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> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

إطالق مهرجان حتطيم األسعار في تعاونية هدية اليوم
من احلصول على السلع أو 

االستفادة منها.
 وفي إط����ار متصل قال 
اجل����ال إن جمعي����ة هدية 
التعاونية كان لها الس����بق 
الع����ام احلالي ف����ي إطاق 
مهرجان البر الذي مت تنظيمه 
للسنة الثالثة على التوالي، 
بخصوم����ات وتخفيضات 
وأسعار مناس����بة جلميع 
عشاق التخييم، موضحا أن 
املهرجان مستمر حتى نهاية 
املوس����م بحضور شركات 
متخصصة وصاحبة خبرة 

واسعة في هذا املجال.
 واضاف أنه مت تخصيص 
الدور  مس���احة كبيرة ف���ي 
االرضي من اجلمعية الرئيسية 

لتقدمي كميات كبيرة وتشكيلة 
التي  واس���عة من األصناف 
البر  إليها عش���اق  يحت���اج 
إلى إفساح املجال  باإلضافة 
امام املنافسة وتقدمي العروض 

املميزة واألسعار املخفضة.
 وتابع أنن���ا في جمعية 
هدي���ة التعاونية حريصون 
دائما على تق���دمي كل ما هو 
جدي���د، كاش���فا النقاب عن 
االتفاق مع إح���دى كبريات 
الشركات على دعم مجموعة 
واسعة من أصنافها وتقدمي 
س���يارة هدية يتم احلصول 
عليها عبر سحب يشارك فيه 
جميع املستهلكني احلاصلني 
على مشتريات من منتجات 

الشركة املعنية.

شهريا، وذلك بعد أن مت االتفاق 
مع كب���رى الش���ركات على 
تقدمي أصنافها بتخفيضات 
مميزة وطرح كميات كبيرة 
منها، مش���يرا إلى أن السلع 
املعروضة مت اختيارها بعناية 
فائقة بعد بيانات كشفت حجم 
اإلقبال والدوران في األسواق 

والفروع.
 وب���ني أن���ه مت توفي���ر 
كميات من السلع واألصناف 
املختلفة لتغطية اإلقبال الكبير 
املتوقع من قبل املس���تهلكني 
املهرجان وذلك حتقيقا  على 
ب���ني اجلمعية  للتش���اركية 
واملس���اهمني وأبناء املنطقة 
اتخاذ جميع  وروادها، م���ع 
البقاالت  التدابير ملنع جتار 

محمد راتب

أكد رئي���س مجلس إدارة 
جمعية هدية التعاونية مشعل 
اجل���ال أن مهرجان حتطيم 
األسعار املزمع إطاقه اليوم 
األربعاء س���يضم مجموعة 
كبيرة من الس���لع األساسية 
واالس���تهاكية بتخفيضات 
متنوعة ومدروس���ة، داعيا 
جميع الراغبني في احلصول 
على األصناف املميزة للتوافد 
إلى السوق املركزي واحلصول 
على السلع خال األيام الثاثة 

املقبلة.
 وكشف اجلال في تصريح 
صحافي عن أنه سيتم إطاق 
مهرجانات لتحطيم األسعار 

 مشعل اجلالل

السفير االردني محمد الكايد يقدم التهاني 

السفير االملاني اوجني فولفات ود. مساعد الهارون خالل االحتفال  )محمد خلوصي( 

والكوي����ت، كما يش����هد 
العام ذك����رى مرور  هذا 
أربعني عاما من الشراكة 
الكويت  االقتصادية بني 
والشركة األملانية العريقة 

»داينمار«.
 واضاف ان هذا العام 
شهد أحداثا رياضية مثيرة 
فقد الحظت تعاطفا كبيرا 
لدى الشعب الكويتي مع 
منتخب بادي لكرة القدم 
الذي فاز بالبطولة، وفي 
بداي����ة هذا الع����ام أيضا 
حض����ر للكوي����ت فريق 
باي����رن ميون����خ وقابل 
نادي الكوي����ت، كما كان 
هناك فارس أملاني مشارك 
في بطولة سباق اخليل 
األخيرة في الكويت، وهذا 

خالل االحتفال مبرور 50 عاماً على العالقات مع الكويت

فولفات: بدء الدراسة في املدرسة 
األملانية بالكويت سبتمبر املقبل

يوض����ح أن هناك الكثير 
من األمور التي تربط بني 

البلدين.
افتتاح مدرسة   وعن 
املانية في الكويت بني انهم 
»ينتظرون افتتاح املدرسة 
األملاني����ة والتي س����تبدأ 
الدراس����ة بها ف����ي بداية 
املوس����م الدراسي املقبل 

في سبتمبر القادم«.

بيان عاكوم

 شدد السفير االملاني 
لدى الباد اوجني فولفات 
على اهمية العاقات التي 
ب����اده بالكويت،  تربط 
مش����يرا الى ان االحداث 
املتتالية في العالم زادت 
من قوة العاقات الثنائية 
حيث شهد زيارات متبادلة 
على أعلى مس����توى بني 
البلدين كانت  مسؤولي 
آخرها زيارة رئيس مجلس 
األمة ألملانيا بناء على دعوة 
رئيس البرمل����ان األملاني 
النائب  وس����بقته زيارة 
األول لرئي����س مجل����س 
الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في 
مايو املاضي الذي التقى 
وزير اخلارجية األملاني 
فرانك فالتر ش����تاينماير 
والتي أظهرت مدى التوافق 
بني البلدين حول املسائل 

السياسية املهمة.
وخال احلفل املوسيقي 
الذي نظمته السفارة مساء 
اول من ام����س في منزل 
السفير في مشرف مبناسبة 
الذكرى اخلمسني القامة 
العاقات الثنائية بني باده 
والكويت والتي تصادفت 
مع مرور 25 سنة على هدم 
جدار برلني والذي احياه 
الفنان العاملي سيباستيان 
شونكي بحضور رؤساء 
البعثات الديبلوماس����ية 
املعتم����دة ل����دى الكويت 
قال فولفات »ان مصالح 
املانيا والكويت املشتركة 
توافقت على أن االستقرار 
السياسي يتماشى جنبا 
إلى جنب مع االس����تقرار 

االقتصادي«.
ان  الى  ولفت فولفات 
لديه تواريخ مهمة تظهر 
مدى قوة وعمق العاقات 
ب����ني بلدينا حي����ث اننا 
نحتفل بالذكرى اخلمسني 
إلقامة العاقات بني أملانيا 

السفير الفرنسي مباركا 

الفنان سيباستيان شونكي يؤدي احدى الوصالت املوسيقية 

افتتحت أعمال الدورة الـ 31 ملجلسي وزراء الشؤون االجتماعية وشؤون العمل في دول »التعاون«

الصبيح: ال توجّه لتقليص أعداد العمالة الوافدة في الكويت

فالعوملة وتأثيراتها اإليجابية 
والسلبية على دولنا أدت إلى 
آثار واضحة وملموسة  ترك 
على الطفولة وتنشئتها وعلى 

األسرة ومتاسكها وقيمها.
من جانبها، أشادت وزير 
التنمية االجتماعية في مملكة 
البحرين د.فاطمة البلوش���ي 
املبذولة  في كلمتها باجلهود 
في الدورة السابقة الجتماعات 
وزراء الشؤون في دول مجلس 
التعاون والتي اس���تضافتها 
مملك���ة البحري���ن، حيث مت 
ق���رارات مهمة  اتخاذ  خالها 
أبرزها مناقش���ة  ومصيرية 
تأسيس جلنة وزراء الشؤون 
االجتماعي���ة بحي���ث تتبع 
األمان���ة العامة لدول مجلس 
التع���اون اخلليجية، وأيضا 
التوصية بعمل دراسة شاملة 
لتطوير عمل املكتب التنفيذي 
العمل ووزراء  ملجلس وزراء 
الش���ؤون االجتماعية لدول 
اخلليج العربية وطرح تنفيذ 
مشروعات خليجية مشتركة 

في املجاالت االجتماعية. 
الى ان  البلوشي  وأشارت 
التحدي���ات التي تواجهنا في 
التنمية والش���ؤون  وزارات 
االجتماعية املعنية بالدرجة 
األول���ى باألم���ن االجتماعي 
واملواطن���ة اخلليجية التزال 
كبيرة، خاصة في ظل األوضاع 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
التي تس���ود منطقتنا، والتي 
جتعلها أكث���ر تعقيدا، فنحن 
نقدم خدماتنا لقطاعات كثيرة 
ف���ي املجتم���ع، غالبيتها من 
الفئات الضعيفة واملهمش���ة 
من ذوي اإلعاقة وكبار السن 
واألطفال واألس���ر احملتاجة، 
ف���إن وضع برامج  وبالتالي 
تواكب تلك التحديات ملواجهة 
العميقة  املشاكل االجتماعية 
للفقر والبطال���ة والتهميش 
االجتماعي أصب���ح ضرورة 

حتمية وعاجلة.
وفي سياق متصل، قال مدير 
التنفيذي ملجلس  عام املكتب 
وزراء العم����ل ب����دول مجلس 
انه ال  التعاون عقيل اجلاسم 
ميكن احلديث عن التنمية دون 
اإلشارة الى قوة العمل ودورها 
احلاسم في حتريك ودفع عجلة 

اإلنتاج، مشيرا الى ان من أهداف 
الدورة احلالية تعزيز أسواق 
العمل بدول التعاون من خال 
خلق املزي����د من فرص العمل 
الائق وحتسني ظروفه، الفتا 
الى ان الدورة احلالية للمجلس 
القضايا  تتناول ع����ددا م����ن 
واحمل����اور املهمة، في مقدمتها 
توفي����ر فرص عمل مناس����بة 
الى س����وق  الداخلني  ألبنائنا 
العمل، ورفع القيود التي حتد 
من تنقل العمالة الوطنية بني 
دول مجلس التعاون، مشيرا الى 
ان الظروف الدولية تستدعي 
التي  مناقش����ة الضغوط����ات 
تتعرض له����ا دولنا في مجال 
تشغيل العمالة الوافدة املؤقتة 
والتي غالبا ال تستند الى وقائع 

احلقيقة على األرض.
وأوضح ان الدورة تضمنت 
وثائق مهمة من أبرزها التقرير 
الذي مت إعداده بدعم مادي وفني 
من قبل وزارة العمل في دولة 
اإلمارات حول مرونة أسواق 
العمل وتنقل العمالة الوافدة 
العمل اخلليجية،  في أسواق 
الى جانب دراس���ة قانونية 
حتليلي���ة أخرى حول العمل 

اجلبري واالجتار بالبشر.
وفيما يتعلق بذوي اإلعاقة، 
قال اجلاسم: من منطلق حرصنا 
على أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
قام املكتب التنفيذي باختيار 
برنامج عمل خاص من شأنه 

دمج ذوي اإلعاقة باملجتمع.
أكد  وفي س���ياق متصل، 
مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة جمال الدوسري جناح 
اجتماعات وزراء ووكاء العمل 
بدول »التعاون« في الوصول 
ال���ى ع���دد م���ن التوصيات 
املهمة، مش���يرا ال���ى ان أبرز 
تل���ك التوصيات ه���ي إلزام 
كل من القطاع العام والقطع 
اخلاص بتوظيف نسبة محددة 
من ذوي اإلعاقة بقطاعاتهما، 
مشيرا الى ان األمر سيتطلب 
متابعة ومراقبة تلك النسبة 
لضم���ان توظيفهم، الفتا الى 
تك���رمي أصح���اب القطاعات 
امللتزم���ة بتوصيات توظيف 
ذوي اإلعاق���ة خ���ال افتتاح 
اجتماعات وزراء العمل بدول 

التعاون خال العام املقبل.

لتحقيق أعلى معدالت توطني 
الوظائ���ف ورفع قيمة العمل 
في نفوس املواطنني، وتدرك 
جيدا انه ال ميكن إجناز تنمية 
مستدامة دون مشاركة حقيقية 
من القطاع اخلاص والذي يجب 
أن يكون له الدور االقتصادي 
التنموية،  األكبر في املسيرة 
مش���ددة عل���ى مد جس���ور 
التعاون والثقة مع شركائنا 
في القط���اع اخلاص من أجل 
سد الفجوات املتعلقة بنسب 
العمالة الوطنية وظروف العمل 
ووسائل اإلنتاج، موضحة ان 
اإلفادة  الكويت حترص على 
من اجلهود املبذولة واملنجزات 
التي حتققت في قطاع العمل 

في دول اخلليج.
وبين���ت، خ���ال كلمتها 
في افتت���اح اجتماعات وزراء 
الشؤون االجتماعية، ان تلك 
الدورة تأتي في ظل عالم سريع 
التغير، م���ا يعكس تطورات 
األوضاع التي تشهدها املنطقة 
عل���ى الصعيدي���ن اإلقليمي 
والدولي وخاصة فيما يتعلق 
باجلوانب االجتماعية، ملا لها من 
انعكاسات وتأثيرات مباشرة 
عل���ى مجتمعاتنا اخلليجية، 
مما يتطلب منا نظرة متعمقة 
آليات  ووقوفا ج���ادا إليجاد 
مش���تركة وفعالة قادرة على 
التفاعل مع ه���ذه التطورات 
والتعامل مع آثارها على نحو 
يجسد آفاق تعاوننا للحفاظ 
على مجتمعاتنا ولدعم أسس 
أمنها واستقرارها االجتماعي 
ويحت���م علين���ا مراجع���ة 
البرامج والسياسات واخلطط 
الت���ي من ش���أنها أن تواكب 
املتغيرات وترقى مبس���توى 
التنمية وآلياتها ومتطلباتها 
املتعددة، وذلك لتوحيد الرؤى 
االجتماعي���ة والسياس���ات 
القطاعي���ة  االجتماعي���ة 
الس���ن  للتعاوني���ات وكبار 
والطفولة غير املتكيفة وغيرها 
حت���ت املنظوم���ة اخلليجية 
الت���ي تس���تهدف  الواح���دة 
وحدة املوق���ف اخلليجي في 
احملافل الدولية، ومن ثم فإن 
قضايا الطفل واألسرة تشكل 
محور اهتم���ام أكبر ومتزايد 
ضمن منظومتنا اخلليجية، 

كريم طارق

نف���ت وزي���رة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هن���د الصبيح اي 
توجه بشأن تقليص العمالة 
الوافدة في الكويت، مش���يرة 
ال���ى ان اجتماع وزراء العمل 
بدول التعاون لم يتم فيه طرح 
أو تقليص  قضية تخفي���ف 
أعداد العمال���ة الوافدة بدول 

التعاون.
جاء ذل���ك ف���ي تصريح 
صحاف���ي له���ا عل���ى هامش 
اجتماعات الدورة ال� 31 ملجلسي 
وزراء الش���ؤون االجتماعية 
ووزراء ش���ؤون العمل بدول 
التع���اون اخلليجي،  مجلس 
والذي أقيم مساء أمس وأول 
من أمس في فندق شيراتون 

الكويت.
وأوضح���ت الصبي���ح ان 
التوجه يسعى الى تقنني نسبة 
العمالة فيما يتعلق باجلنسيات 
املختلفة مع مراعاة التركيبة 
السكانية للكويت، الفتة الى 
حاجة الكويت الى أعداد كبيرة 
الواف���دة لتنفيذ  العمالة  من 
العديد من املشروعات التنموية 
احليوية وخطط التنمية الى 

جانب املشاريع الكبرى.
 وفيما يتعل���ق باجتماع 
وزراء العمل، قالت: ان االجتماع 
ال� 31 لوزراء العمل سيناقش 
القضايا املختلفة  العديد من 
وهي ح���وار أبوظب���ي الذي 
س���ينطلق ف���ي الكويت غدا، 
الى جانب مناقشة توصيف 
املهن وتدريب العمالة الوافدة 

وقضية االجتار بالبشر.
وأضافت في كلمتها خال 
افتت���اح اجتماع���ات وزراء 
العمل عل���ى ضرورة تضافر 
اجله���ود والتعاون في مجال 
العم���ل لتحقي���ق املزيد من 
التي  اإلجنازات واإلصاحات 
تعود باخلير على مجتمعنا 
اخلليجي وحتقيق طموحات 
الى جانب االرتقاء  املواطنني 
البش���رية  التنمية  مبعدالت 
واالقتصادية، مشيرة الى ان 
الكويت كباقي شقيقاتها بدول 
املجلس تول���ي اهتماما بالغا 

الصبيح تلقي كلمتها خالل االفتتاح  )هاني عبداهلل( هند الصبيح متوسطة عددا من وزراء الشؤون االجتماعية والعمل اخلليجيني 

الكويت بحاجة 
إلى أعداد كبيرة 

من العمالة لتنفيذ 
املشروعات 

التنموية احليوية

ضرورة تضافر 
اجلهود والتعاون 

لتحقيق طموحات 
املواطن اخلليجي

ال ميكن إجناز 
تنمية مستدامة 

دون مشاركة 
حقيقية من القطاع 

اخلاص

قضايا الطفل 
واألسرة تشكل 

محور اهتمام أكبر 
ومتزايد ضمن 

منظومتنا اخلليجية


