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«كونا» تك ّرم الفائزين بأفضل صورة

لشهري يناير وفبراير الماضيين

• نائب املدير العام لوكالة االنباء الكويتية «كونا» لقطاع التحرير ورئي�س التحرير �سعد العلي
خالل تكرميه الفائزين باجلائزة عن �شهري يناير وفرباير �أحمد دروي�ش وح�سان حممود

ك��رم��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء الكويتية
«ك��ون��ا» الفائزين بجائزة �أف�ضل
�صورة يف م�سابقة «كليك» ل�شهري
يناير وف�براي��ر املا�ضيني والتي
خ�ص�صتها الوكالة يف زاوية «�صورة
ال��ي��وم» على موقعها الإلكرتوين
للم�صورين الهواة واملحرتفني من
داخ��ل الكويت.و�أكد نائب املدير
ال��ع��ام للوكالة لقطاع التحرير
ورئي�س التحرير �سعد العلي خالل
ت�سليم اجلائزة للفائزين ل�شهري
يناير وفرباير على التوايل �أحمد
دروي�����ش وح�����س��ان حم��م��ود حر�ص
«كونا» على ت�شجيع هواة وحمرتيف

يف �إظهار نه�ضة الكويت ومعاملها
يف �شتى ال�صعد من خالل ما تلتقطه
عد�سات ه�ؤالء امل�صورين �إلى جانب
تعريف جمهور «كونا» على كثري
م��ن امل��واق��ع املتميزة يف البالد
ال�سيما متابعيها من خارج الكويت
فال�صورة كما يقال «ب�ألف كلمة».
وك��ان��ت «ك��ون��ا» �أط��ل��ق��ت م�سابقة
«كليك» يف عام  2017وتقوم بن�رش
ال�صور املميزة التي تردها يوميا
على موقعها يف زاوي���ة «�صورة
اليوم» ليدخل امل�شاركون �أوال يف
مناف�سة �شهرية ثم �سنوية على �أف�ضل
�صورة.

الت�صوير على ح��د ���س��واء و�صقل
مهاراتهم و�إبراز خرباتهم ودعمهم.
وق��ال العلي �إن ذل��ك يتما�شى مع
التزام وكالة «كونا» بدورها �ضمن
مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية
ور�سالتها الإعالمية واالجتماعية
الفتا �إلى �أن جائزة «كليك» باتت
حتظى ب�أهمية خا�صة وتلقى �إقباال
مطردا ومن �ش�أنها ت�شجيع املهتمني
بالت�صوير على تطوير قدراتهم
و�إطالق طاقاتهم وترجمة �إبداعاتهم
الفنية من خالل عد�سة الكامريا.
و�أو�ضح �أن هذه امل�سابقة ت�ساهم
ب�شكل مبدع وخالق و�أكرث تفاعلية

بدأ إنتاج السيارة األكثر نجاح ًا بأوروبا في مارس 1974

 45عام ًا على والدة
«فولكس واغن غولف»
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منصة « »Zain Kidsالرقمية
«زين الكويت» ُتطلق
ّ
لألطفال بالتعاون مع DOCOMO Digital
����زود ال��رائ��د
وقّ ��ع��ت زي���ن امل� ّ
للخدمات الرقمية يف الكويت
اتفاقية �رشاكة مع «DOCOMO
 »Digitalال�رشكة الرائدة عاملي ًا
يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات التجارية
من�صة
املتنقلة ،وذل��ك لتطوير
ّ
رقمية ح�رصية للمحتوى الرتفيهي
املوجه للأطفال حتت ا�سم «Zain
 ،»Kidsوالتي تُ عترب من �أولى
املن�صات من نوعها يف املنطقة.
ّ
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف
من�صة Zain Kids
�أنه مت تطوير
ّ
التحديات التي
بهدف التغلّب على
ّ
تواجه �أولياء الأمور فيما يتعلّق
با�ستخدام الأط��ف��ال للإنرتنت
و� ّإطالعهم على املحتوى الرقمي
املن�صة
من دون رقابة ،حيث تتيح
ّ
اجلديدة للأطفال فر�صة ا�ستخدام
الإن�ترن��ت واال�ستمتاع ب�أ�شهر
قدمه املحتوى الرتفيهي
م��ا ُي ّ
الرقمي على الإنرتنت على خُمتلف
الأج��ه��زة م��ن خ�لال ت�شكيلة من
املحتوى املحلّي والعاملي التي
بناء على االختيارات
مت اختيارها
ً
ُ
ف�ضلة للأطفال يف الكويت.
امل ّ
وت��ت��ي��ح االت��ف��اق��ي��ة اجل��دي��دة
الفر�صة لعمالء زي��ن الكويت
البالغ عددهم  2.8مليون عميل
قدمه
لال�ستمتاع باملحتوى الذي ُي ّ
�رشكاء الرتفيه ُ
املتنقّ ل التابعني
ل��ـ  DOCOMO Digitalمع
�إمكانية الدفع ب�شكل �آمن متام ًا عن
طريق فاتورة الهاتف ال�شهرية،
وذلك باال�ستفادة بكل من خربة
الت�سويق الرقمي وتقنية الدفع
املبا�رش اخلا�صة بـ DOCOMO

• Zain Kids

 .Digitalوبالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�سيكون ب�إمكان �أولياء الأمور من
من�صة  Zain Kidsالتحكم
خالل
ّ
ب�شكل كامل باملحتوى الذي يطّ لع
عليه الأطفال ومتابعة ا�ستخدامهم
وكمية ال��وق��ت ال���ذي يق�ضونه
على الإن�ترن��ت م��ن خ�لال بوابة
من�صة Zain
التحكم ،وتتوفّ ر
ّ
 Kidsعرب موقع الويب وكتطبيق
للهواتف ُ
املتنقّ لة لأنظمة  iOSو
.Android
وقالت مو�ضي ال�صباح الرئي�سة

وبف�ضل هذا ،تركت ال�سيارة ب�صمتها لدى ٍ
جيل ب�أكمله».
وتابع براند�ستاتر م�شدداً�« :أ�سهمت �سيارة غولف،
وعلى مدى �سبعة �أجيال ،يف تطور �رشكة فولك�س واغن
أهم
كعالمة جتارية وكمجموعة لت�صبح بذلك واحدة من � ّ
�رشكات �صناعة ال�سيارات يف العامل».
ومن جانبه قال الدكتور �ستيفان لوث ،مدير م�صنع
فولك�س واغن يف مدينة فولف�سبورغ« :يف عام 1974
كان موظفونا يواجهون التحدي املتمثل يف التحول
من ت�صنيع �سيارة بيتل �إل��ى �سيارة غولف .ومنذ
ذلك احلني ونحن نوا�صل با�ستمرار تطوير م�صنعنا
الرئي�سي ،واليوم �أ�صبحنا ننتج منها �سيارة �إي جولف
« »1و�سيارة جولف جي تي �إي « ،»2و�سيارة جولف
�سبورت فان ،وثالثة ط��رازات �إ�ضافية هنا يف مدينة
فولف�سبورغ».
وباعتبارها واحدة من طرازات ال�سيارات ال�صغرية التي
حتتل موقع ًا بارز ًا على الت�صنيف يف ال�سوق العاملية،
فمن امل�ؤكد �أن �سيارة غولف �ستبقى ركيزة من ركائز
الإنتاج لعالمة فولك�س واغن .و�ستكون هذه ال�سيارة،
تو�صلت �إليه من �أنظمة القيادة،
بف�ضل �أح��دث ما
ّ
وم�ساعدة ال�سائق ،املعلومات والرتفيه ،الت�شغيل،
عام ً
ال �أ�سا�سي ًا الزدهار م�ستقبل التنقل.

بالتعاون مع كل من جامعة الكويت ،وطالب المعهد األميركي للهندسة المعمارية

«أسيكو المجموعة» تدعم معرض

تفاصيل السنوي في نسخته الخامسة
ح��ر���ص�� ًا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ت�شجيع
املواهب ال�شابة وت�سليط ال�ضوء
على فنون الت�صميم املعماري
ال��ك��وي��ت��ي ،ق��ام��ت «�أ���س��ي��ك��و
املجموعة» م��ؤخ��ر ًا بالتعاون
مع جامعة الكويت ،ممثلة بكلية
العمارة ،لدعم معر�ض تفا�صيل
ال�سنوي يف ن�سخته اخلام�سة،
وال���ذي ق��د نظمه طلبة املعهد
الأمريكي للهند�سة املعمارية،
فرع الكويت ،يف برج احلمراء
على م��دار � 3أي���ام حت��ت �شعار
«ال�شفافية».
ويقدم معر�ض تفا�صيل كل عام
جتربة معمارية فريدة وملهمة،
ح��ي��ث ت��ق��وم �أك��ب�ر املكاتب
اال�ست�شارية والهند�سية يف
الكويت بدعم طلبة كلية العمارة
بجامعة الكويت بجانب نخبة
من �أملع امل�صممني الكويتيني،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض �أب��رز
�أعمالهم الت�صميمية املبهرة
والإب��داع��ي��ة اخلا�صة ال��ت��ي مت
اختيارها بعناية ،مما يعك�س
الرتكيز على اجلودة يف الت�صميم
واالبتكار.
ومن جانبها� ،رصحت املهند�سة

• لقطة جماعية

غ�صون اخلالد ،نائب الرئي�س
التنفيذي لـ«�أ�سيكو املجموعة»:
«ي�أتي دعمنا لهذا احلدث وفق ًا
اللتزامنا بتفعيل دور املجموعة
يف امل�����س ��ؤول��ي��ة االجتماعية
ب�شكل م�ستمر ،وذل��ك من خالل

الستقطاب الخريجين من أصحاب الكفاءات والطموح
ت�أكيد ًا لدور ال�شباب واخلريجني
يف بناء الكويت ونه�ضتها وانطالقا
م��ن ا�سرتاتيجيتها القائمة على
ا�ستثمار طاقات �أبناء الكويت يف
جميع املجاالت� ،شاركت ال�رشكة
الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
يف املعر�ض الوظيفي ال�سنوي الذي
تنظمه الكلية الأ�سرتالية يف الكويت

مبجمع الطريان يف الكلية.
و�أ���ش��اد امل��دي��ر ال��ع��ام للخدمات
امل�ساندة يف ال�رشكة نا�رص جنيب
ال�صالح بالتنظيم املميز للمعر�ض
وب��اجل��ه��ات امل�شاركة وتنوعها
الكبري ،م�شري ًا �إل��ى �أن م�شاركة
«املعامل» بهذا املعر�ض ت�أتي من
احلر�ص على التواجد مع ال�شباب يف

عن طراز «هايالندر» الجديد
احتفاال مب��رور  18عاما على
طرح �أول طراز من هذا النوع،
ك�شفت �رشكة تويوتا Toyota
عن الن�سخة الأح��دث من طراز
Highlander
ه���اي�ل�ان���در
املخ�ص�صة لعام .2020
ون����شر م��وق��ع «م��وت��ور وان»
اللقطات الر�سمية من عر�ض
ال��ط��راز اجل��دي��د ،وال��ذي ظهر

تقدمي الدعم الالزم وامل�شاركة
يف امل��ب��ادرات التي تهدف �إلى
تنمية مهارات �شبابنا الواعد
وت�صقل خ�برات��ه��م العملية،
كذلك الفعاليات التي بدورها
تقوم على توفري من�صة لل�شباب

متكنهم من عر�ض �أعمالهم الفنية
والتعبري عن �أنف�سهم بحرية.
كما �أود �أن �أتوجه بخال�ص ال�شكر
والتقدير جلميع من �ساهم يف
�إجن��اح ه��ذا احل��دث اال�ستثنائي
لطالبنا املجتهدين».

«المعامل» تشارك في المعرض الوظيفي

«تويوتا» تكشف رسمي ًا

بت�صميم جديد كليا ،وحمرك
�أكرث قوة من �أي ن�سخة �سابقة
من نف�س فئة هذا الطراز.
وذكر املوقع الأمريكي املخت�ص
ب�أخبار ال�سيارات� ،أن تويوتا
 Toyotaاعتمدت كالعادة على
�رشكة ت�صميمات  ،TNGAيف
�صناعة ن�سخة  2020اجلديدة من
طراز هايالندر ،Highlander

التنفيذية لل�ش�ؤون احلكومية
وتطوير الأعمال يف زين الكويت:
« �إن توفري التعليم والرتفيه
لأطفالنا يف البيئة الرقمية هو
مبد�أ جوهري بالن�سبة �إلينا،
ولذلك ف�إنه من ال�رضوري حماية
ال�شابة من املحتوى غري
العقول
ّ
املنا�سب مهما كان الثمن».
و�أ�ضافت ال�صباح « :نحن يف «زين»
نعترب حماية الأطفال من الناحية
�ام � ًا للغاية،
العقلية �أم���ر ًا ه� ّ
�ور الإن�ترن��ت
وخ��ا���ص��ةً م��ع ت��ط� ّ

وانت�شار ا�ستخدامه ب�شكل وا�سع بل
واعتباره حاجة �أ�سا�سية للأن�شطة
اليومية ،ولهذا يجب �أن نحر�ص
�أن تكون البيئة الرقمية �آمنة
و�صحية لأطفالنا ،وزمالئنا
DOCOMO Digital
يف
ُي�شاركونا ال�شغف ذاته لت�أمني
جتربة الأطفال على الإنرتنت،
ونحن مت�شوقون لنكون ال�رشكة
الأول�����ى يف امل��ن��ط��ق��ة لتوفري
مثل هذه البيئة الآمنة للألعاب
الإلكرتونية».

ّ
نظمته الكلية األسترالية في الكويت

• فولك�س واغن غولف القدمية

مرت حتى اليوم على بدء ت�صنيع
خم�سة و�أربعون عام ًا ّ
ال�سيارة الأكرث جناح ًا يف �أوروبا :فولك�س واغن غولف.
ففي �شهر مار�س من عام  1974بد�أ م�صنع فولك�س واغن
يف مدينة فولف�سبورغ ر�سمي ًا ب�إنتاج ال�سيارة التي
�أ�صبحت الحق ًا الأكرث مبيع ًا من منتجات فولك�س واغن.
مل يخطر ببال � ٍ
أحد يف فولك�س واغن يف ذلك الوقت �أن
�سيارة غولف التي جاءت خلف ًا ل�سيارة بيتل الأ�سطورية
�ستحقق مبيعات تبلغ  35مليون �سيارة يف جميع �أنحاء
العامل ،بل وما زالت تُ باع حتى يومنا هذا .وبلغة
الأرقام ،فقد كانت تتلقى ال�رشكة طلب ًا كل  41ثانية
على �سيارة غولف جديدة من كل مكان يف العامل،
وتوالت الطلبات كل يوم ،دون انقطاع وذلك منذ �أن
بد�أت عملية �إنتاج ال�سيارة «وفق �إج��راءات الت�شغيل
القيا�سية» قبل  45عاماً .وهذا ما مُيثّل معدل �إنتاج
و�سطي قدره � 780.000سيارة �سنوياً.
وقال رالف براند�ستاتر ،الرئي�س التنفيذي للعمليات
يف �رشكة فولك�س واغ��ن�« :سيارة غولف لها مكانة
خا�صة يف قلب عالمتنا التجارية؛ وهي رمز للتطور
والتقدم التقني والتكنولوجيا دون �أي �سيارة �أخرى.
فعلى �سبيل املثال ،جنحت غولف يف �إتاحة تقنيات
ال�سالمة ملاليني النا�س حول العامل للمرة الأولى.
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وه���ي ال����شرك��ة نف�سها التي
ا�ستعانت بها تويوتا Toyota
يف ت�صنيع ط����رازات تابعة
لها مثل  Corollaو�شاحنة
.RAV4
ومن املقرر �أن تطرح تويوتا
 Toyotaن�سخة مبحرك هجني
من طراز هايالندر Highlander
بحلول �شتاء .2020-2019

• جانب من املعرض

مواقعهم ،حيث يتم عر�ض الفر�ص
�أم��ام اخلريجني من �أبناء الكويت
على اختالف تخ�ص�صاتهم.
و�أو���ض��ح ال�صالح �أن فريق �إدارة
املوارد الب�رشية يف «املعامل» قام
بدور مميز خالل املعر�ض من حيث
ا�ستقبال الطلبة اخلريجني و�رشح
جماالت العمل املتاحة �أمامهم وفق

تخ�ص�صاتهم وكيفية الدخول �إلى
عامل الأعمال ،فهم عبارة عن كفاءات
م�ستقبلية �سيكون لهم الدور الأبرز
يف حتقيق خطة التنمية للكويت،
ويف �إجناح ر�ؤية كويت .2035
وع��ن طبيعة عمل ال����شرك��ة قال
ال�����ص��ال��ح� :إن «امل��ع��ام��ل» �رشكة
�إن�����ش��اءات م�صنفة م��ن ال��درج��ة
الأول���ى وفقا لت�صنيف املو�ضوع
من قبل جلنة املناق�صات املركزية
للمقاولني ال��دول��ي�ين امل�ؤهلني
مل�رشوعات احلكومة الكويتية،
وه����ي ��شرك��ة رائ�����دة ومتميزة
يف جم���ال الإن�������ش���اءات املدنية
والبناء وتطوير البنية التحتية
للقطاعني احلكومي واخلا�ص،
وت����دار بطريقة مهنية مرموقة
على �أ�سا�س نظام اجل��ودة «الآيزو
، »14001: 2015 /9001: 2015
وتن ّفذ امل����شروع��ات على �أ�سا�س
نظام الإجناز املتكامل مل�رشوعات
الهند�سة املدنية وهند�سة البناء
الكبرية ،ولديها فريق عمل متكامل
وقادر على الإجن��از وفق ًا لل�رشوط
وامل��وا���ص��ف��ات املطلوبة وب�شكل
مميز.
ومتنى ال�صالح للطلبة اخلريجني
م�ستقب ًال حاف ًال بالعطاء ملا فيه اخلري
لوطننا احلبيب الكويت ،ليكللوا
فرحة تخرجهم بخو�ض جمال العمل
احلقيقي ،وليكونوا �أ�شخا�ص ًا نافعني
لبلدهم ،مرحب ًا يف ال��وق��ت ذاته
ب�أ�صحاب الطموح منهم والراغبني يف
العمل والإجناز ،داعي ًا الله بالتوفيق
للجميع.

