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الصندوق الكويتي شارك
مبؤمتر احتاد الطلبة في فرنسا

«الكويت للتأمني» نظمت ورش عمل
في بيت عبداهللا مبناسبة العودة إلى املدارس

شــارك الصندوق الكويتي للتنمية فــي فعاليات املؤمتر 
السنوي الثالث لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا، 
املقام حتت شــعار «الكويت بشــبابها» في مدينــة مونبليه 
الفرنســية. وقد ضم املؤمتر الطلبة الكويتيني الدارســني في 
اجلمهوريــة الفرنســية والدول املجاورة. ومتثلت مشــاركة 
الصنــدوق بجناح خــاص ضمن معرض الفــرص الوظيفية 
املصاحب للمؤمتر، كما قدم نائب مدير إدارة العمليات لشؤون 
غرب أفريقيا ثامر الفيلكاوي ندوة خالل املؤمتر اســتعرض 
فيها مسيرة إجنازات الصندوق ودوره التنموي مختلف بلدان 
العالم، باإلضافة الى مبادراته احمللية، خاصة برنامج تدريب 
وتأهيل املهندسني واملعماريني الكويتيني حديثي التخرج. وتأتي 
مشاركة الصندوق في فعاليات املؤمتر، ضمن إطار استراتيجية 
املســؤولية االجتماعية جتاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن 
منطلق إميانه بأهمية زيادة احلصيلة العلمية مبا يصب في 
مصلحة الطالب الكويتي األكادميية والعلمية على حد سواء.

تزامنًا مع موســم العودة 
إلى املدارس، شــاركت شركة 
الكويــت للتأمــني اجلمعيــة 
الكويتيــة لرعايــة األطفــال 
ومستشفى بيت عبداهللا لرعاية 
األطفال في املستشفى (كاتش 
وباتــش) بفعاليــة «العودة 
إلى املدارس» للعام الدراسي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ في مستشفى بيت 
عبداهللا وتأتي هذه املبادرة في 
إطار املســؤولية االجتماعية 

واملبادرات اإلنسانية واخليرية للشركة تعبيرا 
عن روح املشــاركة االجتماعية، حيث حترص 
الشــركة دائما على توفير مختلف سبل الدعم 
للمؤسســات واجلمعيات اخليرية والصحية 
املعنية في البالد. وقد شارك في الفعالية عدد 
من األطفال املشمولني بالرعاية وأسرهم الذين 
يستعدون مع أبنائهم للعودة إلى العام الدراسي 
اجلديد، ونظرا ألن العام اجلديد سيكون حضور 
الطالب فيه بشــكل كامل، هدفت هذه الفعالية 
إلى كسر شعور اخلوف بعد االنقطاع الطويل 
نتيجة جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم 

قبــل عامني ونصــف. وبهذه املناســبة، قالت 
مديــرة التواصل في شــركة الكويت للتأمني، 
فجــر الصايغ: إن الفعاليــة تضمنت عددا من 
الورش الفنية حول موضوعات متنوعة، أبرزها 
ورشة «تزيني األقالم» و«الرسم على املقلمة» 
إضافة الى األنشــطة الترفيهيــة والتفاعلية. 
كما تبرعت الشركة لشــراء األلعاب واألدوات 
الترفيهيــة والتعليمية لغرف األلعاب التابعة 
لـ (كاتش وباتش) في ٨ مستشفيات حكومية 
لرفع معنوياتهم أثنــاء فترة عالجهم وإدخال 

الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

مشاركون في املؤمتر في لقطة جماعية

ثامر الفيلكاوي متحدثاً خالل املؤمتر

«آي جي كافيه» تفتتح تيم هورتنز في الكويت

«املعامل» نّظمت حملتها للتبرع بالدم
مبشاركة متميزة وإقبال كبير من إدارييها وموظفيها

افتتحــت «آي جي كافيه»، 
صاحبة االمتياز لسلسلة مقاهي 
«تيــم هورتنــز» في الشــرق 
األوســط، خمسة مقاه جديدة 
لها في الكويت، حيث تعاونت 
«آي جي كافيه»، شركة مملوكة 
من قبــل مجموعــة «أباريل» 
للتجزئة الشهيرة، وجايتواي 
بارتنرز، شركة استثمار بديلة 
في األســواق الناشئة، لتقدمي 
جتربة مبتكرة وفريدة لعشاق 

القهوة في الكويت.
حضــر حفل االفتتاح عليا 
مواني، سفيرة كندا لدى الكويت، 
وإداريون من تيم هورتنز وآي 
جي كافيه، وشركاء من القطاعني 
احلكومي واخلاص، الى جانب 
وســائل اإلعالم. يقــدم مقهى 
تيم هورتنز اجلديد تصميما 
داخليا مميــزا ومريحا ضمن 
أجواء رحبة مستوحاة من أصل 
العالمــة الكندية التي صممت 
خصيصا لتلبية متطلبات جميع 
عشاق القهوة في الكويت. أما 
لناحية املنتجات، فيقدم املقهى 
مشروباته الشهيرة مثل «فرنش 
فانيال» الرائعة و«آيس كاب» 
املثلجة، إضافة إلى املأكوالت 
اجلاهزة واملخبوزات الطازجة 
مثل قطع الدونتس «تيمبتس» 

التقليدية.
وقــدرت شــركة آي جــي 
كافيه الكويت على أنها سوق 

انطالقًا من حرصها 
علــى املســاهمة بإنقاذ 
حياة املرضــى وتأكيدا 
املجتمعــي،  لدورهــا 
نظمت الشركة الكويتية 
لبناء املعامل واملقاوالت 
«املعامل» حملة للتبرع 
بالدم في مقرها الرئيسي 
الكائن في الشويخ، وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع 
بنك الدم املركزي. وأكدت 
«املعامل» أن هذه احلملة 
تأتي انطالقا من واجبها 
اإلنســاني الــذي يعتبر 
أولويــات  رأس  علــى 
مجلــس االدارة، حيــث 

حترص الشركة على تنظيم حمالت التبرع بالدم 
بشكل دوري ليتمكن موظفوها والعاملون فيها 
من املساهمة بدورهم املجتمعي بشكل إيجابي 
وصحيح ومبا يرسخ معاني التعاون والعطاء. 
وأشارت الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 
«املعامل» الى الوعي الصحي الكبير الذي يضطلع 
بــه العاملون فيها وملا لهــذه املبادرة من فوائد 
صحية على جميع املتبرعني وعلى املجتمع ككل 

ومبا يعكس جزءا من صور التكافل االجتماعي 
بني أفراد املجتمع. وأشــادت «املعامل» باإلقبال 
الكبيــر واملميز من جميع العاملني في مختلف 
اإلدارات واألقسام على التبرع بالدم، لقناعتهم 
بأهميــة ذلك وملا له من آثــار إيجابية في إنقاذ 
أرواح الناس ودعم مخزون بنك الدم من أكياس 
الدم التي توزع على املستشفيات، مشيرة الى 

تنوع فصائل الدم التي مت جمعها.

الكويت. تيمز، كما يعرف في 
كندا، هو عالمة جتارية مميزة 
للقهوة الكندية والتي سيتمكن 
اآلن أصدقاؤنا في الكويت من 
تذوقها واالستمتاع بها هنا في 
ديارهم. يسرني أن أكون قادرة 
علــى دعم إطالق تيم هورتنز 
ومشاريع توسعه في املستقبل، 
وهذا دليل آخر على قوة ومتانة 

جميع توقعات زوارنا».
وصرح هشــام املــكاوي، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
«آي جــي كافيــه»: «يتميــز 
شــعب الكويت بذوقه الرفيع 
عندما يتعلق األمر باملأكوالت 
واملشــروبات، ولذلك يشرفنا 
أن نقدم جتربــة تيم هورتنز 

األصيلة لهذا السوق املميز».

العالقات بني كندا والكويت».
وقــال ثياجو ســانتيلمو، 
الرئيس اإلقليمي في «آر بي أي» 
ملنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق 
األوسط: «يسعدنا أن نقدم تيم 
هورتنز في الكويت، البلد الذي 
يقدر كثيرا القهوة واملشروبات 
املميــزة. لقد بذل فريق عملنا 
جهودا كبيــرة لضمان تلبية 

بعناصر متميزة من العالمة الكندية الرائدة يستقبل املقهى زواره بتجربة فريدة لالستمتاع بقهوة طازجة ومأكوالت شهية

لقطة تذكارية خالل حملة «املعامل» للتبرع بالدم

حيوي ومهم لتقدمي جتربة تيم 
هورتنز التي استحوذت على 
قلوب وأذواق زواره حول العالم 
بفضــل خبرته التي تفوق ٥٥

عاما في صناعة القهوة.
مــن جانبها، صرحت عليا 
موانــي، ســفيرة كنــدا لــدى 
الكويــت: «أنــا ســعيدة جدا 
بافتتــاح تيــم هورتنــز فــي 

إطالق املوسم الرابع لبرامج 
أكادميية «البابطني» خالل أيام

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني الثقافية أنها 
تعتزم إطالق املوسم الرابع 
لبرامــج أكادمييــة البابطني 
الدراسية (فصل اخلريف) في 
مطلع أكتوبر املقبل من خالل 
افتتاح «الدبلوم التأسيسي 
في مهــارات اللغة العربية» 
و«الدبلــوم التخصصي في 

التحرير والتدقيق».
هــذا وقد مت وضع الئحة 
جديدة لألكادميية تشــتمل 

على ١٥ برنامجا دراسيا، يتم طرحها تباعا ويقدمها نخبة من 
األساتذة البارزين عبر محاضرات ودروس نظرية وتطبيقية 

مبكتبة البابطني املركزية للشعر العربي.

عبدالعزيز البابطني

االنتهاء من البنية التحتية لـ ٩٨٠٠ قسيمة 
مبشروع املساكن منخفضة التكاليف

عاطف رمضان

املؤسســة  أعلنــت 
العامة للرعاية السكنية 
عن االنتهاء من تســليم 
البنيــة التحتية لـ ٩٨٠٠

قسيمة في مشروع مساكن 
منخفضة التكاليف.

وقالــت «الســكنية» 
في بيان لها إن مســاحة 
القسيمة ٢٠٠م٢ ويحتوي 
املشروع على خزان للري 
بسعة ٢٥٠ ألف غالون مع 
بئر مياه جوفية لتغذية 

اخلــزان باإلضافــة الى األعمــال اخلاصة 
مبحطــات الكهربــاء الفرعيــة، مبينــة أن 
املشروع بدأ العمل به في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

ومت تســليمه في ٢٩ مايو ٢٠٢١، مشــيرة 
الى أن «املســاكن منخفضة التكاليف» من 
املشــاريع احليوية التي تقوم املؤسســة 
بتنفيذها والذي سيكون بديال عن املساكن 
القائمة مبنطقتي تيماء والصليبية ويبعد 
عن مدينــة اجلهراء ١٦ كــم جنوب طريق 
الساملي ويتضمن مساحة للسكن اخلاص 
تقدر بـ ٥٫١٤٤٫٣٠٠ م٢، وسكنا استثماريا 
مبســاحة ٤٨ ألف متر مربع ومباني عامة 
وخدمات على ١٫٠٤٧٫٠٠٠م٢ ومنطقة حرفية 
مبساحة ١٦٩ ألفا و٦٠٠م٢ ومناطق خدمات 
بنية حتتيــة تتضمن أبــراج مياه علوية 
ومحطــة معاجلة صرف صحي مبســاحة 
٢٠٤٫٩٠٠ م٢ باإلضافة إلى طرق رئيســية 

مبساحة ١٫٥٥٤٫١٠٠م٢.
وأضافت: سيتم طرح ثالث مناقصات 
للبيوت ومبانــي اخلدمات العامة التي مت 
االنتهاء من أعمال البنية التحتية لها خالل 

يناير املقبل وتضم ٣ روضات أطفال و١٠
مدارس ابتدائية و٦ للمرحلة الثانوية و٨
مدارس متوسطة و١٤ مسجدا رئيسيا و٢

مســجد جامع و٨ مواقع حملطات الكهرباء 
الرئيسية جهد ١٣٢ كيلو ڤولت ومركز إطفاء 
وإسعاف ومركز فتيات ومركز شباب، و٣

حدائق رئيسية وموقعني للمدارس اخلاصة 
و٣ مواقــع لدور القــرآن الكرمي ومخفرين 
للشــرطة وفرعني للغاز و٤ أفرع للبنوك 
احملليــة وموقع لـ «الســراج املنير» ودار 
حتفيــظ القرآن ووحــدة رعاية املســنني 
وديوان كبار السن ومركزا صحيا تخصصيا 
ومركزا صحيا عاما ومقسم هواتف وسوقا 
مركزيا رئيسيا، وصالة أفراح رجال وأخرى 
للنساء، ومركز تنمية املجتمع وموقع وحدة 
اجتماعية ومجمعا حكوميا وموقعا لبيت 
الزكاة وموقع كهرباء وبنشر ومحطة تنقية 
مؤقتة ومحطة صرف صحي وموقع أبراج 
مياه عذبة، وحزاما شجريا عازال مبساحة 
١٣٨٫٥٠٠ م٢ لصد زحف الرمال الناجم عن 

طبيعة املنطقة.

جانب من أعمال البنية التحتية في املشروع

«السكنية» توزع بطاقات االحتياط
ملشروع جنوب سعد العبداهللا اليوم

عاطف رمضان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أنهــا ســتقوم بتوزيع بطاقــات االحتياط 
ملشروع جنوب ســعد العبداهللا اليوم ٢٦

ســبتمبر، اعتبــارا من الســاعة ٩ صباحا 

في مســرح املؤسسة مبقرها الرئيسي في 
منطقــة جنوب الســرة، وذلــك حتى نفاد 

بطاقات االحتياط.
وذكرت املؤسســة أن األولوية ستكون 
للمخصــص لهم حتى تاريخ ٣١ ديســمبر 

٢٠٠٣ وما قبل.

«القوى العاملة»: إطالق 
نظام متابعة أجور 
العمالة أول أكتوبر

..ومقابلة ٩٧ باحثًا 
عن عمل

بشرى شعبان

أعلــن نائب املديــر العام 
حلماية القوى العاملة باإلنابة 
في الهيئة العامة للقوى العاملة 
د.فهد املراد أنه سيتم إطالق 
وتشغيل اخلدمات على نظام 
متابعــة أجور العمال اجلديد 
للهيئــة عبر خدمة «أســهل» 
اعتبارا من بداية شهر أكتوبر 
٢٠٢٢، وذلك بعد حتديث النظام 
وتطويره تسهيال على أصحاب 
العمل ممــا يتيح لهم متابعة 
أجور العمال، وإدخال أسباب 
عــدم التحويل، باإلضافة إلى 
أســباب اخلصم مــن األجور 
ليقوم املختصون في الهيئة 
مبتابعة الطلبات دون احلاجة 

ملراجعة أصحاب العمل.

نظمت الهيئة العامة للقوى 
العاملة يوما لتوظيف العمالة 
الوطنيــة بالقطــاع اخلــاص 
بالتعــاون مع البنــك األهلي 

الكويتي.
وقدم ممثل إدارة اإلرشاد 
والتوظيف في الهيئة شرحا 
وافيــا عــن مميــزات العمل 
فــي القطــاع اخلــاص، الفتا 
الى حــرص الهيئة على دعم 
الكويتي  الشــباب  وتأهيــل 
ومتكني مشاركتهم في سوق 
العمالــة  العمــل وتوجيــه 
الوطنية للعمل في «اخلاص» 
وتقليل نسبة البطالة، متاشيا 
مــع اخلطــة اإلســتراتيجية 
للهيئة وفــي النهاية مت عقد 
مقابالت وظيفية مع ٩٧ باحثًا 

عن عمل.

د.فهد املراد


