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ينظم معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية بوزارة 
بالتع���اون مع املنظمة  العدل 
الدولية للهج���رة في الكويت 
ورشة عمل حول قضايا االجتار 
بالبشر 11 اجلاري وتستمر ثالثة 

ايام.
وقال مدير املعهد املستشار 
الهدف من  ان  الشامري  جمال 
الورشة هو تزويد املشاركني 
القضائية  السلطة  من اعضاء 
الدولي���ة  القوان���ني  بأح���دث 
والقضاي���ا العاملي���ة اخلاصة 

باالجتار بالبشر.
الشامري ان عددا  واضاف 

 من اخلب���راء الدوليني املطلع���ني على احدث القوان���ني الدولية
  اخلاص���ة باالجتار بالبش���ر س���يحاضرون في الورش���ة التي

 يرعاه���ا نائب رئي���س مجلس الوزارء للش���ؤون الق�����انونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والش���ؤون االس���المية املستشار 

راشد احلماد.
واوضح ان الورشة س���تناقش مفهوم جرمية االجتار ضمن 
السياق األوس���ع للهجرة غير الشرعية ومراجعة سياق قوانني 
الهجرة الدولية واحمللية والصكوك الدولية واحمللية التي تنطبق 
على املهاجرين غير الشرعيني واألشخاص املتجر بهم على وجه 

اخلصوص.
وستتطرق الورشة الى معرفة كيفية حتديد هوية الضحايا من 
عمليات االجتار بالبشر والتصرف بشكل سريع ومالئم لتلبية 
احتياجاتهم وادارة التعامل مع الضحايا الذين يتعاونون كشهود 

مع نظام العدالة اجلنائية.
ومن جانبها قالت القائم باالعمال للمنظمة الدولية للهجرة في 
الكويت اميان عريقات ل� »كونا« ان تنظيم الورش���ة في الكويت 
يعكس دورها اجلاد في البحث والعمل على ايجاد احللول املناسبة 

لقضايا االجتار بالبشر.
ومتنت عريقات تخطي العقبات والتحديات اخلاصة مبواضيع 

االجتار بالبشر مهما اختلفت مسمياتها او تعددت اشكالها.

مختار الواحة يقيم مأدبة عشاء على شرف أهالي المنطقة األحد
يقيم مختار منطقة الواحة مش���عل العيار مساء االحد املقبل مأدبة 
عشاء عامة على شرف اهالي الكويت بشكل عام واهالي اجلهراء بشكل 

خاص وذلك في ديوانية العيار مبنطقة اجلهراء.
ووج���ه العيار الدعوة ال���ى اجلميع بال اس���تثناء، واكد ان الدعوة 
مناسبة اجتماعية اجلميع مدعو لها ولكل الشرائح االجتماعية مبختلف 

انتماءاتهم.

ميرغني: العالقات السودانية ـ الكويتية أخوية و»سد مروي« أحد نماذج التعاون الكبرى

بشرى الزين
أكد الس����فير السوداني لدى البالد د.ابراهيم ميرغني عمق العالقات 
األخوية التي تربط بالده بالكويت، مشيدا بحرص صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد على التعاون االستثماري بني البلدين الشقيقني 
وحتمس س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي خطا 
خطوات عملية واس����عة في كل مجاالت التع����اون، منوها بجهود نائب 

رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
وأوضح ميرغني في تصريح للصحافيني لدى إقامته حفل استقبال 
مبناسبة العيد الوطني لبالده مساء اول من امس في فندق كراون بالزا ان 

التعاون بني الكويت والسودان ليس وليد اليوم، مشيرا الى ان مشروع 
س����كر كنانة كان اقدم مجال للتعاون، مبينا ان الس����ودان قام بتصدير 
نحو 5 ماليني ليتر من االيثان����ول عالي اجلودة الى االحتاد االوروبي، 
الفتا الى سد مروي الذي كانت تكلفته 2 مليار دوالر والذي تبناه مدير 

صندوق التنمية العربية عبداللطيف احلمد.
واعل����ن ميرغني عن اجتماع مقبل مطلع ابريل القادم لوزراء املالية 
العرب والذي سيعقد في اخلرطوم ودعوتهم ملعاينة هذه النماذج التي 
تعد خير مث����ال ملا دعا إليه مؤمتر القمة االقتصادية العربية في يناير 

املاضي برئاسة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

وحول الداخل السوداني قال ميرغني ان االنتخابات التي ستعقد في 
ابريل املقبل س����تكون دميوقراطية وشفافة وسيتم تخصيص 25% من 
املقاعد للمرأة في كل املستويات التشريعية، الفتا الى ان السودان يتبع 

نظام الكوتا منذ الثمانينيات.
وذكر السفير السوداني ان هذا العام سيكون االخير للوحدة السودانية، 
مشيرا الى استفتاء في العام املقبل، مضيفا ان اي قرار يتخذه اجلنوبيون 
س����يكون محل احترام، مؤكدا ان الس����الم هو الهدف األهم بني الشمال 

واجلنوب.
وفي تعليقه على وضع واش����نطن للسودان على قائمة الدول ذات 

الصلة باالره����اب، اوضح ميرغني ان اللجنة االس����تخباراتية العاملية 
واالس����تخبارات االميركية تشهد بأن السودان تعاونت على مدى ال� 20 
عاما املاضية مع »سي اي ايه« ضد االعمال االرهابية، مشيرا الى تأكيد 
عدد من الس����فراء املتعاقبني ان السودان دولة متعاونة بشكل كامل مع 
الواليات املتحدة في التصدي لإلرهاب، داعيا السياسيني االميركيني الى 

االعتراف بذلك كما اعترف به املسؤولون األمنيون.
حضر حفل االستقبال وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
وعدد من السفراء واعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين لدى الكويت 

وافراد اجلالية السودانية املقيمني في الكويت.

أكد في االحتفال بالذكرى الـ 54 الستقالل بالده أن السودان دولة متعاونة بشكل كامل مع واشنطن في التصدي لإلرهاب وعلى السياسيين االعتراف بذلك

دينا الطراح ومنى ششتر وعدنان الراشد وسفيرنا في السودان د.سليمان احلربي ود.هيلة املكيمي يهنئون

السفير االيراني مباركا

حضور ديبلوماسي زوجات الديبلوماسيني

ناصر العبدلي محمد النومس

سفراء اليمن والسعودية وسورية خالل احلفل 

الشيخ احمد العبداهلل يشارك السفير السوداني د.إبراهيم ميرغني تقطيع كيكة االحتفال

الزميل عدنان الراشد والوزير املفوض السوداني عبدالعظيم الكاروري

)سعود سالم(عبدالعزيز الشارخ مهنئا

النومس في حوار مفتوح بديوانية العبدلي األحد

المطيري: طباعة كتاب »همسة في أذن معلمة«
ليلى الشافعي

قال رئيس جلنة الدعوة واالرشاد التابعة جلمعية 
إحياء التراث االسالمي فرع الفردوس سعود بن حشف 
املطيري: انطالقا من قوله تعالى )فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم ال تعلم����ون( وقول املصطفى ژ: »من يرد 
اهلل به خيرا يفقهه في الدين« قامت اللجنة بطباعة 
كتيب »همسة في أذن معلمة« للداعية صفاء عابدين 
وهذا الكتاب عبارة عن كتي����ب توجيهي قيم، يهتم 
بطرح مواضيع هامة في حياة املعلمات، حيث يتناول 
حتديد الهدف من مهمة املعلمة، واحلث على اإلخالص 
في العمل، كما يتناول صورا من احوال س����لفنا مع 
االخالص، اضافة الى انه يتطرق الى اهمية القدوة في 
حياة الطالبات، واهمية احلجاب، واحملافظة على األمانة 
املناطة باملعلمات. واضاف املطيري في تصريح صحافي 
ان الكتيب يشتمل على عرض بعض الفتاوى املهمة 
للمعلمات والطالبات لهيئة كبار العلماء، كما يعرض 

آداب دخول الفصل، والتحذير من الغيبة، واحلرص 
على األخوة في اهلل وه����ذا الكتيب يوزع مجانا في 
مقر اللجنة وفي حال رغبت اي جهة او فرد احلصول 
على كمية منه يرجى مراجعة مقر اللجنة في منطقة 
الفردوس بجانب جمعية الفردوس التعاونية. واكد 
املطيري ان مجلس ادارة اللجنة يسعى دائما لتقدمي 
اجلديد سواء في مشاريعه اخليرية وكذلك املشاريع 
التي تخدم اجلانب التربوي كإعادة طباعة هذا الكتيب 
لتعم الفائدة للجميع سواء للمعلمة او الطالبة وحتى 
ادارة املدرس����ة وولي االمر وهذا منهج انتهجناه في 
عمل اللجنة على مدى الس����نوات العشر املاضية من 
عمر عمل اللجنة وقد تكللت جميع اعمالنا بالنجاح 
بفضل دعم احملسنني واحملسنات املتبرعني واملتبرعات 
سواء من أهالي منطقة الفردوس او خارجها وان ذلك 
الدعم يجعلنا نستمر في عملنا الذي جبلنا عليه ولن 

نتوانى في تقدمي العديد من املشاريع اخليرية.

تنظم ديوانية 
ناصر العب���دل�ي 
مفتوحا  حوارا 
مع مدي���ر عام 
بنك التس���ليف 
واالدخار محمد 
بعد  النوم���س 
غ���د األح���د 10 
ف���ي  اجل���اري 
الثامنة  الساعة 
مساء في منطقة 
العمرية قطعة 4 
شارع اجلمعية 
الس���وق  مقابل 

املركزي.

الشامري: ورشة  عمل حول
 قضايا »االتجار بالبشر«

جمال الشامري

مشعل العيار
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