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الهاجري: »زين« ملتزمة بسياسة توطين العمالة 
وتؤمن بقدرات ومهارات الكوادر الوطنية

 أعلنت »زين« أنها قامت بتعيني 
مجموعة كبيرة من الشباب الكويتي 
حديثي التخرج، وذكرت في بيان 
صحافي أصدرته أمس أنها قامت 
مؤخرا باستقطاب مجموعة مميزة 
من العمالة الوطنية، من مختلف 
التخصصات كالتزام منها بسياسة 
التوطني التي أعلنت عنها الدولة في 
مخاطبتها للقطاع اخلاص، مشيرة 
إلى أنه����ا أرادت من توظيف هذه 
العمالة الش����ابة توفير املزيد من 
فرص العمل املستدامة للعناصر 
إلى  الش����ابة املتطلعة  الكويتية 
االنخ����راط في بيئة العمل، حيث 
كانت فترة الش����هور املاضية قد 
ش����هدت توظيف 107 من الكوادر 

الوطنية من اجلنسني.
 وق����ال الرئيس التنفيذي في 
ش����ركة زين خالد الهاجري: »إن 
الش����ركة تعتبر من املؤسس����ات 
املهتمة كثيرا باستقطاب العمالة 
الوطنية، فهي من مؤسسات القطاع 
اخلاص التي تؤمن متاما بطاقات 

وإبداعات الكوادر الوطنية«.
وأضاف: »متتلك زين مجموعة 
برامج أعدت خصيصا لدعم وصقل 

مواهب الطاقات الشابة، رغبة منها 
في املس����اهمة في تعزيز دورها 
املنتظ����ر منها في س����وق العمل 
الكويتي«، مبينا أن الشركة تعمل 
باستمرار على استقطاب الكوادر 
الوطنية التي تتوافق مع الشروط 
املطلوبة للعمل في مختلف إداراتها 

وتخصصاتها.
وأش����ار إل����ى أن زي����ن تعمل 
باس����تمرار على تأهي����ل الكوادر 
اجلديدة من خالل برامج تدريبية 
متخصصة، وذل����ك لضمان رفع 
العناصر  مستوى ومهارات هذه 
وهو ما س����ينعكس ايجابا على 
مستويات اإلنتاجية وآلية العمل، 
موضحا أن هناك عالقة ارتباط قوية 
بني حتقيق الرؤى واإلستراتيجية 
للشركات واملؤسسات وقدرة هذه 
املؤسس����ات على تنمية مواردها 

البشرية.
وأكد الهاجري أن شركة زين 
تعتز بتطبيقها لقانون دعم العمالة 
الوطنية، وأشار في ذات الوقت إلى 
أن هذه العمالة أثبتت أنها قادرة 
على العمل بل اإلبداع إذا ما أتيحت 
املناسبة لها، خصوصا  الفرصة 

ان القط����اع اخلاص ميلك العديد 
من املقومات التي حتفز أصحاب 

الطاقات واملهارات.
الكوادر  وب����ني أن توظي����ف 
الكويتي����ة الواعدة يأتي في إطار 
التوجه العام الذي رسمته زين، 
وه����و جذب العناص����ر الناجحة 
والعمل عل����ى تطوي����ر كفاءتها 
التي تؤهلها  وصقلها باخلبرات 
للعمل، ونأكد أن عملية التوظيف 
تتم بإدارة مجموعة من الكفاءات 
الكويتية الش����ابة واحملترفة من 
موظفي »زين الكويت« في قسم 
املوارد البشرية والذين يسعون 
على الدوام ال����ى اختيار العمالة 
الوطنية والكوادر الكويتية األكثر 
كفاءة ومن ثم العمل على تهيئة 
هؤالء الشباب خلوض غمار العمل 
في القط����اع اخلاص، موضحا أن 
الشركة لديها مناذج تدريب خاصة 
تهتم بتطوير أداء العاملني وإخراج 
اإلبداعات والطاقات الكامنة داخلهم 
مبا يضفي إيجابية أكثر على مناخ 

العمل داخل الشركة.
وأفاد بأن مناذج التدريب هذه 
تتيح تشكيل شخصية العاملني 

وتوحيد مفاهيمهم مما يساعد على 
تطوي����ر األداء وحتقيق األهداف 
التي ترمي إليها الش����ركة، ومن 
ثم فإن زين تبحث باستمرار عن 
كيفية بلورة عناصرها البشرية 
لتكون أفضل ق����وة عاملة لدعم 
املجتم����ع في املق����ام األول ودعم 
إستراتيجية وخطط الشركة على 

املدى البعيد.
مبينا: »الشك أن جناح اخلطط 
التشغيلية للشركة يعتمد في املقام 
األول على كيفي����ة توظيف هذه 
املهارات، كخط����وة أولية تتبعها 
خطوة الحق����ة تتمثل في كيفية 
حتقيق املزج الكامل بني العناصر 
الشابة اجلديدة مع الكوادر التي 
تتمت����ع باخلبرة املكتس����بة في 

منظومة العمل«.
الش����ركة ملتزمة  وذك����ر أن 
بخلق بيئة عمل صحية ومنافسة 
ش����ريفة، بهدف ترسيخ موقعها 
احلالي كش����ركة رائدة في قطاع 
االتصاالت املتنقلة، مشيرا إلى أن 
شركة زين تدعم جهود ومشاريع 
املوارد البش����رية التي تصب في 

هذا االجتاه.

لجنة الصناعة بـ »الغرفة« 
ناقشت الوضع البيئي في الشعيبة الغربية

عقدت جلنة الصناعة والعمل املنبثقة عن مجلس 
ادارة غرفة جتارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع 
لعام 2010 برئاس���ة فهد يعق���وب اجلوعان حيث 
استعرضت آخر التطورات بشأن املصانع املخالفة 
الشتراطات البيئة مبنطقة الشعيبة الغربية املجاورة 
لضاحية علي صباح السالم، واكدت اللجنة انها تتفق 
في الرأي مع ما خلص اليه تقرير جلنة شؤون البيئة 
في مجل���س االمة، وان الغرفة حترص كل احلرص 
على صحة وسالمة قاطني منطقة ام الهيمان، ولكنها 

ترى في نفس الوقت ضرورة اجراء دراسة علمية 
بيئي���ة من قبل جهة دولي���ة متخصصة وموثوقة 
حتدد نس���بة التلوث التي تسببها املصانع، خاصة 
ان جميع املصانع املخالفة تعمل جاهدة على تالفي 
املخالفات وتسوية اوضاعها البيئية، ولن يستغرق 

ذلك وقتا طويال.
كما ناقشت اللجنة استمرار تلقي الغرفة للشكاوى 
الواردة من العديد من املنتسبني الذين اليزالون يعانون 

بسبب تطبيق وزارة الشؤون لنظام امليكنة.

مركز عبدالعزيز حمد الصقر ينظم برنامج 
تخطيط وإدارة الحمالت اإلعالنية الناجحة

عق���د مرك���ز عبدالعزيز حم���د الصقر 
للتدريب في غرفة جتارة وصناعة الكويت 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
برنامج »تخطيط وإدارة احلمالت اإلعالنية 
الناجح���ة« وذلك خالل الفترة من 16الى 19 

مايو اجلاري.
وقال مدير املركز د. عبداهلل العبداجلادر 

ان البرنامج يعقد للسنة الثانية على التوالي 
ملا له م���ن أهمية كبرى تفيد املختصني في 
اجلوانب اإلعالمية أو التسويقية للمنتج/ 
اخلدم���ة أو القائمني عل���ى إدارة احلمالت 
اإلعالنية حيث تهدف هذه النوعية من البرامج 
الى اإلملام بجميع اجلوانب املتعلقة بوسائل 
اإلعالم املعاصر والتطورات املواكبة للعصر 

وكيفية الوصول ملستقبل الرسالة اإلعالنية 
بأفضل السبل.

اجلدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز حمد 
الصقر يتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية في 
طرح البرنامج التدريبي »مهارات التعامل 
مع ضغ���وط العمل« ضمن خطة املركز في 

التوسع مع املؤسسات احلكومية.

الشركة توظف 107 من الشباب الكويتي حديثي التخرج

»شل الكويت« تقيم ورش عمل 
في مدرسة صقر بن شبيب االبتدائية

نظمت شركة شل الكويت مؤخرا ورش عمل حتت شعار »تقليل 
النفايات، إعادة االستخدام والتدوير« لنشر التوعية البيئية بني 
طلبة مدرسة صقر بن شبيب االبتدائية وذلك بالتعاون مع برنامج 

»العلوم املرحة« الرائد في مجال تقدمي برامج العلوم لألطفال.
وقد هدفت هذه الورش إلى مساعدة الطالب على اكتشاف مفهوم 
البيئة وإدراك أهمية ال���دور الذي ميكن أن يؤدوه للحصول على 
بيئة أفضل مبجرد تطبيق مبادئ ثالث هي: تقليل كمية النفايات، 

وإعادة تدويرها، وإعادة استخدام ما ميكن منها.
وقد حظي الطالب املش���اركون بفرص���ة اختبار مواد متنوعة 
عمليا مما أتاح لهم التعرف على التأثير اإليجابي للمبادئ الثالث 

على البيئة.
وتعليقا على هذا احلدث، قالت مديرة مدرسة صقر بن شبيب 
االبتدائية ماري األنصاري: »ال يخفى على اجلميع ان إعادة تدوير 
النفايات واالس���تفادة منها حتد بشكل كبير من تلوث البيئة، لذا 
فإن نش���ر هذا الوعي بني املواطنني والسيما الطلبة أمر ضروري، 
ومن هنا يس���رني أن أتقدم بجزيل الش���كر لش���ركة شل الكويت 
على هذه املبادرة الطيبة ونتمن���ى التعاون معهم مرة أخرى في 

املستقبل القريب«.

فهد اجلوعان

خالد الهاجري يتوسط مجموعة الشباب الكويتي حديثي التخرج املعينني بالشركة 

جانب من ورش العمل في مدرسة صقر بن شبيب االبتدائية


