
11 alwasat.com.kwاقتصاد Thursday 25th May 2017 - 11 th year - Issue No.2947اخلميس 29 من شعبان 1438 هـ/ 25 من مايو  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 2947

كشفت » iflix« الستار عــن برامجها 
املميزة التي تقدمها لعمالئها خالل شهر 
رمضان املبارك. مت ذلك خالل حفل مرموق 
أقيم في فندق راديسون بلو، بحضور فريق 
عمل الشركة في الكويت، وممثلي شريكها 
اإلستيراتيجيى “مجموعة زين”، إلى 
جانب بعض جنوم التواصل اإلجتماعي، 

ووسائل اإلعالم احمللية. 
وخالل اإلحتفال، مت اإلعالن عن احملتوي 
ــذي يضم مسلسالت  الرمضاني املميز ال
خليجية، ومصرية، ولبنانية، وسورية 
ــرى بــدويــة، بطولة كوكبة من أشهر  وأخ
جنوم الوطن العربي، ترضي من خاللها 

iflix عشاق الدراما العربية بكل أطيافهم. 
ويأتي على قمة املسلسالت املصرية التي 
تقدمها iflix حصرياً لعمالئها مسلسل 
“واكلينها ولعة”، وهــو بطولة ومتثيل 
ـــزي، وشــيــمــاء ســيــف، وخالد  شــريــف رم
عليش، ومي سليم، وإجني وجدان، وإنعام 
سالوسة، وأحمد فتحي، إلى جانب مسلسل 
“خلصانة بشياكة” بطولة ومتثيل أحمد 
ــد، وديــنــا  ــاج ــام م ــش مــكــي، وشــيــكــو ، وه
الشربيني، ومحمد أسامة، ودينا محسن، 
إلــى جانب مسلسل “رَيح املدام” بطولة 

ومتثيل أحمد فهمى ومي عمر . 
ـــادر صــبــحــان، رئيس  ــــدوره قـــال ن وب
iflix  مبنطقة الــشــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا: “أصبحنا في عالم يرغب الناس 
فيه إختيار  ما يشاهدونه في الوقت املفضل 
لهم وأن يجدونه بني أيديهم وهذا حتديداً 
ما تقدمه iflix لعمالئها. تشير األرقــام 
إلى أن أكثر من 3 مليار شخص من الطبقة 
املتوسطة سيقومون بشراء مليار هاتف 
ذكي خالل اخلمسة عشرة عاماً القادمة، 
األمـــر الـــذي يعني قـــدرة أعــلــى للوصول 
للمعلومات والثقافات املختلفة ذات التأثير 
على مستوى العالم، كما يعني أيضاً الرغبة 
في اإلستمتاع بالرفاهية بأعلى مستوياتها 

ومن هنا لن يصبح أمامهم سوا القرصنة 
لذا جاءت iflix   لتقدم البديل األفضل بشكل 

سهل ومتاح”
أمـــا عـــن احملـــتـــوى اخلــلــيــجــي فيشمل 
مسلسل “رمانة”، بطولة ومتثيل حياة 
الفهد، ومحمود بوشهري، وناصر محمد، 
ومحمد صفر ، وأحــمــد اجلسمي، و محمد 
خليل، ومسلسل “ممنوع الوقوف”، بطولة 
ومتثيل خالد أمــني، وإلــهــام علي، وعقيل 
الرئيسي، وهــدى حمدان، وليلى عبدالله، 
وحمد العماني. إلى جانب مسلسالت أخرى 
 ،iflix ــالل خليجية تــقــدم حــصــريــاً مــن خ
وهم “صوف حتت حرير” بطولة ومتثيل 
الــهــام الــفــضــالــة، وخــالــد أمـــني، وعبدالله 
الباروني، ولطيفة املجرن، وحمد أشكناني، 
وأحــمــد إيـــراج، وأحــمــد السلمان، ولولوة 
املــال ومسلسل “درب العرايس” بطولة 
ومتثيل عبدالرحمن العقل، ومحمد العجيمي، 

وطيف، وهنادي الكندري، وشهاب حاجيه، 
وغدير السبتي.  كما تشمل الباقة الرمضانية 
املميزة محتوى سوري تقدمه iflix حصرياً 
لعمالئها ويشمل اجلزء الثاني من مسلسل 
ــداد،  “خاتون” بطولة ومتثيل ســلــوم ح
وباسم ياخور، وكندا حنا، وكاريس بشار، 
وزهير رمضان ومعتصم النهار ، وسالفة 
معمار، وكذلك “ورد جوري” بطولة ومتثيل 
نادين الراسي، وروال حمادة، وعمار شلق، 
وكــارال بطرس، وغابريال ميني، ورودريــغ 

سليمان.
ــيــجــي  إلــــى جـــانـــب املـــصـــري واخلــل
والسوري، يقدم iflix أيضاً خالل الشهر 
الكرمي مسلسالن من لبنان وهما “كاراميل” 
بطولة ومتثيل مــاغــي و غــصــن، وظافر 
العابدين، وكارين سالمة، وطالل اجلردي، 
ــر، وكــارمــن و “وردة شامية”  وبيار داغ
بطولة ومتثيل سلوم حداد، وسالفة معمار، 

وشكران مرجتى ومحمد خير اجلراح.
كما تشمل الباقة الرمضانية املسلسل 
البدوي “العقاب والعفراء” بطولة ومتثيل 
عبد احملسن النمر، ونسرين طافش، ومنذر 
خليل، ولونا بشارة، وعبير عيسى، ومحمد 

العبادي، و رانيا فهد.  
وخالل اإلحتفال، قام جان بول ماكرلى، 
 iflix Arabia الرئيس التنفيذى لشركة
بإعطاء احلضور نبذة عن خدمات الشركة 
ومنتجاتها. كما قام بشار األستاد، مدير 
عــام الشركة الكويت والبحرين بعرض 
ــا تقدمها  ــول iflix الكويت وم مــالمــح ح

لعمالئها على املستوى احمللي. 
وتستمر iflix في سعيها نحول تقدمي 
ــالم والبرامج التلفزيونية في  أفضل األف
العالم لعمالئها في كل مكان، على أي جهاز 
لديهم دون احلاجة إلى إدخــال معلومات 

بطاقات اإلئتمان. 

iflix الكويت والبحرين بشار األستاد مدير عام 

خالل احتفال مرموق بحضور ومشاركة ممثلي مجموعة زين

2017 »iflix«  تكشف الستار عن محتواها املميز للموسم الرمضاني 
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iflix  مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا نادر صبحان رئيس 

اجلمهور خالل احلدث

iflix  الكويت فريق 

iflix  الكويت صورة جماعية لفريق مجموعة زين لالتصاالت وفريق 

أعلن بنك اخلليج عن سلسلة الفعاليات 
املقرر إقامتها طــوال الشهر، والتي يهدف من 
خاللها إلى التفاعل مع عمالئه ومع املجتمع 

الكويتي مبختلف أطيافه.
ــارك،  ــب ــان امل ــض ــع قـــرب حــلــول شــهــر رم م
وكعادته السنوية، قام بنك اخلليج  بإطالق 
ــاص بالشهر الفضيل.  إعـــالن تلفزيوني خ
يشارك في هذا العمل املمثل الكويتي القدير 
سعد الفرج حيث يقوم بدور الــراوي. وميكن 
مشاهدة هــذا العمل، من إنتاج شركة جوي 
برودكشنز، من خالل شاشات التلفزيون أو 
عبر قنوات التواصل اإلجتماعي املختلفة للبنك.

وبــهــذه املناسبة صرحت ليلى القطامي، 
مساعد املدير العام إلدارة اإلتصال املؤسسي 
ــدى الــبــنــك: “يسر بنك اخلليج أن يهنىء  ل
اجلــمــيــع بــحــلــول شــهــر رمـــضـــان املـــبـــارك. 
وكعادته السنوية، يقيم بنك اخلليج العديد 
من الفعاليات ويتبنى عــدة مــبــادرات طوال 
الشهر، من بينها توزيع “صناديق املاجلة” 
على األســـر احملــتــاجــة فــي الــكــويــت، وإقــامــة 
إحــتــفــاالت القرقيعان لألطفال املــرضــى في 
العديد من املستشفيات، واحلث على الرياضة 
ــن خــالل  ــاة الــصــحــي م ــي ــط احل وتشجيع من

ــى جــانــب إطــالق  بطولة رياضية هــادفــة، إل
اإلعــالن الرمضاني التلفزيوني السنوي. لقد 
قمنا هذا العام بالتعاون والعمل عن قرب مع 

هيئات ومؤسسات رائدة إلقامة تلك الفعاليات 
املخطط لها، ونتقدم إلــى تلك اجلهات بوافر 
الشكر على تعاونها، ونعتز بالعمل معها جنباً 

إلى جنب “
يــقــوم بــنــك اخلــلــيــج بــتــوزيــع “صناديق 
املاجلة” على األســر احملتاجة في الكويت، 

وذلــك باالشتراك مع سيفكو، مركز التسوق 
الرائد في الكويت للعام الثاني على التوالي. 
وتتضمن الصناديق مختلف األصــنــاف من 

املواد الغذائية األساسية التي ُيتوقع أن تغطى 
إحتياجات أســرة كاملة ملــدة أسبوع تقريباً. 
وســوف تقوم فــرق تطوعية من بنك اخلليج 
بالتعاون مع فريق عمل سيفكو بإعداد تلك 
الصناديق بينما يتولى كل من صندوق الطعام 
الكويتي، وبرنامج لوياك خلدمة املجتمع. 
وجتــدر اإلشــارة إلى أن بنك الطعام الكويتي 
هو عبارة عن مؤسسة خيرية أنشئت لتوفير 
الغذاء للمحتاجني في الكويت ونشر الوعي 
حول أهمية احلد من هدر الطعام، وفريق من 
مركز لوذان إلجنازات الشباب )لوياك(، وهي 
مؤسسة غير ربحية تهدف نحو متكني الشباب، 

بتوزيع صناديق املاجلة على األسر احملتاجة.
ويخطط بنك اخلليج للقيام بزيارات إلى 
ــك على مدار  مجموعة من املستشفيات، وذل
خمسة أيــام في الفترة من 8 إلــى 15 يونيو، 
لإلحتفال بالقرقيعان مع األطفال املرضى في 
ست مستشفيات، بالتعاون مع جمعية الكويت 
لرعاية األطــفــال فــي املستشفيات، الــتــي مت 
إنشاؤها بهدف تقدمي الدعم لألطفال وعائالتهم 
أثناء فترة العالج. وسوف تتضمن اإلحتفاالت 
العديد من األنشطة الترفيهية في أجواء مبهجة 

يستمتع بها األطفال.

البنك يتفاعل مع عمالئه

يحتفي من خاللها بأجواء الشهر الفضيل وروح العطاء التي متيزه

»اخلليج« يعلن فعالياته اخلاصة بشهر رمضان املبارك

نشاط اجتماعياخلليج يقدم العديد من الفعاليات في رمضان

مسؤولو اخلليجتفاعل مع نشاط البنك


