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)محمد ماهر(

الدوخي: منظومة المؤهالت 
أنجزت المرحلة األولى

 بتوصيف 142 مهنة

بشرى شعبان
أعلن رئي���س الفريق الفني في منظوم���ة املؤهالت املهنية 
الكويتية د.فوزي الدوخي ان اللجنة العليا للمنظومة ناقشت 
التقرير النهائي ملش���روع املؤه���الت املهنية من عام 2005 الى 

عام 2010.
وقال في تصريح صحافي عقب االجتماع الذي عقدته اللجنة 
برئاسة نائب الرئيس د.حمود املضف وحضور االعضاء ورئيس 
املكتب التنفيذي ان التقرير اخلتامي تضمن ثالثة محاور وهي: آلية 
العمل في التوصيف املهني، واآللية التي متت من خاللها االدوات 

االختبارية والتطلعات املستقبلية واخلطة املستقبلية.
واش���ار الى ان بداية ابريل املقبل سيبدأ العمل في املرحلة 
الثانية من املش���روع ومدتها خمس سنوات تنتهي في مارس 

.2015
وكشف د.الدوخي ان التقرير تطرق بالتفصيل الهم اجنازات 
العمل خالل الس���نوات اخلمس الفائت���ة، حيث مت االنتهاء من 

توصيف 142 مهنة.

)كرم دياب(جانب من االجتماع

القائم باألعمال البريطاني تيم ستو خالل املؤمتر الصحافي بحضور جوناثان ليفيلد واملسؤولة اإلعالمية آالء العمران

القائم باألعمال البريطاني: مؤتمر »لندن من أجل اليمن وأفغانستان« فرصة للتنسيق والتنمية

ال���ى زيادة  الدولي، واش���ار 
املساعدات بشكل كبير.

وفيما نفى س���تو توجيه 
بالده أي رسالة الى ايران من 
خالل هذا املؤمتر على خلفية 
اهتمام املشاركني فيه بالوضع 
األمني في اليمن، واشار الى ان 
املشاكل املوجدة في هذا البلد 
طويلة االمد وهذا االمر ال يتعلق 
بتدخل عسكري بل ايجاد حلول 
اقتصادي���ة واجتماعية، نافيا 
وجود اي دلي���ل لدى اململكة 
ايران في  املتحدة على تورط 
النزاع ب���ني احلكومة اليمنية 

واملتمردين احلوثيني.
وعلى صعي���د الوضع في 
افغانس���تان اكد دعم املجتمع 
الدولي للحكوم���ة االفغانية 
لتكون قادرة على متثيل شعبها 

بشكل جيد وان تلعب دورا بناء 
في املنطقة، مشيرا الى التزام 
بالده مبساعدة افغانستان، الفتا 
الى ان ق���وات بالده املوجودة 
هن���اك تعد ثاني اكبر عدد من 

حيث املشاركة.
واضاف س���تو ان رسالة 
مؤمت���ر لندن لي���س توجيه 
ل���وم او افتاء م���ا يجب على 
هذه احلكوم���ات القيام به بل 
املساعدة وتنس���يق اجلهود 
لتجاوز االزمات فيها، وخلق 

مساهمة لدعم هذه االهداف.
وذكر ستو ان هناك فرصة 
مح���دودة ملعاجل���ة تده���ور 
االوضاع ف���ي اليمن، والدول 
املانحة لليمن، مبا فيها االحتاد 
األوروب���ي والواليات املتحدة 
ودول اخلليج، بحاجة لتنسيق 

الرئيس  جهودها اآلن، ودعم 
صالح واحلكومة اليمنية، في 
املاسة لالصالح، كما  احلاجة 
اننا بحاجة لدعم االس���تقرار 
على الفور عبر مساعدة الدولة 
في توفير اخلدمات االساسية 

وفرص العمل ملواطنيها.
واضاف: نعتق���د ان احلل 
ملشاكل اليمن هو حل اقتصادي 
بشكل اساس���ي، فهناك ضيم 
حقيق���ي يتعني على احلكومة 
� ويتمثل  اليمنية معاجلت���ه 
ذلك ف���ي عدم تواف���ر فرص 
العمل، وعدم توافر اخلدمات 
احلكومية، والفساد واخلالفات 
على االراضي، واخلطر هو ان 
االرهاب وغيره من املش���اكل 
اذا لم تتخذ  األمنية سيتفاقم 

اجراءات على وجه العجلة.

بشرى الزين
ب���ني اليمن وأفغانس���تان 
مس���افات تقطع ايران بينهما 
ومؤمتر م���ن اجل اليمن الذي 
يعقد اليوم في لندن قرب بني 
البلدين بدعم مشترك بني الدول 
الكبرى ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وان كان الوضع األمني في 
افغانستان وما تعيشه اليمن 
من اوضاع مضطربة اقتصاديا 
وتنمويا فإن الوضع الالمستقر 
الدول  في كليهما وحد جهود 
الكب���رى ال���ى جان���ب الدول 
اخلليجي���ة بهدف التنس���يق 
وتب���ادل وجهات النظر للدفع 
بالتنمي���ة ومحاربة الفس���اد 
واالرهاب في البلدين املتجاورين 

نسبيا.
وفي هذا االجتاه عقد القائم 
باألعمال البريطاني تيم ستو 
مؤمت���را صحافيا ح���ول هذا 
املوضوع اكد فيه على اهمية 
املؤمتر الدولي ملعاجلة املشاكل 
املختلفة في اليمن من حالة عدم 
االستقرار والنشاط االرهابي 
املتزايد الذي سيكون له تأثير 
على االمن في اليمن واملنطقة 

على حد سواء.
واذ اكد س���تو قلق اململكة 
املتحدة جتاه ما يحدث في اليمن 
ما حدا على زيادة التنس���يق 
مع احلكومة اليمنية واملجتمع 

وعن اهداف اململكة املتحدة 
قال: من الض���روري ان يبني 
اليمن املؤسس���ات السياسية 
الت���ي حتكم افض���ل املصالح 
اليمنيني، يتعني على  جلميع 
اليمن معاجلة اسباب الصراع 
وايجاد احللول، الى جانب دعم 
اخلطوات املتخذة جتاه تعزيز 
قوة وثقة احلكومة اليمنية لكي 
تتمكن من معاجلة دور اليمن 

كحاضنة لالرهاب.
واوض���ح ان اليمن بحاجة 
لدع���م خارجي ألج���ل توفير 
اخلدمات وفرص العمل ملواطنيه 
ويتعني عليه، اذا ما ابدى رغبته 
السياس���ية، تطوي���ر قدراته 
على املدى البعيد ألجل القيام 
مبسؤولياته كدولة مثلما يتوقع 

منه مواطنوه.
واشار ستو الى انه سيكون 
التركيز االساسي لهذا املؤمتر 
على تقدمي وتنسيق الدعم ألجل 
متكني الرئيس كرزاي من تنفيذ 
االجندة الواسعة التي حددها 
في كلمته ل���دى بداية واليته 
الثاني���ة في الرئاس���ة: زيادة 
القيادة االفغانية فيما يتعلق 
باملسائل األمنية، حتسني االدارة 
احلكومية وخفض مس���توى 
الفساد، اعادة الدمج واملصاحلة، 
التنمي���ة االقتصادية  تطوير 
واالجتماعية، بناء عالقات أقوى 

مع دول اجلوار.

أكد التزام المملكة المتحدة بأمن صنعاء وكابل

ال رسالة موجهة إلى طهران وال نملك أدلة على تورط إيران في النزاع مع الحوثيين
نؤكد التزامنا بدعم الحكومة األفغانية لتلعب دورًا بناء في المنطقة وتمثيل ش�عبها جيدًا

حضور المؤتمر
س���يوجه وزير اخلارجية، ديڤيد ميليباند، الدعوة لكل من: وزراء خارجية دول القوة 
الدولية للمساعدة األمنية )إيساف( والدول املجاورة الفغانستان، ممثلني عن منظمة حلف 
شمال االطلسي )الناتو( واالمم املتحدة واالحتاد االوروبي وغير ذلك من املنظمات الدولية، 

كالبنك الدولي.
وسيكون باستطاعة الصحافيني تقدمي طلبات اعتمادهم في موعد اقصاه الساعة الثانية 

)بتوقيت غرينيتش( من بعد ظهر يوم اجلمعة، 22 يناير.

الشيخة لطيفة الفهد ود.هجران حسينوفا توقعان االتفاقية

الكويت وآذربيجان وقعتا اتفاقية في مجال المرأة والطفل
وقعت الكويت امس اتفاقية تعاون مع أذربيجان في 

مجال املرأة والطفل وشؤون األسرة.
ومثلت الكويت في توقيع االتفاقية رئيس���ة جلنة 
شؤون املرأة التابعة ملجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد 
فيما مثل اذربيجان رئيس���ة اللجنة احلكومية لشؤون 

األسرة واملرأة والطفل د.هجران حسينوفا.
واشارت الشيخة لطيفة الفهد أثناء التوقيع الى ما 
اولته الكويت من اهتمام ورعاية للمرأة والطفل وشؤون 
األسرة »فقد حظيت املرأة في الكويت ومازالت مبكانة 
متميزة في املجتمع الكويتي حيث أثبتت عبر التاريخ 

أهليتها وجدارتها واستحقاقها لهذه املكانة«.
وقالت ان الكويت حرصت على توفير الرعاية واالهتمام 
املطلوب���ني في مجال الطفل وذل���ك انطالقا من مبادئها 
الدستورية والتزاماتها الدولية مبينة أن الكويت اتخذت 
العديد من التدابير حلماية ووقاية النشء منذ الوالدة 

وخالل مراحل منوه املختلفة.
وأفادت بأن املنظم���ات الدولية واإلقليمية املختلفة 
أشادت باجلهود التي تبذلها الكويت في هذا املجال مؤكدة 

أن للمرأة الكويتية دورا أساسيا في عملية التنمية.
وأكدت أن االتفاقية هي خطوة اخرى تبرز من خاللها 
الكويت اجلهود التي تبذله���ا في تعزيز دور املرأة من 
خ���الل التعاون مع الدول الصديق���ة لالطالع على آخر 
املس���تجدات والتطورات واألنشطة التي تتعلق باملرأة 

والطفل وشؤون األسرة.
وعبرت الش���يخة لطيفة عن س���عادتها وترحيبها 
بالدكتورة حسينوفا في الكويت مشيرة الى تطلعها الن 

تكون هذه االتفاقية لبنة أخرى توضع في تعزيز عالقات 
الصداقة والتعاون بني الكويت وجمهورية أذربيجان.

وحضر التوقيع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
وسفير أذربيجان لدى البالد شاهني عبدالالييف والوكيلة 
املساعدة للتخطيط والتطوير االداري في وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل عواطف القطان.
كما حضرت التوقيع رئيس���ة اللجنة القانونية في 
جلنة شؤون املرأة هدى الشايجي ورئيس املكتب الفني 
للجنة د. أحمد البستان ومستشارة رئيسة جلنة شؤون 

املرأة د. حصة الشاهني.


