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يتضمن بناء كليتي اآلداب والتربية في مدينة صباح السالم اجلامعية 

 حتالف »املجموعة املشتركة للمقاوالت« و»أرابتك« اإلماراتية 
يوّقع عقدًا مع جامعة الكويت بقيمة 120 مليون دينار 

وقع حتالف شركة املجموعة 
املشتركة الرائدة في اجناز املشاريع 
املتنوعة في الكويت ودول اخلليج 
العربي وشركة أرابتك اإلماراتية 
املشهود لها محليا وعامليا بتنفيذ 
مشاريع ضخمة، عقد مشروع بناء 
كليتي اآلداب والتربية في مدينة 
صباح السالم اجلامعية مع جامعة 
الكويت بقيمة إجمالية بلغت نحو 
120 مليون دين���ار، وذلك حتت 
رعاية وزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي وحضور مدير 
جامعة الكوي���ت د.عبد اللطيف 
البدر ووزي���رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي السابقة د.موضي 

احلمود.
وقد وقع االتفاقية عن جامعة 
الكوي���ت مدير اجلامع���ة د.عبد 
اللطيف البدر وعن شركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي عبدالرحمن موس���ى 
املع���روف، وعن ش���ركة ارابتك 
الرئيس  لإلنش���اءات اإلماراتية 
التنفيذي جريك كريستوفيدس.
وبهذه املناسبة أعرب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
التنفيذي لش���ركة  والرئي���س 
املجموعة املش���تركة للمقاوالت 
عبدالرحمن املعروف في تصريح 
صحافي عن فخره بفوز الشركة 
الذي  بهذا املش���روع احلي���وي 
يرتب���ط ببناء أجي���ال كويتية 
شابة تكون مؤهلة وقادرة على 
حمل راية التنمية واملضي ببناء 
االقتصاد الوطني وصوال إلى جعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا في 

املنطقة.
كما أعرب ع���ن اعتزازه بهذا 
التحالف والتعاون مع ش���ركة 
عريقة مثل شركة أرابتك لإلنشاءات 
اإلماراتية الرائدة في بناء وتشييد 
األبراج واملجمعات الضخمة والتي 
نفذت مشروع برج خليفة في دبي، 
منوها بأن هذا التعاون سيكون 
له بال ش���ك انعكاسات إيجابية 
على تنفيذ مشروع كليتي اآلداب 
والتربية في مدينة صباح السالم 
اجلامعية، ومبينا ان مبنى كلية 
اآلداب س���يكون عبارة عن كلية 
عصرية بجميع املقاييس صممت 
لتتواءم مع طبيعة الكويت املناخية 
الصعبة مع مراعاة أقصى الشروط 
املمكنة فيما يختص باالستدامة 
البيئية في إطار معماري جذاب 
مستلهم من منظومة اخليمة التي 
تعتبر املالذ اآلمن لساكني البيئة 

الصحراوية.

وبشرية مؤهلة وذات كفاءة عالية 
وطاقم من املهندس���ن ميتلكون 
خبرات متراكمة وخاضوا جتارب 
عديدة من خالل تنفيذ مشاريع 
عديدة نفذتها الشركة في الكويت 
وخارجها باإلضافة إلى أسطول 
ضخ���م م���ن اآللي���ات واملعدات 
ومصانع إلنتاج اخللط اجلاهز 
واألسفلت لتنفيذ مشاريع خطة 
التنمية بالكويت والتي تقع ضمن 
نطاق أعمالها س���واء بجهودها 
الذاتية أو م���ن خالل التحالفات 
واتفاقيات الش���راكة مع اجلهات 
التي تتعامل معه���ا حاليا وهي 
شركات كورية وصينية وإماراتية 

وشركات عاملية أخرى.
وبننّ ان املجموعة املش���تركة 
تتطلع إل���ى ان حتوز حصة من 
املشاريع التي ستطرحها احلكومة 
خالل الس���نوات القليلة املقبلة 
ضمن خطة التنمية التي تبنتها 
املاض���ي وأبرزها تطوير  العام 
مركز أعمال مدينة احلرير وطريق 
الصبية واملصفاة الرابعة وتوسعة 
مطار الكويت الدولي وبناء املوقع 
اجلديد جلامعة الكويت في منطقة 
الشدادية ومشروع سكك احلديد 
وتطوير ميناء بوبيان، باإلضافة 
إلى تطوير مناطق جديدة وتوجه 
احلكومة لزيادة اإلنفاق على البنية 

التحتية والتعليم والصحة.

الى  وتلفزيون ومسرح، مشيرا 
ان مبنى كلية التربية الذي يقام 
عل���ى ارض مس���احتها 114.715 
مت���را مربع���ا قد صم���م بحيث 
يش���جع على التواصل بش���كل 
كبير بن مس���تخدمي الكلية من 
طلبة وأعضاء هيئة التدريس في 
بيئة مستدامة ملتطلبات احملافظة 
على البيئة في ظل جو مريح من 
اإلضاءة الطبيعية والتواصل مع 

عناصر املدينة اجلامعية.
وأوضح ان أهداف مبنى هذه 
الكلية متثلت في تصميم مبنى 
ذي هوي���ة معماري���ة واضحة 
ومتمي���زة ضمن عناصر املدينة 
اجلامعية اجلدي���دة يكون فيها 
الطالب محور العملية التربوية 
والبيئة التعليمية ويصبح فيها 
املبنى مصدر إشعاع يعزز أهداف 
التعلم في املجتمع ككل، مشيرا 
الى انه روعي ف���ي تصميم هذا 
املبنى حتقيق مستوى متقدم في 
االس���تجابة للمتطلبات العاملية 
وتوفي���ر الطاقة واحملافظة على 
البيئة بحي���ث يتمتع التصميم 
بالكفاءة واالقتصاد في استخدام 
الطاقة مع االحتفاظ بالتصميم 

املعماري املتميز.
ولفت املعروف إلى أن شركة 
املجموعة املشتركة لديها مالءة 
مالية قوي���ة وإمكاني���ات فنية 

واش���ار الى ان املبنى اجلديد 
سيلبي االلتزام الذي حددته كلية 
اآلداب ف���ي جامع���ة الكويت من 
أهداف تشمل تصميم مبنى حديث 
متميز معماريا مزودا بأحدث ما 
توصل إليه العل���م احلديث في 
مجال تكنولوجيا التعلم واملرافق 
التدريسية داخل وخارج حدود 

الفصول الدراسية.
وأضاف املعروف أنه روعي في 
تصميم املبنى حتقيق مستوى 
متقدم في االستجابة للمتطلبات 
العاملية في مجاالت توفير الطاقة 
واحملافظة على البيئة بحيث يتمتع 
التصميم بالكفاءة واالقتصاد في 
الطاقة مع االحتفاظ  اس���تخدام 

بالتصميم املعماري املتميز.
واضاف ان مساحة البناء تبلغ 
108 آالف متر مربع ويتكون من 
مبنين احدهم���ا للطلبة واآلخر 
للطالبات تفصلهما متاما واحة من 
اخلضرة واملساحات املائية ويضم 
كال منهم���ا مكاتب ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة اإلدارية املساندة 
وغرف اجتماعات ألقسام اللغات 
العربية واإلجنليزية والفرنسية 
والتاريخ والفلس���فة واإلعالم، 
باإلضاف���ة إلى قاعات ومدرجات 
دراسية ومختبرات حاسوب ولغة 
ومختبرات تدريب ومختبرات قسم 
اإلعالم وتضم أس���توديو إذاعي 

فريقا عمل الشركتن خالل توقيع العقد

جانب من توقيع العقد

جمال الطبيعة في »النكاوي«

التجميل املختلفة، حيث حترص 
ش���ركة أمل الكويت للعطور 
على العالق���ة الوثيقة بينها 
وبن عمالئها وتلبية مختلف 
األذواق انطالقا من تقديرها 
ملا يتميز به املواطن الكويتي 
من خبرة في معرفة األنواع 
اجليدة من العطور الشرقية 
أنواعها  والبخور مبختل���ف 
وكان البنك األهلي املتحد قد 
جنح من خالل برنامج الآللئ 
الفورية في تقدمي خصومات 
فورية كبيرة لعمالئه تصل 
إلى 30% حينما يتس���وقون 
لدى أي من احملالت التجارية 
املشاركة في البرنامج، والتي 
تقدم خصومات على أكثر من 

60 ماركة جتارية معروفة.
باإلضافة إل���ى ذلك، يقدم 
»املتحد« حلملة بطاقات املتحد 
االئتمانية برنامج جوائز السفر 
الناجح »جوائز الآللئ« الذي 
يق���دم 3 نقاط آللئ مقابل كل 
دينار واحد يتم إنفاقه في أي 
محل من احمل���الت التجارية 
املش���اركة في البرنامج حول 
العالم، وميك���ن حتويل هذه 
النق���اط إل���ى أمي���ال جوية 
واملطالب���ة بها ل���دى أي من 

 استمراراً لنجاح برنامج »الآللئ الفورية«

»املتحد« يقدم حلاملي بطاقاته االئتمانية 
خصومات حتى 20% لدى »أمل الكويت«

شركات الطيران الثالثة الرائدة: 
اخلط���وط اجلوية الكويتية، 
القطرية  اخلطوط اجلوي���ة 
وطي���ران اخلليج، وكلما زاد 
مع���دل اس���تخدام البطاق���ة 
الشراء حصل  االئتمانية في 
العميل على أميال جوية أكثر 
لالستفادة من الرحالت اجلوية 
املجانية عل���ى منت اخلطوط 
اجلوية املذكورة واحلصول 
على درجات سفر أعلى واإلقامة 
في الفنادق األفضل، فضال عن 
املزايا اإلضافية األخرى التي 
يقدمها برنامج العضوية في 
كل شركة من شركات الطيران 

السابق ذكرها.
كما ميكن لعمالء »املتحد« 
احلصول على تغطية تأمن 
سفر وتأمن طبي مجاني في 
حاالت الطوارئ في أي مكان 
حول العالم لدى شراء التذاكر 
باستخدام بطاقات »املتحد« 

االئتمانية. 

 أعلن البنك األهلي املتحد 
أمل  ع���ن انضم���ام ش���ركة 
الكويت كش���ريك في برنامج 
آللئ املتح���د الفورية املصمم 
حصريا حلملة بطاقات املتحد 
االئتمانية ليتالءم مع جميع 

احتياجاتهم.
أمل  ومبش���اركة ش���ركة 
الآللئ  الكويت ف���ي برنامج 
الفوري���ة، ميك���ن أن يحصل 
عمالء »املتحد« الذين يحملون 
بطاقات املتحد االئتمانية على 
خصومات تصل إلى 20% على 
جميع منتجات ش���ركة أمل 
الكوي���ت. وتعتبر مش���اركة 
أمل الكويت في برنامج الآللئ 
الفورية من »املتحد« إضافة 
تزيد من تنوع اخلدمات املقدمة 
حلاملي بطاقات األهلي املتحد 
االئتماني���ة والتي جتعل من 
هذه البطاقات نافذة تس���وق 
ش���املة لعمالئه في عالم من 

املزايا واخلصومات.
 يذكر أن شركة أمل الكويت 
من الشركات الرائدة في مجال 
البخ���ور وتصنيع  جت���ارة 
العطور ف���ي منطقة اخلليج 
العربي، حيث استطاعت منذ 
تأسيسها وعلى مدار نحو ربع 
قرن أن حتصل على ثقة املواطن 
الكويتي وان حتصد الكثير من 
شهادات التقدير ومنها شهادة 

»املاركات الراقية«.
وتعمل شركة أمل الكويت 
من خالل 7 فروع منتشرة في 
جميع أنحاء الكويت، ولديها 
مشاركات ونشاطات عديدة في 
معارض العطور ومستحضرات 

على العقد، وذلك بعد اإلقبال 
الكبير من جميع األعضاء على 
الدخول ضمن وثيقة الرعايا 
الصحي����ة، التي تقدم العديد 
من املزايا اخلاصة واملتميزة، 
مشيرا إلى أن »وثاق« قدمت 
تس����هيالت للسداد تصل الى 
36%، من قيمة القسط باإلضافة 
الى خصومات خاصة ومميزة 

ملنتسبي اجلمعية.
العل����ي، أن قيمة  وب����ننّ 
الوثيقة تغطي احلد األقصى، 
للمنفعة السنوية للفرد في 
اإلقامة داخل املستشفى، ما بن 
3 آالف دينار الى 10 آالف دينار، 
حيث تش����مل تكلفة اإلقامة، 
واخلدمات ومصاريف الغرفة، 
إذ تش����مل االقام����ة اليومية 
التمريضية داخل  العناي����ة 
الكويت، كذلك أتعاب اجلراح 
التخدير، والطبيب  وطبيب 
وحتالي����ل  االستش����اري، 
األنسجة، والعالج باإلشعاع، 
التش����خيصية،  واألش����عة 
واملختب����رات، ومصاري����ف 
األدوي����ة املرتبط����ة بع����الج 
احلاالت املرضية املوصوفة 
من قبل الطبيب، وأثناء اإلقامة 

في املستشفى.
وأشار إلى أن احلد األقصى 
السنوي للعالج في العيادات 
اخلارجي����ة، يصل الى 2000 
دينار ف����ي بعض التغطيات، 
ويش����مل أجر االستش����ارة 
الوثيقة  العادية، كما تغطي 
جمي����ع األدوي����ة املوصوفة 
من قب����ل الطبيب، باإلضافة 
الفحوص����ات  ال����ى جمي����ع 
الرنن املغناطيس����ي،  مث����ل 
واالختبارات املعملية واالشاعة 
التش����خيصية، موضحا أن 
الوثيقة تغطي كذلك، احلمل 

جددت العقد للعام الثالث على التوالي

»وثاق« تستحدث برنامج تأمني طبي خاص
بالـ VIP ألعضاء جمعية املهندسني

والوالدة لكل س����يدة، حيث 
يصل احلد األقصى لتغطية 
الوالدة إلى أل����ف دينار، في 
بعض التغطيات، وفضال عن 
تغطية الوثيقة جلميع تكاليف 
العالج في مختلف دول العالم، 
عدا أمي����ركا وكندا، وذلك في 
جميع احل����االت الطارئة في 
اخلارج خالل اإلج����ازات أو 
رحالت العمل. واوضح العلي 
أن الشركة قامت بوضع جميع 
بنود تغطية الوثيقة، بعد عمل 
دراسات دقيقة ملدى احتياجات 
عمالئه����ا، ولتغطي����ة جميع 
متطلباتهم، كم����ا مت تعديل 
البن����ود طبقا لرغبة  بعض 
القائمن على جمعية املهندسن 
الكويتية، لتتناسب وجميع 
متطلبات األعضاء، وذلك من 
خالل التواجد الدائم لها في مقر 
الكويتية  جمعية املهندسن 
خلدمة اجلمعي����ة وأعضائها 

املنتسبن.

التروي���ج  أطلق���ت هيئ���ة 
املاليزي واخلطوط  الس���ياحي 
الترويج  اجلوية السنغافورية 
املشترك والذي يتضمن عرض 
سفر واإلقامة في موسم الصيف 
في فندق 5 جنوم، فندق داتاي 

النكاوي.
احلملة »احلقيقة أفضل من 
السياح  اخليال« تهدف إلسعاد 
بالتعاون املشترك بن اخلطوط 
اجلوية السنغافورية املعروفة 
بخدمات الضيافة املثالية وفندق 
داتاي النكاوي والذي يعتبر من 

أفخم الفنادق في ماليزيا.
الع���رض الصيفي يبدأ  هذا 
من 438 دينارا لش���خص واحد 
)في غرفة لشخصن(، والعرض 
يتضمن تذكرة سفر مع اخلطوط 
اجلوية السنغافورية واإلقامة 

مل���دة ثالث ليال في فندق داتاي 
النكاوي ويس���ري هذا العرض 

حتى 31 أكتوبر 2011.
هذا الع���رض يتضمن أيضا 
على ليلة إضافي���ة مجانا بعد 
قيام ثالث ليال في فندق داتاي 
الن���كاوي وذلك عبر احلجز من 
خالل وكاالت السفر في الكويت 
التي تقدم العرض املذكور وهي 
سفريات الغامن والصاحلية ورلد 
للسفر والس���ياحة ومجموعة 
بودي للطيران وجامبو للسفر 
والسياحة والسفر كابيكو وقبلة 
للسياحة والس���فر وعلق مدير 
مجلس الترويج السياحي املاليزي 
في دبي توان رازالي قائال: تلقينا 
320.373 سائحا من منطقة الشرق 
األوسط في عام 2010 وهدفنا بهذا 
الترويج املشترك مع اخلطوط 

اجلوية السنغافورية هو جلب 
أكبر عدد من السياح من الشرق 
األوسط خاصة من الكويت إلى 

النكاوي.
وباإلضافة عل���ى ذلك نريد 
تعزيز الش���عار )ماليزيا� آسيا 
العربي  الس���وق  احلقيقة( في 
وجنعل ماليزي���ا اخليار األول 
للس���ياحة بن الشعب الكويتي 
في موسم الصيف وأيضا على 

مدار العام.
م���ن جانبه، ق���ال مدير عام 
اخلطوط اجلوية السنغافورية في 
الكويت تشيو ين مينج: اخلطوط 
اجلوية السنغافورية تفخر بدعم 
هيئة الترويج السياحي املاليزي 
مع هذه احلزمة الفاخرة من أجل 

الشعب الكويتي.
سافر إلى النكاوي مع اخلطوط 

اجلوية السنغافورية واسكن في 
فندق داتاي النكاوي حيث ميكنك 
حتويل أحالمك إلى احلقيقة، حيث 
عطلة أحالمك على الشاطئ في 
كام���ل االس���ترخاء يتحول إلى 

احلقيقة.
اجلدي���ر بالذكر أن اخلطوط 
اجلوية السنغافورية توفر ثالث 
رحالت أسبوعيا من الكويت إلى 

سنغافورة عبر أبوظبي.
وباس���تخدم طيارة ايرباص 
333- 300 ف���ي الرح���الت بن 
الكويت وس���نغافورة حيث كل 
الدراجات م���زودة بأحدث نظام 
التس���لية »كرس ورلد« والتي 
توف���ر أكثر م���ن 1000 برنامج 
ترفيه واملتضمن كال من األفالم، 
والبرامج التلفزيونية، واأللعاب.. 

الخ. 

كشفت شركة وثاق للتأمن 
التكافلي عن قيامها باستحداث 
برنامج صحي إضافي، ألعضاء 
 جمعي����ة املهندس����ن، خاص

بال� VIP يشمل إضافة العالجات 
الطبيعية واألمراض املزمنة، 
وإضافات أخرى في التغطيات، 
وذل����ك بناء عل����ى طلب من 

األعضاء.
 وقال املدير العام للشركة، 
العل����ي، في  ماجد يوس����ف 
تصريح صحافي، عقب جتديد 
التأمن الطبي،  عقد وثيق����ة 
املهندس����ن  ألعضاء جمعية 
الكويتي����ة للعام الثالث على 
التوالي، بحضور ممثل رئيس 
اجلمعية وأمن الصندوق فيها، 
م.س����عود بعيجان العتيبي، 
املبرمة مع  إن هذه االتفاقية 
الكويتية،  املهندسن  جمعية 
تعمل على توفير التغطيات 
الصحية في املستش����فيات 
املهندسن  اخلاصة لشريحة 
األعضاء باجلمعية وعوائلهم، 
من الزوجات واألبناء، مضيفا 
أنها تشمل مصاريف اإلقامة 
داخ����ل املستش����فى ونفقات 
العالج في العيادات اخلارجية، 
وع����الج األس����نان، واحلمل 
الطارئ  والوالدة، والع����الج 
خارج الكويت، خالل اإلجازات 

ورحالت العمل.
التغطيات واملزايا  وحول 
التي تقدمه����ا وثيقة التأمن 
املهندس����ن،  الطبي جلمعية 
أكد العلي أن »وثاق« حترص 
على تق����دمي أفضل اخلدمات 
لعمالئها، وقد استجابت لرغبة 
الكويتية  جمعية املهندسن 
لتجديد عق����د التأمن الطبي 
للعام الثالث على التوالي، بعد 
ماجد العليإضافة تغطيات ومزايا جديدة 

هيئة الترويج السياحي املاليزي و»السنغافورية« تطرحان عرض الصيف إلى النكاوي

 املعروف: فخورون 
بهذا التعاون 

مع شركة رائدة 
و»املشتركة« لديها 

مالءة مالية قوية 
وإمكانيات فنية 
وبشرية مؤهلة 

 الشركة تتطلع إلى 
احلصول على حصة 
من مشاريع خطة 

التنمية 


