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المطر :البنك حريص على بناء جسور للتواصل الثقافي بين الشباب

«الوطني» يدعم املوسم الثقافي
حلديقة الشهيد للعام الثالث على التوالي

قدم بنك الكويت الوطني
دعمه للموسم الثقافي الذي
أطلقته حديقة الشهيد في 8
اجلــاري من خــال مهرجان
التراث املعاصر للعام الثالث
على التوالي ،والذي يهدف إلى
تعريف اجليــل اجلديد على
التراث في إطار معاصر يسهم
في تقارب األجيال ويرســخ
االرتباط بالتراث الفني احمللي
والعربي.
ويأتي دعم بنك الكويت
الوطنــي حلديقــة الشــهيد
فــي إطــار دعمــه املتواصل
للثقافة والفنــون والتزامه
جتــاه املجتمــع مــن حيث
تشــجيع املبــادرات التــي
تهــدف إلــى احلفــاظ علــى
اإلرث الثقافي وتطويره من
خالل فتح جســور تواصل
بني األجيال وإرساء التنمية
الهادفة واملساهمة في تعزيز
وترســيخ العمــق والبعــد
الثقافي للمجتمع.
وقالت مساعدة مدير عام
إدارة العالقات العامة في بنك
الكويت الوطني منال املطر
إن بنك الكويت الوطني لطاملا
كان سباقا في دعم املبادرات
والفعاليات الثقافية الهادفة،
ونحن نعتز مبشــروع على
غرار مشروع حديقة الشهيد
التراثــي والثقافي املعاصر
الذي يهدف إلى بناء جسور
تواصــل بــن األجيــال من
أجل تعزيز ارتباط الشباب
بالتراث الثقافي لبلدنا.

منال املطر

وأضافــت املطــر ان هذا
التعــاون ليــس األول لبنك
الكويت الوطني مع حديقة
الشهيد ،فلطاملا تواجدنا في
إطار شراكتنا مع احلديقة في
العديد من الفعاليات الثقافية
والتراثية املميزة والتي القت
جناحا الفتا.

كما أوضحت املطر ان هذا
التعاون هو دعم وإثراء للحياة
الثقافية ،كما أنه يأتي ضمن
برنامج البنك لدعم الثقافة.
أمــا اختيار حديقة الشــهيد
فألنها تعتبر أكثر من مجرد
حديقــة بســاحاتها املتعددة
املهام والتي تساهم في جذب

أفراد املجتمع إليها عن طريق
الفعاليات الثقافية والتعليمية
والتوعوية التي تنظمها.
وتضمنــت رعايــة البنك
ملهرجــان التــراث املعاصــر
مشاركته في فعاليات املهرجان
ومنح أولوية الدخول حلاملي
بطاقات الوطني.

« :»KIBيرعى املؤمتر السنوي اخلامس والثالثني
الحتاد الطلبة في أميركا
أعلــن « »KIBعن رعايته
للمؤمتر الســنوي اخلامس
والثالثني لالحتــاد الوطني
لطلبة الكويت في الواليات
املتحــدة األميركيــة ،والذي
سيقام حتت شعار «الكويت
بشــبابها» مبدينــة داالس
األميركية ،خالل الفترة من 22
إلى  25نوفمبر اجلاري ،وذلك
حتــت رعاية النائــب األول
لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحمد ،وبحضور مجموعة
مــن الشــخصيات البــارزة
وممثلــي مختلــف املجاالت
السياســية واالقتصاديــة
والدينية والفنية.
ومن املقرر أن ميثل «»KIB
في املؤمتر الذي سيســتمر
ملــدة  4أيــام ،املديــر العــام
إلدارة االستثمار في البنك،
جمال البراك ،الذي سيشارك
كمتحدث في إحدى الندوات
االقتصاديــة علــى هامــش
املؤمتر.

وبهذه املناسبة ،قال مدير
وحــدة االتصال املؤسســي
فــي البنــك ،نــواف ناجيا:
«إن « »KIBيحــرص فــي
كل عــام على تقدمي رعايته
لهــذا املؤمتــر الــذي يجمع

عددا من الطالب الكويتيني
حتت سقف واحد مع نخبة
من الشــخصيات العظيمة
املتخصصة في عدة مجاالت،
مشــيرا إلى أن هذه الرعاية
تأتي في إطار ســعي البنك

املتواصل لتعزيز املبادرات
التعليمية والطالبية الرامية
إلثراء جتربة الطالب ومتكني
جيل املستقبل من القادة .كما
يسعدنا تقدمي الدعم املادي
واملعنوي للطلبة الكويتيني
الذين يدرسون في الكويت
أو اخلارج ،لالســتثمار في
مســتقبلهم ومستقبلنا في
آن واحد».
وأضاف ناجيــا أن هذه
الرعايــة أصبحــت عنصرا
رئيســيا فــي برنامــج
املسؤولية االجتماعية للبنك،
مما يعكس التزامه الراسخ
بتطويــر الشــباب ودعــم
املجتمــع الطالبــي احمللي.
مؤكدا اســتمرار « »KIBفي
دعــم الكثير مــن املبادرات
التعليميــة واألنشــطة
الطالبية ،والــذي ينبع من
إميانه القــوي بأهمية دعم
املواهــب الكويتية الشــابة
وتشــجيعهم علــى حتقيق
طموحاتهم.

«صفاة هوم» تطلق أضخم حملة تنزيالت نهاية السنة
خصومات حتى  %75على أكثر من  6000منتج

«شيراتون» الكويت أفضل فندق عريق في الكويت
منذ انطالقتــه في العام
 1966كأول فندق خمس جنوم
فــي الكويت والــذي أصبح
أول فندق لشــركة ماريوت
الدولية فــي منطقة أفريقيا
والشــرق األوســط ويحمل
العالمة التجاريــة الفاخرة
«ذي الكشري كولكشن» حمل
ســجال حافال من اإلجنازات
ليكمــل مســيرة مســتمرة
ألكثر من  50عاما من النجاح
والتميز مشرعا األبواب أمام
الصناعة الفندقية التي تزدهر
يوما بعد يوم.
في حفل جوائــز الفنادق
الفاخــرة العاملــي وبحضور
نخبــة مــن كبرى الشــركات
املعنية بالصناعــة الفندقية
والسياحة والسفر الذي أقيم
يوم  10نوفمبر في إندونيسيا
ـ بالــي حاز فندق شــيراتون
الكويــت على جائــزة أفضل
فندق عريق في الكويت.
وتأتي هذه اجلائزة حسب
تصويت أكثر مــن 350.000
مســافر دولــي فــي اختيــار
الفنادق املســتحقة في سعي
دائم لتحقيق األفضل وتقدمي
خدمة استثنائية.
وفي هذه املناسبة ،أعرب
املدير العام لفنادق شيراتون

االربعاء  ٢١نوفمبر ٢٠١٨

هــذه املشــتريات بطريقــة
ميسرة لتكون زيارة معارض
صفاة هوم ذات قيمة كبيرة
تعود بالتوفير والرضا على
اجلميع.
تشــمل هــذه التنزيالت
مختلف منتجات صفاة هوم،
ابتداء بتشكيلة واسعة وغنية

من قطــع األثــاث العصري
والكالســيكي لــكل غــرف
البيــت (غرف النــوم ،غرف
اجللــوس ،غــرف الطعــام،
غرف األطفال) ،مبا فيها قطع
وأطقم واكسسوارات اجللوس
اخلارجية للحدائق واملخيمات
والشاليهات .كما تضم هذه

مبادرة إنسانية تنم عن اهتمام الشركة بخدمة المجتمع

فهد أبوشعر

الكويت فهد أبوشعر عن مدى
فخــره بإجنــازات الفنــدق،
الســيما مــن خــال اجلوائز
التــي يحصدهــا ممــا يعــزز
االســتمرار بالعمــل الدؤوب
فــي خدمــة رواده ونزالئــه،
حيث الســعي بجهــد كعالمة
جتاريــة فاخرة في لعب دور
مهم في رحلة سفر ضيوفنا،
وعبر عن امتنانه لثقتهم ،كما
قدم الشــكر للموظفني الذين
لوال جهودهم احلثيثة ملا كان
باإلمكان االستمرار بهذا النجاح
بخطى ثابتة وريادة حقيقية
متطلعا الــى املضي قدما في
سبيل تقدمي األفضل.
واجلديــر بالذكر أن فندق
شيراتون الكويت حقق على

أعلنــت «صفــاة هــوم»،
الشــركة الرائدة فــي مجال
البنــاء ومنتجــات التأثيث،
عــن إطالقها ألضخــم حملة
تنزيــات لنهايــة الســنة
بخصومات تصــل إلى %75
على أكثر من  6000منتج في
جميع معارضها املوزعة في
عدة مناطق في الكويت لتكون
قريبة إلى عمالئها في الري،
الشويخ ،اجلهراء والفحيحيل.
وقد حرصت «صفاة هوم»
على أن تكون تشكيلة هائلة
من هذه املنتجات بخصم كبير
يتيح للعمــاء جتديد أثاث
منازلهــم بطريقــة توفيرية
كبيرة مع فرص االختيار من
عالم مذهل من حلول األثاث،
إضافة إلمكانية تقسيط جميع

املنتجات مجموعة مختارة من
املنتجات اخلاصة بالصحي
وكذلك السيراميك .وتتميز
جميــع هذه املنتجــات بأنها
من أشهر العالمات التجارية
املوثوقة واملعروفة بجودتها
وجمال تصاميمها ومتانتها.
يســري هــذا العرض في
جميع معــارض صفاة هوم
الكائنة في الري والشــويخ
والفحيحيل واجلهراء مجمع
املخيال خــال الفترة من 21
نوفمبر وحتى  31ديســمبر.
وتعد هذه التنزيالت فرصة
ال تعوض ألنهــا األكبر لهذا
املوسم ،حيث تسعى صفاة
هــوم للحفــاظ علــى رضــا
عمالئهــا وتوفير التســوق
املريح واجلودة العالية لهم.

«االستثمارات الوطنية» تساهم
في ترميم البيوت املتضررة من األمطار
جائزة أفضل فندق عريق في الكويت

مــدى أكثــر من نصــف قرن
جناحــات كثيــرة وابتكارات
متنوعــة في خدمــة ضيوف
الكويت وأهلها الكرام مما جعل
منــه الوجهة املثلــى لتجربة
اســتثنائية إلقامــة فاخــرة
والتمتع بكل أساليب الفخامة
والضيافة العريقة ،باإلضافة

إلــى العديــد مــن اخلدمــات
املتميزة بدا من بهوه العريق
وأجنحته الفخمة والتي متثل
حتفا متنوعة في عالم الضيافة
إلى مطاعمه الشهيرة التي متتد
الى مجمع األڤنيوز واخلدمات
الراقية التي تلبي كل املناسبات
الداخلية منها واخلارجية.

«سيمفوني ستايل الكويت» ينضم لفنادق راديسون كوليكشن
كشـفـــــت راديـســـــون
كوليكشن عن انضمام فندق
ســيمفوني ســتايل الكويت،
كجزء من مجموعتها الفاخرة
وأول فندق للعالمة في الكويت،
وذلك ضمن أمسية استثنائية
وراقية مساء أمس ،استضافت
ممثلني حكوميني ودبلوماسيني،
عــاوة على حضــور خاص
مــن قبــل الشــركة املالكــة،
الشــركة التجاريــة العقارية
ممثلة برئيس مجلس إدارتها
عبدالفتــاح معرفــي وأعضاء
آخرين من مجلس الشــركة،
باإلضافــة الــى كوكبــة مــن
اإلعالميني والضيوف من كبار
الشخصيات.
واســتهل الفندق الفعالية
باســتقبال الضيوف بحفاوة
كبيرة على السجادة احلمراء،
مع عرض تقليدي ثقافي أضفى
املزيد من العراقة على الترحيب
الراقــي وســط أجــواء تعبق
برائحة العود.
واستـمــــرت األمسـيــة
االحتفالية بكلمات ترحيبية
من كبار املسؤولني التنفيذيني
في مجموعة فنادق راديسون
فــي هــذه املناســبة .حيث
قــال تيــم كــوردون ،نائب
الرئيــس األول ملجموعــة
فنادق راديسون في الشرق
األوســط وتركيا وأفريقيا:
«نحــن ســعداء بانضمــام
فنــدق ســيمفوني ســتايل
الكويت الى مجموعة فنادق
راديسون كوليكشن الفريدة.

عبدالرحمن املالكي وفريق عمل «مهندسون بال حدود» لدى زيارة املنازل املتضررة في منطقة الصليبية

من اليمني :زين الدين معرفي وتيم كوردون وعبدالفتاح معرفي وباسل طالل وعبداملطلب معرفي ودانيال ريد وستيفن كمات

من اليمني :عبداملطلب معرفي وبيتر شولر وتيم كوردون وعبدالفتاح معرفي وباسل طالل ويوسف الصقعبي وعبدالوهاب معرفي

حيث يعتبر فندق سيمفوني
ستايل الكويت وجهة فندقية
مميــزة في الكويت جتســد
فــرادة مجموعة راديســون
كوليكشــن .هــذا وصممت
فنادق راديسون كوليكشن
وفــق طابــع خــاص مينح

الضيــوف شــعورا بأصالة
املوقع ضمــن اطار عصري
لتوفر جتارب استثنائية من
الرفاهية».
وصرح بيتر شولر ،مدير
عام فندق ســيمفوني ستايل
الكويــت« :أود أن أعــرب عن

شكري اخلاص لرئيس مجلس
ادارة الشركة التجارية العقارية
عبدالفتاح معرفي .فقد أسهم
دعم شركتكم الكرمية بشكل
كبير في اجناز ما وصلنا اليه
اليوم ،وسنكون ممتنني على
الدوام لتعاوننا معكم».

قامت شركة االستثمارات
الوطنية انطالقا من حرصها
على العمل لتحقيق مبادرات
املســؤولية االجتماعيــة،
برعايــة مشــروع «بيــت»
التابع ملنظمة «مهندســون
بال حدود» الكويتية ،حيث
ســتتكفل الشــركة بإعادة
ترميم مجموعة من املنازل
من بيوت األســر املتعففة
داخل الكويت والتي تضررت
جراء موجة األمطار الغزيرة
التــي شــهدتها الكويــت
مؤخرا .وتنم تلك املبادرة
اإلنسانية عن اهتمام شركة
االســتثمارات الوطنيــة
ورعايتها الرائدة والبناءة
في خدمة املجتمع وحرصها
على املســاهمة في حتسني
حياة اآلخرين.
وقــد قــام عبدالرحمــن
املالكــي ،نائــب رئيــس
تنفيذي ،قطاع إدارة الثروات
فــي شــركة االســتثمارات
الوطنيــة بزيــارة بعــض
املنــازل الكائنة في منطقة
الصليبيــة قبــل البدء في
ترميمها لالطالع على حجم
اخلسائر ومتطلبات إعادة
ترميمهــا بحيــث ســيقوم
شــخصيا مبتابعــة ســير

العمــل حتى االنتهــاء من
أعمــال الترميم والتأكد من
صالحيتها للحياة اآلدمية.
متت الزيــارة بحضور
فريــق عمــل مــن منظمــة
«مهندســون بــا حــدود»
وهــم م.حســن احلمــد،
مدير العالقــات العامة في
مهندسون بال حدود ،وم.نادر
العبدالهادي ،مدير مشروع
«بيت» ،وم.ســالم الشيخ،

متطوع في املنظمة ،وذلك
بهــدف معرفــة احتياجات
األســر التــي تقطــن تلــك
البيوت وحتديد مدى الضرر
الذي تعرضت لــه واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتحسني
الوضــع بأفضــل صــورة
ممكنة .وقد أشار املالكي إلى
سعادة شركة االستثمارات
الوطنية بالتعاون مع جهة
غير ربحية كمهندسون بال

حدود والتي تهدف في املقام
األول إلى خدمــة املجتمع،
وأكد حرص الشركة البالغ
والنابع من اهتمام إدارتها
التنفيذية على املساهمة في
مثل تلك املشــاريع الهادفة
والتي يتوجب علينا دعمها
ماديا ومعنويا واعتباره ردا
لشيء بسيط من جميل هذا
الوطــن الــذي نعيش على
أرضه.

