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جمال الهارون

بوستر احلملة التفاعلية من »زين«

مجمع األڤنيوز تزين بااللوان الستقبال مبادرة سرطان الثدي العاملية

أعلنت شركة اإلخالص الدولية القابضة عن رعايتها 
الفضي����ة ملعرض وظائف الكوي����ت 2010 الذي تقيمه 
وتنظمه ش����ركة معرض الكوي����ت الدولي على ارض 
املعارض الدولية مبش����رف وذلك خالل الفترة من 24 

إلى 26 من نوفمبر املقبل.
وبهذه املناسبة اكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة 
اإلخالص الدولية القابضة جمال الهارون في تصريح 
صحافي على أهمية إقامة معرض للتوظيف في الكويت 
السيما في هذه الفترة التي تتنامى فيها أعداد اخلريجني، 
مش����يرا إلى ان الكويت تتوافر بها العمالة التي تأتيها 
من كل حدب وصوب ولكن مؤسس����اتها سواء األهلية 
أو احلكومي����ة ال تتطلع إال للكوادر البش����رية املميزة 
املؤهلة لتولي العمل فيها بكفاءة ملحوظة والنهوض 
عمليا باملؤسسات التي تنضم للعمل فيها، الفتا الى ان 
ازدحام سوق العمل بالكفاءات يفرض التأني والبحث 

ع����ن األفضل مادام موجودا، ومن هنا تأتي أهمية مثل 
ه����ذه املعارض التي تضع طرفي العالقة وجها لوجه، 
فه����ي من ناحية تتيح للباحثني عن عمل مناس����ب ان 
يطلعوا على الفرص املطروحة ومن ناحية أخرى تضع 
أمام مسؤولي التوظيف الكفاءات املتوافرة وتتيح لهم 

فرصة االلتقاء معها عن كثب. 
وأشار إلى أن طرفي عالقة العمل في السوق احمللي 
مطالبان بحسن اس����تغالل الفرصة املتاحة من خالل 
ذلك املعرض ال����ذي تأخذ به العديد من الدول ويلعب 
دورا جيدا في توجي����ه العمالة نحو العمل املالئم لها 
وفي الوقت ذاته يساعد املؤسسات الباحثة عن العمالة 

على ان جتد ضالتها.
واشار الى ان فلسفة شركة اإلخالص الدولية القابضة 
في تعاملها مع قضية التوظيف تتلخص في تأسيس 
الكوادر الكويتية وترسيخها للعمل في املجال التربوي 

مبا يتطلبه ذلك من تفان وتفهم وثقافة مع وضع الكادر 
املناسب في املوقع املناسب ومنحه الثقة والصالحيات 
الت����ي تدفعه لإلبداع واإلخالص ف����ي العمل من خالل 
الش����عور باالنتماء إلى األسرة الشاملة الكبيرة حيث 
تسيطر على مجموعة العاملني في الشركة روح األسرة 

الواحدة مع ما يعنيه ذلك من املزايا والفوائد.
وحول كيفية تعامل الش����ركة مع نس����ب التكويت 
املقررة وفقا لقانون العمالة الوطنية، أكد الهارون ان 
الشركة لم جتد صعوبة في الوصول إلى نسبة ال� %10 
املقررة إلميانها املطلق بقدرات وكفاءة الكوادر البشرية 
الوطنية عندما جت����د فرصة العمل املالئمة والظروف 
الصحية للعمل حيث يزخر سوق العمل احمللي بكثير 
وكثير من مناذج العمالة الوطنية الناجحة بل املميزة 
ومن ثم تخطط الشركة لرفع هذه النسبة خالل العام 

املقبل.

الهارون: »اإلخالص الدولية القابضة«  راعٍ فضي لمعرض وظائف الكويت 2010 »سحاب« تؤجر 4 طائرات
A320 إيرباص

ورد سهوا بالخطأ في عدد 
أم�س ان ش�����ركة س���ح��اب 
لتأجي���ر الطائ���رات الت�ابعة 
لمجموعة طي���ران الجزيرة 
قد أب�رمت عقدًا طويل األم��د 
بقي�م���ة 155 ملي���ون دوالر 
الستئجار 4 طائرات إيرباص 
م�ن طراز A320 لشركة »فيرجن 

أميركا«.
والصحيح انه عقد »تأجير« 
حيث تع���د الصفقة أول عقد 
تأجير لشركة »سحاب« لشركة 

أميركية.
وتأتي ه���ذه الخطوة بعد 

أش���هر قليلة من اس���تحواذ 
مجموعة طيران الجزيرة على 
»سحاب« والذي تم في فبراير 

.2010
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجلس إدارة مجموعة طيران 
الجزي���رة م���روان بودي في 
تصريح صحافي »يسرني أن 
أرحب بفيرجن أميركا كأحدث 
عميل ل� »س���حاب« ونتطلع 
لعالقة طويل���ة ومثمرة مع 
أول عميل للشركة من الواليات 

المتحدة«.
لذا اقتضى التنويه.

»األڤنيوز« يتزين باللون الوردي دعمًا 
لحملة سرطان الثدي العالمية

يزدان مجمع األڤنيوز خالل أكتوبر اجلاري باللون 
الوردي الذي اكتسى واجهته اخلارجية، باالضافة الى 
امللصقات التي وزعت على مداخل املجمع املختلفة دعما 
حلملة سرطان الثدي العاملية، وذلك انطالقا من سياسة 

إدارة املجمع بأهمية دعم حم���الت التوعية التي تهتم 
بالصحة العامة. ويشارك املجمع في هذه احلملة العاملية 
سنويا، من خالل مبادراته اخلاصة ومن خالل استضافة 
عدد من االنشطة جلهات رسمية وتطوعية بهدف توعية 

زوار األڤنيوز مبوضوع سرطان الثدي. وقد استضاف 
املجمع هذا العام جلنة حياة ملرضى السرطان التابعة 
ملبرة رقية عبدالوهاب القطامي حيث قامت بجهد توعوي 

حول أهمية الفحص املبكر لتجنب املرض. 

.. و»زين« تطلق حملةضمن مبادرة سنوية وخالل الشهر الجاري
تفاعلية مكثفة لمحاربة المرض

أعلنت ش���ركة »زي���ن« أنها 
دش���نت حملة جديدة في مجال 
مكافحة مرض السرطان، وذلك 
بإطالقه���ا حملة توعية حملاربة 
سرطان الثدي، وذلك كمبادرة منها 
في تس���ليط الضوء على أهمية 
الفحص املبكر ملكافحة هذا املرض. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن احلملة التي أطلقتها بالتعاون 
مع حملة »ألجلك سيدتي« خالل 
أكتوبر اجلاري تس���تهدف اكبر 
شريحة ممكنة من النساء وذلك 
من خالل محتوى املادة اإلعالنية 
سواء كانت من خالل اإلعالم املرئي 
أو املطبوع أو من خالل اخلدمات 
النصية القصيرة. وأوضحت أنها 
اتخذت شعارا »أم. أخت. زوجة« 
ابنة. محاربة لهذه احلملة لتعزيز 
التوعية وذلك من خالل توفير 
الوردي  اللون  »شريط« يحمل 
في جميع فروعها املنتشرة في 
الكويت، مبينة أن هذا الش���عار 
يحمل معه دالل���ة عزم وجدية 
مكافحة املرض واالنتصار عليه 
مبكرا وأن املعركة مع س���رطان 
الثدي كبيرة واالستعداد لها يجب 
أن يكون على قدر املس���ؤولية. 
التنفيذي للعالقات  املدير  وقال 
واالتصاالت في الشركة عبداهلل 

اجلدع���ان: »تك���رس ش���ركة 
»زين« جزءا كبيرا من برامجها 
االجتماعية لالهتمام بالنواحي 
الصحية، وه���ذه احلملة ما هي 
إال ترجمة حقيقة لرغبة الشركة 
في توعية النس���اء من خطورة 
هذا املرض«. وأض���اف: »قامت 
»زين« بدعم العديد من اجلهات 
واملؤسسات التي خصصت جهدها 
ملكافحة مرضى السرطان، ومنها 
حملة »كان« ملكافحة السرطان، 
وصندوق جمعية إعانة املرضى 
ملساعدة مرضى السرطان والقلب 
الكويتية  املعسرين واجلمعية 

ملعاجلة اآلالم والعالج التلطيفي 
لألطفال في املستشفى )كاتش( 
وبيت عب���داهلل، واليوم تطلق 
الش���ركة حملة توعية ضخمة 

حملاربة سرطان الثدي«.
وبني ان الش���ركة ستستمر 
في تطبيق برامجها االجتماعية 
النواة احلقيقية  التي تعتبرها 
لعملياتها، مشيرا الى ان الشركة 
يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة 
لكونه���ا واح���دة م���ن كبريات 
الشركات في املنطقة وهي تعمل 
على اداء رس���التها االجتماعية 

على أكمل وجه


