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)أسامة البطراوي(الشيخ علي اجلابر متوسطا سفيري اململكة العربية السعودية والبحرين السفير اللبناني ووالدته يهنئان وكيل »اخلارجية« خالد اجلاراهلل شارك السفير الكوري اجلنوبي في قطع كعكة االحتفال

محمد الكندري

الجاراهلل: نتمنى تجاوب األشقاء العراقيين في ملف األسرى والمفقودين الكويتيين

بشرى الزين
أع���رب وكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل ع���ن أمله في جتاوب األش���قاء 
العراقي���ن فيم���ا يتعلق مبلف األس���رى 

واملفقودين الكويتين.
واضاف اجلاراهلل في تصريح للصحافين 
لدى حضوره حفل اس���تقبال أقامه سفير 
كوريا اجلنوبية مونيونغ مبناسبة العيد 
الوطني لب���اده »نحن ال نتمنى ان يكون 
هناك تقاعس في هذه القضية اإلنس���انية 
احلساسة بالنسبة للكويت وأهالي األسرى 

على وجه التحديد«.
واوضح ف���ي تعليقه عل���ى كام أمن 
ع���ام مجلس األمن الدولي بان كي مون ان 
تقريرا س���يبحث في األمم املتحدة يتعلق 
بجهود املنسق الدولي، في موضوع األسرى 
واملفقودين، وأيضا سيتم خال االجتماع 
الدولي جينادي  املنس���ق  التمديد لوالية 
تاراس���وف لثمانية شهور مقبلة ليمارس 
دوره في متابعة هذه القضية اإلنس���انية 

التي متثل أهمية بالغة للكويت.
وفي رده حول قرار الكونغرس األميركي 
بنقل معتقلي سجن غوانتاناموا الى احملاكمة 
أمام احملاك���م األميركية، قال اجلاراهلل ان 

هذا االجراء يتصل بالواليات املتحدة وكل 
ما نتمناه ان يفرج عن معتقلينا ويعودوا 

الى أرض الوطن.
وحول طرح تس���وية الديون العراقية 
املستحقة للكويت باس���تثمارات كويتية 
في العراق أوضح ان املوضوع طرح على 

احلكومة العراقية والقرار بيدها.
وفي رده على ما إذا كان هذا املوضوع 
س���يلقى موافقة في مجلس األمة الكويتي 
في حال قبوله من طرف احلكومة العراقية 

قال اجلاراهلل »لكل حادث حديث«.
كما أعرب اجلاراهلل عن سعادته باملشاركة 
في احتفال سفارة كوريا اجلنوبية بالعيد 
الوطني، مشيرا الى ان هذا احلدث التاريخي 
دفع بكوري���ا اجلنوبية الى ان ترتقي الى 
مصاف الدول الكبرى واملؤثرة في مجرى 

األحداث سياسيا على الساحة الدولية.
واضاف اجلاراهلل ان الكويت تستذكر 
الدور الصلب ال���ذي قامت به هذه الدولة 
الصديقة في دع���م الكويت ونصرة احلق 
الكويتي عندما تعرضت الى احتال غاشم 
من النظام الصدامي مشيدا مبواقف كوريا 
املشرفة للدفاع عن احلق الكويتي، مشيرا 
الى ان هذا الدعم استمر بعد حترير الكويت 

في احملافل الدولية لدعم ومساندة قضايا 
الكويت العادلة.

وذّك���ر اجل���اراهلل بالعاق���ات اجليدة 
مع كوريا اجلنوبية والتي متثل ش���راكة 
استراتيجية بن البلدين في جميع املجاالت، 
معربا ع���ن تطلع الكويت في تطويرها ملا 
يخدم األمن والسلم العاملين وقوة احلق 
أينما كان، باالضافة الى التنسيق مع هذا 
البلد الصديق فيما يتعلق بأوضاع االقتصاد 

الدولي وما تا ذلك من أزمة عاملية اقتصادية، 
الفتا الى ان لكوريا اجلنوبية دورا رائدا في 
هذا املجال، موضحا ان الكويت ستستفيد 

من هذه التجربة.
من جانبه، أكد سفير كوريا اجلنوبية 
مون يونغ عمق العاقات بن باده والكويت 

في كل املجاالت.
وعبر يونغ عن سعادته باالحتفال الذي 
يحيي ذكرى تأسيس جمهورية كوريا وعيد 

القوات املس���لحة، مش���يرا الى ان عاقات 
التفاهم املتبادل بن الكويت وسيئول فتحت 
االب���واب امام تعاون في املجاالت الثقافية 
واالمني���ة واالقتصادية، اضافة الى تبادل 

الزيارات بن كبار مسؤولي البلدين.
وفي س���ياق آخر، قال السفير االيراني 
علي جنتي ان هناك اتفاقا بن باده وبعض 
الدول االوروبية لنقل اليورانيوم منخفض 
التخصيب، مشيرا الى انه من املقرر بحث 

ذلك العتماد هذه املسودة.
واضاف جنتي ان ايران مهتمة بتخصيب 
اليورانيوم بنسبة 5% داخل اراضيها ألغراض 

تتعلق بالطاقة الكهربائية.
وتعليقا على االعتداءات على احلرس 
الثوري االيران���ي وتوجيه االتهامات الى 
باكس���تان اثر مقتل اجلن���رال نور علي 
شوشتري قال جنتي: باكستان دولة صديقة 
وجارة وعاق���ات البلدين متجذرة، الفتا 
الى وجود مشاكل في منطقة وزيرستان 
اجلنوبي���ة ما يع���وق جه���ود احلكومة 
الباكستانية في ضبط مجموعات ارهابية 
داخل االراضي الباكستانية، الفتا الى ان 
ايران ستبعث وفدا من وزارات اخلارجية 
اباد  الى اسام  والداخلية واالستخبارات 

للتحدث مع السلطات الباكستانية للتنسيق 
وحتويل هذه املجموع���ات االرهابية الى 

ايران.
واض���اف جنت���ي ان اته���ام بريطانيا 
والوالي���ات املتحدة بهذا االم���ر يعود الى 
وجود وثائق بأن بريطانيا وبعض القوات 
االميركية املوجودة في افغانس���تان على 
اتصال دائم مع ه���ذه املجموعة االرهابية 
وتس���اندها بالساح واالموال، مشيرا الى 
وجود معلومات تقول ان االس���تخبارات 
العسكرية الباكس���تانية هي كذلك تساند 

هذه املجموعة االرهابية.
وفي تعلي���ق حول تصريح���ات هذه 
اجلماع���ات التي تقول انه���ا ال تتلقى أي 
دع���م اميركي، وان الوالي���ات املتحدة هي 
التي أسقطت نظامن كانا عدوين إليران، 
في اش���ارة الى نظام املقبور صدام حسن 
وطالبان، قال الس���فير االيراني: اذا سقط 
النظام الصدامي فإن الواليات املتحدة لم 
تقم بذل���ك ملصلحة ايران، بل كانت تتابع 
املصالح اخلاصة بها وإيران استفادت من 
هذا الوضع اجلديد، مؤكدا حصول ايران على 
وثائق تؤكد وجود دعم أميركي وبريطاني 

داخل االراضي االيرانية.

في احتفال السفارة بذكرى تأسيس الجمهورية وعيد الجيش الكوري

جنتي: لدين�ا وثائق حول دعم بريطان�ي وأميركي للمعتدين عل�ى الحرس الثوري يونغ: عالقات التفاهم بين الكويت وسيئول فتحت األبواب أمام تعاون ثقافي وأمني واقتصادي

حول قيام عدد من االيرانين بالتظاهر أمام سفارة اململكة العربية السعودية 
في طهران قال الس���فير االيراني علي جنتي ان هناك تيارات داخل ايران تعتقد 
ان املجموع���ة االرهابية التي قامت باالعت���داءات األخيرة على عناصر احلرس 
الثوري حتظى بالدعم من اململكة العربية السعودية ولذلك تظاهرت عناصرها 
امام الس���فارة السعودية وهذا األمر ال ميثل موقف احلكومة االيرانية، موضحا 
ان في ايران توجد تيارات سياسية مختلفة وتبدي آراءها عن طريق املظاهرات 

وغيرها.

مظاهرات.. تيارات

»التأمينات« تفوز بجائزة »الممارسات الفضلى«

أمسية موسيقية آللة األرغن في »دار اآلثار«

كواالملبور � كونا: فازت املؤسس����ة العامة 
للتأمين����ات االجتماعي����ة ومثياته����ا بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية بجائزة 
»املمارس����ات الفضلى« املمنوحة من املؤمتر 
اإلقليمي ال� 15 للضمان االجتماعي لدول آسيا 

والباسيفيك املنعقد حاليا في الفلبن.
وقال حمد العليان ل����� )كونا( في اتصال 
هاتفي أم����س »ان نظام مد احلماية التأمينية 
ملواطني مجلس التعاون الذي فاز باجلائزة نال 
استحسان وإعجاب املنظمن والدول املشاركة 
باملؤمتر، حيث لم يسبق ان طبق نظام مماثل 

في إقليم آسيا والباسيفيك«.
وأعرب رئيس الوفد الكويتي مراقب مكتب 
التأمينية واالكتوارية  الدراس����ات والبحوث 
حمد العليان عن سعادته بهذه اجلائزة، مؤكدا 
أنها ثم����رة تعاون بناء وجهود حثيثة بذلتها 

مؤسسات التأمينات االجتماعية بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

وأوضح ان دول اخلليج قبل تطبيق النظام 
كانت تعاني من انع����دام حتقيق العدالة بن 
املواطن����ن الذين ينتقل����ون للعمل بن الدول 
اخلليجي����ة، حيث ألزم النظ����ام اجلديد وهو 
اجباري جميع املواطنن بالتأمن حتى ان عمل 
خارج بلده في أي دولة خليجية، على ان يسري 

عليه النظام التأميني املطبق في بلده.
وأش����ار العليان الى ان س����لبيات النظام 
القدمي متثلت في كون التأمن اختياريا، وكان 
عدد املش����تركن قليل جدا بسبب قلة الوعي 
التأميني وعدم التزام صاحب العمل بدفع حصته 
التأمينية، فكان العبء األكبر على املواطن الذي 

كان يتحمل تأمينا بنسبة %18.
وب����ن ان النظام اجلديد وهو )مد احلماية 

التأمينية ملواطني مجلس التعاون بدول اخلليج( 
قضى على جميع تلك العيوب والس����لبيات 
ومتكن من حتقيق العدال����ة جلميع مواطني 
دول اخلليج وإلزام صاحب العمل بدفع حصته 

التأمينية.
وأكد ان هذا النظ����ام يتمتع بنفس املزايا 
التأمينية ويلزم املشترك بدفع نفس االشتراك 
داخل أو خارج بلده، فض����ا عن توفير آلية 
محكمة ملتابعة أصح����اب العمل بجميع دول 
مجلس التعاون، الفتا الى ان هذا النظام اليزال 
مطبقا على املدنين فقط وليس العسكرين. من 
جهة أخرى، تشارك املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية في املؤمتر االقليمي ال� 15 للضمان 
االجتماعي لدول »آس����يا � الباسيفيك« الذي 
تس����تضيفه الفلبن والذي يناقش التحديات 

املشتركة للدول االعضاء.

ضم���ن املوس���م الثقافي ل���� »دار اآلثار 
االسامية« يقدم عازف االرغن كريستيان 
شميت أمسية موسيقية في السابعة من مساء 
26 اجلاري مبركز امليدان الثقافي )مقر منطقة 
حولي التعليمية( يقدم االمسية احمد خاجة 
عضو اللجنة التأسيسية ألصدقاء »الدار«.
يذكر ان كريستيان شميت يعزف على 

االرغن في اوركس���ترا راديو ش���توتغارت 
السير روجر  الس���يمفوني والتي يقودها 
نورينجتون وسجل معه سيمفونيات موزار 
االولى وأحلان باخ االوركسترالية وغيرها 
مما طب���ع على اقراص مدمجة، يقوم حاليا 
بالتدريس في كلية »سار« للموسيقى، فضا 
على اشرافه على رسائل املاجستير في عدد من 

االكادمييات املوسيقية في اوروبا والواليات 
املتحدة االميركية، والشرق االقصى، حصل 
ش���ميت على العديد م���ن اجلوائز لتميزه 
في العزف الكاس���يكي الى جانب اجادته 
للموسيقى احلديثة، كما شارك كبار قائدي 
االوركسترات الس���يمفونية في العديد من 

املدن االوروبية.

شارك في المؤتمر اإلقليمي الـ 15 للضمان االجتماعي لدول »آسيا ـ الباسيفيك«

الكندري: »ميكنة خدمات العمل« اجتاز األسبوع األول 
وموظفو اإلدارات يستحقون المكافأة والبدالت

بشرى شعبان
كشف وكي��ل وزارة الشؤون محمد الكن�دري 
ل� »األنباء« ان مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل 
اجتاز األسبوع األول بنجاح واستطاعت ادارات 
االعمال انهاء جميع معامات اصحاب االعمال الذين 

قاموا بتحديث بياناتهم وفق البرنامج اآللي.
وقال ف����ي تصريح خاص عقب الزيارة التي 
قام بها برفقة مدير مش����روع امليكنة في ديوان 
اخلدمة املدنية ال����ى ادارة العقود احلكومية ان 
وزارة الش����ؤون تبذل قصارى جهدها لتسهيل 
االجراءات على اصحاب االعمال وهي لن تتردد 
في اتخاذ اي قرار يخدم مصالح اصحاب االعمال 
والعمال وينظم سوق العمل وينقيه من اي شائبة 
وهي على اس����تعداد لتلبي����ة جميع احتياجات 

اصحاب االعمال، وانها تعمل بش����كل متواز في 
النظام����ن القدمي واحلديث وهي س����تدرس كل 
الطلبات التي تقدم بها اصحاب االعمال لناحية 

العمل وفق النظامن.
وردا عل����ى طلب العاملن ف����ي ادارة العقود 
احلكومية صرف مكافأة خاصة او كادر خاص لهم 
نتيجة ضغط العمل وكثرة املراجعن ودوامهم 
على فترتن صباحية ومسائية اكد الكندري ان 
جميع العاملن في ادارات العمل يستحقون ذلك 
والوزارة قامت مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
اكثر من مرة بشأن صرف بدالت خاصة للعاملن 
في ادارات العمل على الكونتر او في االقس����ام 
ونأم����ل ان يتم اعتماد ذلك في اقرب وقت ألنهم 

يستحقون اكثر مما طلبوا.

زار إدارة العقود الحكومية


