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لقطة تذكارية للرجعان مع مجتازي برنامج نظم املعلومات

الرجعان: استمرار »التأمينات« في تنظيم برامج
 التنمية البشرية لشبابنا يتوافق مع رغبة القيادة السياسية

تعاونية بيان تطلق مهرجانها التسويقي لخمسة أيام فقط

الكندري: خفضنا أسعار 70 سلعة
بنسبة خصم تصل إلى %70

ليلى الشافعي
أعلن نائ����ب رئيس مجلس 
االدارة ورئيس جلنة املشتريات 
في جمعية بيان التعاونية ياسر 
انط����اق مهرجان  الكندري عن 
التس����وق في جمعية بيان على 
70 سلعة وملدة خمسة أيام فقط 
ابتداء من يوم الس����بت املوافق 
12/18 ولغاي����ة ي����وم االربع����اء 
2010/12/22، في السوق اجلديد 
قطعة 2 وسوق الضاحية قطعة 
8، مضيفا ان املهرجان سيتضمن 
نسبة خصم تصل الى 70% على 
السلع االساسية التي يستهلكها 

املواطن بشكل يومي. وأضاف ان املهرجان املقبل هو تكملة لسلسلة 
مهرجاناتنا التسويقية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل املواطنني 
واملقيمني لتوفير السلع الضرورية بأسعار تتاءم مع الدخل، السيما 
أننا نضع في اعتبارنا توفير السلع اليومية والضرورية، باالضافة 
الى املكمات من السلع االخرى. وقال الكندري: يتميز مهرجان تعاونية 
بيان بتنوع الس����لع التي تلبي كل االحتياجات، مش����يرا الى ان فترة 
العرض تس����تمر خمس����ة أيام، مبينا ان مهرجان التسوق السابق لم 
ميض عليه سوى ثاثة أيام واستمر أكثر من شهر، مؤكدا: حرصنا هو 
الدافع لتوفير السلع للمستهلكني بأسعار تنافسية تتاءم مع دخلهم، 
الفتا الى ان جميع الس����لع متوافرة أثناء فترة العرض باالضافة الى 
مهرجان اخلضار والفواكه يومي السبت والثاثاء من كل أسبوع، واننا 

نبذل قصارى جهدنا لتقدمي االفضل ملساهمي بيان.
وأكد ان مجلس االدارة مازال يتعامل مع موجة الغاء حتى أصبح 
بني س����ندان املستهلكني ومطرقة الش����ركات لوضع آلية تتماشى مع 
الوضع احلالي حتى االنتهاء من جميع القرارات املتعلقة بهذا الشأن من 
قبل وزارتي الشؤون والتجارة والقرارات التشريعية من قبل مجلس 
الزاة لوضع قرارات جريئة تصب في صالح املس����تهلك وتخفف من 
ارتفاع االسعار اجلنونية واملبالغ فيها، مؤكدا ان استمرار املهرجانات 
التسويقية بالتأكيد سيحد من ظاهرة ارتفاع االسعار وسيساعد على 

تقليصها ولو جزئيا في الفترة املقبلة.

أكد املدير العام للمؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعي����ة فهد الرجعان أهمية 
اس����تمرار املؤسسة في تنظيم برامج التنمية البش����رية للشباب الكويتي لتوافقها 
مع رغبة صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد في جعل الكويت مركزا ماليا 
واقتصاديا مرموقا، وما حتققه هذه البرامج من تعزيز ملفهوم املواطنة االيجابية التي 
تتفاعل مع احتياجات املجتمع وأهميتها في تعزيز االقتصاد الوطني وتوفير فرص 
وظيفي����ة للخريجني. جاء ذلك خال كلمة ألقاه����ا الرجعان في حفل ختام البرنامج 
الثاني لتدريب وتأهيل الكويتيني حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية املعلومات. 
وأضاف ان التأمينات قامت بالتعاون مع شركة IBM بتوفير فرص تدريبية للشباب 
الكويتي عن طريق برنامج تدريب وتأهيل الكويتيني حديثي التخرج في مجال نظم 

وتقنية املعلومات. والذين بلغ عددهم 16 متدربا لينضموا الى سوق العمل في القطاعني 
احلكومي واخلاص. وأوضح ان املؤسس����ة مازالت مس����تمرة في تدريب القانونيني 
حديثي التخرج من خال برنامجها الرابع والذي من املتوقع ان ينتهي في منتصف 
مايو املقبل، كما أنها تنسق حاليا الستقبال الدفعة الثالثة لبرنامج حديثي التخرج 
في مجال نظم وتقنية املعلومات الذي سيبدأ مطلع شهر فبراير املقبل حتت عنوان 
»تطوير التطبيقات التجارية باستخدام الشبكة العنكبوتية«. بعد ذلك قام الرجعان 
بتكرمي املش����رفني على البرنامج واملدربني من ش����ركة IBM وتوزيع الشهادات على 
اخلريجني، ثم قام اخلريجون بتكرمي مدير عام املؤسسة ونائب املدير العام لشؤون 

التجهيز اآللي واملعلومات أحمد التركي ملساندتهم لهم طوال فترة البرنامج.
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