
قال محافظ دولة الكويت لدى 
)اوبك( ومدير البحوث التسويقية 
في مؤسسة البترول هيثم الغيص 
اول امس  االحد “ان املرحلة املقبلة 
قد تتطلب خفض االنتاج النفطي 
للمحافظة على ت���وازن أس��واق 

النفط”.
واض���اف الغيص ق��ي تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
خ���ال االج��ت��م��اع ال 11 للجنة 
ال��وزاري��ة ملتابعة خفض االنتاج 
للدول االع��ض��اء مبنظمة البلدان 
املصدرة للبترول )اوبك( والدول 
امل��ش��ارك��ة م��ن خ��ارج��ه��ا وال���ذي 
عقد ف��ي ابوظبي ان “االجتماع 
بحث مقترح بتعديل جديد حول 
تخفيض االن��ت��اج نوعا م��ا خال 
العام املقبل ولكن دون حتديد أي 

كميات او آلية معينة حتى اآلن”.
واوض��ح ان املجتمعني بحثوا 
التقارير وال��دارس��ات ال��واردة في 
التقرير الشهري للجنة الفنية 
امل��س��ؤول��ة على متابعة وتنفيذ 
اتفاقية خفض االن��ت��اج الفتا الى 
ان التقارير اظهرت التزام الدول 

املشاركة بنسبة 104 ف��ي املائة 
خال اكتوبر املاضي.

وذكر ان املجتمعني كلفوا اللجنة 

الفنية بعمل مزيد من الدراسات 
وال��ت��ح��ال��ي��ل وت��ق��ي��ي��م ال��ب��ي��ان��ات 
واألرق�����ام ل��ع��رض ه���ذا امل��ق��ت��رح 

ف��ي مؤمتر )اوب���ك( ال��ذي سيعقد 
ف��ي اخل��ام��س م��ن ديسمبر املقبل 
في فيينا العتماد القرار النهائي 

بشأنه. وب��ني امل��س��ؤول الكويتي 
ان اللجنة ال��وزاري��ة استعرضت 
تطورات الساحة الدولية لسوق 
النفط والفرص املتاحة والتوقعات 
ف��ي ع��ام 2019 وراج��ع��ت حجم 
ام���دادات النفط والطلب العاملي 
مؤكدا حرص الدول االعضاء على 
احداث التوازن في السوق النفطية 
مبا يخدم الدول املنتجة واملستهلكة 

ويعزز منو االقتصاد العاملي.
وت��رأس��ت السعودية اللجنة 
الوزارية التي تضم في عضويتها 
ال��ك��وي��ت واجل���زائ���ر وف��ن��زوي��ا 
اضافة ال��ى نائبة اللجنة روسيا 
كما شاركت االمارات في االجتماع 
بصفتها املستضيفة وعمان )من 

خارج اوبك(.
وت��أت��ي اس��ت��ض��اف��ة االم����ارات 
لاجتماع بناء على طلب اللجنة 
الوزارية خال اجتماعها املاضي 
في اجلزائر وعلى هامش مؤمتر 
ومعرض ابوظبي الدولي للبترول 
)أدي���ب���ك 2018( ال����ذي تنطلق 
فعالياته غ��دا ف��ي مركز ابوظبي 

الوطني للمعارض.
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خالل اجتماع جلنة متابعة خفض اإلنتاج لألعضاء في »أوبك« ومن خارجها 

الغيص: املرحلة املقبلة تتطلب خفض اإلنتاج 
النفطي للمحافظة على توازن السوق

600 مليون  »التجارة«: 
دينار تكلفة البنى التحتية 

لـ»النعامي الصناعية«
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان امس  
االثنني إن تكلفة تشييد البنى التحتية ملدينة النعامي الصناعية 
تقدر ب600 مليون دينار كويتي )نحو 97ر1 مليار دوالر 

أمريكي(.
جاء ذلك في الكلمة االفتتاحية للدورة ال22 من املؤمتر 
العربي الدولي لألملنيوم )عربال( املقام حتت رعاية سمو 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء 

حتت عنوان )تخليد املاضي واحتضان املستقبل(.
وأضاف الروضان أن تشييد هذه املدينة يأتي انطاقا من 
اهتمام احلكومة بالقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية 
خلطة التنمية وتعزيز االقتصاد الوطني كما أنها تأتي ضمن 

رؤيتها التنموية )كويت جديدة(.
وأش��ار إلى اجلهود املبذولة الستقطاب اخلبرات العاملية 
جلعل مدينة النعامي فرصة استثمارية حقيقية ألول مدينة 
صناعية ذكية مؤكدا أهمية دور هيئة الصناعة في بناء مدينة 
صناعية متكاملة.وأفاد بأن احلكومة وضعت الصناعة على 
رأس اهتماماتها إذ تبنت إنشاء مدن صناعية متكاملة حتتوي 
على بنى حتتية جيدة ومرافق مائمة وخدمات صحية فضا 
عن أنشطة وخدمات جتارية للشركات الصغيرة واملتوسطة.
وذكر أن جناح النشاط الصناعي يعتمد على منو الصناعات 
الصغيرة واملتوسطة جنبا إلى جنب مع الصناعات الكبيرة 
نظرا إلى أهميته في خلق فرص عمل مؤكدا حرص اجلهات 
املعنية على توفير املناخ املائم لتنمية وتطوير هذه القطاع 
املهم. وأش��ار الروضان إلى حرص اجلهات احلكومية على 
إص��دار التراخيص بسهولة ويسر فضا عن توفير أراض 
إلنشاء مدن صناعية في عدة مناطق تستهدف إح��داث قفزة 
صناعية كبرى مبشاركة من املستثمرين احملليني واألجانب.
وفيما يخص صناعات األملنيوم أوضح الوزير الروضان أن 
منطقة اخلليج العربي تعتبر “جاذبة لاستثمارات األجنبية” 
في مجال صناعة األملنيوم ال سيما أن الدول العربية تتمتع 
بثروات معدنية كبيرة.وأضاف أن هذا املؤمتر يعد منصة 
مهمة لبحث آخ��ر ت��ط��ورات الصناعة واالب��ت��ك��ارات التقنية 
والفرص املتوفرة في املنطقة والتوجهات االقتصادية العاملية 
كما يعد فرصة لالتقاء بكبار املوردين واملصنعني وصناع 

القرار الرئيسيني في الصناعة ذاتها. 

انطالق فعاليات ومؤمتر أبوظبي 
الدولي للبترول »أديبك 

2018« مبشاركة كويتية
انطلقت امس  االثنني فعاليات الدورة ال21 ملعرض ومؤمتر 
أبوظبي الدولي للبترول )أديبك 2018( مبشاركة 2200 

شركة عاملية ميثلون 53 دولة منها الكويت.
وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 
الوطنية )أدنوك( ومجموعة شركاتها سلطان اجلابر في كلمة 
االفتتاح إن “قطاعي النفط والغاز عامان رئيسيان للنمو 

االقتصادي في العصر الصناعي الرابع”.
واض���اف اجل��اب��ر ان امل��ع��رض يعد منصة عاملية لتبادل 
اخلبرات وافضل املمارسات التي من شأنها متكني اخلبراء 
واملختصني في قطاع النفط العاملي من تبادل املعلومات 
واالفكار التي تساهم في رسم مامح مستقبل قطاع الطاقة في 

العالم.
ومن املقرر ان يركز املؤمتر الذي يعد احد ابرز املعارض 
العاملية في مجال النفط والغاز في نسخته احلالية على 
التكنولوجيا الرقمية في قطاع الطاقة حيث يشمل 161 جلسة 
عمل يشارك فيها نحو 100 وزي��ر للطاقة ورئيس تنفيذي 
من كبار قيادات شركات النفط كما يضم 29 جناحا للدول 

املشاركة.
ويقام املعرض حتت رعاية رئيس دولة االم��ارات الشيخ 
خليفة بن زايد وتستمر فعالياته الربعة ايام مبركز ابوظبي 

الدولي للمعارض. 

3 أشهر 160 مليون دينار ألجل  »املركزي«: تخصيص إصدار سندات وتورق بـ 
اعلن بنك الكويت املركزي ام��س  االثنني عن تخصيص 
اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 160 مليون دينار 

كويتي )نحو 512 مليون دوالر امريكي(.

وقال )املركزي( في بيان لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان 
مدة اجل االصدار ثاثة اشهر مبعدل عائد 750ر2 في املئة.

وك��ان اخر اص��دار سندات وت��ورق لبنك الكويت املركزي 

في اخلامس من نوفمبر اجلاري بقيمة اجمالية بلغت 240 
مليون دينار كويتي )نحو 792 مليون دوالر امريكي( ملدة 

ثاثة اشهر. 

الغيص خال حضوره االجتماع
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البورصة تنهي تعامالتها على 
2.9 نقطة انخفاض املؤشر العام 

انهت بورصة الكويت تعاماتها ام��س  االثنني 
على انخفاض املؤشر العام 9ر2 نقطة ليبلغ مستوى 

6ر5103 نقطة بنسبة 06ر0 في املئة.
وبلغت كميات ت��داوالت املؤشر 2ر108 مليون 
سهم متت من خال 4316 صفقة نقدية بقيمة 8ر14 
مليون دينار كويتي )نحو 84ر48 مليون دوالر 
أمريكي(. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر11 
نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4765 نقطة وبنسبة 
ارتفاع 24ر0 في املئة من خال كمية أسهم بلغت 83 
مليون سهم متت عبر 2609 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 

مليون دينار )نحو 18ر15 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر السوق األول 8ر10 نقطة ليصل 
إلى مستوى 9ر5289 نقطة وبنسبة انخفاض 20ر0 
في املئة من خال كمية أسهم بلغت 2ر25 مليون سهم 
متت عبر 1707 صفقات بقيمة 17ر10 مليون دينار 

)نحو 56ر33 مليون دوالر(.

وكانت شركات )سنام( و)امل���دن( و)متدين ع( 
و)رم��ال( و)اإلمن���اء( األكثر ارتفاعا في حني كانت 
أس��ه��م )أع��ي��ان( و)خليج ب( و)ال��ب��ي��ت( و)اي��ف��ا( 
و)أج��وان( األكثر ت��داوال أما األكثر انخفاضا فكانت 
)ال����راي( و)وط��ن��ي��ة د ق( و)اي��ف��ا( و)امل��غ��ارب��ي��ة( 

و)اخلليجي(.
وت��اب��ع املتعاملون اي��ض��اح بشأن ال��ت��داول غير 
االعتيادي لسهم شركة )ابيار للتطوير العقاري( 
وافصاح معلومات جوهرية بشأن بيع عقار لشركة 

تابعة للشركة )اخلليجية املغاربية القابضة(.
كما ت��اب��ع ه���ؤالء اف��ص��اح م��ن ش��رك��ة )منشآت 
للمشاريع العقارية( لللمطالبة الضريبية وإمتام 
التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية 
وإعان شركة )بورصة الكويت( عن تنفيذ بيع أوراق 
مالية )مدرجة وغير مدرجة( لصالح حساب إدارة 

التنفيذ في وزارة العدل.

متداولون في البورصة

294.546 مواطنًا إجمالي العمالء قفز إلى 

42.607 شيكات  االئتمان: أصدر 
27.995 كشفا هندسيًا وأجرى 

كشفت الناطقة باسم بنك االئ��ت��م��ان حباري 
اخلشتي أن البنك أص���در م��ا جملته 42,607 
شيكا حلساب املواطنني املستفيدين خال الفترة 
املشار اليها, في حني بلغ اجمالي ع��دد عمليات 
االي��داع املباشر للدفعات في حسابات املقترضني 
12,196عملية اي���داع مباشر دون حاجة إلى 
مراجعة العميل ل��ف��روع بنك االئتمان الستام 

الشيك.
وقالت اخلشتي في تصريح صحافي: ان  عدد 
 )on – line( امللفات التي أجنزها البنك الكترونيا
بلغ عددها 9,696 , في الوقت ذاته قامت االدارة 
الهندسية في البنك بإجراء 27,995 كشفا هندسيا 
على وح��دات الرعاية السكنية املشمولة بقروض 
البنك مبا في ذلك القسائم والبيوت وغيرها وذلك 
 ,)Tough Pad( ع��ن ط��ري��ق اجل��ه��از ال��ل��وح��ي
مشيرة الى أن اقبال املواطنني على اجناز معاماتهم 
الكترونيا جتلى بشكل واض��ح في النمو الكبير 
في حجم عمليات حتميل تطبيق )االئتمان( على 

الهواتف الذكية وأجهزة التابلت التي سجلت عدد 
8,491  عملية خال الفترة نفسها.

على الصعيد ذات��ه , أعلنت اخلشتي أن عدد 
العمليات التي أجنزها البنك عبر الربط االلكتروني 
مع اجلهات والهيئات احلكومية ذات الصلة بلغ 
128.579, شملت 21.049 مع الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية, و6.901 مع ديوان اخلدمة 
املدنية, و37.844 مع االدارة العامة لنزع امللكية, 
و52.862 عملية مع وزارة العدل, و56 مع بلدية 
الكويت, و9.867 مع املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
وقالت اخلشتي: إن هذه االرق��ام تعكس حجم 
العمل ال��ذي ق��ام به موظفو البنك في كل الفروع 
وم��راك��ز )احل��ك��وم��ة م���ول( على م��دى ح��وال��ي 9 
شهور, مشيرة إلى أن االرقام تبني الزيادة في حجم 
التعامات االلكترونية, التي توفر وق��ت وجهد 
املواطنني وبعد اجناز الربط االلكتروني مع اجلهات 

احلكومية ذات الصلة والبنوك التجارية.

»وربة«: تعديالت »املركزي« لشروط 
التمويل أساس للنمو االقتصادي 

أع���رب بنك ورب���ة ع��ن تأييده 
وال���ت���زام���ه ب��ال��ت��ع��دي��ات على 
التعليمات ال���ص���ادرة م��ن بنك 
ال��ك��وي��ت امل���رك���زي ب��ت��اري��خ 11 
نوفمبر 2018 واملتعلقة بقواعد 
أس���س م��ن��ح ال��ب��ن��وك اإلس��ام��ي��ة 
وش��رك��ات االس��ت��ث��م��ار وش��رك��ات 
التمويل العاملة وف��ق الشريعة 
اإلس��ام��ي��ة, للقروض وعمليات 
التمويل الشخصية ل��ألغ��راض 
االستهاكية واالسكانية وإصدار 
البطاقات االئتمانية. ويصف البنك 
هذه التعديات بأنها ضوابط لهذا 
القطاع تسعى الى حماية حقوق 
العميل واجلهات املمولة على حد 
سواءما يساهم في منو هذا القطاع 
مبسؤولية مع إزالة األعباء املالية 
مبا يتناسب مع احتياجات املجتمع 

واالقتصاد.
وفي هذا السياق, حتدث مساعد 
مزيد املزيد رئيس قطاع املبيعات 
وق��ن��وات التوزيع ف��ي بنك ورب��ة 
قائا: ان التعديات اجلديدة تتسم 
بالشفافية وتنعكس فائدة على 
حقوق العميل. وهي تأتي متزامنة 
مع التغيرات االقتصادية جلهة 
ارتفاع سلم الرواتب وأسعار السلع 

واخل���دم���ات, ل��ت��راع��ي ب��ذل��ك عدم 
زي��ادة األعباء على كاهل العماء 
وتنظيم آلية الدفع. وف��ي الوقت 
نفسه, تعمل هذه التعديات على 
تنظيم عملية التمويل واالق��راض 
كما توفر معاجلة خاصة للعماء 
ال��ذي��ن ت��أث��رت أوض��اع��ه��م املالية 

نتيجة للتقاعد”.
وأض�����اف امل���زي���د : “ ف���ي ظل 
ال��ن��م��و امل��ت��ص��اع��د ال���ذي تشهده 
احملفظة التمويلية لبنك ورب��ة, 
ف��ان التعديات اجلديدة من بنك 

الكويت امل��رك��زي, ت���واءم حرص 
البنك على تطبيق معايير الشفافية 
واملرونة في دراسة طلبات التمويل 
وتقدير ال��ض��رورة منها وم��ن ثم 
تقدمي املشورة الازمة التي تستند 
على مراعاة احلرص على العماء 

وسامة مركزه املالي”.
وح���ول ال��ت��ع��دي��ات املتعلقة 
بالبطاقات االئتمانية, وتعزيز 
أنظمة مراقبة عمليات االحتيال أكد 
املزيد أن بنك وربة يعمل على ضخ 
االستثمارات الازمة في التعاقد 
مع شركات عاملية لتطبيق أنظمة 
حماية عالية اجل��ودة الستخدام 
بطاقاته االئتمانية تعمل على 
التحري املّبكر للتزوير وتقدمي 
أقصى معايير احلماية للعمليات 
املصرفية التي يجريها العميل عبر 
استخدام بطاقاته االئتمانية. كما 
يحرص البنك على توفير النظم 
اآلل��ي��ة الفعالة ملكافحة عمليات 
االحتيال على البطاقاتاملصرفية, 
ال���ت���ي ت��ك��ف��ل إظ���ه���ار وت��رت��ي��ب 
التنبيهات تلقائياً وفقاً خلطورتها 
م��ث��ل ال��ت��ن��ق��اجل��غ��راف��ي وت��ك��رار 
العمليات أو إجراء عمليات مببالغ 

غير اعتيادية وغيرها.

مساعد املزيد

»برقان« يجدد رعايته لفعاليات مجموعة 
2018و2019 األحمدي املوسيقية ملوسم 

ف��ي إط���ار ال��ت��زام��ه باحتضان 
اإلب���داع وإث���راء احل��ي��اة الثقافية 
في الكويت وللعام اخلامس على 
التوالي, يواصل بنك برقان, أحد 
املؤسسات املالية ال��رائ��دة التي 
تساهم بشكل كبير ف��ي املشهد 
ال��ف��ن��ي وال��ث��ق��اف��ي ف��ي ال��ك��وي��ت, 
تقدميدعمه ورعايته “ملجموعة 
األح��م��دي املوسيقية”, التي تعد 
واحدة من أعرق الفرق املوسيقية 

الفنية احمللية.
وف��ي ه��ذا ال��ع��ام, تعود الفرقة 
املوسيقية واجلوقة الكبيرة التي 
تضم قرابة 100 مغنياً إل��ى أداء 
عروضها على مسرح دار األوبرا, 
كما ستقوم “مجموعة األحمدي” 
بإحياء أوب���را اجل��از التي قاموا 
بتأديتها ألول م��رة منذ ثماني 
سنوات, والتي قد تكون أول عمل 
فني مت إنشاؤه بالكامل وتأديته 
من قبل طاقم كويتي تقريباًيتم 

عرضه على املستوى الدولي.
وم��ن خ��ال النهوضباألنشطة 
االج���ت���م���اع���ي���ة ف����ي ال���ك���وي���ت, 
ستستضيف املجموعة العديد 
من الفعاليات األخ��رى على مدار 
ال��ع��ام, ب���دءاً منفيوجن ج���از, و 
سمفونيات كاسيكية مل��وزارت 
وهاندل, واحلفل املوسمي العائلي, 
وال��رب��اع��ي��ة ال��وت��ري��ة لشوبرت, 
وأوبرا اجلاز الكاملة, وحفل فرقة 
البيتلز سينج-ألونغ, وموسيقى 
ال��روك من التسعينات وغير ذلك 

الكثير.

ومع اتساع القاعدة اجلماهيرية 
للفرقة, تعتبر العروض العديدة 
ال��ت��ي ت��ؤدي��ه��ا ف��رق��ة األح��م��دي 
واح��دة من أكثر التجارب الفنية 
واملوسيقية شهرة ف��ي الكويت, 
حيث تقدم مزيجاً م��ن موسيقى 
اجل��از والكاسيكية وب���رودواي 
واألوب�����را وامل��وس��ي��ق��ى اجل��دي��دة 
ي���ؤدي���ه���ا أف������راد م���ن امل��ه��ن��ي��ني 
والصاعدين في عالم املوسيقى.
وتساهم املجموعة التي بدأت منذ 
أكثر من 65 عاماً باستخدام معايير 
موسيقية رفيعة املستوى, بشكل 
متزايد في النسيج الفني للكويت 

من خال أدائها املتنوع.
ويتيح ال��دع��م السنومين بنك 
برقان ملجموعة األحمدي املوسيقية 
تقدمي موسيقى كاسيكية واسعة 
ال��ن��ط��اق ذات م��ع��اي��ي��ر ع��امل��ي��ة 
للجماهير الكويتية. ويهدف البنك 

من هذه الرعاية إلى تعزيز املشهد 
الثقافي ف��ي ال��ك��وي��ت, واالرت��ق��اء 
باملواهب الفنية احمللية وتسويق 
امل��ب��ادرات ذات األث��ر االجتماعي 

اإليجابي على املجتمع ككل.
وي��ن��درج دع��م بنك برقان ملثل 
ه���ذه امل���ب���ادرات ض��م��ن برنامج 
ب��ن��ك ب���رق���ان االج��ت��م��اع��ي حتت 
عنوان”ENGAGE””معاً 
لنكون التغيير”, الذي يهدف إلى 
تسليط ال��ض��وء ع��ل��ى اجل��وان��ب 
املهمة وامل��ؤث��رة في املجتمع عبر 
تعزيز الرفاه االجتماعي من خال 
املبادرات االجتماعية والتعليمية 
والثقافية والصحية. ويأتي نهج 
حملة”ENGAGE”متاشياً مع 
م��ب��ادئ ال��ب��ن��ك, كمؤسسة مالية 
ك��وي��ت��ي��ة رائ�����دة, ح��ي��ث ينسجم 
أسلوب سياساته مع احتياجات 

ومصالح املجتمع.

برقان يرعى فعاليات مجموعة األحمدي املوسيقية

»642 بدء العد التنازلي لـ »ماراثون بنك اخلليج 

لم يتبق سوى أيام قليلة ل� “ماراثون بنك اخلليج 
642”. عقد كل من بنك اخلليج و شركة بروفيجن 
إلدارة األح��داث الرياضية مؤمتراً صحفياً لإلعان 
عن انطاق فعاليات احل��دث الرياضي األب��رز في 
الكويت “ماراثون بنك اخلليج 642” وذلك في متام 
الساعة 7:00 صباحاً يوم السبت 17 نوفمبر 2018 

من سوق شرق.
استضاف فريق القيادة العليا لبنك اخلليج 
وشركة بروفيجن هذا املؤمتر الصحفي الذي شارك 
فيه متحدثني م��ن رع��اة امل��اراث��ون, بنك اخلليج, 
وشركة بروفيجن واخل��ط��وط اجلوية الكويتية 
والهيئة العامة للرياضة. كما شاركت جمعية الهال 

األحمر الكويتي في هذه الفعالية.
يتعاون بنك اخلليج كل عام مع مجموعة رائدة 
لرفع مستوى الوعي حول القضايا الهامة. وفي هذا 
العام, تعاون ماراثون بنك اخلليج 642 مع جمعية 
الهال األحمر الكويتي ملساعدة األفراد احملتاجني إلى 
الرعاية الصحية داخل الكويت. وسيتم تقدمي جميع 
التبرعات لتوفير األجهزة الطبية مثل: دعامات 
القلب وأجهزة القوقعةوسماعات األذن والكراسي 

الكهربائية إلى جانب بطاريات القلب.
وبهذه املناسبة, صرح السيد أحمد األمير مساعد 
املدير العام لاتصاالت اخلارجية في بنك اخلليج 
بقوله: “ أي��ام قليلة فقط تفصلناعناملاراثون, 

نحنسعداء ج��داً باستجابة املشاركني, ونتطلع 
نحو املزيد من النجاح في ماراثون هذا العام, كما 
نرحب بجميع أف��راد املجتمع من جميع املستويات 
وباختاف قدراتهم اجلسديةللمشاركة في السباق. 
ونفتخر ونعتز بدعم وتعاون املؤسسات اخلاصة 
والعامة لتحقيق هدفنااملتمثل في نشر الوعي حول 
أهمية ممارسة الرياضة واللياقة البدنية واتباع 
منط حياة صحي وسليم, إلى جانب نشر أهداف 
ورسالة جمعية الهال األحمر الكويتيومبادراتها 

االنسانية.”  
تنطلق فعاليات ماراثون بنك اخلليج 642لهذا 
العام بتاريخ 17 نوفمبر اجلاري, والذي يعد سباقاً 
تأهيلياً ألكبر سباقات املاراثونات العاملية, ويتضمن 
أربع فئات للسباقات املفتوحة للعدائني من جميع 
الفئات العمرية والقدرات اجلسدية املختلفة, وهي: 
سباق 5 كيلومترات للعائات )املشي والركض(, 
سباق 10 كيلومترات من سوق شرق لألشخاص 
األكثر مترساً, وسباق نصف املاراثون مبسافة 21 
كيلومتراً للعدائني احملترفني, وسباق املاراثون 
الكامل األول م��ن ن��وع��ه ف��ي الكويت ملسافة 42 
كيلومتراً.يبدأ مسار السباق وينتهي في سوق 
ش��رق, على طريق اخلليج العربي,مروراً مبعالم 
الكويت البارزة مثل سوق املباركية, وقصر السيف 

وأبراج الكويت.

جانب من املؤمتر الصحافي


