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شدد مدير عام املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي سالم املهيري على أهمية تنمية القوى 
العاملة الوطنية وزيادة فرص العمل أمامها وتطوير 

فرص التدريب.
واكد املهيري لـ »كونا« على هامش مشاركته 
في ورشـــة العمل االقليمية حـــول برنامج عمل 
»تعرف على عالم االعمال« التي بدأت امس اهمية 
وأعداد الكفاءات الوطنية لتتحمل مسؤولياتها في 
التنمية والبناء ودعم وتطوير بروز املؤسسات 

الصغيرة.
وثمن اهتمام قادة دول مجلس التعاون حول 
إعطاء األولوية للعمالة الوطنية في دولهم معتبرا 
ذلك دعما حقيقيا للتنمية وانعكاسا لعمق العالقات 

األخوية والروابط املتينة بينهم.
وأشار الى ان القادة اخلليجيني في كل اجتماع يصدرون قرارات 
تدعـــم توفير فرص عمل للعمالة الوطنية كمـــا ان الوزراء العمل 
املعنيني يسعون دائما الى تنظيم استقدام ودخول العمالة الوافدة 

الى دولهم.
وقال ان املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية 
اخلليجي يؤكد اهمية اعطاء العمالة وافدة كل االمتيازات التي تنص 
عليها قوانني العمل في دول املجلس وتضمن وصول هذه احلقوق 

لهذه العمالة نتيجة العمل الذي تقوم به.

واضاف أن آفاق التنمية والتطوير املتسارعة 
واملتعاظمة في دول املجلس ســـتظل بحاجة الى 
العمالة الوافدة مشـــيرا الى انها أســـهمت خالل 
العقود املاضية في بناء النهضة الشاملة في دول 

املجلس.
وشـــدد املهيري علـــى أهمية دور شـــركات 
ومؤسســـات القطاع اخلاص بدول التعاون في 
مجال توطني العمالة ودعم املوارد البشرية وإيجاد 
البرامج واخلطط املشتركة لتأهيل العمالة الوطنية 
ومتكينها من حتمل مسؤولياتها الوطنية واملشاركة 

في مسيرة البناء.
ونفى وجود معوقات حول تنقل األيدي العاملة 
الوطنية بني دول املجلس مشيرا الى ضرورة سعي 
ابناء مجلس التعاون الى إيجاد فرص العمل في 

دول خليجية اخرى ان وجدت.
وأشاد بالتعاون املثمر بني دول املجلس ومنظمة العمل الدولية 
انطالقا من قناعة مشتركة بأهمية التعاون الفني في مختلف املجاالت 
ومبا ينسجم مع التطور االجتماعي والتشريعي واالقتصادي في 

دول املجلس.
وقال ان التعاون بني اجلهتني ايضا يأتي جتسيدا وامتدادا لنهج 
التعاون والتنســـيق املستمر بهدف إحراز تقدم في تطبيق برامج 
العمل الالئق التي ترتكز على املبادئ األساسية واحلقوق في العمل 

واالستخدام واحلماية االجتماعية واحلوار االجتماعي.

الشيخ فيصل املالك وسليمان الرفاعي خالل املشاركة في سوق كان التلفزيونية

م. جاسم البدر

سالم املهيري

الرفاعي: سوق كان التلفزيونية تدعم
جيل الشباب في مختلف القطاعات اإلعالمية

كان ـ كونــــا: أكــــد اإلعالمــــي 
الكويتي الشاب ومدير عام شركة 
»الرموز« لإلنتاج الفني سليمان 
الذي  الكبير  الدعم  الرفاعي على 
التلفزيونية  تقدمه ســــوق كان 
جليل الشباب من مختلف قطاعات 
احلرفة اإلعالمية والتلفزيونية 

على وجه اخلصوص.
واشار الرفاعي الى ان احلضور 
لسوق كان الدولية يؤمن فرص 
حقيقية لتقــــدمي تعاونيات فنية 
مشــــتركة على صعيدي االنتاج 

والتوزيع.
كمــــا ثمن احلضــــور املتزايد 
للقطاع اخلاص الذي متثل بعدد من 
شركات االنتاج والتوزيع الكويتية 
باالضافة للحضور الرسمي املتمثل 
بجناح وزارة اإلعالم الكويتية التي 
وصفها بأنها »املظلة احلقيقية التي 
جمعت حتتها املساهمات الكويتية 

في هذا امللتقى املتميز«.
واوضح الرفاعي أن سوق كان 
التلفزيونيــــة حتتفي في دورتها 
اخلامسة والعشرين بجيل الشباب 
مــــن خالل هذا الكــــم من األعمال 
اخلاصة بهــــم والتي تغطي كافة 
مفردات احلرفة التلفزيونية حيث 

كانت هذه السوق ومازالت تصر 
على ان تبقى شابة وحيوية وفاعلة 
في اثراء شاشات العالم بكل ما هو 

جديد ومتميز.
كما أعرب عن شعوره بالفخر 
بالدعــــم والرعايــــة  واالعتــــزاز 
الشــــخصية التي حظــــي بها من 
قبل وكيل وزارة اإلعالم الشــــيخ 

فيصل املالك الصباح والذي طالبه 
مبواصلة احلضور واملشــــاركة 
وتكملة مسيرة أجيال من الرواد 
االنتــــاج والتوزيع  في مجالــــي 

التلفزيوني.
وفــــى ختام تصريحه اشــــار 
الرفاعي الى ان حصيلة املشاركة 
جتاوزت جميــــع التوقعات على 

صعيد االتفاقيات للحصول على 
حقوق عــــرض عــــدد متميز من 
التلفزيونية  االعمال والبرامــــج 
العاملية والتي متثل كبريات شركات 
االنتــــاج العاملية. يذكر ان وزارة 
الكويتية تشارك بجناح  اإلعالم 
متميز في سوق كان التلفزيونية 

)ميب كوم(.

»الزراعة«: وضع أساس مركز سالم العلي »لإلبل« اليوم
يتم اليوم في الساعة العاشرة صباحا باجلهراء 
وضع حجر األساس ملركز سالم العلي الصباح »لإلبل« 
وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
األشغال العامة د.فاضل صفر وم.جاسم البدر رئيس 
مجلس اإلدارة ـ املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية وعدد من مسؤولي الهيئة 

وحتت رعاية الشيخ عبداهلل سالم العلي.
اجلدير بالذكر ان هذا املركز سيخدم شريحة كبيرة 
من مربي اإلبل، وذلك في مجاالت الرعاية البيطرية 
ومكافحة األوبئة واألمراض التي تصيب اإلبل، وكذلك 
تقدمي النصائح واإلرشادات اخلاصة بطرق التربية 
والتغذية السليمة مما سيعود على الثروة احليوانية 
بالتنمية والتطور في هــــذا املجال الى بجانب ذلك 
ســــيكون املركز من املراكز البحثيــــة املتقدمة التي 

ستخدم الباحثني في مجال تربية وخدمة اإلبل في 
املنطقة. ومن جهة اخرى، أنهت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة االستعدادات والتجهيزات الالزمة لبدء املوسم 
الثقافي الزراعي للموســــم 2010/2009 خالل الشهر 
اجلاري ويحتوي برنامج املوسم الثقافي على العديد 
من احملاضرات العلمية والدورات العملية للمواطنني 
واملربني، هذا باالضافة الستضافة عدد من اخلبراء 
والفنيــــني لتبادل اخلبرات وإللقاء الندوات، وايضا 
استضافة طالب املدارس بجميع مراحلها الدراسية 
لالستفادة من احملاضرات والندوات خصوصا خالل 
اسبوع التحضير للتأكيد على اهمية الزراعة واحملافظة 
عليها، لذلك، يعتبر املوسم الثقافي الزراعي من اهم 
االنشــــطة في اجندة الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية السنوية.

تحت رعاية الشيخ عبداهلل سالم العلي

المهيري: تنمية القوى العاملة
 وزيادة فرص العمل وتطوير التدريب

املنامةـ  كونا: قال سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح 
خالل لقائه بالفريق أول ركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العام لقــــوة دفــــاع البحرين في 
مكتبه بالقيادة العامة ان االستقرار 
مبفهومه الشامل ركيزة أساسية من 
ركائز التنمية املنشودة على كافة 
األصعدة، مضيفا ان دول اخلليج 
تنشد االستقرار والسالم من أجل 
التنمية. مــــن جانبه رحب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين بالسفير 
الصباح واستعرض معه العالقات 
األخوية املتميزة الوطيدة التي تربط 
الشقيقني  البلدين والشعبني  بني 
والتــــي توارثها اآلباء عن األجداد 
البلدين احلكيمتني  بفضل قيادة 
وجذور الترابط األخوي الضاربة 
في عمق التاريخ وما تشهده هذه 
العالقات من تقــــدم وازدهار في 

جميع املجاالت.

االجتمــــاع  وجــــرى خــــالل 
بحث القضايــــا الراهنة باملنطقة 
االهتمــــام  ذات  واملوضوعــــات 
املشــــترك. كما أكــــد اجلانبان ان 

السياســــية احلكيمة في  القيادة 
الشــــقيقني تضع نصب  البلدين 
أعينها التنمية املســــتدامة ملا لها 
من حصاد مثمر ملستقبل الشعبني 

الشقيقني في ظل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وأخيه 
عاهل مملكة البحرين الشقيقة امللك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

عزام الصباح: االستقرار ركيزة التنمية المنشودة

الشيخ عزام الصباح مستقبال الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة


