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 البارونة سعيدة وارسي تصل البالد اليوم 

 تصـــل الى البالد اليـــوم األربعاء أول وزيرة مســـلمة في تاريخ 
بريطانيا البارونة سعيدة وارسي في زيارة رسمية تستغرق يومني، 
وذلك تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشـــؤون التنمية ووزير االسكان الشيخ أحمد الفهد، 
وتلتقي البارونة ســـعيدة وارسي خالل الزيارة بعدد من املسؤولني 

عن برامج وخطط التنمية.
  وكانت وارسي قد التقت نورية السداني مستشارة شؤون املجتمع 

املدني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد 
الفهد مبجلس الوزراء البريطاني بلندن وبحثا عددا من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك ورحبت بزيارة الكويت.
  يذكر ان البارونة ســـعيدة وارســـي كانت عضوا بارزا في حزب 
احملافظني وانضمت الى مجلس الظل كوزيرة لشؤون متاسك املجتمع 
والعمل االجتماعي مطلع ٢٠٠٧ حتى مايو ٢٠١٠، ثم اصبحت نائب رئيس 

حزب احملافظني في الفترة من يوليو ٢٠٠٥ حتى يونيو ٢٠٠٧. 

 الشيخ طالل الفهد

 (أنور الكندري) جانب من الطالبات املتفوقات

 بشرى شعبان
  هنأ رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد ابطال كأس «خليجي 
٢٠» بفوزهم الساحق الذي غاب ملدة 
١٢ عاما، مؤكدا ان الهدف اآلن هو 
كأس آسيا الذي نطمح الى الفوز 
به، الفتا الى ان الكأس اخلليجي لن 
يكون نهاية املطاف وعلى الالعبني 
ان يستعدوا خالل املرحلة املقبلة 
لتحقيــــق هذا الهــــدف بجهودهم 

وبدعوات أهالي الكويت.
  وأشار الفهد خالل حفل تكرمي 
الطلبة املتفوقني من ابناء العاملني 
الشــــؤون االجتماعية  في وزارة 
والعمل والذي أقامته النقابة مساء 
أول من امس حتت رعايته وبحضور 

ان يتم تكرمي املتفوق ســــواء كان 
متفوقا في الدراسة أو في العمل، 
ألن التكرمي يجعل االنسان دائما 
يسعى ألن يعطي مزيدا مما لديه، 
متمنيا مزيدا مــــن النجاح ألبناء 
الكويت املوهوبني في الكثير من 
املجاالت، والذين يحتاجون فقط 

الى مزيد من الرعاية.
  بدوره، هنأ رئيس نقابة الشؤون 
د.فــــوزي الديحاني املتفوقني من 
الوزارة على  فــــي  العاملني  ابناء 
تفوقهــــم، متمنيا لهــــم مزيدا من 

اعداد كبيرة من أولياء أمور الطلبة، 
الى ان الفرحة أصبحت فرحتني، 
فرحــــة الفــــوز بالــــكأس وفرحة 
بالكلمات التي صرح بها صاحب 
السمو األمير، الفتا الى ان االنسان 
يظل طوال عمره يتعلم، والعلم هو 
السالح الذي به يستطيع أن يقهر 

االنسان الظالم.
  وقدم الفهد الشــــكر الى نقابة 
الشؤون والى مجلس ادارتها على 
دعوته للحضــــور ورعاية حفل 
التكرمي، مشــــيرا الى انه من املهم 

النجاح والتقدم.
  ومن جانبه، عبر نائب رئيس 
النقابــــة يحيــــى الدوســــري عن 
سعادته بتفوق أبناء العاملني في 
«الشؤون»، مشيرا الى ان النقابة 
لم تشهد اقامة مثل هذه االحتفاالت 
منذ سنوات مضت. وأشار الى ان 
اجلسد النقابي شهد خالل الفترة 
التصادمات  مــــن  الكثير  املاضية 
التي  املتزايدة  بسبب االختالفات 
متس الدخل النقابي، باالضافة الى 

االختالفات السياسية.

 طالل الفهد: العلم سالح اإلنسان لقهر الظالم
 خالل حفل تكريم المتفوقين من أبناء العاملين في «الشؤون»

 علي حسن: زيادة مبيعات 
وإيرادات تعاونية الصليبية 

 صرح املدير املعني جلمعية 
الصليبية التعاونية علي حسن 
بأن اجلمعية سجلت رقما قياسيا 
في املبيعات، وشهدت االيرادات 
املتنوعة ايضا زيادة عن نفس 

الفترة في العام املاضي.
  واشــــار الى ان املهرجانات 
التسويقية مســــتمرة وكانت 
سببا في زيادة املبيعات، وقال 
ان خطة اجلمعية لرفع نسبة 
املبيعات اتت من خالل تنشيط 
البيع وجذب املستهلك  حركة 
ســــواء كان من املساهمني او 
غيرهــــم، وهــــذا تطلب وضع 
خطة لتنظيم بعض العروض 
التي ملسنا فيها  التســــويقية 
جناحا خلطتنا بتنمية املبيعات. 
اكد حرص اجلمعية على تأمني 
املزيد من الســــلع وبأســــعار 
تنافسية بهدف تشجيع التجار 
على تقدمي العروض اخلاصة 
وباألسعار املخفضة للمساهمني 

واملستهلكني. 

 علي حسن

 بشرى شعبان
  أعلن الوكيل املساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل منصور املنصور انه ســــيتم وقف 
استقبال طلبات تصاريح العمل بفئاتها جميعا في فترة 
اجلرد السنوي العمال قطاع العمل مع نهاية كل عام. 
وقال املنصور في بيان صحافي امس ان ذلك يأتي بناء 
على تعليمات وكيل الوزارة محمد الكندري ملديري العمل 
باحملافظات لتخصيص الفترة من ٢٦ ديسمبر اجلاري 

حتى نهاية العام اليقاف استقبال طلبات تصاريح العمل 
بفئاتها جميع مبا في ذلــــك طلبات االلغاء والتحويل. 
وأوضح أن العمل في هذه االدارات مستمر لباقي االجراءات 
املتمثلة باذن عمل ألول مرة والتجديد وااللغاء النهائي 
للسفر. وأشار الى أن تطبيق النظام اآللي اجلديد سهل 
ويســــر على ادارات العمل اجناز املعامالت بسرعة مما 
أدى الى تقليص فترة االيقاف ملا فيه مصلحة اصحاب 

األعمال في اجناز معامالتهم.  

 «الشؤون»: وقف استقبال طلب تصاريح العمل 
 في الفترة من ٢٦ الجاري حتى نهاية العام 

 منصور املنصور


