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«زين» تشارك في تدشني مشروع «تزيني وتخضير» املدخل الرئيسي للعاصمة
شــاركت زين في فعاليات 
التدشني الرسمي ملشروع تزيني 
وتخضيــر مدخــل العاصمة 
الرئيسي (اجلزيرة الواقعة بني 
منطقتي ضاحية عبداهللا السالم 
والشــامية)، وذلــك بحضور 
محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد، ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
مجموعــة «زين» بــدر ناصر 

اخلرافي.
وكانت شركة زين (املشغل 
الوطنــي) قــد مت اختيارهــا 
لتطويــر املدخــل الرئيســي 
حملافظــة العاصمــة والقيــام 

بأعمال الصيانة.
وذكــرت الشــركة أن هــذا 
املشــروع هو ثمــرة التعاون 
املشترك بني القطاعني احلكومي 
واخلاص، حيث سيساهم في 
عمليات جتميل وتخضير مدخل 
احملافظة، كخطوة أولى لتجميل 
جميع مناطق احملافظة، حيث 
تبحــث زين شــكل التصميم 
النهائــي للنصــب التــذكاري 
الذي ســتتولى مهمة تشييده 
فــي املوقــع، من خــالل دعوة 
املبدعني والشباب املبادرين إلى 
املشاركة في أعمال التصميم، 
بالتقدم بأفكارهــم اإلبداعية، 
على أن يتم اختيار التصميم 

املســاحات اخلضراء، علما أن 
هذا األمر يتطلب جهدا مشتركا 
بني القطاعني احلكومي واخلاص 
بوضع االستدامة في صميم كل 

األعمال».
وأشار اخلرافي إلى أن الهدف 
األساســي من دعوة الشــباب 
املبادرين إلى جانب املبدعني في 
هذا املجال للمشاركة في أعمال 
التصميم، هو متكني الشباب، 
وترسيخ ثقافة العمل اجلماعي، 
فاالستفادة من األفكار اإلبداعية 
يتطلب أن يكون هناك إشراك 
حقيقي للشباب، لدعم وتغذية 

الشعور باالنتماء إلى املكان.
وتابــع قائــال «علينــا أن 
نعزز فكرة أن الشباب شركاء 
حقيقيون في مشاريع الدولة، 
فاملشاركة باألفكار حق أصيل 
لهم بوصفهم قــادة مؤثرين، 
ونعتقد أنهم بحاجة إلى مثل 
هذه الفرص التي تبرز قدراتهم 
اإلبداعية في قيادة املشاريع».

وأفاد اخلرافي قائال «نأمل 
أن متثــل هذه املشــاركة التي 
نقدمهــا للشــباب نهجــا فــي 

القطاع اخلــاص في محافظة 
العاصمة».

وقال اخلالــد، على هامش 
حضوره لإلعالن عن تدشــني 
املشــروع، «نتوجه بالشــكر 
اجلزيل الى نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
مجموعة زين األخ بدر ناصر 
اخلرافي، ومسؤولي الشركة، 
وكل كوادرها على اجلهود التي 
بذلوها في تتويج عملهم بتدشني 
املشروع الوطني في التطوير 
والتجميــل فــي هــذا اليــوم، 
ويؤكد مــن جديد دور القطاع 
اخلاص في التنمية املستدامة 
املنشودة، ودور مجموعة زين 
حتديدا في املسؤولية املجتمعية 
وجتسيدها للدور الوطني الرائد 
في جتميل العاصمة وتطويرها 
والدفع بطموحاتنا الى حتقيقها، 

في تنفيذ اخلطــط التنموية، 
وتترجــم هــذه الشــراكة هذا 
التوجه االستراتيجي، فالعنوان 
الــذي تقدمــه يحمــل الوجه 

احلضاري.
جدير بالذكر أن شركة زين 
تتمتع برصيد زاخر في مبادرات 
مشاريع االستدامة، خصوصا 
في املجاالت البيئية، إذ تعاونت 
مع مبادرة «حلم أخضر» البيئية 
مبناســبة يــوم األرض، وهي 
املبادرة التي تهدف إلى تعزيز 
الوعي البيئي في الكويت من 
خالل التوعية بأهمية استبدال 
املزروعات املستوردة باحمللية 
والتعريف بأصنافها املختلفة 

وفوائدها لبيئة الكويت.
وتنفذ زين اســتراتيجية 
طموحة في مجاالت االستدامة 
ببذل جهد أكبر لتقليل بصمتها 
البيئية الناجتة عن عملياتها، 
التي تشمل احلفاظ على املوارد 
الطبيعية، وتقليل اســتهالك 
الطاقة، وإعادة تدوير املخلفات، 
وتطبيق احللول اخلضراء فيما 
يتعلق بإدارة املياه والكهرباء، 
ومراقبة تأثير الشــركة على 
التغيرات املناخيــة، وغيرها 
من اجلهود، وقد قامت مؤخرا 
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الدولة لتفعيل ونشر ثقافة دمج 
املبادرين في املشاريع التي تقوم 
بتنفيذها، الستثمار هذا املخزون 
الثري الذي يتمتع باحلماسة 

والتجديد، وحب املغامرة».
وقال اخلرافــي «نؤمن في 
زيــن بأهمية منــح املبادرين 
الشــباب الفــرص احلقيقيــة 
لتحقيــق أفكارهــم، وهو أمر 
ينســجم متامــا مــع أهدافنــا 
اخلاصة مبشــاريع االستدامة 

لعملياتنا».
وقــال محافــظ العاصمــة 
الشــيخ طالل اخلالــد األحمد 
الصباح «العمل على مشروع 
جتميل وتطويــر أحد مداخل 
العاصمة الرئيسية بالشراكة 
بــني احملافظة ومجموعة زين 
املنفذة للمشروع، يعد باكورة 
املشاريع التجميلية التي ينفذها 

وترجمتها على أرض الواقع.
وأضــاف أن هذا املشــروع 
الذي حققته احملافظة بالتعاون 
والتنسيق مع مجموعة «زين» 
منذ مبادرة املشروع في شهر 
مايــو املاضــي يؤشــر علــى 
تنفيذ املشاريع التجميلية مع 
الشركات املوازية التي تقدمت 
مببادراتها فــي الوقت احملدد 
لرؤيــة احملافظة في التجميل 
والتطويــر. وفي ختام كالمه، 
أعرب محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد األحمد الصباح عن 
شكره وتقديره ملدير عام الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
الشيخ محمد اليوسف الصباح، 
ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد 
املنفوحي، ونائب املدير العام 
لشــؤون محافظتي العاصمة 
واجلهــراء املهنــدس فيصــل 
صادق، جلهودهم الواضحة في 
تسهيل كل االجراءات املتعلقة 

بتجميل وتطوير العاصمة.
وتؤمــن الدولــة بالــدور 
احليوي الــذي يلعبه القطاع 
اخلاص الكويتي في املساعدة 

على مفهوم إعادة التدوير.
ودعمت الشركة أيضا حملة 
«تسوى نحميها» التي نظمتها 
الهيئــة العامــة للبيئة بهدف 
التعريف بقانون البيئة اجلديد 
وتوعيــة املجتمع حــول أهم 
الفقرات التي ينص عليها، كما 
تعتبر زين شريكا استراتيجيا 
ملشروع أمنية البيئي لتوفير 
صناديق إعــادة تدوير قناني 
املياه البالستيكية وأغطيتها في 
كل دور من مباني زين الرئيسية 
الثالثة، وذلك لتشجيع املوظفني 
في كل دور على جمع أكبر قدر 
من القناني وتوعيتهم بأهمية 
احلفاظ على البيئة وتشجيعهم 

على إعادة التدوير.
وحترص «زين» كمؤسسة 
قطاع خاص على املشاركة في 
مثل هذه املبادرات التي تسهم 
بالتحفيز على العطاء وتشجيع 
اإلقبال على األنشطة التي تخدم 
املجتمــع، خاصــة تلــك التي 
تعمل على رفــع حالة الوعي 
بني جميع الفئات العمرية في 
املجتمــع بأهمية احلفاظ على 
البيئة سواء البرية أو البحرية، 
وحتفيز روح العمل التطوعي، 
ونشــر ثقافــة احملافظة على 
البيئة من خالل دعم مثل هذه 

املبادرات.

محافظ العاصمة أعلن بدء األعمال التنفيذية.. وهي شراكة تعكس دور مؤسسات القطاع اخلاص في حتقيق التنمية املستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام

اخلرافي واخلالد في حديث على هامش الزيارة بدر اخلرافي والشيخ طالل اخلالد يتوسطان مسؤولي «زين» ومحافظة العاصمة

األكثر تعبيرا ومتيزا للنصب 
التذكاري للمشروع، إذ ستقوم 
بأعمال الترميم والتجديد ملوقع 

اجلزيرة بالكامل.
اجلدير بالذكر أن مؤسسات 
الدولة ترى في القطاع اخلاص 
الشريك الناجح في دفع جهود 
االستدامة في الدولة، ملا يقوم به 
من دور حيوي في دفع خطط 
التنميــة احمللية، حيث تعمل 
مؤسسات القطاع اخلاص على 
رفع كفــاءة البنى التحتية، إذ 
ميثل اإلدراك اجليد للدور الذي 
تقوم به الشركات في رسالتها 
االجتماعيــة عامــال أساســيا 
لتحقيق التنمية االقتصادية.

وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
في مجموعة زيــن بدر ناصر 
اخلرافي: «نعمل في شركة زين 
بروح املشاركة املسؤولة، حيث 
نهتم بدعم مناطقنا التي حتتاج 
إلى بذل جهود أكبر في التحول 
إلى مناطق خضراء تبرز الوجه 

احلضاري للدولة».
وأضاف قائال «سنســاعد 
فــي اجلهــود التي تقــوم بها 
املؤسسات احلكومية لتطوير 
مثل هذه املشاريع، حيث نتطلع 
ألن تكون هذه البداية لتطوير 
املزيــد مــن املناطــق لزيــادة 

اخلرافي: «زين» دعت املبادرين الشباب للمشاركة في تصميم املشروع بوصفهم قادة مؤثرين
اخلالد: املشروع بالتعاون بني احملافظة و«زين» يؤشر على االهتمام بتنفيذ املشاريع التجميلية

رومانوسكي زارت كلية الكويت التقنية:  التعاون 
التعليمي ركن أساسي للعالقات األميركية - الكويتية

«كارفور» تقدم عروضًا وخصومات في «جمعة كارفور»

«النجاة» افتتحت مجمع «احلسن» التعليمي في تركيا

سعدت كلية الكويت التقنية بزيارة 
السفيرة األميركية لدى الكويت الينا 
رومانوسكي. وقد لقيت ترحيبا حارا 
من قبل فريق اإلدارة العليا في الكلية 
بقيادة رئيس مجلس األمناء مشاري 

بودي.
اللقــاء  الطرفــان خــالل  وناقــش 
موضوعــات ذات االهتمــام املشــترك 

والتعاون.
وخالل اللقاء، سلط بودي الضوء 
على االتفاقية املوقعة حديثا بني كلية 
الكويت التقنية وشــريكها وتتضمن 
االتفاقيــة تطوير املناهــج التعليمية 
وإضافــة البرامــج اجلديــدة للكليــة 
وأيضا التبــادل الطالبي. وترمز هذه 
الشراكة إلى مدى تقدير كلية الكويت 
التقنية وإدراكها للجودة الفائقة للنظام 
األكادميي التطبيقي والفوائد التي ميكن 
حتقيقهــا من خالل التعــاون الثنائي 
وتبــادل املعرفة فــي املجال األكادميي 

واملجال التطبيقي.
وأعرب بودي عن اســتعداد الكلية 
وانفتاحهــا لتكويــن برنامج شــراكة 
مشــترك مع مكتب الشؤون العامة - 
الشؤون الثقافية في سفارة الواليات 
املتحــدة في الكويــت لصالح الطالب 

والباحثني ومجتمعنا بشكل عام.

أطلقــت كارفــور، التــي 
متلكها وتديرها شركة «ماجد 
الفطيم» في الكويت، حملتها 
السنوية الضخمة للتسوق، 
«جمعة كارفور». وعلى إثر 
النجاح الكبير الذي تشهده 
هذه احلملة ســنويا، قررت 
كارفور زيادة مدتها من شهر 
واحد إلى خمسة أسابيع متتد 
من ١ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر، 
كي تتيح للجميع االستفادة 

من هذه احلملة املميزة.
وتؤكد هذه احلملة على 
التزام كارفور الدائم بتوفير 
قيمة استثنائية لعمالئها، من 
خالل عروض ال منافس لها، 
ليستمتع عمالؤها بتسوق 
مريــح بال عجلة وبأســعار 
ممتــازة، مــع ضمــان أعلى 
مستويات اجلودة ملختلف 
املنتجــات املرغوبــة خالل 

موسم األعياد املقبل.
ويستطيع عمالء كارفور 
خــالل «جمعــة كارفــور» 

افتتحت جمعية النجاة اخليرية مجمع 
«عبدالعزيز احلسن» التعليمي مبدينة 
تــل أبيض بوالية أورفا، وذلك بحضور 
ممثلي النجاة كل من رئيس قطاع املوارد 
والعالقات العامة واإلعالم عمر الثويني، 
ومسؤول مكتب اجلمعية بتركيا إبراهيم 
البدر، وممثلي سفارة الكويت في تركيا، 
ووالي «أورفا» عبــداهللا آيرين، وفريق 
صناع اخلير التطوعي الكويتي، وزينب 
الطرابلســي زوجة الراحــل، إضافة إلى 
د.عيسى العيسى وهاني املذكور وممثلي 

مركز أسنان تاور الطبي.
وأوضح الثويني خالل افتتاح املشروع 
أنه بعد وفاة د.عبدالعزيز احلسن أطلقنا 
بالتعــاون مع محبيــه وأصدقائه حملة 
للتبرعات لهذا املجمــع التعليمي وكان 
اإلقبــال كبيــرا نظرا ملكانــة الفقيد وما 
قدمه من أعمال إنســانية داخل الكويت 
وخارجها، وبفضل اهللا اكتمل بناء املجمع 
في وقت قياسي ونفتتحه ليكون شاهدا 
على حب الناس لهذا اإلنسان النبيل وفاء 

وعرفانا له.
وأكد أن الغرض من إنشــاء املشروع 
تعليم الطلبة الالجئني السوريني الذين 
ال يستطيعون إكمال دراستهم، والعمل 
على تأمني مســتقبلهم العلمي ودعمهم 

وتعكس هــذه الزيــارة مدى عمق 
العالقات األميركية - الكويتية ويعزز 
احلقيقة التي ال ميكن إنكارها وهي أن 
الواليــات املتحدة األميركية والكويت 
ليستا مجرد حليفني، ولكنهما صديقان 
حميمان للغاية، ويذكر أنه يشهد الوقت 
احلالي مرور ٦٠ ســنة على العالقات 
الديبلوماسية بني الكويت والواليات 

املتحدة األميركية.
الســفيرة رومانوســكي:  وقالــت 
«التعاون التعليمي ركن أساســي من 
العالقة األميركيــة - الكويتية. توفر 

احلصــول علــى مجموعــة 
واسعة من املنتجات عالية 
اجلــودة بأســعار مخفضة 
وعروض استثنائية، تتضمن 
تنزيــالت تصل حتى ٥٠٪، 
إلى جانب تنزيالت أسبوعية 
ضخمة على عدد من العالمات 
التجارية مثــل مولينكس، 
وبالك أند ديكر، وكينوود، 

وآبل، وسامسوجن، إلى جانب 
التنزيــالت على الكثير من 
املنتجــات، تشــمل  فئــات 
البقالة واألجهزة اإللكترونية 
واملعدات املنزلية ومنتجات 

الصحة واجلمال.
وتتوافر عروض «جمعة 
كارفــور» في املتاجــر وعبر 
اإلنترنت على املوقع اإللكتروني 

ومســجد يؤدي فيه الطــالب الصلوات، 
ومالجئ ألي طارئ، كما مت جتهيزه خلدمة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
من جانبه، ثمن والي أورفا التركية 
عبداهللا آرين اجلهود اإلنســانية التي 
تبذلهــا الكويت، مشــيرا إلــى أن هذه 
اجلهود كان لها دور الكبير في تخفيف 
معاناة الالجئني الســوريني، الفتا الى 
أن املشاريع اخليرية الكويتية شملت 
عــدة قطاعات، منها التعليم والتنمية 
والصحة والتدريب واإلغاثة اســتفاد 

منها آالف الالجئني مع أبنائهم.

كليــة التقنية فــي الكويت العديد من 
البرامج في مجال العلوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيات للطالب كما 
تعمل مع كل من القطاعني العام واخلاص 
إلعداد اجليل القادم للوظائف املستقبلية 
فــي هذا املجال، وهو اســتثمار حكيم 
للمستقبل. املؤسسات األميركية رائدة 
فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيــات، ونتطلــع 
إلــى تعزيز العالقات بني املؤسســات 
التعليميــة فــي الكويــت والواليــات 

املتحدة».

 www.carrefourkuwait.com
أو باستخدام تطبيق كارفور 

.(MAF Carrefour)
كما تسهل كارفور جتربة 
التســوق على عمالئها، من 
خــالل عــدد مــن اخلدمــات 
االســتثنائية مثــل خدمــة 
العربة» و«امسح  «توصيل 
وانطلق» عبر الهواتف الذكية 
و«استلمها بنفسك» و«كارفور 
اآلن» إلى جانب خيارات الدفع 

املريحة.
ويستطيع عمالء كارفور 
التوفيــر فــي مشــترياتهم 
ألقصــى حــد، مــن خــالل 
احلصول على ١٫٠٠٠ من نقاط 
«ماي كلوب» عندما يتسوقون 

عبر اإلنترنت.
لالطــالع علــى أفضــل 
العــروض خــالل «جمعــة 
كارفــور»، يرجــى زيــارة 
املوقع اإللكتروني ومتابعة 
كارفور الكويت على فيسبوك 

وإنستغرام.

التنزيالت تصل إلى ٥٠٪ ومتتد فترتها من ١ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر ليستفيد اجلميعبودي أشاد بالعالقات الوثيقة بني البلدين

الثويني أوضح أن املشروع يحمل معاني الوفاء لرجل أعطى الكثير للعمل اإلنساني

السفيرة إلينا رومانوسكي خالل لقائها مشاري بودي

احلضور في دعاء للفقيد بعد االفتتاح

بــدورات تأهيلية تؤهلهم لالنخراط في 
مجال العمل لتســاعدهم علــى مواجهة 
أعبــاء احلياة إميانا من النجاة اخليرية 

بقيمة العلم وجودة التعليم.
من جانبه، قال البدر: إن املجمع عبارة 
عن ٣ مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي، 
وتتكون كل مدرسة من ١٦ فصال دراسيا، 
وســيخدم املجمع أكثر من ٣٠٠٠ طالب 
وطالبة، وتبلغ قيمة املشروع اإلجمالية 
٢٥٠ ألف دينار شارك فيها ٥٥٨١ متبرعا.

وأوضح أن املجمع يحتوي أيضا على 
مكتبة للطلبة للقراءة واالطالع والبحث، 

«املهندسني» وهيئة الشباب تتفقان على توفير 
الفرص املهنية للشباب في القطاع اخلاص

اتفقت جمعية املهندسني 
والهيئة العامة للشباب على 
الرســمية  التوجهات  دعــم 
للحكومــة للمواءمــة بــني 
مخرجات التعليم ومتطلبات 
سوق العمل، حيث مت إبداء 
االستعداد للتعاون لوضع 
قوائم باملهن التي يحتاج اليها 
سوق العمل ووضع برامج 
تنفيذية الستقطاب الشباب 
الكويتــي للعمل في القطاع 
اخلاص وفق آليات محددة.

جاء ذلك خالل زيارة قام 
بها مدير عام الهيئة العامة 
للشباب د.مشعل الربيع إلى 
اجلمعية حيث التقى رئيس 
اجلمعيــة م.فيصــل العتل 
ونائــب الرئيــس م.محمــد 
السبيعي وأمني السر م.فهد 
العتيبي بحضور م.مرزوق 

اخلاص بعد أن متت تنقية 
سوق العمل خالل السنوات 
القليلة املاضية وخروج نحو 
١٢ ألف مهندس غير كويتي 

من السوق.
من جانبه، عرض الربيع 
خــالل اللقاء جهــود الهيئة 
املكثفة فــي تأهيل وتدريب 
الشباب الكويتي وتوظيفه 

للعمل فــي القطاع اخلاص 
مــن خالل برنامــج «صناع 
األمل»، موضحا أنه وقبل بدء 
برامج التأهيل والتدريب يتم 
حتديد املهن املطلوبة وفرص 
العمــل املتاحة واالتفاق مع 
اجلهات اخلاصة الراغبة في 
الكويتي  الشــباب  توظيف 
على استقطاب هؤالء الشباب 

بعد تأهيلهم.
وأبدى الربيع اســتعداد 
الهيئة للتعاون ودعم جهود 
اجلمعية خللق فرص عمل 
بالقطــاع اخلاص للشــباب 
وحتديــد املهــن املطلوبــة، 
مضيفا: اننا على اســتعداد 
لدعم تأهيل هؤالء الشباب في 
املهن املطلوبة والتي حتددها 
اجلهات الراغبة في استقطاب 

الشباب الكويتي.

م.فيصل العتل يقدم درعا تقديرية إلى د.مشعل الربيع

احلصم من الهيئة.
وقــدم رئيــس اجلمعية 
م.فيصل العتل شــرحا عن 
مبــادرة اجلمعيــة حــول 
توظيــف املهندســني فــي 
بــوزارة  التدريــس  مجــال 
التربية، الفتا إلى أن جهود 
اجلمعية أتاحت أيضا مجاال 
لعمل املهندسني في القطاع 


