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آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

ًمحليات »آخر املستجدات السياسية« في ملتقى النقي غدا
يدعو ملتقى جنالء النقي الثقافي وسائل اإلعالم واملهتمني الى ندوة »آخر 
املستجدات السياسية« والتي يحاضر فيها: حجاج بوخضور، ود.شمالن العيسى 
واحملامي احمد املليفي وعدنان املضاحكة وسعود العصفور، وذلك غدا )األحد( 22 
اجلاري الساعة الثامنة مساء في مقر امللتقى مبنطقة سلوى ـ ق2 ـ الباب األمامي  
ـ ش املسجد األقصى ـ مقابل الرميثية ـ الباب اخللفي ـ ش عبدالرحمن الغافقي ـ 
ش107 ـ م388.

وحتى نهاية شهر فبراير 2015 
والتي تتوافق مع االحتياجات 
التدريبية اخلاصة باملؤسسات 
على أن تتضمن اخلطة البرامج 
التدريبي����ة وفقا لنموذج معد 
م����ن قبل البرنام����ج في موعد 
أقص����اه 31 يناي����ر 2014 وذلك 
حتى يتسنى لنا عرضها على 
اللجنة ودراستها وتفعليها وفق 
االج����راءات واللوائح املعمول 
البرنامج. وأش����ارت  بها لدى 
أنه وبناء على  إلى  األنصاري 
الواجب  املعايي����ر واللوائ����ح 
اتباعها في حال التقدم باخلطة 
التدريبية لطلب املساهمة في 
العمال����ة يجب على  تدري����ب 
جميع اجلهات ضرورة األخذ 
بعني االعتبار عددا من املعايير 
منها أن البرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة ال يلتزم باملوافقة 
املبدئية إال بعد موافاة الشركة 
التفصيلية والتي  باملوافق����ة 
يتم إرسالها للشركة بناء على 
ما قدموه من أس����ماء وبيانات 
خاصة باملتدربني امللتحقني في 
البرنامج التدريبي، وعليه فإن 
املوافقة املبدئية فقط من قبل 
البرنامج ال تعد التزاما نهائيا 

باسم »املدرب املبدع« والتي 
تأتي ضمن فعاليات تقوم بها 
اجلمعية لتنمية املجتمع من 
خالل احساس���ه باملسؤولية 
التدريب  االجتماعية جت���اه 
الذي يساهم في رقي املجتمع 
الفكري. وأضاف العتيبي ان 
اليوم  الفعالية سوف تكون 
الس���بت من الساعة 5 مساء 
حتى الساعة 10 مساء بقاعة 
الس���اير باجلمعي���ة، مبينا 
الفعالي���ة بتنظيم مركز  ان 
افيرويس انس���باير لتنظيم 

املؤمترات.

األنصاري: »إعادة الهيكلة« يدعو شركات »اخلاص« 
لتقدمي خطتها التدريبية لعام 2015-2014

»حقوق اإلنسان« ترعى »املدرب املبدع« اليوم

باملساهمة في تكلفة التدريب. 
ودعت االنصاري جميع اجلهات 
إلى ض����رورة تزويد البرنامج 
مبا يقيد قيمة تكلفة البرنامج 
التدريبي للشركة القائمة على 
التدريب في حال إذا كان التدريب 
خارج جهة العمل على أن يتم 
إرفاق ما يثبت ذلك مع املستندات 

الالزمة للصرف.

أسامة دياب

دعت مدير إدارة تنمية القوى 
العامل����ة الوطنية في برنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة إميان 
االنصاري شركات ومؤسسات 
القط����اع اخل����اص الراغبة في 
تدريب موظفيها الى أن تتقدم 
للبرنامج لتقدمي اخلطة السنوية 
لتطوير موظفي الشركات سواء 
كانت الشركة كبيرة أو صغيرة. 
وقالت االنصاري في تصريح 
صحافي حول اخلطة التدريبية 
لبرنامج إع����ادة الهيكلة للعام 
2014-2015: إميانا من البرنامج 
التعاون مع شركات  ملواصلة 
القط����اع اخلاص به����دف دعم 
مسيرة العمالة الوطنية في هذا 
القطاع احليوي وتقدمي كل ما 
من شأنه تأهيل وتطوير العمالة 
الوطنية في مؤسسات القطاع 
اخل����اص لتحقي����ق املزيد من 
التطوير في األداء الوظيفي، فإن 
البرنامج يدعو جميع الشركات 
واملؤسسات الى تقدمي اخلطة 
التدريبية للموس����م التدريبي 
2014-2015 والتي تبدأ برامجها 
التدريبية من أول أبريل 2014 

أوض���ح أم���ني الصندوق 
ومدير مركز التطوير والتدريب 
احملامي محمد ذعار العتيبي 
أن مجال التدريب بدأ يتقدم 
ويش���كل اهمية في املجاالت 
املتع���ددة. وقال العتيبي في 
تصريح صحافي ان اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنس���ان 
إقامة فعالية  س���وف ترعى 
امل���درب املبدع وذل���ك لدعم 
املدرب���ني وتش���جيعهم على 

العطاء في هذا املجال.
وق���ال ان ه���ذه الفعالية 
مهمة على مس���توى الكويت 

اميان االنصاري

ذعار العتيبي

الس���نجة،  يراقبن���ا، عصر 
النحاس،  الطواف وس���ارق 
جتشؤ، النحلة اخلشبية، وراء 
البياض، اخلروج إلى الشمس، 
وفاة غامض���ة لعدو صامت، 
زائر أم الرش���راش، السيدة 
املختفية، واخلناجر السبعة. 
وتعال���ج نصوصه���ا مأزق 
الوجود اإلنساني وأزمة الهوية 
وشعور اإلنسان باالغتراب في 
عالقته باملكان بدءا من رحم 
البيئات  األمة، مرورا بشتى 
احملتملة حليات���ه، كالريف 

واملدينة واخلليج.

ملتقى مكتبة اجلابرية يناقش »بيضة على الشاطئ«
يستضيف ملتقى مكتبة 
السابعة مساء  اجلابرية في 
غد األحد الكاتب شريف صالح 
حيث يدور نقاش مفتوح يديره 
الكاتب أسامة السماك، حول 
مجموعته القصصية اجلديدة 
التي  »بيضة على الشاطئ« 
وزع���ت مجانا مع مجلة دبي 
الثقافي���ة بعد فوزها باملركز 
األول في مسابقة دبي الثقافية 

كأفضل مجموعة قصصية.
وتتناول املجموعة ثالثة 
عشر نصا هي: الغواية األولى، 
شريف صالحألعاب الراعي، العجوز الذي 

مناخية وطلب للرزق وغيرها 
مما يستوجب ان تكون هذه 

الشريحة محل تقدير .
أنه يجب  العجمي  وأكد 
على املجتمع الدولي اإلنساني 
أن يتحرك لنصرة املهاجرين 
الذين ثبت اضطهادهم في 
الدول املستضيفة وتطبيق 

عقوبات دولية عليهم.
الدولي  وناشد املجتمع 
الدول  ض���رورة مطالب���ة 
الوطنية  القوانني  بصياغة 

ل���كل بل���د بحي���ث تكون 
متماشية مع القوانني الدولية 
التي حتفظ لإلنسان كرامته 

وحريته.
 وفي خت���ام تصريحه 
متنى العجم���ي ان نحتفل 
كل ع���ام بتقدم وتطور في 
ملف حقوق اإلنسان وتطبيق 
فعل���ي للقوانني التي تكفل 
حماية حقوق اإلنسان حتى 
نشاهد السالم يعم املجتمع 

الدولي.

الكويتية حلقوق اإلنسان 
قامت م���ع منظمات دولية 
عربية بتأس���يس ش���بكة 
عربية تعن���ى باملهاجرين 
لضم���ان حقوقهم والدفاع 
عنه���ا مع احت���رام قوانني 
وهويات الدول املستضيفة 

لهذه العمالة.
العمال���ة  ان  وأض���اف: 
املهاجرة ارغموا على هجر 
بلدانهم ألسباب مختلفة من 
عن���ف واضطهاد وتغيرات 

ش���دد رئي���س مجلس 
الكويتية  ادارة اجلمعي���ة 
حلقوق االنس���ان والعضو 
املؤس���س للشبكة العربية 
للدفاع عن العمالة املهاجرة 
خالد العجمي على ضرورة 
ادماج املهاجرين مبختلف 
دول العالم واحترام هوياتهم 

الوطنية.
ف���ي  العجم���ي  وق���ال 
اليوم  تصريح مبناس���بة 
خالد العجميالعاملي للمهاجر ان اجلمعية 

متابعة تطبيقات النزاهة في 
كافة اجه����زة الدولة ومحطة 
هولندا العاملية وشركة »سبيك 
اب« املعني����ة بتقدمي خدمات 
مكافحة أعمال فساد املسؤولني 
للش����ركات الكب����رى. ولفت 
الغزال����ي الى ان وفد جمعية 
الكويتية زار مقر  الشفافية 
السفارة الكويتية في الهاي 
لتقدمي الشكر للمستشار علي 
سالم الذايدي على ما قدمه من 

دعم لوجستي للوفد الكويتي 
طوال أيام الزيارة ما س����اهم 
في جن����اح الزيارة. وأضاف 
الغزالي ان الوفد سيعد تقريرا 
الزيارة وكيف  تفصيليا عن 
ميكن للكويت ان تستفيد من 
النماذج الناجحة في هولندا 
وفي الدول الصديقة التي ستتم 
زيارته����ا الحقا. وضم الوفد 
باإلضافة الى رئيس اجلمعية 
عضو مركز الفزعة واإلرشاد 
القانوني في اجلمعية بسمة 
الس����يف وعضو املفوضية 
األهلية لشفافية االنتخابات 

في اجلمعية مهند املسباح.
القائم  من جانبه أش����اد 
الكويتية  الس����فارة  بأعمال 
في هولندا املستش����ار علي 
س����الم الذايدي بزيارة الوفد 
التي تعكس املظهر احلضاري 
والصورة املش����رفة للكويت 
في سعيها خللق مجتمع خال 
من كافة أنواع الفس����اد وان 
الوفد عكس����ت رغبة  زيارة 
الكويت وهولندا في تعزيز 
كافة أنواع العالقات مبا فيها 
التعاون في مجال مؤسسات 

املجتمع املدني.

عن قضايا الفس����اد وديوان 
احملاسبة الهولندي وجمعية 

الشفافية الهولندية.
وتأتي زيارة وفد جمعية 
الشفافية الكويتية الى هولندا 
والتي استمرت ثالثة أيام في 
إطار مشروع زيارة خمس دول 
في العالم ضمن أفضل عشر 

دول في مجال الشفافية.
كما زار الوفد مكتب النزاهة 
الذي يش����رف على  الوطني 

بروكسل � كونا: أكد رئيس 
جمعية الش����فافية الكويتية 
الغزالي أهمية زيارة  صالح 
وفد اجلمعية لهولندا وااللتقاء 
مبس����ؤولي الهيئات املعنية 
مبكافحة الفساد في القطاعني 
العام واخلاص واملجتمع املدني 

الهولندي.
وقال الغزالي في تصريح 
ل����� »كون����ا« ان »الهدف من 
الزيارة هو االطالع على أفضل 
املمارسات في أفضل دول في 
مجال الشفافية واحلوكمة«.

وأض����اف أن الوفد التقى 
الهولندية  الهيئات  بعدد من 
بالنزاهة ومكافحة  املعني����ة 
الفس����اد فض����ال ع����ن كبار 
املسؤولني في وزارة الداخلية 
ووزارة االمن والعدل والنيابة 
العامة ووزارة اخلارجية الذين 
عرضوا عل����ى وفد اجلمعية 
آليات حتقيق النزاهة ومكافحة 
الفساد في جهات عملهم وعلى 

مستوى الدولة الهولندية.
وبني أن الوفد زار ديوان 
املظالم املعني بتلقي الشكاوى 
وحلها بالتنسيق مع اجلهات 
العامة والهيئة املعنية باإلبالغ 

وفد جمعية الشفافية الكويتية أثناء زيارته لهولندا 

)ناصر عبدالسيد( استقبال الوزير م.سالم األذينة والسفير عزيز الديحاني  

جانب من مأدبة الغداء

القنصل مشعل السعيد وبعض أعضاء السفارة الكويتية

رئيس البرملان السوداني التقى سفيرنا باخلرطوم: جتربة الكويت 
في العمل البرملاني قوية ونقدر جهودها املتواصلة في دعمنا

اجلهود التي تسهم في االرتقاء 
بالعالقات األزلية املتميزة بني 
السودان والكويت«، معربا عن 
أمله في تنامي وتيرة التعاون 
البلدين ملا فيه مصلحة  بني 

شعبيهما الشقيقني.
من جانبه، قال الس����فير 
الهاج����ري ل� »كون����ا« عقب 
املباحثات تناولت  اللقاء إن 
العالقات بني البلدين وسبل 
دعمه����ا وتطويره����ا بجانب 
البرملان  التعاون بني  تعزيز 

السوداني ومجلس األمة.
اللقاء تطرق  ان  وأضاف 
أيضا إلى زيارة رئيس البرملان 
السوداني املقررة إلى الكويت 
للمشاركة في اجتماع االحتاد 

البرملاني العربي يومي 19 و20 
يناير املقبل.

الهاجري  ولفت السفير 
إلى أن زيارة عز الدين تتزامن 
مع االحتفاالت بذكرى إعالن 
استقالل السودان من داخل 
البرملان في 19 ديسمبر عام 
1955 والت���ي أعقبها إعالن 
االستقالل رسميا في األول 
من يناي���ر 1956، معربا عن 
متنياته للس���ودان وشعبة 
الرفعة واالس���تقرار  بدوام 

واالزدهار.
وجرى خالل اللقاء تبادل 
التذكاري����ة، كما قام  الهدايا 
السفير الهاجري بجولة داخل 

أروقة البرملان السوداني.

األصعدة وخاصة االقتصادية 
واالجتماعية.

وقال: »إنن����ا في البرملان 
لن نألو جهدا في دفع جميع 

� كونا: أش����اد  اخلرطوم 
الس����وداني  البرملان  رئيس 
الف����احت عز الدين أمس األول 
بتجرب����ة الكوي����ت القوي����ة 
والراسخة في العمل البرملاني 
من خالل الدور الفاعل ملجلس 
األمة ال����ذي وصفه بأنه أحد 
أش����هر البرملانات ليس على 
املستوى العربي فحسب وإمنا 
على مستوى املنطقة بأثرها 

أيضا.
كما أعرب عز الدين خالل 
لقاء مع س����فير الكويت في 
اخلرط����وم ط����الل منصور 
الهاج����ري عن تقديره البالغ 
الكوي����ت املتواصلة  جلهود 
لدعم السودان على مختلف 

رئيس البرملان السوداني مستقبال سفيرنا باخلرطوم طالل الهاجري 

العجمي: ضرورة إدماج املهاجرين واحترام هوياتهم الوطنية

الغزالي: وفد »الشفافية« زار هيئات هولندية
معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد

الديحانى أولم على شرف
 الوزير األذينة في القاهرة

القاهرة ـ هناء السيد

أقام مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير 
عزيز الديحاني مأدبة غداء على شرف وزير االسكان 

م.سالم األذينة والوفد املرافق له، وذلك أثناء زيارته مؤخرا 
للقاهرة، حيث ترأس األذينة وفد الكويت في اجتماعات 

الدورة الـ 30 ملجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب.
حضر اللقاء القنصل مشعل السعيد واملستشار أحمد 

البكر ورئيس املكتب الصحي د.منصور صرخوه وأعضاء 
السلك الديبلوماسي بسفارتنا بالقاهرة.

وأوض���ح بان ك���ي مون 
أن متوس���ط الدخل الشهري 
التعويضات منذ  لصن���دوق 
س���نة يناه���ز 366.6 مليون 
دوالر مع دفعات ربع سنوية 
من التعويضات تزيد على مليار 

دوالر.
وأشار إلى أنه منذ تقريره 
األخير إل���ى مجلس األمن في 
املاض���ي قدمت جلنة  يونيو 
التعويض���ات دفعت���ني ال���ى 
الكوي���ت، األولى ف���ي يوليو 
والثانية في أكتوبر املاضيني 
بلغت قيمتهما نحو 2.3 مليار 

دوالر. 
 وذك���ر أن املبلغ اإلجمالي 
للتعويض���ات املدفوعة حتى 
اآلن من قبل اللجنة هو 43.5 
مليار دوالر فيما يبقى مبلغ 8.9 
مليارات دوالر هي آخر دفعة 

تطالب بها الكويت.
وأض���اف بارتي���اح »بناء 
على املس���تويات احلالية من 
الدخل للصندوق والتوقعات 
األخيرة الت���زال اللجنة على 
املسار الصحيح لدفع الرصيد 
املتبقي في الع���ام 2015« كما 

كان مقررا.
كم���ا أعرب ع���ن ارتياحه 
اس���تنادا إلى البيانات املالية 

أعرب عن ارتياحه الستمرار العراق في دفع التعويضات

بان كي مون: 8.9 مليارات دوالر قيمة
آخر دفعة تعويضات تطالب بها الكويت

لصن���دوق تنمي���ة الع���راق 
واحلساب الصادر عن مدقق 
احلسابات شركة ارنست ويونغ 
والتي أك���دت أن لدى العراق 
حاليا نظام قياس النفط شامال 
لصادراته النفطية التي تتوافق 
م���ع معدالت صناع���ة النفط 

القياسية.
وهنأ العراق على هذا اإلجناز 
املهم الذي مت بعد مطالبة بغداد 
لسنوات بتثبيت نظام قياس 

النفط.

� كون���ا: أعرب  نيويورك 
السكرتير العام لألمم املتحدة 
بان كي مون أمس عن ارتياحه 
الستمرار العراق في إيداع %5 
من عائداته النفطية لصندوق 
التعويض���ات وفق���ا لقرارات 
مجل���س األم���ن ذات الصلة 
للتعويض عن الغزو العراقي 

للكويت في العام 1990.
أم���ام مجلس األمن  وقال 
الدولي أثناء استعراض تقريره 
نصف السنوي »أود أن أعرب 
العراق  عن تقديري حلكومة 
وجلنة اخلبراء املاليني العراقية 
الس���تمرار تعاونهم مع جلنة 
التعويضات« مضيفا »أنا راض 
عن امتثال احلكومة العراقية 
اللتزاماتها« مبوجب قرارات 

مجلس األمن ذات الصلة.
ويودع العراق 5% من عائدات 
مبيعاته من النفط واملنتجات 
الطبيعي في  النفطية والغاز 
صندوق التعويضات عمال بقرار 
مجلس األمن 687 لسنة 1991 
بإنشاء صندوق لدفع تعويضات 
للحكومات أو الشركات أو األفراد 
الذين تكبدوا خسائر مباشرة 
نتيجة الغزو العراقي للكويت 
في العام 1990 وإنش����اء جلنة 

بان كي مونإلدارة الصندوق.


