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خالل احتفال أقامه نادي الفتاة

خالل مؤمتر نظمته جمعية احملامني

الصبيح :املرأة الكويتية لها دور أساسي في ماضي
الكويت وحاضرها ومستقبلها
أك������دت وزي�������رة ال���ش���ؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية الكويتية هند
الصبيح أمس األربعاء دور املرأة
الكويتية املهم السيما في انشطة
وبرامج املجتمع املدني.
وق��ال��ت الصبيح ف��ي تصريح
للصحافيني على هامش مؤمتر
املرأة الكويتية الذي تنظمه جلنة
املرأة في جمعية احملامني الكويتية
ان جمعية احملامني لديها كوكبة
م��ن احمل��ام�ين واحمل��ام��ي��ات الذين
يحرصون على تأكيد دور املرأة في
كل املجاالت.
وأش����ارت ال��ى دور امل���رأة في
اجل��ان��ب ال��ق��ان��ون��ي س���واء كانت
مستشارة أو في النيابة العامة
أو احملاماة والقانون معربة عن
األم���ل ب��رؤي��ة امل���رأة ف��ي مختلف
املناصب وزي���ادة أع��داده��ن فيها
سواء البرملانية أو الوزارية أو في
القطاع اخلاص.
وب��س��ؤال��ه��ا ع��ن ت��أخ��ر إص���دار
ش��ه��ادات االع��اق��ة لطالبيها بينت
ان النظام تعرض خللل في األيام
املاضية ومت التعامل معه الفتة إلى
انه مت اص��دار نحو  5000شهادة
جاهزة للتسليم وأن كل من طلب
شهادة إعاقة أو لوحات مرورية
سيتم تسليمها له فورا.
وفيما يخص اللجان الطبية
أف����ادت ان ش���ه���ادات امل��راج��ع�ين
ستكون جاهزة خالل اسبوعني من
تاريخ مراجعتهم للجنة.
وح���ول دم���ج ب��ع��ض الهيئات
احل��ك��وم��ي��ة ق��ال��ت ال��ص��ب��ي��ح ان
احلكومة ات��خ��ذت ق��راره��ا مسبقا
بهذا ال��ش��أن مشيرة إل��ى ان يوم
غد اخلميس سيكون آخر اجتماع
لترتيب الهيكل التنظيمي ومن
ثم ارساله ملجلس اخلدمة املدنية
العتماده ومن ثم اقراره.
وكانت الوزيرة الصبيح أشارت
ف��ي كلمتها خ�لال امل��ؤمت��ر ان هذا

الوزيرة هند الصبيح في مؤمتر املرأة الكويتية الذي تنظمه جلنة املرأة في جمعية احملامني

احلضور خالل النشيد الوطني

املؤمتر يأتي بعد مضي  24ساعة
فقط من احتفال دولة الكويت بيوم
امل��رأة الكويتية الذي أقيم برعاية
سامية ف��ي دالل���ة واض��ح��ة على
تكامل االدوار لتحقيق الشراكة

املجتمعية واالج��م��اع على دور
املرأة الكويتية املتميز.
وأض��اف��ت أن امل���رأة الكويتية
كانت وال زالت حتصل على حقوقها
االجتماعية والصحية والتعليمية
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والثقافية إل��ى جانب السياسية
وغيرها من املجاالت التي كفلها لها
الدستور والتشريعات القانونية
شأنها في ذلك شأن الرجل.
وذكرت أن املرأة حققت اجنازات

وجن��اح��ات يشهد ل��ه��ا القاصي
وال��دان��ي الفتة إل��ى أن املشاركة
في هذا املؤمتر لها أهمية قصوى
ألسباب عديدة أهمها أن نخبة من
الكويتيات املتميزات يشاركن في
فعالياته باعتبارهن مناذج يشار
إليهن بالبنان.
وأفادت بأن املؤمتر يستعرض
مناذج لبعض التجارب الناجحة
للمرأة ويسهم ف��ي نشر الوعي
املجتمعي لضرورة مشاركة املرأة
ف��ي التنمية امل��س��ت��دام��ة وي��ع��زز
الوعي القانوني للحقوق املكتسبة
للمرأة الكويتية.
وب��ي��ن��ت أن امل���ؤمت���ر ي��دع��م
ويشجع على متكني املرأة ودمجها
ف��ي مختلف األنشطة وامل��ج��االت
فضال عن مساهمة بعض أوراق
العمل املقدمة في التعريف بالواقع
القانوني للمرأة الكويتية العاملة
وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب واخل��ب��رات
املختلفة للمسؤولني وصناع القرار
واخلبراء وبناء املجتمع من خالل
نشر ثقافة أهمية مشاركة امل��رأة
مبختلف املجاالت.
وأك��دت الصبيح على أن امل��رأة
الكويتية صاحبة دور أساسي
ف���ي ك��وي��ت امل���اض���ي واحل��اض��ر
واملستقبل وحصلت على أعلى
الشهادات العلمية وتقلدت أرفع
املناصب ومثلت البالد في شتى
أرجاء املعمورة فضال عن تاريخها
املشرف في صناعة نهضة الكويت
حيث سبقت العديد من نظيراتها
في دول اخلليج والعالم العربي.
وأض���اف���ت ان دول����ة ال��ك��وي��ت
تعهدت بتنفيذ أه���داف التنمية
املستدامة العاملية ال 17ومن بينها
الهدف اخلامس املتعلق بتحقيق
امل���س���اواة ب�ين اجل��ن��س�ين إمي��ان��ا
منها بأهمية دور امل��رأة واحلرص
على حماية حقوقها التي منحها
لها الدستور ونظمتها القوانني
والتشريعات الكويتية.

فريحة األحمد :الكويت حريصة على
تنفيذ «إعالن بكني» بتعزيز حقوق املرأة

الشيخة فريحة األحمد خالل االحتفال

أك����دت رئ��ي��س��ة اجلمعية
الكويتية لألسرة املثالية ورئيسة
ن��ادي الفتاة الرياضي الشيخة
ف��ري��ح��ة األح��م��د ح���رص دول��ة
الكويت على املساواة بني الرجل
وامل��رأة في احلقوق والواجبات
من خالل التزامها بتنفيذ (اعالن
ب��ك�ين) ب��ش��أن حتقيق امل��س��اواة
وتعزيز حقوق املرأة.
وق��ال��ت الشيخة ف��ري��ح��ة لـ
(كونا) عقب االحتفال الذي اقامه
نادي الفتاة الرياضي أمس األول
لتكرمي عضوات اللجان مبناسبة
ي��وم امل���رأة الكويتية ان التزام
احل��ك��وم��ة الكويتية ن��اب��ع من
نصوص الدستور الذي جاء فيه
«ان الناس سواسية في الكرامة

اإلنسانية وه��م متساوون لدى
القانون في احلقوق والواجبات
العامة».
وذك����رت أن ال��ك��وي��ت دفعت
ب��اجت��اه متكني امل���رأة الكويتية
م�����ن خ���ل��ال دع������م ح��ق��وق��ه��ا
السياسية وتعزيز دوره���ا في
مراكز صنع القرار مشيرة الى
أن امل��رأة الكويتية تتولى اليوم
مناصب قيادية وأنشطتها تزخر
باإلجنازات.
واض��اف��ت ان ه���ذا االه��ت��م��ام
ب���امل���رأة ي��أت��ي ض��م��ن اخل��ط��ط
التنموية التي تقوم على ركائز
اساسية منها تعزيز رأس املال
البشري ومتكني امل��رأة وحتقيق
أه��داف التنمية املستدامة التي

أق��ره��ا ق����ادة ال��ع��ال��م مب��ا فيها
األهداف التي تعنى بتعزيز مكانة
املرأة في املجتمع.
واوضحت ان هذا احلفل يعد
فرصة طيبة لتكرمي كوكبة من
العضوات العامالت املنتسبات
للجان االجتماعية والثقافية
واالعالمية في نادي الفتاة تقديرا
جل��ه��وده��ن ف��ي خ��دم��ة ال��ن��ادي
وتعزيز مكانة املرأة في املجتمع.
وتقدمت بالتهنئة الى القيادة
السياسية في البالد والشعب
ال��ك��وي��ت��ي واالم������ة ال��ع��رب��ي��ة
واالس�لام��ي��ة بقرب حلول شهر
رم��ض��ان م��ع��رب��ة ع��ن األم���ل في
أن تنعم الكويت ب���دوام األم��ن
والرخاء.

كرم محمد ناصر البداح وثمن اجلهود املجتمعية لشركته

محافظ األحمدي :الشراكة بني القطاعني
احلكومي واخلاص رافد أساسي للتنمية

الدعيج بحث مع سفير املغرب تعزيز التعاون اإلعالمي
استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك
الدعيج مبكتبه أم��س االرب��ع��اء سفير اململكة
املغربية الشقيقة لدى دولة الكويت جعفر علج
حكيم.
وت��ن��اول احلديث خ�لال اللقاء دور االع�لام
وتأثيره املتنامي في توطيد العالقات بني الدول
وتعزيز التواصل الثقافي بني مختلف الشعوب
وحتقيق السالم واالستقرار في العالم.
وأش��اد السفير حكيم بجهود وكالة االنباء
الكويتية (كونا) في دعم العالقات الثنائية بني
اململكة املغربية ودولة الكويت ودعم الروابط
التاريخية بني شعبي البلدين الشقيقني.
من جانبه أكد الشيخ مبارك الدعيج حرص
(كونا) على تقدمي الدعم واملساندة اإلعالمية
ملختلف البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة
وال��ص��دي��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��ك��وي��ت وتوفير
املعلومات وال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي تساهم ف��ي أداء
رسالتها الدبلوماسية بشكل جيد ويخدم
مصالح البلدين.

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل سفير اململكة املغربية الشقيقة لدى الكويت جعفر علج حكيم

مسؤول أوروبي يشيد بالعالقات التاريخية
بني االحتاد األوروبي ودول اخلليج

سفير الكويت لدى مملكة بلجيكا جاسم البديوي ورئيس فريق عمل الشرق األوسط واخلليج مبجلس االحتاد االوروبي روبرتو ستوراسي

اشاد رئيس فريق عمل الشرق
االوسط واخلليج مبجلس االحتاد
االوروب����ي روب��رت��و ستوراسي
بالعالقات التاريخية واتفاقيات
التعاون والشراكة التي تربط بني
االحت��اد االوروب���ي ودول مجلس
التعاون اخلليجي.
ولفت ستوراسي في تصريح
لـ (ك��ون��ا) عقب اجتماعه بسفير
دول��ة الكويت لدى مملكة بلجيكا
ج��اس��م ال��ب��دي��وي ام��س الثالثاء
ان دول��ة الكويت كانت اول دولة
خليجية توقع اتفاقية تعاون مع

الفريق االوروب���ي .من جهته قال
السفير البديوي في تصريح مماثل
ل(كونا) ان العالقات بني الكويت
واالحت��اد األوروب��ي «باتت اقوى
واعمق من اي وق��ت مضى وذلك
بسبب االجتماعات واحل���وارات
الرفيعة املستوى املستمرة بني
اجلانبني منذ توقيع اتفاق التعاون
في يوليو املاضي».
وأش��ار الى ان هذا اللقاء «كان
ف��رص��ة عظيمة للتطرق جلميع
القضايا الثنائية واالقليمية املهمة
التي من شأنها تعزيز التعاون

بينهما في املستقبل».
واكد البديوي في هذا املجال ان
دولة الكويت واالحت��اد األوروب��ي
يتشاطران ذات القيم ووجهات
النظر على حد س��واء ازاء العديد
من القضايا االقليمية والدولية كما
يهدفان ال��ى احلفاظ على السالم
واالمن واالستقرار الدوليني.
واش��ار ال��ى ان اجلانبني اتفقا
على ب��دء تنفيذ ات��ف��اق التعاون
الثنائي فيما بينهما في مجاالت
ال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ارة وامل��س��اع��دات
االنسانية.

جمهورية القمر تشيد
بدور الكويت في
مساعدة الدول املنكوبة
قال سفير جمهورية القمر املتحدة لدى الكويت الدكتور
ال��ع��ارف سيد حسن أم��س ان دول��ة الكويت ت��ؤدي دورا
اساسيا في مساعدة الدول املنكوبة من خالل جمعية الهالل
االحمر التي تعد مثاال يحتذى في خدمة االنسانية.
وأوضح السفير حسن في تصريح ل (كونا) عقب لقائه
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل االحمر الكويتي
أنور احلساوي ان الكويت جسدت منوذجا متميزا للعمل
االنساني اخليري مضيفا انها لم تتوان في تلبية نداء
الواجب االنساني املتجسد في املساعدات السخية التي
قدمتها للشعوب كافة.
واضاف انه ناقش مع احلساوي العديد من املواضيع
املتعلقة بالعمل اإلنساني والتطوعي وسبل تعزيزها
بني البلدين الصديقني مثنيا على جهود اجلمعية على
الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به خلدمة الكويت
من خالل تقدمي املساعدات اإلنسانية بصورة عاجلة للدول
املنكوبة .واوض��ح انه بحث أيضا سبل تقدمي مشاريع
تنموية في جمهورية القمر في املجال الصحي والتعليمي
ودعم الصيادين مبراكب الصيد.
وذك��ر ان��ه اطلع على االنشطة االنسانية واالغاثية
املتميزة التي تقدمها اجلمعية بهدف دعم العمل االنساني
واالغ��اث��ي ح��ول العالم ويعد ذل��ك عمال متميزا خلدمة
االنسانية كافة.
من جانبه أعرب احلساوي عن سعادته بزيارة السفير
حسن لالطالع على نشاطات واجن���ازات اجلمعية التي
ترفع اسم الكويت في العالم كله “ما ميثل أهمية بالغة
بالنسبة لنا».
وذكر ان ما تقوم به اجلمعية من أعمال انسانية ال يعرف
التحيز اذ ان “خيارها يتمثل في مساعدة االنسان أينما كان
وهو ما جبل عليه أهل الكويت من قبل تأسيس اجلمعية».
واستعرض احلساوي األعمال االنسانية واالغاثية
التي تقدمها جمعية الهالل األحمر الكويتي داخل الكويت
وخارجها انطالقا م��ن دوره���ا ال��ذي ت��ؤدي��ه على جميع
املستويات.

الشيخ فواز اخلالد يكرم محمد ناصر البداح

أكد محافظ االحمدي الشيخ فواز اخلالد أهمية
الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص اجماال،
وفي البرامج التنموية على نحو خاص ،باعتبارها
رافدا أساسيا من روافد العمل املشترك خلدمة الوطن
واملواطنني ،منوها الى الرصيد الزاخر واملثمر بني
القطاعني في املجاالت كافة.
وخ�لال تكرميه ام��س ،رئيس مجلس ادارة
ش��رك��ة ن��اص��ر محمد ال��ب��داح وش��ري��ك��ه للتجارة
العامة وامل��ق��اوالت ،محمد ناصر ال��ب��داح ،بديوان
ع��ام احملافظة ،أوض��ح احملافظ ان ع��ددا كبيرا من
املؤسسات االقتصادية الوطنية اخلاصة تعمل
على دعم جهود وبرامج محافظة االحمدي التنموية
انطالقا من مسؤوليتها املجتمعية لتعزيز سبل

الشراكة املثمرة بني مؤسسات القطاعني احلكومي
واخل��اص وخدمة أهالي وقاطني احملافظة ،الفتا
الى سعادته باالستماع الي شرح حول النجاحات
املتتالية للشركة واتساع انشطتها محليا وخليجيا.
ون����وه اخل���ال���د ال���ى ان ش��رك��ة ن��اص��ر محمد
البداح وشريكه للتجارة العامة وامل��ق��اوالت تعد
اح��دي اب��رز مؤسسات القطاع اخل��اص العاملة
علي ارض احملافظة وم��ن اكثرها تعاونا ودعما
لبرامج املسؤولية االجتماعية باحملافظة ،مثمنا
مساهماتها الفاعلة في هذا الصدد ،كما تطرق اللقاء
الي مشروعات الشركة احلالية واملستقبلية وافاق
تعزيز الشراكة البناءة بني احملافظة والشركة علي
الصعيد املنظور.

سفير الكويت في أستراليا يطلع على فرص
التعاون واالستثمار في مدينة كيرنز

السفير جنيب البدر في مركز استزراع األسماك

ق��ال سفير دول��ة الكويت ل��دى أستراليا جنيب
البدر أمس االربعاء انه اطلع في مدينة كيرنز في
اقصى شمال والية كوينزالند االسترالية على فرص
التعاون واالستثمار املتاحة فيها.
وأوض��ح السفير البدر في بيان تلقته (كونا)
ان زي��ارت��ه الرسمية ال��ى املدينة الواقعة شمالي
أستراليا استمرت ثالثة ايام تلبية لدعوة وزيرة
خارجية أستراليا جولي بيشوب لرؤساء البعثات
الدبلوماسية في العاصمة كانبيرا.
واض���اف ان��ه بحث م��ع رئيسة وزراء والي��ة
ك��وي��ن��زالن��د أن��اس��ت��اس��ي��ا ب�لاش��وك س��ب��ل تطوير
التعاون الثنائي كما مت استعراض القدرات املتنوعة
والديناميكية التي يتمتع بها اقتصاد الوالية.
والتقى سفير دولة الكويت خالل الزيارة عددا
من مسؤولي الشركات التجارية واالستثمارية
والتعليمية في مدينة كيرنز مشيدا بحجم اإلمكانات
االقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها .كما قام السفير
البدر ب��زي��ارة جامعة (جيمس ك��وك) ال��رائ��دة في

مجال االبتكار وتعزيز النظم الصحية االستوائية
والتنمية االقتصادية .وزار كذلك عددا من املراكز
العلمية والبحثية املتطورة في مجال استزراع
األسماك حيث اطلع على التقنيات املستخدمة في
هذا املجال الى جانب عدد من مراكز دراسات التنوع
البيولوجي وأمراض النباتات االستوائية والقضاء
على حمى الضنك .وقام السفير البدر بزيارة ميدانية
للحاجز املرجاني الشهير الذي يستقبل ثالثة ماليني
زائر سنويا ويعد البوابة السياحية واالقتصادية
األساسية ملدينة كيرنز حيث قابل عددا من املسؤولني
واطلع على جهود احلكومة األسترالية حلماية
احلاجز املرجاني ضد مخاطر التغير املناخي .وتعد
مدينة كيرنز املركز االقتصادي احليوي ملنطقة
شمال غرب والية كوينزالند وتقدر قيمة مساهمتها
في اجمالي الناجت القومي االسترالي بأكثر من 8ر7
مليار دوالر أسترالي وتزخر املنطقة بإنتاج كبير من
املوارد الزراعية واحليوانية والصناعية والتعليمية
والبحثية.

