريعة
• سيارة أستون مارتن

التميز واإلبداع يعودان بزخم جديد

«أستون مارتن» تواصل العمل إلعادة تطوير سيارتها

احتفلت جلنة ال����زوارق ال�رسيعة
والويك ب��ورد ،يف النادي البحري
الريا�ضي بتكرمي �أع�ضاء اللجنة
التنظيمية ،وجلنة التحكيم ل�سباق
الكويت للزوارق ال�رسيعة للمو�سم
احل��ايل  ،2019ال��ذي نظمته حتت
رعاية وزي��ر الإع�ل�ام وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد نا�رص اجلربي
على امتداد ثالث جوالت� ،إلى جانب
تكرمي امل�شاركني يف م�سابقة الت�صوير
اجل��وي ،والإع�لان عن الفائزين يف

امل�سابقة وتكرميهم.
وق��د �أق��ي��م حفل ال��ت��ك��رمي بح�ضور
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���ن���ادي م�.أح��م��د
ع��ب��دال��ل��ه ال��غ��امن ،و�أم��ي�ن ال�رس
العام خالد الفودري ،و�أمني ال�رس
العام امل�ساعد حممد الفار�سي،
ورئي�س جلنة الرتاث البحري علي
القبندي ،ورئي�س جلنة العالقات
العامة -الإعالم حممود �أبو القا�سم،
�إل���ى ج��ان��ب ع���دد م��ن املدعوين
وامل�شمولني يف احل��ف��ل ،ومت يف

احلفل ال��ذي �أ��شرف عليه تنظيمه
رئي�س جلنة ال��ق��وارب ال�رسيعة
والويك بورد علي ال�شمايل ،توزيع
ال��دروع وال�شهادات على املحتفى
بهم ،فيما مت الإع�ل�ان عن �أ�سماء
الفائزين يف م�سابقة الت�صوير اجلوي
عرب الطائرات ال�صغرية ذات التحكم
عن بعد «الدرون» والتي �شارك فيها
ما ال يقل عن  10مت�سابقني من هواة
فن الت�صوير ،وفاز يف املركز الأول
فيها �أحمد بورحمه ،وج��اء ثانيا

األسطورية الشهيرة «دي بي  4جي تي زاغاتو»
ّ

ك�شفت «�أ�ستون مارتن» ،العالمة
الربيطانية الرائدة املتخ�ص�صة
ب�صناعة ال�سيارات الريا�ضية
ال��ف��اخ��رة ،ع��ن ا�ستمرار العمل
لإع��ادة تطوير وت�صنيع �سيارتها
أ�سطورية ال�شهرية «دي بي  4جي
ال
ّ
تي زاغاتو» ،والتي �ست�شكّ ل �إ�ضافةً
ا�ستثنائية �إلى جمموعة ال�سيارات
املرتقبة «دي بي زد �سنتناري».
وي��ت��م تنفيذ عمليات ت�صميم

وتطوير طراز «دي بي  4جي تي
زاغاتو» وفق �أعلى م�ستويات الدقّ ة
واملهارة احلرف ّية العالية يف ق�سم
العمليات اخلا�صة لدى «�أ�ستون
مارتن» الكائن يف بلدة نيوبورت
باجنيل مبقاطعة باكينغهام�شري،
وه��و املوقع التاريخي العريق
املتخ�ص�ص ببناء وتطوير �سيارات
«�أ�ستون مارتن» الريا�ضية .وي�شكّ ل
ه��ذا الق�سم حالي ًا �أك�بر من�ش�آت

• تركيب قطع السيارة

«�أ�ستون مارتن» العاملية التي
ت�ضم �أحدث التجهيزات واخلربات
الالزمة لعمليات جتديد و�صيانة
ال�سيارات الريا�ضية للعالمة،
متمر�سة وم�ؤهلة
بف�ضل ك���وادر
ّ
لتنفيذ م�شاريع �إع���ادة تطوير
الطرازات التاريخية للعالمة.
وم��ن��ذ انطالقتها يف �ستينيات
القرن الع�رشين لتناف�س �سيارات
«فرياري» ،حافظت �سيارة «دي بي
 4جي تي زاغاتو» على مكانتها
املتم ّيزة ك�سيارة ريا�ضية �أ�صيلة.
و�سيقت�رص �إنتاج الطراز اجلديد
على � 19سيارة فقط �ستمزج بني
القوة اجل ّبارة ملحركات �سيارات
ال�سباقات الريا�ضية ،واللم�سات
اجلمالية ال�ساحرة .وا�ستناد ًا �إلى
املعارف واخلربات منقطعة النظري
التي يتم ّيز بها ق�سم العمليات
اخلا�صة� ،ستحظى �سيارات «دي بي
 4جي تي زاغاتو  »2019اجلديدة،
ٍ
بلم�سات متقنة تن�سجم مع �سيارات
«دي بي  4جي تي» الأ�صلية التي
�أنتجتها «�أ�ستون مارتن» يف القرن
املا�ضي بال�رشاكة مع دار الت�صميم
الإيطالية العريقة «زاغاتو».

• �أع�ضاء اللجنة التنظيمية وجلنة التحكيم والفائزون بعد التكرمي

عي�سى اجلناع ،فيما احتل املركز
الثالث �صالح بو حمد.
وكان �سباق الكويت للزوارق ال�رسيعة،
قد �أقيم لفئتي زوارق النزهة وزوارق
الربوكال�س وعلى امتداد ثالث جوالت،
الأولى �أقيمت يف  30مار�س املا�ضي،
والثانية والثالثة اخلتامية يف  6و13
�إبريل احل��ايل ،فيما �شهدت تناف�سا
�ساخنا وتنظيما متميزا ،وح�ضورا
جماهرييا من حمبي �سباقات الزوارق
ال�رسيعة ،ومن �أ�رس املت�سابقني.

