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من املشروع من غير الكويتيني 
»والد شهيد أو اسير«، وان يكون 
املسن مدركا وواعيا، وظروفه 

بشرى شعبان
كش����ف مدي����ر ادارة رعاية 
املسنني علي حسن عن توجه 
االدارة لتنفيذ مش����روع خاص 
باملسنني وهو مشروع صديق 

املسن.
وقال في تصريح ل� »األنباء« 
ان ه����ذا املش����روع يدعو افراد 
املجتم����ع الى مصادقة املس����ن 
وقضاء جزء من اوقاتهم مبرافقته 
س����واء في جوالت خارجية او 

دعوة املسن لزيارة اسرهم.
اهدافه اوضح: توفير  وعن 
الناحية  جو مالئم للمسن من 
االجتماعية، اشعار املسن بانتمائه 
للمجتمع واهمية وجوده، احلد 
من دخول كبار السن الى الرعاية 

الصحية تس����مح له باالنتقال 
من مكان الى آخ����ر وان يكون 
املسن وحيدا ال يحظى بالرعاية 
النفسية واالجتماعية من قبل 
االسرة واذا توفرت االسرة فالبد 
من موافقته����ا على اصطحابه 

للتنزه.
وعن شروط الشخص الذي 
يرغب ف����ي ان يك����ون صديقا 
للمسن، اوضح حسن: اوال: ان 
يكون الصديق حسن السيرة 
والسلوك وال يقل عمره عن 30 
عاما وقادرا على العطاء والعمل 
اجلاد وعلى اتصال دائم باملسن 
لتوطي����د الثقة فيم����ا بينهما، 
وال تق����ل س����اعات املرافقة عن 
ساعتني ويكون على اتصال دائم 

االيوائية، باالضافة الى مساندة 
املسن وقضاء وقت فراغه مبا 
يعود بالنفع عليه وعدم شعوره 
بالعزلة وتوفير االستقرار واألمن 
النفس����ي للمس����ن، وتبصيره 
بقدرته على العطاء واملشاركة 
في االنشطة املختلفة، الى جانب 
توجيه وتوعية افراد االس����رة 
بقيمة املسن وترسيخ التعاليم 
التي حتف����ظ كرامة  الديني����ة 
التعاون  االنسان وتنمي روح 

بني افراد املجتمع.
الش����روط لالستفادة  وعن 
من هذا املشروع قال حسن: ان 
يكون املسن كويتي اجلنسية وال 
يقل عمره عن 65 سنة، وهناك 
بعض االستثناءات لالستفادة 

باالدارة ويلتزم بتنفيذ برامجها 
وتوجهاتها.

الى ان هذا املشروع  واشار 
من املشاريع التطوعية وتطمح 
االدارة الى ان يبصر النور في 
وقت قريب، الى جانب مشروع 
آخر تعمل االدارة على تنفيذه 
املبكر  التدخل  وهو مش����روع 
للمس����نني والذي يهدف لنشر 
الوعي بني املقبلني على التقاعد 
او الدخول في مرحلة الشيخوخة 
من اجلنس����ني »رجال ونساء« 
واحتياجاتهم ومتطلبات املرحلة 
املقبلة من النواحي االجتماعية 
والنفسية والصحية واالعداد لها 
حسب قدرة وظروف وامكانيات 

كل فرد.

عبدالعزيز اخلالدي د.محمد العفاسي مستقبال السهلي والكندري والسويفان

رياض العدساني

طالل السلطان

سامي الصقعبي 

مهرجان رمضان في »لولو هايبر ماركت«

لولو هايبر ماركت يدعوكم للتمتع بعروض 
رمضان املميزة واخلاصة ب� »لولو هايبر ماركت« 
التي عودناكم عليها في كل عام وهي عروض 
خاصة بأصناف شهر رمضان املبارك أعاده اهلل 

علينا وعليكم باليمن واخلير والبركات.
ولش����هر رمضان املبارك ميزة خاصة في 
الكوي����ت احلبيبة حيث ان الش����هر الفضيل 
له لذة خاصة بني أطي����اف املجتمع الكويتي 
واملقيمني عل����ى ارض الكويت والكل ينتظر 
استقبال الشهر الفضيل بشغف وحب حيث 
يكثر الترابط والتآلف وتزداد احملبة واأللفة 
بتكرار الزيارات في هذا الشهر، وقد حرصت 
ادارة التسويق في هذا العام على اعداد البرامج 
والعروض وبأس����عار مميزة ومبا يتناسب 
مع كل املستهلكني، وتبدأ العروض في اليوم 
اخلامس من اغسطس الساعة السابعة مساء 

وتستمر طيلة ايام الشهر الفضيل.
وفي كل ع����ام تزداد املفاج����آت وامليزات 
التي تقدم من قبل ادارات التسويق في لولو 
هايبر مارك����ت ويتم تقدمي العديد من الهدايا 
واخلصومات االضافية وبذل كل السبل املتاحة 
لراحة الزائرين للسوق من اخلارج، حيث مت 

توفير مساحات شاس����عة ملواقف السيارات 
تتسع الكبر عدد ممكن، كما ان السوق يتميز 
بسعة املداخل واملخارج مما يسهل حركة رواد 
الس����وق، هذا باالضافة الى س����عة املساحات 
بني الرفوف والتي تسمح بحرية التنقل بني 
االصناف واالقسام املختلفة، كذلك قامت االدارة 
بزيادة عدد موظفي الكاشير لتفادي الزحام 
عند كاونتر املغادرة، سيفتح السوق ابوابه 
للزائرين من الساعة التاسعة صباحا وحتى 
منتصف الليل خالل الشهر الفضيل وسيتم 
اعداد سحوبات، و100 جائزة في 100 يوم، في 
واحدة من عروض التسويق للسوق وهناك 

العديد من املفاجآت بانتظاركم.
علما بأن االدارة ف����ي لولو هايبر ماركت 
حرصت على توفير اقص����ى درجات الراحة 
عند التس����وق لزبائنها الك����رام من العائالت 
اماكن ترفيهية  واطفالهم فقامت بتخصيص 
معدة خصيصا مبواصفات السالمة اخلاصة، 
واألهم انها قامت بتأمني مصلى خاص ودورات 
مي����اه، كل هذا باختصار وهن����اك املزيد لدى 
»لولو هايبر ماركت متعة التسوق في الشهر 

الفضيل«.

لولو هايبر ماركت وعروض متميزة في رمضان

الخالدي ينفذ إستراتيجية »التجارة« لتوفير
السلع الغذائية بأسعار طبيعية باألسواق

العدساني لـ »األنباء«: خصخصة »التعاونيات« تقلل 
من الخدمات وترفع األسعار وتضر المستهلكين

الصقعبي وكياًل مساعدًا للشؤون 
االقتصادية في »المالية«

 أصدر وزير املالية مصطفى الشمالي قرارا بتسمية سامي الصقعبي 
وكيل وزارة مساعد للش����ؤون االقتصادية بوزارة املالية وتلحق به 
اإلدارات التالية إدارة املفاوضات االقتصادية وإدارة شؤون املنظمات 
املتخصصة وإدارة التعاون الدولي وإدارة التعاون العربي واخلليجي 
وإدارة التعاون االقتصادي الدولي ووحدة التنسيق واملتابعة ومكتب 
اللجنة الدائمة للمس����اعدات كما اصدر الشمالي القرار رقم 37 لسنة 
2009 بتسمية وسام جاسم العثمان وكيل وزارة مساعد للشؤون املالية 
والضريبية وتلحق به اإلدارات التالية إدارة الش����ؤون املالية وإدارة 
اخلضوع الضريبي والتخطيط وإدارة الفحص واملطالبات الضريبية 

ووحدة متابعة تطوير العمل الضريبي.

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع�����ة ان وكي�����ل وزارة 
التج��ارة والصناع�ة »باإلناب��ة« 
عبدالعزي��ز اخلال��دي اجتم��ع 
برئي�����س مجل�����س االدارة 
والعض�����و املنتدب لش���ركة 
مطاح���ن الدقي���ق واملخاب���ز 
الكويتية صالح الكليب وذلك 
الس���لع واملنتجات  لتوفي���ر 
الغذائية في األسواق احمللية 

خالل شهر رمضان.
وأضافت املص���ادر ان هذا 
االجتم�����اع يأت�����ي ضم��ن 
استراتيجي��ة ال��وزارة الهادف��ة 
ال��ى حتقي��ق االستق��رار ف��ي 
الس�وق ومحارب��ة ال�غ��الء او 

ارتف��اع األسع�ار املصطن��ع 
الذي يخالف القوانني.

هذا وقد أكد اخلالدي خالل 

مبستش����فى القلب الذي شاركت 
في إنشائه جميع التعاونيات في 
الكويت. وبني أن الغالبية العظمى 
من اجلمعيات التعاونية التي يتم 
حل مجالس إداراتها وتدار من قبل 
»الشؤون« انخفضت مبيعاتها ولم 

حتقق أرباحا.
واس����تطرد قائ����ال: كيف أن 
»الش����ؤون« تقوم حاليا بإعداد 
دراس����ة خلصخصة التعاونيات 

اجتماعه األخير بجهاز الرقابة 
بال���وزارة ضرورة  التجارية 
قمع جميع املخالفات واحالة 
مرتكبيها مباشرة الى النيابة 

التجارية.
ان  الى  ولف���ت اخلال���دي 
»التج��ارة« قام��ت بتسجي�ل 
امل�����واد  أن�����واع  جمي���ع 
االس���تهالكي��ة في األس���واق 
املختلفة بأس���عارها احلالية 
ملطابقة أسعارها الحقا مع تلك 
املعروضة في شهر رمضان، 
حي���ث اطلق أيدي املفتش���ني 
بال���وزارة لتحري���ر محاضر 
ضب���ط للمخالف���ني الذين ال 
يلتزمون باألسعار الطبيعية 

دون الرجوع للوزارة.

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
النزهة التعاونية رياض العدساني 
ل� »األنباء« أن اجتاه وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل خلصخصة 
اجلمعي����ات التعاونية من خالل 
الدراس����ات التي أعدتها لذلك أمر 
ال يفيد املستهلك بشكل أساسي، 
التعاونيات من  أن  إلى  مش����يرا 
دورها وواجبها توفير السلع في 

أسواقها بأقل األسعار.
وأضاف العدساني أن الكويت 
حتوي 54 جمعية تعاونية تقريبا 
وأن الغالبي����ة العظمى من هذه 
التعاونيات لم تنحرف عن مسارها 

وتقوم بدورها على أمت وجه.
وأوض����ح أن����ه في ح����ال مت 
التعاونيات س����تقل  خصخصة 
اخلدم����ات في مناط����ق الكويت 
وترتفع األسعار ويصبح الهدف 
األساس����ي لتل����ك اجلمعيات هو 
حتقي����ق األرباح، ضارب����ا مثاال 
على ما قدمته التعاونيات خالل 
الفترة األخيرة من أعمال جليلة 

وهي قد فش����لت ف����ي إدارة هذه 
اجلمعيات؟

وبنينّ أن موظفي الوزارة ليست 
لديهم خبرة في إدارة اجلمعيات 
التعاونية كما أنهم ليس����وا من 
أبناء املنطق����ة فهم موجهون من 
قبل ال����وزارة والدليل على ذلك 
أنهم خالل اجلمعية العمومية التي 
عقدها احتاد اجلمعيات التعاونية 
مؤخرا ق����د صادقوا جميعا على 
التقرير املالي بالرغم من أن االحتاد 
كان قد حقق خسائر في عمليات 

املتاجرة بقيمة 180 ألف دينار.
وأشار إلى أن »الشؤون« تريد 
أن يك����ون القطاع التعاوني كأنه 
مبثابة قسم تابع لديها وهذا أمر 
خاطئ، مؤك����دا أن هناك قضايا 
أهم من خصخص����ة التعاونيات 
تهم البلد، ضاربا مثاال على ذلك 
بقضية املواطنني املس����رحني من 
القطاع اخلاص الذين يقال عنهم 
إن أعدادهم 900 ش����خص وهذه 
الرقم غير صحيح فهم في األصل 

900 أسرة وليس فردا.

عبر اجتماعه بـ »مطاحن الدقيق«

العفاسي يبحث االستفادة من القوانين في ألمانيا إللغاء نظام الكفيل

أوضح لـ»األنباء« أهمية توفير أجواء مالئمة للمسنين والحد من الرعاية اإليوائية

حسن: إطالق مشروعي صديق المسن والتدخل المبكر قريباً

أشاد وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
بالعالقات املمي���زة والتاريخية التي 

تربط بني الكويت وأملانيا.
جاء ذلك خالل استقبال د.العفاسي 
لسفير أملانيا د.ميشائيل فوربس، كما 
طرح الوزير والس���فير أهمية تبادل 
اخلبرات بني الكويت وأملانيا والسيما 
تلك املتبعة في أملانيا واملتعلقة بالنظم 
املعم���ول بها حول العمال���ة الوافدة 
واالستفادة من النظم القانونية املتبعة 
لديه���م ومدى امكاني���ة تطبيقها في 
الكويت من خالل الغاء نظام الكفيل 

املعمول به حاليا في الكويت.
من جهة ثانية، أكد د.محمد العفاسي 
على أهمي���ة دور جمعي���ة املعلمني 
الكويتية في صقل وتطوير مهارات 

أهم فئات املجتمع واملساهمة الفعالة 
ف���ي خدمتهم والعمل عل���ى االرتقاء 
مبستواهم حتى يستطيعوا اداء عملهم 
بكل اخالص وتفان، مؤكدا في الوقت 
نفسه على مد يد العون والتواصل مع 
اجلمعية لتحقيق األهداف واخلطط 
الت���ي تس���اهم في تطوي���ر العملية 

التعليمية في البالد.
جاء ذلك خالل اس���تقبال الوزير 
الكويتية  لرئيس جمعية املعلم���ني 
عايض السهلي وأمني السر د.عبدالرحيم 
الكن���دري وأم���ني الصن���دوق جمال 
السويفان، كما مت طرح بعض املشاريع 
التي تساهم في تطوير  واملقترحات 
عمل اجلمعي���ة وتقدمي طلب للوزير 

لتحويل اجلمعية الى نقابة.

استقبل السفير فوربس ومجلس إدارة »المعلمين«

هجر الكثير منهم البالد بسبب 
تلك السياسات املتخبطة.

وقال البغيلي ان قرار الهيئة 
األخير برفع اس���عار الش���عير 
يخالف سياسة الدولة بتخفيض 
اسعار الس���لع الرئيسية خالل 
الش���هر الكرمي. وطالب الزراعة 
بتوزيع الشوار على مربي اإلبل 

السلطان: التكاتف إلنجاح مهرجان 
الطفل وذوي االحتياجات الخاصة

خاصة  عمل  وورش  متنوعة  أنشـطة 
تطوعيـة وجمعيـات  جهـات  بمشـاركة 

»كرييتف« تطلق برنامج المهرجان في نوفمبر

أعلنت شركة كرييتف إلدارة 
وتنظيم املعارض واملؤمترات 
انط���الق عم���ل برنامج  عن 
مهرجان الكويت الثالث للطفل 
2009 وذلك ف���ي الفترة 18 – 
20 نوفمبر 2009 في املرك��ز 
التي  العلمي إميانا بالرسالة 
ال���ى وج��وب رعاية  تدع��و 
األبناء وتنشئته��م ورعايتهم 
امتث��اال  القوي��م  بالش���ك��ل 
ملا ج���اء في ذك�����ره احلكيم 
)يوصيكم اهلل في أوالدكم... 

النساء(.
ان  الش���ركة  واوضح���ت 
انطالقة مهرجان الطفل الثالث 
جاءت حاملة رسالة وهي العمل 
على جعل الكويت مركزا مميزا 

يهتم بالطفل والطفولة.
وم���ن هذا املنطل���ق الذي 
نؤم��ن به إميان���ا مطلقا قام 
فريق عمل ش���ركة كرييتف 
بتنظي���م مهرج���ان الطف���ل 
الثالثة على  وتفعيله للسنة 
التوالي على هامش االحتفال 
بيوم الطفل العاملي مما يتيح 
الفرصة لألطفال للتعبير عن 
آرائه���م وطموحاته���م ونقل 
آرائهم وعرض مواهبهم داعني 
القطاعات اخلاصة واحلكومية 
التضافر من أجل إجناح  الى 
مهرجان الطفل والذي سيحمل 
في طياته رس���الة بأننا نهتم 
بأبنائنا األطفال ألنهم مستقبل 

الكويت وسنرعاهم.

تعزيز القدرات

كما ان املهرجان سيسلط 
الضوء على دور أبناء الكويت 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
إميانا منهم بضرورة دمجهم 
مع جمي��ع فئ�����ات املجتمع 
ألنه���م ج���زء ال يتج���زأ من 
املجتم���ع الكويت���ي مؤكدين 
على ضرورة تسليط الضوء 
أبنائنا ذوي  عل���ى مواه���ب 
االحتياجات اخلاصة وتعزيز 
قدراتهم والنظر الى كفاءاتهم 
ومنحهم حقوقهم واستثمار 
طاقاتهم للمش���اركة في بناء 
ومناء الوطن الغالي موجهني 
دعوة ألولياء األمور مبساندتهم 
بخلق بيئة تربوية س���ليمة 
بهدف خلق نشء وجيل قادر 
على حماية وطنه واع بأمور 
دينه ودنياه والتزاماته جتاه 

أسرته ومجتمعه.

تضافر الجهود

وفي هذا الصدد أكد نائب 
التنفيذي في شركة  الرئيس 

كرييتف كورب طالل السلطان 
أهمية تضافر جميع اجلهود 
وبحث سبل التعاون مع الهيئات 
واملؤسسات في القطاعني العام 
واخلاص لتنفيذ مشاريع مهمة 
وهادفة تخدم املجتمع الكويتي 
وتساهم في رفع راية الوطن 
على الصعيدين احمللي والعاملي 
موجها دعوة للجهات اخلاصة 
الطفل  واملهتم���ني بتنش���ئة 
للمشاركة في مهرجان الطفل 
الثالث مبينا ان شركة كرييتف 
تنظر ملهرجان الطفل على انه 
محفل عاملي وليس ربحيا حيث 
ان الغرض األساسي من إنشائه 
هو تسليط الضوء على أبنائنا 
ومواهبهم متمنيا من القطاعات 
املهتمة أن تك���ون لها بصمة 
وترعى مهرج���ان الطفل وان 
يقبلوا دعوة شركة كرييتف 
بالتعاون معها إلجناح مهرجان 

الطفل الكويتي.

تنمية المجتمع

وأكد الس���لطان ان الهدف 
من تنظي���م هذا املهرجان هو 
االهتمام بشريحة ال يستهان 
بها في املجتمع وهم األطفال 
وخاص���ة ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة ودعمه���م لتفعيل 
دورهم واعدادهم والعمل على 
تهيئة املناخ املالئم كقوى فعالة 

في تنمية املجتمع.
وتطرق ال���ى ان املهرجان 
سيتخلله العديد من األنشطة 
كإقامة ماراثون خاص لألطفال 
وإقام���ة ورش عم���ل خاصة 
ل���ذوي االحتياجات اخلاصة 
مبش���اركة جهات وجمعيات 
تطوعية ومرسم خاص لألطفال 
لصق���ل مواهبهم ف���ي مجال 
الرسم والتلوين كما سيكون 
هناك ع���رض ملواهب أبنائنا 
في جميع املج���االت وغيرها 
الكثير من األنشطة املتعلقة 

بهذا اخلصوص.

علي حسن

محمد البغيلي

البغيلي: رفع أسعار الشعير سيرفع أسعار اللحوم 
خالل رمضان و»الزراعة« تتحمل المسؤولية

طالب رئيس االحتاد الكويتي 
ملربي الث���روة احليوانية محمد 
العامة  الهيئة  البغيلي رئي���س 
للزراعة بإعادة أس���عار الشعير 
الى ما كانت عليه األسبوع قبل 
املاضي، مش���يرا الى ان س���عر 
ارتفع  ال� 50 كيلوغراما  اجلوال 
من 2.140 دينار، الى 2.490 دينار 

خالل ايام فقط.
وأكد البغيلي ان هذه الزيادة 
الكرمي تعني  قبل شهر رمضان 
رفع الدولة ممثلة بالهيئة العامة 
للزراعة يدها عن محدودي الدخل 
قبل الش���هر الك���رمي، حيث من 
املتوقع ان ترتفع اسعار اللحوم 
احلية من اإلبل واألغنام واملاعز 
واألبقار وغيرها بس���بب زيادة 

أسعار الشعير.
وتس���اءل: على اي اساس مت 
إلغاء دعم الشعير؟ مؤكدا ان رئيس 
الزراعة ال يشعر مبعاناة  هيئة 
مربي الث���روة احليوانية الذين 

حس���ب البطاقات املصروفة من 
هيئ���ة الزراعة كامل���ة وهو ما 
يج���ب ان تتحمله هيئة الزراعة 
وشركة املطاحن الكويتية ألن هذه 
البطاقات مخصصة ملربي اإلبل 
الزراعة تنفيذ تلك  وعلى هيئة 
املخصصات وتساءل: أين ذهب 
مشروع الشريحة ب� 1.250 دينار 

وأين ذهب دعم األعالف؟
وطالب البغيلي بضرورة ان 
يكون الدعم س���نويا وأال يصدر 
قرار مختل���ف برفع الدعم الذي 
أقره مجلس الوزراء. ودعا شركة 
املطاح���ن الى توفي���ر األعالف 
املدعوم���ة وغير املدعومة كاملة 
للمربني وعدم انتقاص اي حصة 
الفترة  ف���ي  ألي م���رب خاصة 
احلالي���ة. وطال���ب البغيلي في 
ختام تصريحات���ه بدعم زراعة 
األعالف للمزارعني وهو ما يصب 
في النهاي���ة في مصلحة املزارع 

ومربي الثروة احليوانية.

طالب رئيس الهيئة بأن يكون الدعم سنويًا ودعم زراعة األعالف

Pre-Qualification (PQ 09/10)
- for -

internal corroSion MonitorinG SerViceS
Kuwait Oil Company (K. S. C.) the “Company” is State owned and is responsible for 
extracting Kuwait’s hydrocarbon resources from Kuwait’s oil fields, and for all other 
related upstream activities.
The Company invites Local & International Specialized Contractors with required 
equipment and other resources including provision of qualified and experienced 
Technical Manpower in the oil and petrochemical industry, within the State of Kuwait 
and abroad to participate in a Pre-Qualification exercise for the Internal Corrosion 
Monitoring Services.
In order to pre-qualify, an applicant must clearly demonstrate to the Company by way 
of the Pre-Qualification Document that it is capable of assuming full responsibility 
for the stated services.
Interested Contractors who wish to be considered for inclusion in KOC’s approved 
list of contractors are invited to collect the Pre-Qualification document as of Sunday, 
9th August 2009 from:

Koc webSite, httP:// www.KocKw.coM; under Koc e-tenderinG; Koc
  tenderS – tender no. (PQ 09/10).

Or by hand from:               The Contracts Services Team
Kuwait Oil Company (K.S.C.)

KOC Industrial Area
Ahmadi, Kuwait

Completed Pre-qualification Document shall be submitted by hand only to the 
above address not later than Wednesday 30th September 2009, along with a non-
refundable fee of Fifty Kuwaiti Dinars (KD 50/-), or Hundred Eighty United States 
Dollars (US$ 180/-) deposited in the Company’s Account No. (50 11 21 30 101) of the 
National Bank of Kuwait – Ahmadi Branch, a formal receipt to be enclosed/scanned 
with the submitted Application or A money transfer to the Company’s bank account 
(50112130101) with National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, Kuwait, Swift Code 
(NBOKKWKW).

APPLICATIONS RECEIVED AFTER CLOSING DATE MAY NOT BE CONSIDERED

KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)
adVertiSeMent


