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جانب من الوجبات

ناصر الساير

ضمن حملته الرمضانية وزيادة الوجبات إلى أكثر من 1500 يوميًا لإلقبال المكثف

أكدت أن العقد بمثابة حافز لالستمرار في مسيرة نجاح الشركة

انطالقًا من سياسة البنك التشجيعية للرياضة والرياضيين الكويتيين

يتكون من 40 طابقًا ويضم مركزًا تجاريًا ومركزًا صحيًا

»الوطني« يقدّم أكثر من 100 ألف وجبة إفطار 

الحميضي: »إنترير آرت« توّقع عقد تصميم أدوار
اإلدارة العليا للمقر الرئيسي لـ »الوطنية لالتصاالت« 

أعلنت شركة »انترير آرت« عن توقيع عقد 
التصميم واإلشراف ألدوار اإلدارة العليا لشركة 
الوطنية لالتصاالت مبقرها الرئيس���ي الكائن 
مبنطقة شرق وذلك بعد منافسة نزيهة وقوية 

بني عدة شركات متخصصة في هذا املجال.
وصرحت املديرة التنفيذية للشركة املهندسة 
فرح احلميضي بأن الفوز بهذا العقد يعد إجنازا 
كبيرا للش���ركة خاصة انه القى استحسان 
القائمني على املشروع للتصاميم املقدمة وأن 
هذا العقد سيكون مبثابة حافز لالستمرار في 

مسيرة النجاح 
مشيرة إلى أن مشروع »الوطنية« يعتبر 
مبثابة إضافة جديدة إلى محفظة الشركة من 
العمالء املميزين ودليال على خبرتها الكبيرة 

واملتميزة في مجال التصميم والديكور موضحه أنه على الرغم 
من حداثة الش���ركة إال إنها استطاعت من خالل أعمالها وفريق 

عملها املتكامل الفوز بثقة عمالئها. 
وأكدت احلميضي أن االهتمام بذوق العميل 
ودقة التفاصيل اثناء التنفيذ خاصة املشاريع 
املتعلق���ة بالذوق العام كان���ت من اولويات 
الشركة، حيث اس���تطاعت الشركة أن تقدم 
العديد من األف���كار والتصاميم التي تتميز 
باالبتكار واإلبداع خاصة في قطاع الشركات 
واملكاتب االس���تثمارية وعلى سبيل املثال ال 
احلصر: مكاتب ش���ركة بيت األوراق املالية، 
مكاتب ادمي لالستثمار، فضال عن مساهمتها 
ف���ي تصميم وتنفي���ذ العديد م���ن املطاعم، 
الفنادق، الڤلل والش���اليهات اخلاصة داخل 

وخارج الكويت.
وأعربت عن تقديرها للثقة التي أس���ندت 
إليها من قبل ش���ركة الوطنية لالتصاالت وإنها ستعمل جاهدة 

لترك بصمة في صرح التصاميم الداخلية والديكور.

»األهلي« يساهم في رعاية بطولة
 الشهيد الفريق يوسف ثنيان المشاري

بهبهاني: بدأت في إجراءات التأجير والتعاقد 
استعدادًا لتشغيل مشروع برج »التجارية«

صرح مدير إدارة العقار ومدير إدارة تطوير 
األعمال بالوكالة بالشركة التجارية العقارية أحمد 
بهبهاني بأن الشركة تستعد الفترة احلالية لتشغيل 
مشروع مبنطقة شرق شارع السور مقابل حديقة 
الشهيد، وهو املشروع الذي ميثل إضافة جديدة 
للوجه املعماري للعاصمة باإلضافة إلى انه ميثل 
نقلة نوعية في عالم العقار بتصميمه الفريد من 

نوعه ومتيز موقعه بسهولة الوصل إليه. 
وأفاد بهبهاني بأن الشركة التجارية العقارية قد 

بدأت في إجراءات التأجير والتعاقد 
استعدادا لتشغيل املشروع الذي 
يلقى الكثير من الطلب على تأجير 
الوحدات مما يعكس االهتمام بني 

أوساط األعمال باملشروع. 
البرج يتكون من  وكشف أن 
40 طابقا باإلضافة إلى سردابني 
ويض���م مركزا جتاري���ا يتكون 
من 4 طوابق يض���م العديد من 
محالت التس���وق م���ن أصحاب 
املاركات العاملية واملقاهي واملطاعم 
الش���هيرة ذات املستوى املتميز 
ومركزا صحيا Health Club وحمام 
سباحة على أعلى مستوى خلدمة 

املستأجرين. 
باإلضافة إلى 37 طابقا متكررا للمكاتب اإلدارية 
مبساحات متميزة وإطالالت مميزة على العاصمة 
باإلضافة إلى جميع اخلدم���ات التي توفر بيئة 
عمل متميزة ألصحاب األعمال والش���ركات، كما 
يضم املش���روع اعلى التقني���ات في مجال إدارة 
املباني الذكية التي توفر كل سبل الراحة واألمان 

للمستأجرين.
ويتميز البرج بوجود مساحات خضراء وقاعات 
للجلوس Lounge كل ستة أدوار مما يعطي فرصة 
لالسترخاء بعيدا عن أجواء العمل وتشكل إبداعا 
في التصميم الداخلي للمشروع يتناسب مع املظهر 

اخلارجي الفريد. 

بـرج التجارية إضافة جديـدة للوجه المعماري للعاصمـة ونقلة نوعية فـي عالم العقار

ق���دم البنك األهلي الكويتي 
دعم���ا ماليا الحتاد الش���رطة 
الرياضي للمساهمة في رعاية 
بطولة الشهيد الفريق يوسف 
ثني���ان املش���اري الرمضانية 
األول���ى لكرة الق���دم للصاالت 
املغلق���ة املقامة حت���ت رعاية 
وزير الداخلية، الش���يخ جابر 
اخلالد، وذلك على صالة فجحان 
هالل املطيري بنادي القادسية 
الرياضي في الفترة من 3 إلى 

16 رمضان.
تأتي هذه املشاركة انطالقا من 
سياسة البنك األهلي التي تشجع 
الرياضة والرياضيني الكويتيني، 
وإميانا من البنك األهلي بأهمية 
الدور الذي تقوم به مؤسسات 
املجتم���ع املدني في مجال دعم 

الرياضة والرياضيني.
ويقدم األهلي مساهمات مالية 
للعديد من املؤسسات والنوادي 
الرياضية التي تسهم في االرتقاء 
بالرياضة واألنشطة الرياضية 

املختلفة في بلدنا الكويت.

وقد استقبل أمني سر مجلس 
اإلدارة عبداهلل األسطى، ونائب 
رئيس املديرين العامني عبداهلل 
العميد سند فرحان  السميط، 
الرومي ممثل وفد احتاد الشرطة 
الرياضي واملقدم عبد احملسن 

حمد املش���اري، حيث قدم لهم 
شيكا مببلغ التبرع.

من جانبه شكر وفد احتاد 
الشرطة البنك األهلي الكويتي 
املتواصل���ة ودعمه  لرعايت���ه 
الرياضية والحتاد  لألنش���طة 

الشرطة الرياضي.
جتدر اإلشارة إلى ان تلفزيون 
قناة الوطن وتلفزيون الكويت 
سيقومان بنقل وقائع بطولة 
الفريق يوسف ثنيان  الشهيد 

املشاري الرمضانية.

يقدم البن����ك الوطني أكثر من 
100 ألف وجبة إفطار طوال شهر 
رمضان، حيث تشهد حملة موائد 
»الوطني« إلفطار الصائمني التي 
أطلقها البنك مع بداية شهر رمضان 
الفضيل في إطار حملته اخليرية 
الناجحة »افعل اخلير في ش����هر 
اخلير«، املتواصل����ة منذ 16 عاما 
إقباال وحض����ورا كبيرين، حيث 
شهدت اخليمتان الرئيسيتان اللتان 
أقيمتا قرب املبنى الرئيسي للبنك 
مقابل املسجد الكبير وبجانب فرع 
»الوطني« أمام س����ينما الساملية 
توزيع أكثر من 1200 وجبة إفطار 
على الصائمني الذين تقاطروا على 
اخليمت����ني، في ح����ني قامت فرق 
املتطوعني من موظفي »الوطني« 
بتوزيع املئات من وجبات اإلفطار 
األخرى على أكثر من 15 مس����جدا 
في مختلف أنحاء الكويت، وجابت 
قوافل السيارات العديد من املناطق 
الداخلية واخلارجية البعيدة التي 
تش����هد جتمعات بش����رية كثيفة 
وقامت بتوزيع كسرة اإلفطار على 

الصائمني. 
وقال مسؤول العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني واملشرف 
عل����ى احلملة، طالل التركي إن ما 
مييز حملة »موائد الوطني« لهذا 
العام والت����ي يجري تنظيمها في 
إطار حملة الوطني الناجحة »افعل 
اخلير في ش����هر اخلي����ر« خالل 
املبارك، هو اتساع  شهر رمضان 

نطاقها الذي يشمل باإلضافة إلى 
اخليمتني الرئيسيتني في منطقتي 
شرق والس����املية توزيع وجبات 
اإلفطار وكسرة اإلفطار على عشرات 
املساجد وأماكن التجمعات البشرية 
الكثيفة وذلك بواسطة قوافل من 
السيارات املخصصة لهذا الغرض 
وبإش����راف فريق يضم العشرات 

م����ن املتطوعني من موظفي البنك 
الوطني.

 وأض����اف أنه نظ����را لإلقبال 
واحلضور الكبيرين للصائمني فقد 
متت زيادة عدد وجبات اإلفطار إلى 
أكث����ر من 1500 وجبة إفطار تقدم 
يوميا في خيمتي الوطني والعديد 
من املس����اجد في الكويت، مشيرا 

إلى أن العشرات من موظفي بنك 
الكويت الوطن����ي الذين تطوعوا 
للعمل في خدمة الصائمني خالل 
هذا شهر رمضان الكرمي شاركوا 
أيضا في توزي����ع الوجبات على 
أكثر من 15 مس����جدا والعديد من 
املواقع األخرى في مختلف أرجاء 

الكويت. 

 البنك يرعى حفل »التربية« لتكريم أوائل الثانوية العامة
رعى بن��ك الكويت الوطني 
مس��اء أمس حفل تكرمي أوائل 
العامة في  الثانوي��ة  خريج��ي 
املدارس الكويتية )ألقسام األدبي 
والعلمي والديني( للعام الدراسي 
احلالي )2009/2008( حتت رعاية 
العالي  التربي��ة والتعليم  وزير 

د.موضي احلمود.
ويشمل حفل التكرمي 10 طلبة 
من أوائل كل من القسمني العلمي 
واألدبي بش��كل عام و47 طالبا 
وطالبة من أوائل الكويتيني في 
القسم األدبي و50 طالبا وطالبة 
من أوائل الكويتيني في القس��م 
العلمي و5 طلبة من أوائل املعهد 
الديني بش��كل ع��ام و5 طلبة 

كويتيني من طلبة املعهد الديني، 
باإلضافة إلى تكرمي طالبتني من 
أوائل الثانوية العامة في مدارس 

التربية اخلاصة.

وبهذه املناس��بة ق��ال نائب 
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني ناصر الساير انه إميانا من 
»الوطني« مبسؤوليته االجتماعية 
جتاه أبناء وطنه وخاصة الشباب 
منهم، وفي إط��ار توجهه لدعم 
احلركة التعليمية والتربوية في 
للجهود  البالد.وتابع »تعزي��زا 
الطيبة التي تبذلها وزارة التربية 
في هذا الصدد، يقوم »الوطني« 
بدعم ورعاية حفل خاص لتكرمي 
أوائل خريج��ي الثانوية العامة، 
وذلك تأكيدا على اهتمامه بتلك 
الفئة الواعدة من الشباب الكويتي 
وتقدمي الوعد لهم في هذه املرحلة 

املهمة من حياتهم الدراسية«.

عبداهلل األسطى وعبداهلل السميط يتوسطان سند الرومي وعبداحملسن املشاري

فرح احلميضي

برج التجارية العقارية

أحمد بهبهاني


