
أكد وزير الشؤون االجتماعية الكويتي 
سعد اخل��راز أمس الثالثاء حرص الكويت 
على تعزيز أواص��ر التعاون اخلليجي في 
مجال تنمية املجتمع وتعزيز دور األسر 
املنتجة مب��ا يتماشى م��ع أه���داف التنمية 

املستدامة لدول اخلليج.
وق���ال اخل����راز ل��� )ك��ون��ا( ع��ل��ى هامش 
افتتاح معرض )األسر الكويتية واإلماراتية 
املنتجة( مبجمع دبي مول إن الوزارة تبذل 
جهودا في فتح آف��اق التعاون املجتمعي 
وتقوية الروابط االسرية بني ابناء اخلليج 
التاحة الفرصة للتعرف أكثر على القيم 
والعادات والتقاليد املشتركة التي جتمع 

الشعوب اخلليجية.
وأوض����ح أن امل��ع��رض امل��ش��ت��رك يعد 
النسخة الثانية بعد املعرض األول الذي مت 
تنظيمه بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع 
في الكويت مبجمع )األف��ن��ي��وز( التجاري 
بداية العام احلالي مضيفا »كما تشرفنا 
بإستضافة األس��ر اإلم��ارات��ي��ة على أرض 
الكويت فإننا اليوم سعيدين بهذا التواصل 

من خالل زيارة االسر الكويتية لإلمارات«.
ولفت اخلراز إلى عرض 29 أسرة كويتية 
وإم��ارات��ي��ة منتجاتهم املنزلية واحلرفية 
في املعرض أمام زوار املجمع من مواطنني 
وأجانب معربا عن األمل في أن تستمر مثل 
ه��ذه الفعاليات »اإليجابية« بني البلدين 

الشقيقني.
وأك���د أن امل��ع��ارض املجتمعية تعزز 
الترابط األخ��وي بني أبناء البلدين وتتيح 
الفرصة لتبادل اخلبرات في مجال احلرف 
واملشغوالت اليدوية بني األسر معربا عن 
األمل أن يتم تعميم هذه التجربة مع األشقاء 
في دول اخلليج األخ��رى »والتي تزيد بال 

شك من أواصر احملبة بيننا«. 
من جانبها أك��دت وزي��رة تنمية املجتمع 
اإلماراتية حصة بوحميد ل� )كونا( على 
هامش مشاركتها بافتتاح املعرض أهمية 

املعرض ال��ذي يعزز الشراكة املجتمعية 
والتنموية األخوية بني اإلم��ارات والكويت 

مؤكدة حرص اجلانبني على تطوير جتربة 
األسر املنتجة وتوسيع آفاقها.

وأعربت بوحميد عن إعجابها مبا يتضمنه 
املعرض من منتجات وحرف منزلية حرص 

اصحابها على جودتها مبا مينحهم الفرصة 
ملواصلة مسيرة جناح مشاريعهم متناهية 

الصغر وحتويلها ال��ى مشاريع جتارية 
مستدامة.

كما أش���ارت ف��ي ه��ذا امل��ج��ال إل��ى أهمية 
»القيمة املعنوية« للمعرض واملتمثلة 
ف��ي دعمه لالسر املنتجة وات��اح��ة عرض 
منتجاتهم في مراكز تسوق شهيرة تزيد من 

ثقتهم بأنفسهم وتعزز جتربتهم. 
ودع���ت اجل��م��ه��ور إل��ى زي���ارة املعرض 
وال��ت��ع��رف على م��ا يحتويه م��ن منتجات 
ت��ق��ل��ي��دي��ة وع��ص��ري��ة م��ن وح���ي الثقافة 
التراث اخلليجي والتي تعكس قصص من 

االجنازات الشخصية لألسر اخلليجية.
ب��دوره أشاد القنصل العام الكويتي في 
دب��ي ذي��اب الرشيدي بالشراكة األخوية 
بني وزارة الشؤون االجتماعية الكويتية 
ووزارة تنمية املجتمع اإلماراتية والتي أدت 

إلى إجناح املعرض.
وق��ال الرشيدي ل� )ك��ون��ا( ان املعرض 
ماهو إال جتسيد لعمق ال��رواب��ط األخوية 
الكويتية - اإلماراتية والتي حترص قيادة 
البلدين الشقيقني على تطويرها وتوسيعها 

في مختلف املجاالت. 
وي��ش��م��ل م��ع��رض )األس�����ر الكويتية 
واإلم��ارات��ي��ة املنتجة( ع��دد م��ن املنتجات 
احلرفية التقليدية بروح عصرية كالعطور 
واملطبوعات وم��الب��س األط��ف��ال واألوان���ي 
املزخرفة العسل احمللي والزيوت الطبيعية 
واحللويات والبهارات املصنعة منزليا ما 
يتيح ل��زواره فرصة التعرف عن قرب على 

تراث البلدين املشترك. 
ويستطيع زوار املعرض ال��ذي انطلق 
أمس ويستمر حتى 20 من يوليو اجلاري 
شراء املنتجات املنزلية احلرفية مباشرة من 

اصحابها وبأسعار مناسبة.
وكانت النسخة األول��ى للمعرض يعد 
اقيمت بالكويت في يناير املاضي مبجمع 
)األفنيوز( بالشراكة بني اجلانبني الكويتي 

واإلماراتي.
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خالل افتتاح معرض »األسر الكويتية واإلماراتية املنتجة«

اخلراز: الكويت حترص على تعزيز أواصر التعاون اخلليجي في »تنمية املجتمع« 

»بيت الزكاة« تسلم شيك زكاة جمعية اخلالدية التعاونية 
استمراراً للتعاون املشترك 
ب��ني بيت ال��زك��اة واجلمعيات 
األهلية واخليرية ومؤسسات 
املجتمع املدني بالكويت، تسلم 
بيت الزكاة شيك زك��اة جمعية 
اخل��ال��دي��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة مببلغ: 
)109208 د.ك( مائة وتسعة 
أالف ومائتني وثمانية دنانير. 
وق���د ق���ام وف���د إدارة جمعية 
اخل��ال��دي��ة التعاونية برئاسة 
ع���ادل احلليلة رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة و خالد الياسني أمني السر، 
وامل��دي��ر العام بالوكالة حسني 
الشربيني و املدير املالي مختار 
أبو اليسر، بزيارة مكتب نائب 
مدير ع��ام بيت ال��زك��اة للموارد 
واالع���الم باملقر الرئيس لبيت 
الزكاة بجنوب السرة، حيث مت 
تسليم الشيك، وكان باستقبال 
الوفد نائب املدير العام للموارد 
واإلعالم كوثر عبدالعزيز املسلم، 

ومراقب خدمات املتبرعني آمنة 
سالم الزعابي، ومراقب التسويق 
ع��ب��دال��ع��زي��ز  ع��ل��ي ال��ك��ن��دري، 
ورئ��ي��س قسم خدمة الشركات 

أبرار الياسني. 

وش��ه��دت ال���زي���ارة ترحيباً 
من نائب املدير العام للموارد 
واإلع��الم بوفد جمعية اخلالدية 
التعاونية الذي أعرب بدوره عن 
اء  اعتزازه وتقديره للدور البنَّ

ال��ذي يقوم ب��ه بيت ال��زك��اة في 
خدمة فريضة ال��زك��اة وتفعيل 
دوره���ا ف��ي املجتمع م��ن خالل 
عطائه املشهود، داع��ي��اً للبيت 

بدوام التوفيق والسداد.

ووض������ح رئ���ي���س م��ج��ل��س 
إدارة اجلمعية ع��ادل احلليلة 
أن دع��م اجلمعية لبيت الزكاة 
ي��أت��ي ف��ي إط���ار اجل��ه��ود التي 
تبذلها اجلمعية خلدمة الوطن 
وامل���واط���ن���ني، وامل��س��اه��م��ة في 
دف��ع مسيرة التقدم والبناء في 
املجتمع الكويتي ، وجتسيداً 
لألهداف السامية التي تضمنها 
ق��ان��ون ال��ع��م��ل ف��ي اجلمعيات 
التعاونية. وفي ختام الزيارة 
أع��رب��ت ك��وث��ر املسلم ع��ن مدى 
شكرها وتقديرها للجمعية وذلك 
لدعمها املستمر للبيت وإلخراج 
زكواتها بشكل منتظم مما مَيكِّن 
البيت من حتقيق دوره وأهدافه 
ف��ي رع��اي��ة األس���ر ال��ت��ي يكفلها 
داخل الكويت، وتوفير متطلبات 
العيش الكرمي لها وترسيخ مبدأ 
التكافل االجتماعي ب��ني أف��راد 

املجتمع.

جانب من تسلم الشيك

»العلوم اإلدارية« توقع اتفاقية برنامج 
»إعداد الطلبة الكويتيني الختبارات األيلتز«

حتت رعاية وحضور عميد كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت ورئيس مجلس أمناء مركز التميز 
في اإلدارة د. مشاري الهاجري وقعت كلية العلوم 
اإلداري����ة بالتعاون م��ع بيت التمويل الكويتي 
ومؤسسة ELS التعليمة، اتفاقية برنامج )إعداد 
الطلبة الكويتيني الختبارات األيلتز(، بحضور 
سفير الواليات املتحدة األمريكية في دولة الكويت 
لورانس سلفرمان وعدد من قيادي الكلية واجلهات 

الرسمية احلكومية.
وتقدم نائب رئيس مجلس األمناء مبركز التميز 
في اإلدارة ومدير املركز العاملي لبرامج التبادل 
األكادميي )جلوبال( د. عدنان علي سلطان بتقدمي 
فقرات فعاليات انطالق البرنامج مرحبا باحلضور، 
وبدوره تقدم كل من عميد الكلية، ورئيس مجلس 
اإلدارة في بيت التمويل الكويتي حمد امل��رزوق، 
وسفير ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األمريكية ف��ي دول��ة 
 Els الكويت لورانس سلفرمان، ورئيسة مؤسسة
التعليمية السيدة م��اري كلود، بكلمات ترحيب 
وشكر باحلضور معربني عن سعادتهم البالغة 
الفتتاح مثل ه��ذه الفعالية التي تخدم وتستثمر 
شريحة مهمة أال وهي شريحة الشباب الكويتي 
آملني أن يكون ألبناء الكويت أفضل مستوى تعليمي 
وتثقيفي من خالل االستدامة في تقدمي برامج غير 
تقليدية وطويلة األمد والتي تنعكس بشكل إيجابي 
على املجتمع بشكل عام والطلبة والطالبات بشكل 

خاص.

وم��ن جهته ق��ال د. سلطان »إن���ه م��ن منطلق 
املسؤولية االجتماعية ملركز التميز في كلية العلوم 
اإلداري��ة والذي يهدف في رؤيته إلى دعم وتعزيز 
ق���درات ال��ط��الب الكويتيني وخصوصا خريجي 
الثانوية العامة وتأهيلهم ليكونوا نواة طيبة ذات 
فكر وعلم ورؤي��ة ملستقبل واع��د، وتهيئة الفرص 
الذهبية لهم، بادر املركز بالتعاون مع بيت التمويل 
الكويتي املمول لبرنامج االختبارات بتقدمي أفضل 
اخلدمات التعليمية للطلبة من خالل منح مقدمة من 
بيت التمويل الكويتي، والذي ميكن ل 300 طالب 

من االلتحاق بدورات
 )IELTS( الجتياز اختبارات اللغة اإلجنليزية
في أعرق املعاهد التدريبية املتخصصة في مجال 
تنمية م��ه��ارات اللغة اإلجن��ل��ي��زي��ة والتحضير 

».) )ELSالختبارات القبول باجلامعات وهو معهد
واجلدير بالذكر أن املنح املقدمة ستكون مجانية 
بالكامل خلريجي الثانوية العامة الذين حصلوا 
على بعثة دراسية في اخلارج ولم يستوفوا شرط  
)IELTS(، وللذين لم يتم قبولهم بجامعة الكويت 
نظرا لعدم حصولهم على املعدل املطلوب في اختبار 

اللغة اإلجنليزية.
وفي ختام الفعالية مت توقيع اتفاقية برنامج 
)إع��داد الطلبة الكويتيني الختبارات األيلتز( بني 
عميد كلية العلوم اإلداري��ة و حمد امل��رزوق رئيس 
مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي وب��ني عميد 

.ELS الكلية وماري كلود رئيسة معهد

جانب من توقيع االتفاقية
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الوزير سعد اخلراز متجوال في املعرض مبعية وزيرة التنمية اإلماراتية

Xجوانب متعددة من املعرضالوزير الكويتي والوزيرة اإلماراتية والقنصل الكويتي بدبي وباقي املسؤولني

تتمات

القوى العاملة
الطلبات مب��ا ورد بالئحة تقدير 
االح��ت��ي��اج ال��ع��م��ال��ي، وال��ت��ي فرضت 
شروطاً موضوعية ال عالقة لها بجنسية 
أو أعداد العمالة “الوافدة”، إذ يتم ذلك 

في إطار قواعد منضبطة. 
وأض���اف امل��وس��ى أن ق��ان��ون العمل 
املشار إليه وقانون إنشاء الهيئة رقم 
109 لسنة 2013 ق��د منحها سلطة 
استقدام العمالة أو استخدامها بناء 
على طلبات أصحاب العمل أنفسهم، 
حيث أكد أن الهيئة تتعامل مع الطلبات 
املقدمة لهم وفًقا للشروط والضوابط 
املوضوعية ال��ص��ادرة في ه��ذا الشأن، 
كما أن الهيئة تستجيب لطلبات استقدام 
واستخدام العمالة من جانب اجلهات 
احلكومية ب��ش��أن تنفيذ املشروعات 

��ا للتقديرات  احلكومية املختلفة وف��قً
الصادرة عنها. اللجنة العليا 

وكشف ع��ن إع���ادة تشكيل اللجنة 
العليا ملعاجلة اخل��ل��ل ف��ي التركيبة 
السكانية مبوجب ق��رار وزي��ر الدولة 
للشئون االق��ت��ص��ادي��ة رق���م 2 لسنة 
2019، حيث تباشر اللجنة ومن خالل 
الفرق املشكلة لهذا الغرض أعمالها على 
قدم وساق في هذا املوضوع، واستكمااًل 
للجهود السابقة م��ن ج��ان��ب اللجان 
التي مت تشكيلها ل��ذات الغرض على 
مدار السنوات املاضية لوضع احللول 
املناسبة ملعاجلة اخللل في التركيبة 
السكانية، وه��و م��ا أثمر بالفعل عن 

نتائج إيجابية في هذا الشأن
ولفت إل��ى أن��ه ف��ي ظ��ل جهود كافة 
اجلهات احلكومية املشاركة باللجنة، 
ف���إن م���وض���وع م��ع��اجل��ة اخل��ل��ل في 

التركيبة السكانية يتطلب وعياً عاماً 
من جانب أصحاب العمل أو اجلهات 
احلكومية التي حتتاج إلى عمالة إلجناز 

كافة املشروعات احلكومية
وب��ني أن الهيئة تعمل حالياً على 
تطبيق النظم الفنية املتعلقة ب��إدارة 
امل��ش��اري��ع بحيث ميكن حت��دي��د أع��داد 
العمالة املطلوبة إلجن��از املشروعات 
احلكومية بالتواءم مع كافة املراحل 
التي مير بها املشروع حتى ال يتم وضع 
تقديرات جزافية ال ترتبط بالواقع 

العملي لهذه املشروعات. 
 وح��ول م��ا نشر م��ؤخ��راً ف��ي بعض 
وس��ائ��ل اإلع����الم م��ن وج����ود طلبات 
باآلالف لراغبي العمل بدولة الكويت من 
إحدى اجلنسيات على سبيل التحديد، 
أش��ار امل��وس��ى إل��ى أن مخرجات هذه 
اإلحصائية لم ت��رد على نحو دقيق ال 

يتفق مع اإلحصائيات الرسمية لدى 
الهيئة.

روسيا
للقضية الفلسطينية على اس��اس 
الشرعية الدولية املتمثلة في ق��رارات 
مجلس االم��ن ال��دول��ي وم��ب��ادئ مدريد 

واملبادرة السلمية العربية لعام 2002.
وأض��اف البيان أن اجلانبني تبادال 
االراء حول القضايا املتعلقة بالتسوية 
الفلسطينية االسرائيلية واجل��ه��ود 
املتعلقة بتحقيق الوحدة الفلسطينية 
م��ؤك��دا اس��ت��ع��داد روس��ي��ا مل��س��اع��دة 
الفلسطينيني في حتقيق الوفاق الوطني 
ال���ذي يشكل ع��ام��ال اس��اس��ي��ا م��ن اجل 
حتقيق ام��ان��ي ال��ش��ع��ب الفلسطيني 

املشروعة.

تتمات


