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موظفو «زين» شاركوا في رحلة العمرة الثامنة عشرة
املزود  نظمــت «زيــن»، 
الرائــد للخدمــات الرقميــة 
في الكويــت، رحلة العمرة 
الثامنــة عشــرة ملوظفيها، 
والتي شهدت مشاركة العديد 
من املوظفني وعائالتهم في 
زيارة الى بيت اهللا احلرام في 
مكة املكرمة باململكة العربية 
الســعودية، والتي اتسمت 
باألجواء اإلميانية والعائلية 

اجلميلة.
وتطلــق «زيــن» هــذه 
الرحلة بشكل دوري حرصا 
منها على تعزيز اجلوانب 
واحلياتيــة  الروحانيــة 
ملوظفيهــا، حيــث تلتــزم 
الشــركة، من خالل تبنيها 
ملثل هذه املبادرات، بإثراء 
التواصــل مــع كوادرهــا 
البشرية خارج بيئة العمل 
لتعزيز الترابط فيما بينهم 
وإتاحة الفرصة لهم لتعزيز 
روح الفريــق الواحــد مبا 
ينمي أواصر األلفة واحملبة 

بينهم.
وشــهدت الرحلة تواجد 

إقامة رحلة العمرة بشــكل 
دوري كجــزء مــن التزامها 
جتــاه موظفيهــا، خاصــة 
الرائعــة  بعــد االســتجابة 
التي ملســتها من قبلهم في 
رحالت العمرة السابقة على 
مــدى ١٨ عامــا، والتي القت 
استحســانا كبيــرا من قبل 
املوظفني وعائالتهم، فالشركة 
تضع تنمية مختلف اجلوانب 
املعرفية والروحية في مقدمة 

اهتماماتها بشؤون موظفيها.
وأكدت الشركة أنها تهدف 
من وراء تنظيمها ملثل هذه 
املبــادرات االجتماعية، إلى 
جتديد عالقتها مع موظفيها، 
حيث تعتبرهم العنصر األهم 
في جناحها العام، مبينة أن 
اجلهود التي يقومون بها هي 
العامل الرئيســي في كونها 
مزود اخلدمات الرقمية الرائد 

على مستوى الكويت.

الشركة جمعتهم وسط أجواء عائلية وإميانية في بيت اهللا احلرام

موظفو «زين» خالل الرحلة

الشيخ فهد الكندري يتوسط وليد اخلشتي وموظفي «زين»

إمام املســجد الكبير الشيخ 
فهد الكندري، والذي شارك 
املوظفني وعائالتهم فعاليات 
الرحلــة لتحقيــق أكبر قدر 
الفائــدة، حيث أضافت  من 
مشاركته الكثير من اجلوانب 
املثريــة مــن خــالل إلقائه 
احملاضرات والندوات املتعلقة 
العمــرة وتاريخ  مبناســك 
احلضارة اإلسالمية وغيرها.
وحتــرص «زيــن» على 

سباق RunKuwait بدورته العاشرة ينطلق غدًا

لتأمــني احتياجــات األطفــال ذوي 
االحتياجات اخلاصة، تنظم مجموعة 
فوزية السلطان الصحية، املنظمة غير 
الربحية متعددة التخصصات، الدورة 
العاشرة من سباق RunKuwait اخليري 

غدا السبت ٢٩ اجلاري. 
ولهذا الســباق الــذي ينطلق عند 
الســاعة الثامنــة صباحا مــن مارينا 
RunKuwait كريســنت، يدعو فريــق
جميع أصدقاء الســباق واملتســابقني 
املهتمني باملشــاركة إلى التسجيل في 
هذا السباق، للمساهمة واملساعدة في 
تقدمي الرعاية الصحية الالزمة لألطفال 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
ويشهد سباق RunKuwait عاما بعد 
عام مشاركة إيجابية فعالة سواء من 
املؤسسات الرسمية أو األهلية وخاصة 
رعاة السباق، وكذلك األفراد، األمر الذي 
حقق أحد األهداف الرئيســة للنشاط 

واملتمثلة بنشــر الوعــي في املجتمع، 
وأهمية املشاركة ومساندة هذه الفئة 
من األطفال عبر دعم مركز تأهيل الطفل، 
في مجموعة فوزية السلطان الصحية.
ويعتبر سباق RunKuwait مبادرة 
خيرية هدفها تعزيز الوعي وحشد الدعم 
املادي للمساهمة في تقدمي سبل الرعاية 
لألطفــال ذوي االحتياجات اخلاصة، 
فمنذ عام ٢٠١٣، خصص هذا الســباق 
جميع رســوم التســجيل لدعم عالج 
أطفــال ذوي االحتياجات اخلاصة في 
مركز تقييم وتأهيل الطفل التخصصي 
وغير الربحي التابع ملجموعة فوزية 

السلطان الصحية.
RunKuwait وفي الدورة السابقة من

تخطى عدد املشاركني في السباق األلفي 
متســابق، ومت جمــع أكثر من ٤٠ ألف 
دينار كويتي، وهو مبلغ مكن املجموعة 
من توفير أكثر من ٥٠٠ جلسة عالجية 

مجانية ومن دون أي تكاليف إضافية 
لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة. كما 
ســاهم هذا املبلغ في تخفيف تكاليف 
اجللسات العالجية في حينها بنسبة 
تصل لغاية ٩٠٪ بحسب تقييم احلالة.

ويعــد ســباق RunKuwait حدثــا 
رياضيــا ومرحــا يدعو جميــع أفراد 
العائلة للمشاركة في مسافتي السباق، 
٥ كم و١٠ كم. وستتضمن قرية السباق 
العديد من أنشطة التحمية الرياضية 
وأنشطة لألطفال باإلضافة إلى أنشطة 
مسلية جلميع أفراد العائلة واألصدقاء 
الذين سينضمون إلى احلدث ليهتفوا 

للمتسابقني.
RunKuwait ملعرفة املزيد عن مبادرة

اخليرية وكيفية تقدمي الدعم املستمر 
والتســجيل للمشــاركة في الســباق، 
RunKuwait@ يرجى متابعة حســاب

على انستغرام وفيسبوك.

التسجيل متاح لدعم أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع
يعزز ترابطه مع اإلعالميني ورموز املجتمع

شهد فندق فورسيزونز 
الكويــت فــي برج الشــايع 
حديثــا حضور حشــد من 
واملؤثريــن  اإلعالميــني 
احملليــني، حيث قامت إدارة 
الفندق الرائد كوجهة فاخرة 
في الكويت بدعوة ضيوفها 
على عشــاء خــاص مبطعم 
«داي فورنــي» الكائن على 
الطابــق الـ٢١، للقــاء املدير 
العام اجلديد للفندق، مارتن 
كيبينــج، وذلك فــي أجواء 

أنيقة.
ورحب املدير العام اجلديد 
الذي مت تعيينه في أغسطس 
املاضي باملدعوين وأطلعهم 
التطــورات  أحــدث  علــى 
بالفندق، مبا في ذلك املبادرات 
التي تهدف إلى  املستقبلية 
االبتــكار واالســتدامة  دفع 
واالهتمام بالفنون والثقافة. 
كما أوضح اخلطط الطموحة 
لالرتقــاء  لفورســيزونز 
بالضيافة إلى آفاق جديدة، 
وهو مــا جتســده منصتها 

من املجتمع احمللي في فندقنا 
اجلميل. منــذ البداية قبل 
خمس سنوات تصدر الفندق 
مكانه كجوهــرة المعة في 
مجال الضيافــة بالكويت، 
املذهلــة  األجــواء  حيــث 
واخلدمات الدافئة البديهية 
التي يقدمها فريق العاملني 
التي تتــرك ذكريات ترافق 
الضيــوف مــدى احلياة». 
وأضاف «أنــا ممنت إلتاحة 
الفرصــة لتعميــق  هــذه 

عالقاتنــا داخــل املجتمع، 
وأشــكر أفراد اإلعالم على 
ثقتهــم ودعمهم املســتمر، 
الــذي كان لــه دور حيوي 

في قصة جناحنا».
انضم كيبينج إلى إدارة 
فندق فورسيزونز الكويت 
في برج الشايع عام ٢٠٢١، 
حيث يعد أحــد رواد هذه 
الصناعة ويستند إلى خبرة 
غنية متتد إلى ٢٥ عاما في 

مجال الضيافة الفاخرة.

اإلبداعيــة اجلديــدة حتــت 
Luxury Is Our» شــعار 
والتــي   ،«Love Language
تســلط الضوء على التزام 
فورســيزونز علــى تقــدمي 
جتارب استثنائية من خالل 
فهمهــا العميــق لضيوفهــا 

واحتياجاتهم.
وخاطب مارتن كيبينج 
املدعويــن قائــال «إنــه من 
دواعي سروري واعتزازي أن 
أرحب بأصدقاء فورسيزونز 

«زكاة العثمان»: أمانة األوقاف
دعمت مشروع «اهللا يبرد عليك»

«النجاة اخليرية» تطلق مشروع
«٧ سنابل حتيي بها قرية في آسيا»

العثمــان  زكاة  أعلنــت 
البرامــج  التابعــة لقطــاع 
واملشــاريع بجمعية النجاة 
اخليريــة أن األمانــة العامة 
لألوقــاف قدمت دعما كرميا 
ملشــروع «اهللا يبرد عليك» 
بقيمة ٧٣٫٦٠٠ د.ك وأن هذا 
الدعــم قد ســاهم في توفير 
أجهــزة التكييــف، وبرادات 
املياه، وطباخات الغاز لألسر 

املتعففة داخل الكويت.
وتوجه مدير زكاة العثمان 
أحمد الكندري بالشكر لألمانة 

العامــة لألوقاف على رعايتها لهذا املشــروع الهام الذي 
يخفف معاناة األســر املتعففة في فصل الصيف، ويوفر 

األجهزة األساسية لها.
وأوضح أن زكاة العثمان بدأت في تنفيذ مشروع «اهللا 
يبرد عليك» في عام ١٩٩٨ بعد أن وجدت أن هناك أســرا 
تعيــش خالل الصيف بدون مكيفــات أو ثالجات، ومنذ 

ذلك الوقت يتم تنفيذه سنويا.

أعلــن مديــر زكاة الفحيحيل 
التابعة لقطاع البرامج واملشاريع 
بجمعية النجــاة اخليرية إيهاب 
الدبــوس عن إطالق مشــروع «٧

سنابل حتيي بها قرية في آسيا». 
وحث املتبرعني على املساهمة في 
هذا املشروع املميز الذي سوف يتم 
تنفيذه فــي قرية «رحمة» بدولة 
سريالنكا. وأوضح أن التبرعات 
ســوف توجه إلى ٧ مشاريع هي: 
بيــوت الفقــراء، وتوصيل نقاط 
املاء، وتربية األغنام، وكفالة معلم، 
وحلقات القرآن، وتوزيع السالل 

الغذائيــة، إنــارة القرية. وبني الدبوس أن املشــروع يهدف إلى 
تغيير واقع قرية فقيرة، وتزويدها باخلدمات األساسية التي من 
شأنها أن تضمن احلياة الكرمية لسكانها، باإلضافة الى مشاريع 

تنموية تساهم في حتويل األسر احملتاجة إلى أسر منتجة.
وأشــار إلى أن «٧ ســنابل» مشروع شــهري تطلقه جمعية 
النجــاة تلبية لرغبات احملســنني الذين يريدون املســاهمة في 

حزمة من املشاريع بتبرع واحد. 

إيهاب الدبوسأحمد الكندري

تشكيل إدارة تعاونية جابر األحمد برئاسة الهران
محمد راتب

مجلــس  تشــكيل  مت 
إدارة جمعية جابر األحمد 
التعاونيــة برئاســة فهــد 
جمعان فهد الهــران، وبدر 
محمد عبد الرحيم الكندري 
نائبــا للرئيس، ومســلط 
عبــداهللا محمــد املطيــري 
أمينا للسر، ومبارك رفاعي 
أمينــا  املطيــري  ســعود 
للصنــدوق، وخالــد مفرح 
الدملاني رئيسا للجنة املالية 

واإلدارية، وشــباب عبداهللا نحو رئيســا 
للجنة املشتريات، وراشد سمير الظفيري 
رئيســا للجنــة االجتماعيــة واخلدمــات، 
ومحمد عبداهللا سعد الفضلي رئيسا للجنة 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة، وبدر 
هــادي العازمي عضوا، وقد مت التشــكيل 
بحضور ممثل وزارة الشؤون االجتماعية 

والتنمية املجتمعية حمود املطيري.
وكانــت انتخابات جمعية جابر األحمد 

التعاونية أسفرت عن فوز مبارك املطيري 
باملركز األول بحصوله على ٣٣٩ صوتا، تاله 
فهد الهــران باملركز الثاني ٣٣٦ صوتا، ثم 
بدر الكندري ٣٢٥ صوتا، وحل رابعا مسلط 
املطيري ٣١٣ صوتا، ثم خالد الدملاني ٢٨٥
صوتا، وسادسا بدر العازمي ٢٦٩ صوتا، 
ثم سابعا محمد الفضلي ٢٤٥ صوتا، وثامنا 
شباب عبداهللا طلب نحو ٢٤١، وحل تاسعا 

راشد الظفيري ٢٢٩ صوتا.

 الكندري نائباً ومسلط للسر ومبارك للصندوق

جانب من عملية الفرز في انتخابات تعاونية جابر األحمد     (قاسم باشا)

الظفيري: ٢٥٠ فلسًا اشتراك 
باقة كأس العالم ملساهمي «تعاونية اجلهراء»

محمد راتب

أعلن رئيــس جمعية اجلهــراء التعاونية عيد قصر 
الظفيري أنه مت تقدمي عرض خاص حلاملي بطاقة العائلة 
على باقة كأس العالم ٢٠٢٢ بـ ٢٥٠ فلسا، وهي األولى من 
نوعها على مستوى اجلمعية من جهة اخلدمة والقيمة، 
مشــيرا إلى أن توفير هذه اخلدمــة مت بعد أخذ املوافقة 
الالزمة من وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية.
وأضــاف أنه جرى تســجيل املســاهمني الراغبني في 
احلصول على باقة كأس العالم بشــكل انســيابي بقسم 
املســاهمني وتوفيــر العدد الكافي من املوظفني لســرعة 

عيد الظفيرياإلجناز وعدم االزدحام.

جمعية املياه: ضرورة 
تنفيذ دورات توعية 
لترشيد االستهالك

أكــدت العضــو الشــرفي 
الكويتيــة  امليــاه  جلمعيــة 
الشــيخة ســهيلة الصبــاح 
ضرورة تنفيذ برامج ودورات 
التوعية بترشــيد اســتهالك 
املياه وكيفيــة احلفاظ عليها 
بهدف غرس ثقافة الترشــيد 
وتنميــة الوعي بقضايا املياه 
لــدى املتخصصــني وأجيــال 
املستقبل وتزويدهم باملعارف 
واملعلومات وتصحيح أفكارهم 
وسلوكياتهم في التعامل مع 
املياه. جاء ذلــك في تصريح 
أدلــت بــه الشــيخة ســهيلة 
الصباح لـ «كونا» أمس عقب 
حفل ختام املرحلة االولى من 
البرنامــج التدريبــي ملوظفي 
الدولة لرفع كفــاءة املياه في 
االبنية احلكومية في الكويت 
(كفــاءة) بالتعاون مع وزارة 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
العربــي للتخطيط  واملعهــد 
والصنــدوق العربــي لالمناء 
االقتصادي واالجتماعي. وقالت 
الشيخة ســهيلة الصباح إن 
الكويت تولــي اهتماما كبيرا 
التوعيــة لترشــيد  بقضايــا 
استهالك املياه ملختلف الفئات 
وحتديدا طلبة املدراس بهدف 
رفع الوعي املائي ونشر رسائل 
السلوكيات  التوعية وتغيير 

واملمارسات اخلاطئة.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
جمعية املياه الكويتية د.صالح 
املزينــي أنه متت االســتعانة 
بشركة استشــارات هندسية 
دوليــة للتدريــب ومت منــح 
املشاركني فيه شهادات معتمدة 
دوليا من اجلهات األملانية في 
مجال كفاءة املياه في األبنية 

وكشف التسرب ومعاجلته.

«الهالل األحمر»: وضعنا خططًا ملواجهة التغيرات املناخية
أكدت جمعية الهالل األحمر 
الكويتــي ضــرورة تكاتــف 
اجلهود ووضع خطط شاملة 
ملواجهة التغيرات املناخية في 

جميع دول العالم.
العــام في  وقالــت األمني 
اجلمعيــة مهــا البرجس في 
كلمتهــا أمــام نــدوة نظمتها 
اجلمعية أمس حول «التغير 
املناخي وآثاره» ودور الهالل 
األحمر الكويتي بهذا الشأن ان 
التغير املناخي من أهم قضايا 
العصــر احلالــي التــي تهدد 
وجود البشــرية وتؤثر على 
القطاع اإلنساني بأكمله وعلى 
مختلف نواحي احلياة البيئية 

واالقتصادية واالجتماعية.
إلــى  البرجــس  ولفتــت 
أن موجــات احلــر تعتبر من 
أكثر األخطار الطبيعية فتكا 

الزراعية ونفوق املاشية وبات 
أكثــر من ١٨ مليون شــخص 
يكافحون للعثور على الطعام 
وســط ارتفــاع فــي نســبة 
وفيــات األطفــال. وأوضحت 
أن اجلمعيــة وضعــت خطة 
املناخية  التغيــرات  ملواجهة 
تضــم مركــز العمليــات في 
إدارة الكوارث والطوارئ في 
الهالل األحمر الكويتي ملتابعة 
أحوال الطقس ورصد اإلنذارات 
املبكــرة لألحــوال اجلويــة، 
إضافــة إلــى تكثيــف فــرق 
الطوارئ واإلغاثة والتنسيق 
مع أجهزة الدولة املعنية طبقا 
لتداعيات األحداث، مبينة أنها 
ســتطلق أيضا حملة توعية 
املناخيــة  املتغيــرات  حــول 
خالل األيام املقبلة. وذكرت أن 
اجلمعية أطلقت حملة تبرعات 

ملشروع «سقي الهالل» في شهر 
يونيو املاضي لتوزيع املياه 
املعبأة واملبردة على العاملني 
في مناطق اإلنشــاءات داخل 
الكويت، نظرا لتقلبات الطقس 

وارتفاع درجات احلرارة.
ودعت البرجس إلى تكثيف 
لالحتياجــات  االســتجابة 
اإلنسانية املتزايدة ومساعدة 
أشــد الناس تعرضا ملخاطر 
التغيرات املناخية وللحد من 
التبعات املدمرة لهذه الظاهرة.

وشارك في الندوة كل من 
اإلدارة العامــة للدفاع املدني 
بوزارة الداخلية ومكتب األمم 
الشــؤون  املتحدة لتنســيق 
اإلنسانية في الكويت (أوتشا) 
واإلدارة العامة للطيران املدني 
والهيئة العامة للبيئة ومعهد 

الكويت لألبحاث العلمية.

باعتبارها من أهم قضايا العصر التي تهدد وجود البشرية وتؤثر على القطاع اإلنساني

مها البرجس

ومنتشــرة بشــكل كبير في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وأن كال من الصومال 
وإثيوبيــا وكينيا على حافة 
مجاعة بسبب موجة اجلفاف 
التي تعد األسوأ منذ ٤ عقود، 
مما أدى إلــى تلف احملاصيل 

«املهندسني»: ال فرص عمل لبعض التخصصات الهندسية
ناشدت جمعية املهندسني 
الكويتية اجلهات املعنية في 
الدولة الى املسارعة بتعديل 
مبــا  التعليميــة  برامجهــا 
يتناسب واحتياجات القطاعني 
العــام واخلــاص، مؤكدة أن 
السوق احمللي مكتف من بعض 
التخصصات الهندسية التي 
ينتظر أصحابها فرص عمل 

منذ عدة سنوات.
وفي هذا السياق، قال أمني 
سر اجلمعية م.فهد العتيبي 
في تصريح له أمس: ســبق 
وأن حذرنــا أكثر من مرة من 
الوضع الذي نشهده في انتظار 
أصحاب بعض التخصصات 
الهندســية لفــرص عمــل لم 
تعــد متوافــرة، مشــيرا إلى 
عــدة تخصصات قلت فرص 

وزارة التعليم العالي واملجلس 
األعلــى للجامعــات اخلاصة 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب وجامعة 
الكويــت بضــرورة تعديــل 
البرامــج والتخصصات مبا 
يتوافق واحتياجات السوق، 
مشيدا بتجاوب ديوان اخلدمة 
وإعالنه لعدم احلاجة لبعض 
والتواصــل  التخصصــات 
املباشر مع اجلهات احلكومية 
الســتقطاب أصحــاب هــذه 
التخصصات مبجاالت أخرى.
بالتوجهــات  وأشــاد 
احلكوميــة األخيــرة لربــط 
املخرجات املهنية باحتياجات 
الســوق، مضيفــا أن هــذه 
اخلطوة يجــب أن تتابع من 
قبــل مؤسســاتنا األكادميية 

واملعنيني بوضع التخصصات 
املطلوبــة التي تضيف قيمة 
العاملــة  حقيقيــة للقــوى 

الكويتية.
وأعرب عــن األمل في أن 
تلقى مناشــدة «املهندســني» 
التجاوب هذه املــرة، محذرا 
مــن أن عدم التخطيط اجليد 
ســيؤدي بنــا إلــى مزيد من 
البطالة املقنعة وسيرفع نسب 
البطالة ويفاقم املشكلة، مشيرا 
إلى ضرورة تعديل املميزات 
الكويتــي  املهنــدس  جلــذب 
للعمــل بالقطــاع اخلــاص 
للحد مــن التوجه الى العمل 
احلكومــي الــذي يعاني من 
عدم القدرة على اســتقطاب 
هذه التخصصات التي لم تبد 

اجلهات رغبة بها.

طالبت املؤسسات التعليمية بتعديل التخصصات مبا يتواءم واحتياجات سوق العمل 

م.فهد العتيبي

عملها كثيرا ومنها الهندســة 
الصناعية والبترول والهندسة 
الطبية حيث تستقطب وزارة 
الصحة عددا محدودا جدا من 

املهندسني الطبيني سنويا.
العتيبي: نناشد  وأضاف 


