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»مسافي« تطلق نظامًا جديدًا لتغليف عبوات المياه قابل للتحلل خالل سنتين بدل 400 سنة
بعد نجاحها في دولة اإلمارات وانطالقًا من حرصها على حماية البيئة

الساير استقبل وفد الجمعية الوطنية لحماية الطفل

اس���تقبل وزير الصحة د.هالل الساير وفد 
اجلمعي���ة الوطنية حلماي���ة الطفل املكون من 
رئيسة اجلمعية د.سهام الفريح واعضاء مجلس 
ادارة اجلمعية د.فوزية هادي ود.اقبال بهبهاني 
وكاملة العياد. ومت بحث التنسيق لوضع السبل 
والوسائل التي حتمي الطفل من العنف بجميع 
اش���كاله، وحضر اللقاء وكي���ل وزارة الصحة 

د.ابراهيم العبدالهادي.
من جهة اخرى اكد د.هالل الس���اير امس ان 
مهرجانات املشي لها دور كبير في بعث رسالة 
توعوية الى املجتمع ملكافحة االمراض والتخلص 

منها.
واوضح الساير في تصريح ل� »كونا« مبناسبة 
انطالق ماراثون املشي الذي ينظمه البنك الوطني 
امس، ان مشاركة الشركات ومؤسسات املجتمع 

املدني في تنظيم هذه احلمالت التوعوية دليل 
على ان الصحة مسؤولية مشتركة.

واكد حرص وزارة الصحة على املساهمة في 
رعاية هذا املاراثون اميانا منها بأهمية وضرورة 
تكثيف احلمالت التوعوية للبعث برسالة الى 
املجتم���ع الكويتي للحذر من خطورة االمراض 

التي ميكن احلد منها بالرياضة.
واوضح الس���اير ان االمراض ترتبط بشكل 
وثيق بأمناط احلياة والسلوكيات االجتماعية 
والتي ميكن الوقاية منها واحلد من مضاعفاتها 
عن طريق اتباع العادات الصحية السليمة وفي 
مقدمته���ا التغذية الصحية املتوازنة واالبتعاد 
عن التدخني واحلرص على ممارس���ة النشاط 
البدني بصورة منتظمة يوميا وجتنب الضغوط 

النفسية.

د.هالل الساير ود.ابراهيم العبدالهادي ود.سهام الفريح ود.فوزية هادي ود.اقبال بهبهاني

)فريال حماد(مكرم حيدر يعرض العبوات اجلديدة لـ »مسافي« فريق »مسافي« في لقطة تذكارية  زاهر اخلطيب متحدثا خالل إطالق نظام التغليف اجلديد

البطاطس ما ب����ني امللح البحري 
والفلفل احللو واالربع اجبان.

شهادة االيزو

مسافي هي اول شركة في الشرق 
 ISO9002 االوسط حتصل على شهادة
 ISO9001:2000 ومنحت جائ���زة
لتمكنها من تطوير وتقدمي نظام 
ادارة للجودة عالي املستوي، كما 
 Control Points حصلت على جائزة
 Hazard Analysis Critical HACCP
ومسافي عضو في اجلمعية العاملية 
للمياه املعب���أة IBWA واجلمعية 
 ABWA اآلس���يوية للمياه املعبأة
وتخضع مياهها لفحص وتصديق 
 ،NSF اجلمعية االميركية للعلوم
التي تعد تقارير سنوية غير محددة 
مسبقا لصالح IBWA ومسافي هي 
اول شركة مياه معدنية في املنطقة 
حتصل على جائزة ISO14001 لالدارة 

البيئية.

واكواب املياه سعة 250 ملل و200 
ملل و125 ملل. عب����وات االربعة 
غالونات قابلة للتدوير بنس����بة 
100% وتستخدم مرة واحدة فقط، 
ويتضمن خط انتاج احملارم علب 
محارم فاخرة بأريج االزهار باللون 
الليلكي والزهري واالخضر وعلب 
احملارم اخلاصة بالسيارات ومحارم 
»احساس الربيع« الفاخرة، وتتمتع 
مس����افي مبكانة رائ����دة ايضا في 
اسواق االمارات في قطاع احملارم 
من حيث مؤش����ر قيم����ة العالمة 
وباحلصة الكبرى في هذا القطاع 
في دولة االمارات، ويأتي عصير 
مسافي بنكهات طبيعية وخليط 
بالفوائد ويتوافر  مبتكر وغن����ي 
في عبوات س����عة ليترين وليتر 
واحد و200 ملل، كما تتوافر املياه 
الفراولة والليمون  املنكهة بطعم 
واخلوخ والليمون مع النعناع سعة 
500 ملل. وتتنوع نكهات شرائح 

تق����دمي منتجات عالي����ة اجلودة 
وعاملية املواصف����ات، كما اصبح 
اس����مها مرادفا للمي����اه املعدنية 
املعبأة في املنطقة بأكملها. واقامت 
مسافي شبكة توزيع واسعة لتلبية 
متطلبات االسواق احليوية وحدثت 
معداتها املتطورة ملواكبة التطور 

التكنولوجي في العالم.

تعزيز المنتجات

وانطالقا من كونها عالمة رائدة 
تلبي متطلبات املستهلكني، عززت 
مس����افي قائمة منتجاتها لتشمل 
املي����اه املعدنية واحملارم الورقية 
والعصير واملياه املنكهة ومسافي 
غورم����ي لش����رائح البطاط����س، 
وتأتي مياه مس����افي املعدنية في 
عبوات سعة 1.5 ليتر و500 ملل 
و330 ملل )العادية والرياضية( 
وعب����وات االربعة غالونات و330 
ملل للصغار )العادية والرياضية(، 

التوضيب القابل للتحلل في العام 
املاضي في اسواق دولة االمارت، 
واملنتج اجلديد مصنوع من مواد 
تتحلل تلقائيا في غضون سنتني 
بينما حتتاج مواد التغليف االخرى 
حلوالي 400 سنة للتحلل، وانطالقا 
من الذي قلته اآلن يسعدني ان اقول 
ان نظام التغليف اجلديد سيطلق 
ف����ي الكويت قريب����ا وان الكويت 
ستكون اول دولة خليجية لتمرير 

هذا النظام بعد االمارات.
املبيعات  وقدم رئيس قس����م 
لشركة مسافي نادر نادر نبذة عن 
انها تأسست  الى  الشركة مشيرا 
وهي الشركة الرائدة في مجال انتاج 
وتعبئة املي����اه املعدنية في دولة 
االمارات ومنطقة اخلليج العربي 
في العام 1976 برأس مال مدفوع 
قيمته 5.5 ماليني دوالر، واستمرت 
الشركة في ريادتها للسوق خالل 
العقود الثالثة املاضية من خالل 

البطاطس والعصير وعبوات املياه 
سعة 4 غالونات معلنا عن سعادته 
بوجود الشركة في الكويت علما 
بأنن����ا نهدف باس����تمرار لتعزيز 

عملياتنا في هذه السوق.
وقال: منذ بداية عملياتنا بقينا 
ملتزمني بجودة املنتج والتميز في 
التنفيذ، الى جانب ذلك وانطالقا 
من كوننا شركة مسؤولة اجتماعيا، 
التزمنا دائما بحماية البيئة من خالل 
مشاريع عديدة اجنزناها، الفتا الى 
ان الشركة قد اعتمدت خطة للتقليل 
من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون 
وكان من ضمنها طرح منتج صديق 
للبيئة لتوضيب عبوات املياه وهو 
الصندوق الكرتوني البني املصنوع 
من كرتون معاد تدويره وهو خال 

متاما من الرصاص.
واوضح انه بعد اطالق املفهوم 
الش����ركة خطوة  الفريد، تقدمت 
جديدة باطالق نظام التغليف او 

امنا هي ترجمة حقيقية للتالقي 
في اإلستراتيجيات والتطبيقات 

العمالنية.
وأشار الى ان ما ُتدخله شركة 
مسافي الرائدة من تطورات تقنية 
قيمة تع����زز إمياننا بهذه العالمة 
»السوبر براند« التي ما انفكت تفوز 
بثقة املستهلكني بجودتها ناهيك عن 
دعمنا املطلق إلدارتها في احملافظة 
على البيئة الكويتية ضمن إطالق 

ثلة من املنتجات الفريدة.

شركة رائدة

بدوره حتدث مدير تس����ويق 
العالم����ة التجارية ملياه مس����افي 
مكرم حيدر مشيرا الى ان مسافي 
هي من الشركات الرائدة في قطاع 
املنتجات االس����تهالكية السريعة 
احلركة في منطقة اخلليج ولديها 
مجموعة من املنتج����ات الفاخرة 
الورقية وشرائح  كاملاء واحملارم 

في الكوي����ت زاهر اخلطيب خالل 
إطالق النظام مساء اخلميس املاضي 
انه بعد مرور اكثر من عقدين ونيف 
على توزيع منتجات مسافي عالية 
اجلودة ضمن تشكيلة أصناف شركة 
البروتني الكويتية، البد من املجاهرة 
بأن مسافي أضفت ثقال تسويقيا 
ومعنويا جعلها في مصاف أوائل 
املنتجات متيزا واستثمارا وأفضلية 
بالنسبة للش����ركة. ولفت الى ان 
ذلك م����ا كان ليحصل لوال وجود 
تعاون دؤوب قّل نظيره بني إدارة 
الشركتني، األمر الذي ساهم بصورة 
حثيث����ة في تعزيز ف����رص النمو 
ملنتجات مسافي وفرضها كالعب 
رئيس����ي مؤثر مقارنة باألصناف 
املنافس����ة في الس����وق الكويتي، 
الراسخ  التعاضد  مؤكدا استمرار 
الكويتية  البروتني  بني ش����ركتي 
وشركة مس����افي انطالقا من مبدأ 
واضح هو ان اإلجنازات العظيمة 

دارين العلي
أعلنت شركة مسافي العاملة في 
قطاع املنتجات االستهالكية سريعة 
انها بصدد إطالق أنظمة  احلركة 
توضيب قابلة للتحلل بيولوجيا 
لتغليف مجموعات عبوات املياه في 
الكويت. وتعتبر »مسافي« األولى 
في قطاع املأكوالت واملشروبات في 
الشرق األوس����ط التي تطلق هذا 
النوع من التغليف القابل للتحلل 
حرصا منها على تعزيز التزاماتها 
البيئية، وتأتي هذه اخلطوة في 
الكويت بعد النجاح الذي شهدته 
هذه املبادرة البيئية في اإلمارات 
العربية املتح����دة وتندرج ضمن 
خطة »مسافي« الرامية الى التقليل 
من االنبعاثات الكربونية عبر احلد 
من هذه االنبعاثات في مصانعها 

ومنتجاتها وأنظمتها وخدماتها.
وقال نائب رئيس شركة بروتني 
املوزع الرسمي ملنتجات »مسافي« 

الرزوقي: مطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها 
ليست تسييسًا لمجلس حقوق اإلنسان

جنيڤ � كونا: أكد س���فيرنا لدى األمم املتحدة 
ضرار الرزوقي رفض الكويت تس���ييس مجلس 
حقوق اإلنسان انس���جاما مع الوالية اإلنسانية 
املنوطة به وفقا لقرار تأسيسه عام 2006، موضحا 
ان مطالبة إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ووقف 
انتهاكاتها في األراضي العربية ال تخرج عن نطاق 

عمل املجلس.
وقال الرزوقي في حديث ل� »كونا« بعد ختام 
الدورة ال� 13 ملجلس حقوق اإلنس���ان ان بعض 
األصوات داخل املجلس تطالب بعدم تس���ييس 
مجلس حقوق اإلنسان عندما يتعلق األمر بإسرائيل 
وانتهاكاتها املتواصلة في األراضي العربية احملتلة 
بينما عندما يتعلق األمر بدول اجلنوب ومن بينها 
املجموعة العربية واإلسالمية فإن ذات الدول تصر 
على انتقاد تلك ال���دول انطالقا مما تراه تطبيقا 

صارما ملعايير حقوق اإلنسان.
واضاف انه »عندما نطالب إسرائيل بتطبيق 
التزاماتها اإلنسانية جتاه الشعب الفلسطيني كقوة 
احتالل وذلك مبوجب االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
الصادرة حتت مظلة القانون اإلنس���اني الدولي 
والقانون الدولي حلقوق اإلنس���ان فإننا نتحدث 

في نطاق الوالية التي يتمتع بها املجلس«.
واكد السفير الرزوقي وجود انتهاكات صارخة 
حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة في فلسطني 
وفي اجلوالن احملتل وهناك حقوق لم يتم حتقيقها 
حتى اآلن بالرغم من صدور قرارات دولية ملزمة 

مبوجب القانون الدولي.
وردا عل���ى االنتقادات الت���ي توجهها بعض 
الدول للمجلس لتخصيصه بندا في جدول أعماله 
يتعلق فقط مبوضوع فلس���طني دون غيرها من 

املناطق قال ان هذا البند »سيتوقف العمل به حني 
تنتهي األسباب الداعية لوجوده أال وهي االحتالل 
االسرائيلي لألراضي الفلسطينية وتوقف األعمال 
الوحشية التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية ضد 
الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها املستمرة حلقوقه 
األساسية«. وتشهد جلس���ات ونقاشات مجلس 
حقوق اإلنس���ان اختالفات بني الش���رق والغرب 

حول مفاهيم احترام األديان.
وقال السفير الرزوقي في هذا الصدد انه »يوجد 
أيديولوجيات مختلفة ولكن يحرص اجلميع بقدر 
اإلمكان على التوصل الى توافق عام مبا يخدم كل 
دولة داخل مجموعتها وبعد ذلك تتفق املجاميع 
األخرى مع بعضها البعض وعليه يجب التأكيد 
على أن العمل في املجلس هو عمل جماعي وليس 

مواقف فردية«.
وأوضح ان املجموعتني العربية واإلس���المية 
تلعبان دورا فعاال في أعمال املجلس للدفاع عن 
وجهات نظر دول املجموعتني مبا يتعلق بحقوق 
اإلنس���ان واملس���اهمة في دفع احلوار بني جميع 
املجموعات املختلفة حول القضايا املطروحة كما أن 
مجموعة دول عدم االنحياز متارس دورا رئيسيا 

ومهما في أعمال املجلس.
وأضاف انه بالرغم من كون القضية الفلسطينية 
محور عمل هذه املجموعة ف���إن املجموعة تقدم 
للمجلس مساهمات قيمة في صياغة أطر تعزيز 
وصيانة حقوق اإلنس���ان، مضيفا ان للمجموعة 
اإلسالمية في املجلس دورا كبيرا في إجناح املراجعة 
األولى إلعالن ديرب���ان لتقييم املظاهر املعاصرة 
للعنصري���ة والتمييز العنص���ري واخلوف من 

األجانب والتعصب املتصل بذلك.


