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مركز توعوي لـ »كان« في »األڤنيوز« حول مرض السرطان أكاديمية إتقان في بنك بوبيان تنظم 

لقاءً تدريبياً عملياً لطلبة الصيفي

بالشراكة مع البرنامج الحكومي إلعادة هيكلة القوى العاملة

أقامت احلملة الوطنية التوعوية ملرض 
الس���رطان »كان« مركزا توعويا في مجمع 
األڤني���وز بالتعاون م���ع متطوعي برنامج 
لوياك الصيفي، وذلك في إطار برنامج عملها 
الصيفي الذي يهدف الى التواصل مع مختلف 
شرائح املجتمع عبر التواجد في األماكن التي 
يرتادونها مثل األندية الصيفية واملجمعات 

الكبرى.
وتأتي ه���ذه اخلطوة من منطلق حرص 
»كان« عل���ى تفعي���ل دور القطاع اخلاص 
ف���ي خدمة املجتمع ضمن إطار املس���ؤولية 
االجتماعية، والتأكيد على توحيد اجلهود في 

سبيل حتقيق اهداف احلملة املتمثلة في رفع 
مستوى الوعي الصحي مبرض السرطان لدى 
املجتمع وحتفيز أفراده على تبني اس���لوب 

حياة صحي يجنبهم اإلصابة باملرض.
وقد س���بق ل� »كان« التعاون مع مجمع 
األڤنيوز من خالل معرض »غّير منط حياتك« 
الذي أقامته في املرحلة السابقة وحقق جناحا 
باهرا متثل في حتفيز أف���راد املجتمع على 
ممارسة الرياضة كجزء اساسي من برنامجهم 
اليومي وكوسيلة مهمة للوقاية من السرطان 

وتقليل خطر االصابة به.
وتضمنت مشاركة »كان« توزيع النشرات 

التوعوي���ة على احلضور م���ن خالل املكان 
الذي خصص لفري���ق املتطوعني الذي قام 
بالتواصل بشكل جيد مع اجلمهور واإلجابة 
عن كل االستفسارات املتعلقة باحلملة وشرح 
األهداف التوعوية لها والرؤية التي تتطلع 
الى حتقيقها كما قام متطوعو حملة »كان« 

بتوزيع الهدايا التذكارية على احلضور.
وأبدى احلضور إعجابهم الشديد مبا تقدمه 
احلملة من رسائل توعوية تساهم بشكل كبير 
في تعريف املجتمع مبرض السرطان وطرق 
الوقاية منه كما أثنى اجلمهور على اسلوب 

الطرح املتميز الذي تنتهجه احلملة.

نظم���ت أكادميية إتقان في بن���ك بوبيان لقاء 
تدريبيا للطلبة الذين انضموا للتدريب الصيفي 
في البنك للحصول على خبرة عملية خالل عطلة 
الصيف من شهر يونيو حتى منتصف أغسطس 
املقبل، يأتي هذا اللقاء مكم���ال للتدريب العملي 
ال���ذي يتلق���اه الطلبة في بنك بوبي���ان وإدارته 

التشغيلية.
وركز اللق���اء التدريبي عل���ى تعزيز مفاهيم 
اجلودة، حيث س���لط الضوء على أهمية خدمة 
العمالء باألس���لوب األمثل الذي يرتقي ملستوى 
توقعات العمالء ويف���ي باحتياجاتهم، وذلك في 
إطار س���عي البنك لتعزيز ثقافة تنظيمية تؤمن 
بأهمية إرضاء العميل الذي يشكل محور اهتمام 

البنك وأساس عملياته التشغيلية.
في هذا اإلطار، صرح مدير عام مجموعة املوارد البشرية والتسويق 
عادل احلماد »بأن احلياة الدراسية تزود الطالب بالعلوم واملعارف 
التي رصدها أصحاب الفكر والعلوم في كتبهم القيمة ليأتي دورنا 
كمؤسسات عمل مكمال لهذا من خالل توفير بيئة واقعية للممارسات 
املهني���ة االحترافية الرفيعة والتي متهد الطريق للطلبة لبدء أولى 
خطواتهم اجلادة في احلياة العملية من خالل معايش���تهم ألجواء 
العم���ل والتزامهم بالضوابط واألص���ول املتبعة في العمل وتقدمي 
الدعم الالزم لفهم هذه املمارسات وتطبيقها«. وأضاف احلماد »أن 
التدريب الصيفي يأتي بصيغته العملية ليصقل شخصية الطالب 

وليس���اعده للتأهل لالنخراط في أجواء التحدي 
احلقيقي في احلياة العملية«.

فضمن جهود أكادميية إتقان في بنك بوبيان 
املتواصلة لتوطي���د دورها االجتماعي والوطني 
حرص بن���ك بوبيان على أن يس���تقطب الطلبة 
من جامعة الكوي���ت واجلامعات اخلاصة وكلية 
الدراس���ات التجارية خالل فترة الصيف لتلقي 
التدريب العملي في جو عملي على درجة عالية 

من احلرفية.
تس���ود في البنك روح الوحدة العملية وذلك 
متهيدا لالنخراط في سلك العمل بعد التخرج، حيث 
يخوض الطالب من خالل التدريب العملي ظروف 
وحتديات العمل بكل ثقة وثبات حتت إش���راف 
مديري على درجة عالية من اخلبرة واالحتراف 

يولون هؤالء الطلبة كل اهتمامهم ورعايتهم.
هذا وقد أعرب الكثير من الطلبة عن مدى س���عادتهم باالهتمام 
الذي يتلقونه من إدارة بنك بوبيان ومدى تقديرهم لبيئة العمل في 
البن���ك الغنية باخلبرات والكفاءات الهادفة إلى حتقيق التطور في 
الصعيد املصرفي واملالي. كما أعرب العديد من الطلبة عن رغبتهم 

في االنضمام إلى البنك بعد التخرج.
وفي نهاية اللقاء التدريبي مت توزيع الهدايا التذكارية على طلبة 
التدريب الصيفي مصحوبة بأطيب التمنيات للجميع بالتوفيق في 

حياتهم العلمية والعملية على حد سواء.

»إيكيا« الكويت تطلق برنامجها التدريبي للعام 2009 
وتستقبل الدفعة الثانية من الطلبة لتطوير المهارات

أطلقت ش���ركة إيكيا الكويت، شراكتها 
مع احلكومة في برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة، حيث قامت للمرة الثانية باستقبال 
دفعة واعدة من الط���الب ببرنامج صيفي 
تدريبي داخل معرض إيكيا ضمن البرنامج 
الكويتي السنوي للتدريب الصيفي للسنة 

اخلامسة على التوالي.
وبهذه املناسبة، قال، مدير معرض إيكيا 
الكويت إميل الش���عار، »بعد النجاح الذي 
تكللت به السنوات األربع املاضية، يشرفنا 
استقبال الدفعة الثانية من املتدربني للعام 

2009، ومنحهم الفرصة لإلطالع على عملنا 
الناجح« كما أكد أن هذا البرنامج يساهم في 
متكني الشباب الكويتي من تطوير مهاراتهم 
الكتساب املعرفة للشروع في حياتهم املهنية 

والعملية.
وأض���اف أن اجلولة الثانية من برنامج 
التدريب الذي س���يعقد في الفترة من أول 
يوليو حتى نهاية أغسطس 2009، ستساهم 
في تعريف املوظفني مبختلف الوظائف في 
املجاالت، كالبيع والتصميم الداخلي باإلضافة 
الى خدمة العم���الء. وتاب���ع: ان املتدربني 

س���يحصلون على جائزة نقدية وش���هادة 
تقدير عند إمتام البرنامج بنجاح.

وأوضح ان إيكيا الكويت مؤسسة تهتم 
بتطبيق برام���ج املس���ؤولية االجتماعية 
للشركات وتس���عى لتعزيز الفائدة املقدمة 
للمجتمع الذي تعمل في بيئته كما تدعم برامج 
الكويت إلعادة هيكلة القوى العاملة، وبرامج 
لوياك لتطوير املواهب وغيرها الكثير من 
املبادرات وذلك كنوع من االعتزاز واالمتنان 
للمجتمع الكويتي الذي وثق بايكيا واعتمد 

على جودتها على مدى 25 سنة.

عادل احلماد

الدفعة الثانية من متدربي 2009 في إيكيا

»األشغال«: االنتهاء من الصيانة العامة 
للطرق والساحات في مبارك الكبير

قطـاع الهندسـة يتبـع أسـاليب 
علمية في إعداد البرامج الخاصة بالصيانة

قالت وزارة االشغال أمس ان ادارة صيانة محافظة مبارك الكبير 
للطرق والش����بكات انتهت من تنفيذ صيانة عامة للطرق والساحات 

في مواقع مختلفة باحملافظة.
وأوضحت الوزارة أن القطاع قام بعدة أعمال صيانة منها تبليط 
س����احات مواقف مدرس����ة ثانوية فارعة بنت أبي الصلت في صباح 

السالم )قطعة 4(.
وأضافت ان القطاع قام ايضا بتبليط مواقف مسجد ومدرسة معاذة 
العدوي����ة )قطعة 5( في صباح الس����الم ومواقف املدارس في )قطعة 
6( اضاف����ة الى صيانة بالط طريق رق����م )207( بني منطقتي صباح 
السالم والعدان وتوريد بالط أمام املقصورة الرئيسية لنادي الصيد 
والفروسية. وأشارت الى ان ادارة صيانة محافظة مبارك الكبير للمباني 
واإلنشاءات قامت بصيانة عدة مواقع للمحافظة اهمها استكمال اعمال 
الزراعة التجميلية مع متديد ش����بكات الري وتنفيذ نافورة وتركيب 

البالط اخلارجي للساحة الداخلية لقصر نايف.
واضافت ان ادارة الصيانة قامت بأعمال توسعة وصيانة جذرية 
مببنى محافظة مب����ارك الكبير وأعمال إعادة دف����ان وتثبيت للتربة 
اخلارجية للمبنى ملعاجلة الهبوط واستحداث مواقف سيارات وتركيب 

بالط خارجي وتوسعة املكاتب وغرفة االجتماعات فيه.
وبينت ان القطاع قام بأعمال توريد وتركيب سور شبك مع سلك 
شائك للجهتني لقاعدة صباح األحمد البحرية باجلهة اجلنوبية والشمالية 
وأعمال صيانة جذرية وإنش����اء مبنى مكاتب املوظفني ومبنى ورش 

للمعدات الثقيلة في ادارة النقل وامليكانيك بصبحان.
ويقوم قطاع هندسة الصيانة بأعباء ضخمة تشمل صيانة شبكة 
واس����عة من الطرق والشوارع واألرصفة األرضية والساحات في كل 
أرجاء الدولة من خالل اتباع األس����اليب العلمية ف����ي اعداد البرامج 
اخلاصة بالصيانة وكل مكوناتها واجراء التقييم الالزم باس����تخدام 
أح����دث املعدات. كما يق����وم بإعداد البرامج لألولوي����ات طبقا ألهمية 
املوقع والس����رعة املطلوبة إلجناز العمل ف����ي كل احملافظات وتوفير 

االعتمادات املالية.

في مواقع مختلفة بالمحافظة


