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 «المتحد» عايد نزالء المستشفيات ودور الرعاية  .. و «الدولي» يعايد األطفال في مستشفى العدان 

بطاقة «حبوب» للسحب اآللي 
مجانا تســـتخدم في اكثر من 
٩٥٠٫٠٠٠ جهاز سحب آلي حول 
العالم، باالضافـــة الى الهدايا 
املميـــزة واملتنوعـــة لألطفال 
والتي تتناســـب مع أعمارهم 

املختلفة. 

«شـــريعة وحســـن معاملة» 
حرصا منه على دعم مختلف 
انشطة وقضايا املجتمع مبا فيها 
الدراسية والصحية والثقافية 
والرياضية وغيرها وذلك في 
اطار رسالته الهادفة الى خدمة 

املجتمع. 

االجتماعي واالنســـاني بشكل 
ال يقل اهمية وجناحا عن دوره 
الذي يقوم به كأعرق مؤسسة 
اقتصادية في الكويت تأسست 

في العام ١٩٤١.
  ويستمر البنك االهلي املتحد 
في تنفيـــذ واجنـــاح حملته 

االحتياجات اخلاصة.
  ويعد املتحد من الســـباقني 
فـــي دعم ورعايـــة الكثير من 
مناســـبات املجتمع املختلفة، 
االمر الذي يعكس رغبة البنك 
في تأكيـــد تواصله مع جميع 
شرائح املجتمع للقيام بدوره 

 في ســـياق برامـــج حملة 
«املتحد» حتت شعار «شريعة 
وحســـن معاملة»، قام قســـم 
البنك  فـــي  العامة  العالقـــات 
االهلي املتحد بتنظيم زيارات 
للمستشـــفيات ودور الرعاية 
مبناسبة عيد االضحى املبارك 
وذلك في اطار مسؤولية املتحد 
االجتماعية وتفاعله الدائم مع 
قضايـــا املجتمع والتي تعتبر 
جـــزءا ال يتجزأ من مســـيرة 
عطائه التي متتد الكثر من ٦٩ 
عاما، وذلك حيث قدم مسؤولو 
العالقات العامـــة هدايا العيد 
لنزالء املستشفى ودور الرعاية 
والتي ادخلت البهجة والسرور 

في النفوس.
  اجلديـــر بالذكـــر ان لدى 
املتحد وضمن اهتمامه بالقيام 
مبســـؤوليته االجــتماعيـــة 
برامج حافلة تهتم باالنشطة 
اخليرية واالنسانية والعديد 
مـــن املســـاهمات والرعايات 
االجتماعية متمثلة في تقدمي 
الدعم املادي واملعنوي ملؤسسات 
متنوعة عدة، باالضافة لالعمال 
التطوعية املختلفة التي يقوم 
بها فريق عمل العالقات العامة 
لدعـــم الفئات التي حتتاج الى 
رعاية خاصة في املجتمع من 
الســـن وذوي  املرضى وكبار 

  ومينح حســـاب «حبوب» 
باقة متنوعة من املزايا الرائعة 
امكانية فتح احلساب  تشمل 
من عمر يـــوم واحد حتى ١٤ 
عاما وبحد أدنى لفتح احلساب 
١٠ دنانير ويعطي احلســـاب 
الى  ارباحا سنوية، باالضافة 

عليهم.
  ويهـــدف حســـاب االطفال 
«حبوب» الى تشجيع االطفال 
من خالل اوليـــاء االمور على 
توفير كل ما من شـــأنه تأمني 
احتياجاتهـــم ومتطلباتهـــم، 

وكذلك تأمني مستقبلهم.

 نظم قسم العالقات العامة 
ببنك الكويـــت الدولي زيارة 
الى قســـم االطفال مبستشفى 
العدان، وذلك مبناســـبة عيد 
األضحى املبارك وقدم من خاللها 
مجموعة من الهدايا التي أدخلت 
البهجة والفرح في نفوســـهم 

ونفوس أولياء أمورهم.
  وأوضـــح البنك فـــي بيان 
صحافي أن إدارته ال تدخر جهدا 
من أجل رسم البسمة على وجوه 
االطفال، وخصوصا املرضى 
منهم، وذلك من خالل الزيارات 
املتكررة للمستشفيات ومراكز 
املناسبات  رعاية االطفال في 
املختلفـــة اميانا من «الدولي» 
بأنهم مستقبل الوطن واالهتمام 
بهم واجب ومسؤولية اجتماعية 
تقع على عاتق القطاع اخلاص 

بجانب القطاعات احلكومية.
  واشار البنك الى انه وضع 
اجنـــدة حافلـــة باألنشـــطة 
االجتماعية حيث ان «الدولي» 
ال يدخر جهدا للمســـاهمة في 
مســـاندة ودعم رسالة الدولة 
جتاه خدمة ورعاية املؤسسات 

االجتماعية املختلفة.
  وشـــهدت الزيـــارة تفاعال 
مميزا من االطفال، خصوصا 
بظهور شخصية «حبوب» الذي 
قام بتوزيـــع الهدايا املتنوعة 

 موظفو «الدولي» يقدمون الهدايا املختلفة لنزالء «العدان» 

 مطعم «شبستان» في مجمع ٣٦٠.. ألوان خالبة وتصاميم رائعة  هاني كفافي وصكيب جابا نواال واحمد الصيرفي في لقطة تذكارية مع اجلائزة 

 هدايا من «املتحد» لألطفال املرضى في العيد 

 مطعم شبستان في مول ٣٦٠ يحصد جائزة أفضل تصميم
 حصد «شبستان» املطعم االيراني العريق في 
مول ٣٦٠ والتابع لفندق كراون بالزا جائزة افضل 
تصميم داخلي ـ جتاري من تصميم شركة ماكس 
انتيريور خالل حفل توزيع جوائز العقارات العربية 
الذي اقيم في دبي، ويتميز شبستان بجوه الفارسي 
املميز وجمال الوانه اخلالبة مع ديكور اصيل مليء 

بالزخرفة الرائعة ذات التفاصيل الدقيقة.
  هذا احلدث املميز اقيم في دبي برعاية تلفزيون 
بلومبرج حيث دعي املشــــاركون الى حفل عشاء 
رفيع املستوى في مدينة جميرا لتسلم جوائزهم 
ومبشــــاركة العديد من الشــــركات التي تنافست 
للحصول على اي جائزة في مجال العقارات السكنية 

او التجارية.
  ويعتبر هذا احلدث من جوائز العقارات الدولية 
وهدفها ايجـــاد افضل العقارات في مختلف انحاء 
العالم، وان الفوز بهذه اجلائزة دليل على ان الشركات 
في الكويت ليست فقط قادرة على املنافسة بل لديها 

قدرة ايضا على الفوز داخل املنافسة العربية.
  جدير بالذكر ان جلنة التحكيم اخلاصة بجائزة 
العقارات العربية تضمنـــت مجموعة من احلكام 
الدوليني ذوي اخلبرة العالية التي تغطي مجموعة 
كبيرة من االختصاصات املختلفة، وفي وقت الحق 
هذه السنة ســـيتنافس الفائزون مع شركات من 
اوروبا واميركا وافريقيا واململكة املتحدة باالضافة 

الى آسيا للفوز بأفضل جائزة.
  واعرب صكيب جابانواال املدير الشريك لشركة 
ماكس انتيريور عن ســـعادته بالفوز قائال: «لقد 
ســـعت ماكس دائما لتقدمي نوعية عالية لتصميم 
املساحات الداخلية، وتعتبر هذه اجلائزة شهادة 
التميز في التصميم لعمالئنا الذين لديهم ذوق وحس 
فني عال في البناء والهندسة املعمارية، وان فوزنا 
هذا يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال التصميم 
الداخلي في الكويت، ونشكر عمالءنا املميزين خاصة 

عميلنا املميز فندق كراون بالزا». 


