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»الكويتية« تصدر العدد اجلديد من »البراق«

بن دريع: املصداقية واألمانة الباب األول 
لكسب محبة مساهمي »تعاونية القيروان«

الثويني: »النجاة« نفذت الكثير من املشاريع 
التنموية والتعليمية واإلنسانية

في إطار حرصها املتواصل 
اطــاع  علــى  واملســتمر 
املســافرين ومتابعيها على 
أهم وآخر أخبارها والتقارير 
السياحية املنوعة، أصدرت 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
العدد اجلديد من  الكويتية 
مجلــة »البــراق« لشــهري 
أغسطس - سبتمبر ٢٠١٩.

وفي هذا الشأن، قال مدير 
العاقات العامة واإلعام في 
اخلطوط اجلوية الكويتية، 

ورئيــس حترير مجلة البراق، فايز العنزي 
ان عدد مجلة »البراق« لشهري أغسطس - 
ســبتمبر ٢٠١٩ يتزامن إصــداره مع العطلة 
الصيفية، حيث رن اخلطوط اجلوية الكويتية 
أطلقت ٨ وجهات جديدة صيفية تلبية لرغبات 
العمــاء الكــرام وذلــك لتمنحهــم خيارات 
متنوعــة وكثيرة، مشــيرا إلى أن اختيارات 
تلك الوجهات الـ ٨ جاءت بناء على دراسات 
حصيفة تتناسب مع احتياجات العماء، كما 
يسلط العدد الضوء على احدى وجهات شركة 
اخلطوط اجلويــة الكويتية الصيفية وهي 
شرم الشيخ املدينة الساحرة امللهمة عروس 
البحر األحمر والتي يقصدها كثير من سياح 
العالم لاستمتاع بشواطئها واالستجمام في 
منتجعاتها اخلاصة، كذلك خصصت اخلطوط 
اجلوية الكويتية تقرير عن احلج حيث يتناول 
التقرير تاريخ ســفر احلجاج الكويتيني في 

املاضي واحلاضر.
وأضاف العنزي: يتضمن اإلصدار احلالي 
كذلك العديد من املواضيع الشيقة كتسليط 
الضوء على على واحد من أهم األماكن الفنية 

التراثيــة داخــل الكويــت، 
والــذي يعــد مقصــدا لكل 
الباحثــني واملهتمني مبجال 
الفنون والعمارة واحلياكة 
التراثية وهو »بيت السدو«. 
وتستضيف )البراق( كذلك 
علما من أعام الكويت ورائدا 
مــن رواد الكلمة خصوصا 
الوطنية منها، صاحب املفردة 
البراقة الشــاعر الكبير بدر 
بورسلي. وتلتقي »البراق« 
أيضــا مع أحــد رواد العمل 
في اخلطوط اجلوية الكويتية وهو الســيد 
خالد البريكان مدير دائرة املشتريات االسبق 
والذي يعد املوظف رقم 7 في الشــركة وهو 
خير شــاهد على تاريــخ الكويتية. وأردف 
العنزي قائا: »يحتوي العدد على أهم وأحدث 
أخبار اخلطوط اجلوية الكويتية مثل توقيع 
الشركة اتفاقيتني مع )IGA( لتشغيل املطارات 
واخلطوط اجلوية التركية، اضافة إلى توقيع 
الشــركة مذكــرة تفاهم مع شــركة )بالفي( 
الهولندية لتصنيع السيارات الطائرة حيث 
ستقوم الكويتية بصيانة سيارات »بالفي« 
الطائرة في منطقة اخلليج والشرق األوسط، 
وإطــاق اخلطوط اجلويــة الكويتية خدمة 
الروبوت اآللي )اسألني( للرد على استفسارات 
املســافرين عبــر مبنى الركاب رقــم 4، كما 
وقعت الشــركة عقدا مع الشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة KIPIC لتقدمي 
خصومات على أسعار تذاكر السفر، وأخيرا 
توقيع الشركة اتفاقية مع شركة ناشيونال 
خلدمات الطيران )ناس( إطاق خطة تطوير 

اخلدمات في مطار الكويت الدولي«.

صرح أمني سر جمعية 
القيروان التعاونية بدر بن 
دريع بأنه في ظل الظروف 
الصعبة التي تواجه أعضاء 
اجلمعيــات التعاونية من 
حيث غاء األسعار وتوفير 
كل مــا يلزم املســاهم في 
بيتــه وحلــه وترحالــه، 
نؤكــد أن الصــدق منجاة 
لــكل شــخص خصوصــا 
عضو اجلمعية التعاونية، 
حيث ان املصداقية ثم محبة 
املساهمني هي الباب األول 

لكســب رضا اهلل ثم محبة املساهمني لك. 
وقال ان احلفاظ على األموال العامة وهي 
أموال املساهمني والدولة هي الركيزة التي 
تبني جمعية ناجحة، والثبات على مبدأ وهو 
الذي يبقى ذكره بعد انتهاء مدة عضويته، 
واجلمعية التي ال غبار عليها وال شبهة هو 

ما يجعلهــا من اجلمعيات 
من اجلمعيــات التي تبقى 
باملقدمــة دائمــا من حيث 
التميز واألسعار والعروض 
واملســاهم هو رأس الهرم 
فــي كل قرار يتــم اتخاذه 
نعــم ان العضوية تكليف 
وليست تشريفا كما يفهم 
البعض الن خدمة املساهم 
واألمانة والصدق واحلفاظ 
على األمــوال العامة ليس 
مبهمة يســيرة كمــا يراها 
البعض بل هي ذلك احلمل 
الثقيل الــذي يرمي على كاهلك وهي التي 
ال جتعــل من خلفها ينام في راحة وهدوء 

وهي التي سيحاسبك اهلل عليها.
في النهاية ختم بــن دريع قائا: اللهم 
أعني على حمل األمانة وأن أكون املواطن 

األمني الصادق.

قال رئيس قطاع املوارد واالعام بجمعية 
النجــاة اخليريــة عمر يعقــوب الثويني إن 
اجلمعية حرصت على دعم ومساعدة الفقراء 
والضعفاء في كل مكان، وتقدمي املســاعدات 
املختلفة التي تســاعدهم على مواجهة الفقر 
واجلهل واملرض، الفتا إلى أن النجاة طرحت 
عدة مشــاريع تنموية وتعليمية وإنسانية 
مختلفة ومتنوعة على أهل اخلير خال االيام 
املباركة قبيل عيد األضحى املبارك، ونفذتها 

اجلمعية داخل الكويت وخارجها.
وبني الثويني أن اجلمعية سعت في تلك 
األيام الســتهداف مــوارد مختلفة من خال 
جمع مبلغ 6 آالف دينار لكفالة ١٠٠ طالب علم 
يتيم، قيمــة كفالة الطالب الواحد 6٠ دينارا 
عن الســنة الدراسية، وكذلك طرحت النجاة 
مشروع »خله منتج« لكفالة مشروع املناحل 
لألسر الفقيرة وعددها ١٢ منحا بقيمة ١٢5٠ 
قيمــة الكفالة ١٢5 دينارا وهو من املشــاريع 
التنموية ومازالت هذه املشــاريع مســتمرة 

لتلقي الدعم. 
وأضاف: ان حملة العشــر من ذي احلجة 
أيضا استهدفت تنفيذ مشروع كسوة العيد 
والعيدية لأليتام، حيث تبلغ تكلفة كســوة 

وعيديــة لليتيــم الواحد ٢٠ دينــارا، حيث 
اســتهدفت توفير الكسوة ألكثر من ١٠ آالف 
يتيم ومبلغ ٢١5٠٠ دينار لبناء مركز تعليمي 
وتنموي فــي الهند، ومــا زال التبرع متاحا 
ألهل اخلير. مؤكدا أن مشروع األضاحي من 
املشروعات التي نفذتها النجاة بنجاح وهلل 
احلمــد داخل وخارج الكويــت بتوزيع عدد 
3٠٠٠ أضحية، اســتفاد منها حوالي 6٠ ألف 
نسمة حوال العالم. الفتا إلى أن هذه املشاريع 
املختلفة تعد خيارات أمام فاعل اخلير الختيار 
ما يناسبه لتنفيذه، مشيرا إلى إمكانية التبرع 
لهذه املشاريع عبر وسائل التبرع االلكترونية 
احلديثة مبواقع اجلمعيــة أو االتصال على 
رقــم/ ١٨٠٠٠٨٢، فكل الوســائل متاحة لدينا 

للتيسير على أهل اخلير.
واختتــم الثويني تصريحه بشــكر أهل 
اخليــر واحملســنني الذين يدعمون أنشــطة 
ومشــاريع اجلمعية فأهل الكويت سباقون 
في عمل اخليرات فما أن يطرح عليهم مشروع 
وباب خيري إال وجتد الكل يتســابق لتقدمي 
العــون والدعــم، وهذا يعكــس طبيعة أهل 
الكويت اخليرية وريادتهم لألعمال اإلنسانية 

واخليرية.

هدفها مساعدة الفقراء حول العالم

بدر بن دريع

مشروع كفالة طالب العلم  عمر الثويني

مشروع »أضاحي النجاة« في لندن 

»مول 360« احتفل مبرور 10 سنوات على افتتاحه

»IELTS« الثقافي البريطاني« ينظّم دورات التحضير لـ«

اختتــم »مــول 36٠«، 
وجهة التسوق الرائدة في 
الكويت، عروضه وفعالياته 
االحتفالية مبناسبة مرور 
عشر سنوات على افتتاحه 
وتزامنا مــع عيد األضحى 
املبارك وســط إقبال شديد 
من الــزوار الذين أشــادوا 
بعروضه العاملية الشائقة 
واملتنوعة والتي استمرت 
من ١٢ حتى ١4 من الشــهر 

اجلاري.
حيث قــدم املول العديد 
من العروض االستعراضية 
العامليــة امللفتــة واملمتعة 
البهجــة  أثــارت  والتــي 
الــزوار مــن  فــي نفــوس 
جميــع الفئــات العمريــة، 
الــزوار  اســتمتع  حيــث 
مبشاهدة عروض الباركور 
املتنوعة وعروض حركية 
استعراضية وعرض مميز 
خاص مستوحى من الفنون 
املسرحية اخلاصة بهوليوود 

طوال الفترة االحتفالية.

نظــرا للطلــب املتزايــد 
على التســجيل في اختبار 
الدولي  اللغــة اإلجنليزيــة 
الكويت، يقدم  )IELTS( في 
املجلس الثقافي البريطاني، 
وهــو   ،»IELTS« امتحــان 
أحــد أكثر امتحانــات اللغة 
اإلجنليزية املعترف بها في 
جميع أنحاء العالم. يساعد 
املجلس الثقافي البريطاني، 
بدعم من اجلامعات العاملية، 
املشاركني في البرنامج على 
إلــى املســتوى  الوصــول 
املطلوب من خال التدريب 
وتطويــر مهاراتهم اللغوية 
في أربعــة مجاالت: مهارات 
القراءة والكتابة واالستماع 

والتحدث.
الثقافي  اعتمد املجلــس 
البريطانــي علــى مجموعة 
من األســاتذة املتخصصني 
واملؤهلني تأهيــا عاليا في 
اللغــة اإلجنليزيــة، وذلــك 
ملساعدة الطلبة على اجتياز 
اللغــة اإلجنليزيــة  دورات 
وامتحانات الـ »IELTS«، كما 
يقوم املتخصصون بالتركيز 
وإبداء املاحظات على نقاط 

»مول 36٠« املنافذ التجارية 
واملراكز الترفيهية في أجواء 
فاخرة جعلت منه اخليار 
األول لتجربة تسوق راقية 
ال مثيــل لها فــي الكويت. 
وينفرد املشروع بتصميمه 

علــى إجــراء االختبــار إذا 
كانوا يرغبون في الدراســة 
سواء في املرحلة اجلامعية 
أو الدراســات العليا في أي 
مكان في العالــم، أو التقدم 
بطلب للحصول على تأشيرة 
طالب من املستوى الرابع في 
إحدى اجلامعات أو االنخراط 

في سوق العمل.
عاوة علــى ذلك، ميكن 
للمرء اختيار التاريخ األمثل 
 »IELTS« امتحــان إلجــراء 
الورقي أو عبر احلاســوب، 
وسيتم اإلفصاح عن النتائج 
سريعا. يلتزم املجلس الثقافي 
البريطاني بتوفير املساعدة 
للمشــاركني في االختبارات 
األساسية، من خال توفير 
وصول مجاني غير محدود 
 .»Road to IELTS« إلى برنامج
الــدورة تســعة  تتضمــن 
مقاطع ڤيديو تقدم النصائح 
والدروس التعليمية، و١٠٠ 
نشــاط تفاعلي، واثنني من 
اختبارات املمارسة األكادميية 
الختبــار الـــ »IELTS« لكل 
مــن املهارات األربع. وميكن 
للمشــاركني االطــاع علــى 

وتتضمــن متاجر املول 
منافذ لعدد مــن العامات 
التجارية الفاخرة واملطاعم 
واملرافــق الترفيهيــة التي 
للمــرة  يتواجــد بعضهــا 
األولى فــي الكويت ضمن 
»مــول 36٠«، مبــا يثــري 
جتربة التســوق والترفيه 
التي يتيحها املركز لعمائه. 
الداخلي  التصميم  ويحفل 
باللمســات األنيقة  للمول 
ويضــم 7 مناطــق تقــدم 
كل منهــا جتربــة فريــدة 
ويســاهم  للمتســوقني. 
»مــول 36٠« فــي حتقيق 
نقلــة نوعية في مســيرة 
منو قطاع جتارة التجزئة 
في الكويت، ويرسي معايير 
جديدة على مستوى القطاع 

في الدولة.
وميكـــــن للمهتميــــن 
باالطــاع علــى املزيــــــد 
مــن املعلومــات زيــــارة 
املوقــــــــع اإللكتـــــروني 

.36٠mall.com.www

ملدة أربعة أيام أسبوعيا. كما 
يتاح للطــاب االختيار بني 
التســجيل في دورة شــهر 
أغســطس التي تبدأ من ٢٢ 
اجلاري لغاية 3١ أغســطس 
٢٠١٩ ومدتها 3٠ ســاعة، أو 
التســجيل فــي دورات الـــ 
IELTS املكثفة ملدة ١٠ ساعات 
في األســبوع، طيلة شــهر 
أغســطس. وميكن للطاب 
التقدم لامتحانات مباشرة 
بعــد االنتهــاء من الــدورة 

التحضيرية.
لألفــراد  اآلن  ميكــن 
املهتمني بالتسجيل الختبار 
الـــ »IELTS« الدخــول عبر 
اإلنترنــت وبــكل ســهولة 
الدفع باســتخدام البطاقات 
أو  فيــزا  االئتمانيــة، 
ماســتركارد. ملعرفة أسعار 
اللغــة االجنليزيــة  دورات 
املختلفة وجداولها الزمنية، 
www. زيــارة  يرجــى 
أو   britishcouncil.com.kw
االتصال باملجلــس الثقافي 
الرقــم  علــى  البريطانــي 
٢٢٠5٢3٠٠ حلجــز موعد أو 

زيارة املركز.

املعماري الرائع الذي يأخذ 
منحى دائريا مبساحة ٨٢ 
ألف متر مربع، واملستوحى 
مــن التصاميم الهندســية 
العربية العريقة املفعمة في 
الوقت ذاته بروح العصر.

التحضيريــة مثــل  املــواد 
الڤيديــو والدروس  مقاطع 
عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى 
الكتب التحضيرية والدورات 
وجها لوجه والندوات وورش 

العمل.
 »IELTS« الـــ  اختبــار 
يفتــح األبواب أمــام فرص 
جديــدة فــي جميــع أنحاء 
العالم ويعزز القدرات على 
األداء بدرجة أعلى في أماكن 
العمل واملدارس واجلامعات. 
وفقا ملايكل جوردون، مدير 
املجلس الثقافي البريطاني 
في الكويت، وختم قائا: »إن 
أساتذة املجلس متخصصني 
ومؤهلــني عاليا ويتمتعون 
مبهــارات التدريــب الازمة 
الطــاب  لتطويــر قــدرات 
على لغة معترف بها عامليا 
وإلزاميــة، ممــا مييزهم في 

املستقبل«.
فيما يخــص املجموعات 
اخلاصة بالتحضير المتحان 
»IELTS«، ستعقد مرتني في 
األسبوع - مبا يعادل إجمالي 
35 ساعة أما الدورات املكثفة 
لـ الـ »IELTS«، فستعقد يوميا 

بعروض عاملية شائقة ومتنوعة استمرت خالل الفترة من 12 حتى 14 اجلاري

تُكن املشاركني من إتقان اللغة اإلجنليزية والوصول إلى أعلى درجات النجاح

عرض خاص مستوحى من مسرح هوليوود

عرض حركي استعراضي

أسلوب علمي مبسط إلتقان اللغة

حضور كبير من اجلمهور في احتفال املجمع

أحد العروض العاملية

الزوار استمتعوا مبشاهدة العرض 

جتهيزات متكاملة خلدمة الدارسني

وميثل »مول 36٠« وجهة 
فريدة وحيوية في الكويت 
حتفــل مبرافــق التســوق 
والترفيه التي أصبح اسمها 
قرينا باألناقة والفخامة التي 
ال تضاهــى. وتتكامــل في 

القوة الفردية واملجاالت التي 
حتتــاج إلــى حتســني عبر 
برنامــج تدريبي وتعليمي. 
ميكن للطــاب االســتفادة 
من املنح الدراســية املتاحة 
لدى وزارة التعليم العالي، 
وذلك بهدف تأهيل أنفسهم 
للحصــول علــى الدرجــات 
الــدورات  املطلوبــة. هــذه 
مخصصــة جلميــع الفئات 
العمريــة وفــق مســتويات 
اللغة املختلفة تتراوح ما بني 
املتوسط وما فوق املتوسط 
واجليــد، وهذا يتوقف على 
الــذي يتمتع به  املســتوى 
الطالب واملستوى املطلوب.

بالنسبة لألشخاص الذين 
يرغبــون مبتابعة تعليمهم 
  IELTS العالي، يحدد اختبار
ما إذا كان لدى الفرد مستوى 
إجــادة اللغــة اإلجنليزيــة 
املطلوبة لبيئة التعليم العالي 
األكادميية. باإلضافة إلى ذلك، 
فإنه يعكــس بعض ميزات 
اللغة األكادمييــة ويقيم ما 
إذا كان جاهزا لبدء الدراسة 
أو التدريب. يشجع املجلس 
األفراد  البريطاني  الثقافــي 


