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لقاء ودي للعاملني مع اإلدارة العليا

الشركة استعرضت فرصها الوظيفية على الطالب والطالبات واخل ّريجني

آل ثاني FASTtelco :ملتزمة
بتطوير قدرات موظفيها

«زين» الراعي الذهبي للمعرض الوظيفي
بجامعة الشرق األوسط األميركية

ن��ظ��م��ت ش���رك���ة ف���اس���ت ل�ل�ات���ص���االت
( )FASTtelcoال��رائ��دة في تقدمي خدمات
اإلن��ت��رن��ت واخل��دم��ات الرقمية ،ل��ق��ا ًء ودي��اً
ملوظفيها ي��وم األح��د املاضي وذل��ك في فندق
شاطئ اجلميرا.
وحضر اللقاء عدد من أفراد اإلدارة العليا،
وعلى رأسهم املدير العام والرئيس التنفيذي
الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الذي أشاد
في كلمة ألقاها خالل اللقاء بجهود املوظفني
في الفترة السابقة التي تكللت بإطالق العديد
من العروض واخلدمات املميزة التي تخدم
العمالء مبختلف شرائحهم.
كما أك��د آل ثاني ال��ت��زام الشركة بتنمية
وتطوير ق���درات موظفيها كونهم الركيزة
األساسية لنجاح الشركة ،خاصة في الوقت
احل��ال��ي حيث تلعب ش��رك��ات تكنولوجيا
االت���ص���االت دورا ً ه��ام��اً ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات
األس��اس��ي��ة س���واء ل�ل�أف���راد أو امل��ؤس��س��ات
والشركات مبختلف احتياجاتهم وشرائحهم.
ويجدر بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت
سابق عن إطالقها باقات إنترنت ثابت بأسلوب
مميز يختلف عن املعتاد ،بنظام الدفع اآلجل
شهرياً ب��دالً من نظام الدفع املسبق السنوي
املعتاد ابتدا ًء من  11دينار كويتي شهرياً،
ويستطيع العمالء احلصول على إنترنت ثابت
فائق السرعة وبسعة غير محدودة تتراوح
سرعته ما بني  Mbps 10إلى ،Mbps 100
وذل��ك بفضل استخدام تقنية شبكة األلياف
الضوئية التي تزايدت رقعة انتشارها حول
مختلف مناطق الكويت في الفترة املاضية.
كما أعلنت الشركة ف��ي وق��ت س��اب��ق عن
إطالقها مركز بيانات متكامل ،مؤكدة عزمها

الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني

وجديتها في أن تكون االختيار األول لكافة
خ��دم��ات تكنولوجيا املعلومات ،وتطلعها
ب��أن تكون الشركة ال��رائ��دة في مجال تزويد
اخلدمات الرقمية .يوفر مركز البيانات الذي
أطلقته شركة فاست كافة احللول املعلوماتية
املتكاملة للعمالء في مختلف القطاعات مبا في
ذلك القطاع املالي والرعاية الصحية واإلعالم
والتجارة اإللكترونية والتعليم والقطاع
احلكومي .وتشمل اخلدمات التي يقدمها املركز
إدارة األجهزة في مقر العميل ()CPEاحللول
السحابية  ،Cloud Solutionsومركز
عمليات الشبكة( )NOCوالعمليات وغيرها

من اخلدمات املميزة املتعلقة بخدمات مراكز
البيانات واخلدمات املساندة لها ،كما يتوفر
مركز للدعم الفني على م��دار ال��س��اع��ة ،مع
استيراتيجية تركز على التوسع وحتقيق
أقصى عائد استثماري للعمالء.
وتعمل ش��رك��ة ف��اس��ت ل�لات��ص��االت وفق
سياسة تسعى م��ن خاللها إلث���راء جتربة
عمالئها في مختلف القطاعات ،ال سيما قطاع
املؤسسات والشركات من خالل تقدمي حلول
االستضافة املدارة التي تتناسب مع احتياجات
العمالء سواء كانت للمواقع اإللكترونية أو
التطبيقات أو املنصات اإللكترونية.

أعلنت زين الشركة الرائدة في
تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة
في الكويت عن رعايتها الذهبية
لفعاليات املعرض الوظيفي للعام
 2017الذي نظّ مه مركز التطوير
الوظيفي (ت��وط�ين) ف��ي جامعة
الشرق األوسط األمريكية AUM
باحلرم اجلامعي مبنطقة العقيلة.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان
صحافي أنها حترص على رعاية
ه���ذا امل��ع��رض ال��وظ��ي��ف��ي بشكل
سنوي ملا يشهده من إقبال كبير من
قبل الطلبة والطالبات وخرّيجي
اجل��ام��ع��ة ،وذل����ك لتستعرض
سياسة التوظيف التي تتبناها
والفرص الوظيفية املتاحة لديها،
إل���ى ج��ان��ب ت��ع��ري��ف ال��زائ��ري��ن
على جتربتها ال��رائ��دة ف��ي قطاع
االتصاالت كونها الشركة صاحبة
الريادة في السوق الكويتي.
وأش���ارت زي��ن إل��ى أنها قامت
باملشاركة في املعرض من خالل
جناحها اخلاص ،والذي قامت من
خالله بتعريف زوار املعرض من
الطلبة والطالبات ببيئة العمل لدى
الشركة وش��رح نوعية وش��روط
الوظائف املتاحة لديها ،باإلضافة
إلى إجابة كافة استفسارات الزوّ ار
وت��وض��ي��ح طبيعة ال��ع��م��ل ل��دى
مختلف اإلدارات والقطاعات في
الشركة.
وبينت الشركة أنها حترص

تقام على مدار عام كامل لالستمتاع باألعمال اليدوية

«اخلليج» وجمعية السدو احلرفية يقيمان ورش عمل تثقيفية لألطفال
أعلن بنك اخلليج عن رعايته
احلصرية لورش عمل تقام على
م���دار ع��ام ك��ام��ل ب��ال��ش��راك��ة مع
جمعية السدو احلرفية ،إحدى
امل��ؤس��س��ات الكويتية ال��رائ��دة.
وحت�����ث ورش ال���ع���م���ل ع��ل��ى
اإلستمتاع باألشغال اليدوية،
ب��ه��دف تنمية م��ه��ارات األط��ف��ال
وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م ف��ي صناعة
املشغوالت وفنون الرسم على
األن��س��ج��ة .ت��ق��ام ورش���ة العمل
القادمة يوم السبت املوافق 22
أب��ري��ل  2017ف��ي بيت ال��س��دو،
وم��ن املقرر إقامة ورشتي عمل
أخريني خالل شهر مايو املقبل،
ويُستأنف النشاط م��رة أخ��رى
ف��ي شهر سبتمبر بعد العطلة
الصيفية ،ويتم إستكمال الورش
حتى نهاية العام.
ت��ق��دم ورش ال��ع��م��ل بشكل
مجاني لألطفال في الفئة العمرية
من  6إلى  12عاماً فور تسجيلهم
لالنضمام للورش .وتقدم ورشة
ال��ع��م��ل ال���واح���دة الث��ن��ي عشر
مشاركاً بحد اقصى حتي تتوفر
لهم بيئة تعلم مريحة على يد
مرشدين متخصصني يجيدون
اللغنني العربية واإلجنليزية.
وق��د مت تصميم العمل بأسلوب
يضمن املتعة وامل��رون��ة وبشكل
ع��م��ل��ي .وم����ن خ��ل�ال ال����ورش
سيتعلم األطفال صناعة مناذج
من اإلكسسوارات احلديثة ،كما
تتاح لهم فرصة استكشاف ما
يضمه متحف جمعية ال��س��دو
احلرفية من قطع فنية تراثية.
وتعليقاً على ال��رع��اي��ة التي

جانب من فعالية بنك اخلليج

يقدمها البنك ،صرحت السيدة/
ليلى القطامي ،مساعد املدير العام
إلدارة اإلتصال املؤسسي لدى بنك
اخلليج ،قائلةً“ :في ظل سرعة
وت��ي��رة التحديث التي تشهدها
ال��ك��وي��ت ت��ب��رز أه��م��ي��ة جمعية
السدو احلرفية والبرامج التي
تقدم م��ن خاللها ،وال��ت��ي تهدف
إلى احلفاظ على تراثنا التقليدي
العريق لدى األجيال اجلديدة وما
يتضمنه من مشغوالت وأعمال
يدوية متميزة .ونسعى كبنك إلى
دعم كل ما يسهم في احلفاظ على
التراث الكويتي األصيل من ناحية
وتعزيز البرامج التعليمية من

ناحية أخ��رى .ويسرنا التعاون
م���ع ج��م��ع��ي��ة ال���س���دو احل��رف��ي��ة
والعمل على تشجيع األط��ف��ال
على التعرف على ت��راث وطننا
وتقاليده العريقة .وبهذه املناسبة
نتقدم بالشكر إلى جمعية السدو
احل��رف��ي��ة على والئ��ه��م لوطننا
احلبيب ونتطلع إل��ى املزيد من
التعاون املشترك في املستقبل
القريب”.
وب����دوره����ا أل���ق���ت ال��ش��ي��خ��ة
بيبي ال��ص��ب��اح ،رئ��ي��س مجلس
إدارة جمعية ال��س��دو احلرفية
للمنسوجات الكويتية التقليدية،
الضوء على أهمية احلفاظ على

«سيفكو» وبنك الطعام يدشنان مشروع بنك
الكساء وكوبونات اخلير لألسر املتعففة
أعلن سيفكو والبنك الكويتي
ل��ل��ط��ع��ام م���ؤخ���را ً ع���ن ت��دش�ين
املشروع اخليري الذي يهدف إلى
تغطية احتياجات  5700أسرة
من األسر املتعففة والذي يتضمن
بنك الكساء وكوبونات اخلير
وال��دورات التدريبية بأكادميية
الطهي في سيفكو.
في هذا السياق أوضح رئيس
العمليات م��ارت��ن دال���ي “ أنه
جزء من املسؤولية اإلجتماعية
لشركة سيفكو ه��و رد اجلميل
للمجتمع الذي نحن جزء ال يتجزأ
منه وهناك العديد من النشاطات
التي قمنا باملشاركة فيها لتحقيق
ه��ذا ال��ه��دف .اليوم نعلن عن
الشراكة املجتمعية الكبرى مع
جمعية البنك الكويتي الطعام
لتدشني بنك الكساء وال��ذي من
خ�لال��ه ي��ق��وم ع��م�لاؤن��ا ب��ش��راء
املالبس ووضعها في صندوق
مخصص بعد الكاشير  ,على
أن يقوم البنك الكويتي للطعام
بتوزيعها على األسر املتعففة إلى
جانب مبادرة كوبونات اخلير
والتي ستقوم اجلمعية بتوزيعها
على األسر املتعففة هذا باالضافة

مشعل االنصاري ومارتن دالي والسيد العاصي وسالم احلمر

إل��ى ت��دش�ين ب��رن��ام��ج ال���دورات
التدريبية داخل أكادميية الطهي
بفرع الري والقرين حيث يستفد
ع��دد كبير من تلك األس��ر بتعلم
طريقة طهي الطعام بطريقة
صحية مما يساعدهم في اتباع
أسلوب حياة أكثر صحة حيث
أن شعارنا في سيفكو ( طريقة
حياة )”
وأوض������ح ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س
التنفيذي للبنك مشعل االنصاري
أن فكرة البنك الكويتي للطعام
مطبقة بالعديد من الدول العربية
وال��ع��امل��ي��ة وه��ي ف��ك��رة خيرية

هدفها حتقيق التوازن الغذائي
في املجتمع ،كاشفا ً عن «مشروع
إطعام الطعام الذي تقوم فكرته
على توزيع كوبونات بقيمة 25
دينار لكل أس��رة لصرف امل��واد
التموينية األس��اس��ي��ة الالزمة
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ش��روع بنك
الكساء الكائن ب��ف��روع سيفكو
الري والقرين والذي يهدف إلى
التبرع باملالبس لألسر املتعففة
وكذلك تسيير دورات تدربية
بأكادميية الطهي بهدف تدريب
الفتيات والشباب لالستفادة من
طاقاتهم في املجتمع الكويتي .

تراثنا التقليدي ،قائلةً“ :نهدف
في جمعية السدو احلرفية إلى
تشجيع اجل��م��ي��ع ،وخ��ص��وص�اً
ج��ي��ل ال��ش��ب��اب ،ع��ل��ى ال��ت��ع��رف
على تراثنا العريق .وتتمحور
رسالتنا األساسية حول الترويج
للمشغوالت اليدوية واألعمال
الفنية التراثية ال��ي تعود إلى
زمن البداوة ،من النسيج البدوي
الصحراوي إلى النسيج احلضري
للمدينة .ونفتخر بتعاوننا مع
ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ف��ي سبيل إق��ام��ة
سلسلة م��ن ورش العمل على
م���دار ع���ام ك��ام��ل وت��ق��دم بشكل
مجاني لتثقيف أطفالنا األحباء”.

وخ�لال ورش العمل ،مت إرش��اد
األطفال أثناء إختيارهم لأللوان
والتصاميم وك��ذل��ك التقنيات
املستخدمة ،وذل��ك بهدف تنمية
مهارات اإلبتكار لديهم مع احلفاظ
على روح البهدة واالستمتاع في
النشاط ال��ذي يقومون ب��ه ،في
ظل وجود مرشدين يعملون على
تعليم وتثقيف األطفال وتعزيز
مفهوم األش��غ��ال اليدوية كعمل
فني رف��ي��ع .وب��ن��اء على رعاية
بنك اخلليج ،تقدم ورش العمل
بشكل مجاني وتشمل العديد من
األنشطة املختلفة.
وق��د تأسست جمعية السدو
احل��رف��ي��ة ع��ام  1978كمبادرة
خ��اص��ة أطلقتها مجموعة من
الكويتيني املهتمني باألنشطة
التراثية بهدف احل��ف��اظ عليها
وح��م��اي��ت��ه��ا م��ن زوال ال��ه��وي��ة
الثقافية اجل��وه��ري��ة .وم��ن هنا
جاءت فكرة إنشاء جمعية السدو
احلرفية ،التي تهدف إل��ى نشر
ت���راث الكويت وتعزيز الوعي
وال��دراي��ة به .وتأتي رعاية بنك
اخلليج ل��ورش العمل في إطار
برنامج املسؤولية اإلجتماعية
االستراتيجي الذي يتبناه والذي
ي��ل��ق��ي ال���ض���وء ع��ل��ى األن��ش��ط��ة
والفعاليات التي تخص التراث
الكويتي وت��ه��دف نحو تثقيف
املجتمع في هذا الشأن .كما يركز
ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى دع���م الشباب
ال��ك��وي��ت��ي وال��ق��ط��اع التعليمي
وال��ص��ح��ة وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة
وم��س��اع��دة احمل��ت��اج�ين ومتكني
املرأة.

يلبي متطلبات الزبائن ومينحهم املزيد من خيارات التسوق

«مذركير» يطلق موقع التسوق
اإللكتروني لزبائنه في الكويت
أعلنت عالمة مذركير املتخصصة في مالبس ومستلزمات األطفال
وامل���رأة احلامل عن إط�لاق موقعها الرسمي للتسوق اإللكتروني
في الكويت .ويوفر املوقع اإللكتروني اجلديد للزبائن في الكويت
خدمات تسوق سهلة ومتطورة تلبي احتياجاتهم ومتنحهم املزيد من
اخليارات للحصول على منتجات مذركير في أي وقت ومن أي مكان
باستخدام مختلف األجهزة اإللكترونية احلديثة.
وميكن ملستخدمي موقع مذركير اجلديد االطالع على آخر تشكيالت
املوسم والعروض اخلاصة حيث يوفر املوقع حالياً أكثر من 2000
منتج من مختلف األقسام من مالبس األطفال من عمر الوالدة إلى عشر
سنوات ،باإلضافة إلى مالبس احلوامل ومقاعد السيارة وعربات
الدفع .وبهذه املناسبة ،قال ستيورات ديكرسون ،نائب رئيس مذركير
لدى شركة الشايع« :منذ افتتاح أول محل لعالمة مذركير في الكويت
ع��ام  1983وه��ي تقدم أفضل املنتجات لألمهات وتساعدهن على
العناية بأطفالهن .وبتقدمي خدمات التسوق اإللكتروني من مذركير،
أصبحت منتجات العالمة املفضلة لدى الكثير من األمهات أقرب إليهن
ومتوفرة للجميع بكل سهولة ويسر».
باإلضافة إلى خدمات التسوق اإللكتروني ،يقدم املوقع أيضا مادة
للقراءة بعنوان “مذكرات يومية الم��رأة حامل” حيث تدرج حتتها
مقاالت جديدة كل أسبوع توفر للنساء بعض التوجيهات واملعلومات
املفيدة املتعلقة بفترة احلمل .كما يقدم املوقع للزبائن املسجلني
عليه مجموعة من العروض احلصرية لهم عند تسوقهم من املوقع
اإللكتروني.
ويوفر املوقع مميزات خاصة منها إمكانية مشاهدة التشكيالت
اجلديدة قبل وصولها إلى احملالت ،وخيار التصفح باللغتني العربية
واإلجنليزية ،باإلضافة إلى خاصية حتديد مواقع احملالت ملساعدة
الزبائن على التعرف على أقرب احملالت إليهم.

جانب من مشاركة زين

على املشاركة الفعّ الة في املعارض
الوظيفية وت��ق��دمي ال��دع��م لها في
مختلف اجلامعات والكلّيات على
مدار العام في إطار استراتيجيتها
للموارد البشرية ،والتي تساهم
م���ن خ�لال��ه��ا ب��ت��ط��وي��ر العملية
التعليمية في اجلامعات والهيئات

واملؤسسات التعليمية في الدولة
بهدف توفير فرص العمل للشباب
حديثي التخرج للعمل في القطاع
اخلاص.
وحيث تؤكد زي��ن التي تعتبر
من كبرى املؤسسات االقتصادية
ال��رائ��دة في القطاع اخل��اص على

أهمية قطاع املوارد البشرية ،فهي
تعتبره من القطاعات الهامة التي
تلعب دورا ً ج��وه��ري�اً ف��ي تنمية
مسيرة ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات
في ال��دول��ة ،وتنظر إل��ى العنصر
البشري كأحد أهم العناصر التي
تؤثر في سوق العمل.

«االحتاد للطيران» و«ديهل» توقعان اتفاقية لتعديل
األجزاء الطائرة الداخلية بتقنية ثالثية األبعاد
و ّق���ع���ت االحت������اد ل��ل��ط��ي��ران
الهندسية اتفاقي ًة مع شركة «ديهل
إيروسيستمز» للعمل سويًا على
تصميم وتصنيع وتركيب أول
أجزاء بالستيكية ملقصورة طائرة
التسلسلي
ُ
وف��ق ن��ظ��ام اإلن��ت��اج
بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد
على طائرة لواحد من عمالئها.
توفر تقنية التصنيع باإلضافة،
امل ُشار إليها بتقنية الطباعة ثالثية
األب��ع��اد ،ع��دة م��زاي��ا مثل تقليل
الوقت املخصص لوضع التصاميم
 ،وخفض تكلفة اإلنتاج فضالً عن
زيادة سرعة التصنيع.
وت��ع��اون��ت االحت���اد للطيران
الهندسية م��ع ش��رك��ة «دي��ه��ل»
لتطوير وتصنيع ل��وح��ة غطاء
لنظام الترفيه على منت الطائرة/
 IFEسيتم تركيبها ف��ي مقاعد
الدرجة السياحية في عدة طائرات
ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة ط���ي���ران ش��رق
أوس��ط��ي��ة .وت��ع��ت��زم الشركتان
إنشاء طائفة من املنتجات استنادًا
إل���ى اخل��ب��رة امل ُكتسبة م��ن ه��ذا
املشروع التجاري.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،أف���اد جيف
ويلكنسون ،الرئيس التنفيذي
لالحتاد للطيران الهندسية ،قائلاً :
«تعمل االحتاد للطيران الهندسية
على االستفادة من اعتماد مؤسسة

فريقا عمل االحتاد للطيران و«ديهل»

التصميم للقسم J21 « Part 21J
 ”Approvalالتي حصلت عليها
م��ن الوكالة األوروب��ي��ة لسالمة
ال��ط��ي��ران ،ع��ب��ر امل��س��اه��م��ة التي
تعتزم شركة “ديهل” تقدميها
بصفتها مؤسسة التصميم للقسم
 J21في هذا املشروع النموذجي”.
وأض������اف ق����ائ��ًل�اً « :ال ري��ب
أن ال��ش��راك��ة م��ع شركة «ديهل»
ستساعدنا ع��ل��ى ت��س��وي��ق ه��ذه
التقنية وإتاحتها لعمالئنا في
جميع أنحاء العالم».
وأوض����ح أن تصنيع أج���زاء
ال���ط���ائ���رات ال��داخ��ل��ي��ة بتقنية
الطباعة ثالثية األب��ع��اد أتاحت

وف��ورات في التكاليف بواقع 20
إلى  30في املائة ،مع توفير فائدة
إضافية تتمثل في ع��دم احلاجة
إلى األدوات وجتنب أية تعديالت
دائمة على املقعد.
وجتدر اإلشارة إلى أن االحتاد
للطيران الهندسية تع ّد أول مزود
في صيانة وإصالح وعمرة أعمال
الطيران حتصل على اعتماد من
جانب الوكالة األوروبية لسالمة
ال��ط��ي��ران ب��خ��ص��وص تصميم
واع��ت��م��اد ،وت��ص��ن��ي��ع ،وإط�ل�اق
األج���زاء البالستيكية الداخلية
في مقصورات الطائرات بتقنية
الطباعة ثالثية األبعاد.

