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اكدت رئيسة جلنة شؤون 
امل���رأة واألس���رة د.معصومة 
املبارك اهمي���ة املنتدى األول 
للمرأة باعتباره فرصة ثمينة 
للتواصل بني نس���اء الكويت 
من كل الشرائح لنقاش قضايا 
ذات عالق���ة باحلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة الكويتية 
ومبا يؤكد مكاس���بها ويحقق 
العدال���ة واملس���اواة كمبادئ 

دستورية.
واضاف���ت د.املب���ارك في 
تصريح صحافي مبناس���بة 
انعقاد املنت���دى االول للمرأة 
والذي سيقام مبناسبة اليوم 
العامل���ي للمرأة حت���ت رعاية 
رئيس مجلس االمة جاس���م 
اخلرافي في قاعة الراية االثنني 
8 اجلاري ان املنتدى سيناقش 
عددا من القضايا مثل مناقشة 

أكد مدير العالقات العامة في 
جمعية الهالل األحمر عبدالرحمن 
العون حرص اجلمعية على ابراز 
دورها االنس���اني ف���ي احملافل 

العربية والدولية.
وقال الع���ون في تصريح ل� 
»كونا« ان اجلمعية ستش���ارك 
ف���ي املؤمتر الثال���ث للمنظمات 
الدول االعضاء  االنس���انية في 
مبنظمة املؤمتر االسالمي والذي 
ستستضيفه جمعية قطر اخليرية 
السابع والثامن  بالدوحة يومي 

من الشهر اجلاري.
وأضاف ان املؤمتر سيتناول 
محورين رئيسيني يتعلق االول 
بآف���اق التعاون ب���ني املنظمات 
االنسانية بالدول االعضاء ملنظمة 
املؤمتر االس���المي، مؤك���دا ان 
جمعية الهالل االحمر الكويتي من 
اجلمعيات السباقة بتعزيز التعاون 
مع املنظمات االنسانية كافة في 
حني يتعلق احملور الثاني بآليات 
التعاون بني املنظمات االنسانية 
ومنظمة املؤمتر االسالمي اضافة 

الى ميثاق الشرف.

احلقوق الوظيفية للمرأة، واملرأة 
واالس���كان ومعاناة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي واملرأة 
والتأمينات االجتماعية واملرأة 

وقانون االحوال الشخصية.
واش���ارت د.املبارك الى أن 

وذكر انه سيتم تنظيم مجموعة 
م���ن الورش اخلاص���ة بالبلدان 
االسالمية مثل السودان وخاصة 
حول اقليم دارفور وأخرى حول 
فلسطني ورشة اخرى حول قطاع 
غزة اضافة الى العراق والنيجر 

وباكستان وأفغانستان.
ان���ه س���ينظم على  وق���ال 
هامش املؤمت���ر معرض لتمكني 
املنظمات لعرض اصداراتها من 

جلن���ة املرأة واالس���رة تدرك 
متام االدراك أن قائمة القضايا 
املناقشة هي  التي تس���تحق 
اكبر من ه���ذا بكثير كقضايا 
املرأة والقضاء واملرأة وقانون 
االقامة واملرأة وقانون اجلنسية 
والعنف ض���د املرأة وغيرها، 
مشيرة الى انه نظرا لضيق وقت 
املنتدى فان اللجنة ستحرص 
مستقبال على فتح باب النقاش 
ملثل هذه القضايا وغيرها ومبا 
يخدم املرأة واالسرة واملجتمع 

ككل.
ودع���ت د.املب���ارك جميع 
الفعاليات النسائية وجمعيات 
الع���ام املعنية بحقوق  النفع 
املرأة وكل نس���اء الكويت الى 
احلضور واملش���اركة في هذا 
املنتدى باعتباره منبرا للمطالبة 

بحقوق املرأة وانصافها.

تقارير سنوية وأفالم تسجيلية 
ومطويات ودراسات وملصقات 
وغيرها، مش���ددا عل���ى اهمية 
مثل ه���ذه املعارض ف���ي تبادل 
اخلبرات والتجارب بني املنظمات 

املشاركة.
من جانب آخر ذكر العون ان 
اجلمعية ستشارك ايضا في مؤمتر 
دعم االستثمار في جزر القمر في 
العاصمة القطرية الدوحة يومي 9 
و10 من الشهر اجلاري بالتعاون 
مع جامعة الدول العربية وجزر 

القمر.
ان املؤمتر  الع���ون  وأوضح 
يعتبر فرصة للتعرف على اهم 
املعوقات والتحديات واالحتياجات 
التنمية  التي تواج���ه قضاي���ا 
ومكافحة الفق���ر في جزر القمر 
اضافة الى امكانية االطالع على 
املشاريع االنسانية واالجتماعية 
وفي مج���االت التنمية والصحة 
والتعليم ودعم املجتمع التنموي 
في هذا البلد، مؤكدا ان الكويت 
دعمت الكثير من املش���اريع في 

هذا البلد العربي.

سعد احلريري مستقبال مدير مكتب »كونا« علي الناصررئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري خالل لقائه وفد »كونا«

السفير سعد العسعوسي مع أركان السفارة في أبوجا

د.معصومة املبارك

عبدالرحمن العون

»السكنية«: االنتهاء من الربط اآللي بين المؤسسة
 وعدة جهات ومؤسسات حكومية يونيو المقبل

الحريري: زيارتي للكويت ستشهد توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية
ال نمانع مشاركة األمين العام  لجامعة الدول العربية في جلسات طاولة الحوار اللبناني الثالثاء المقبل
الكويت في  اللبنانيين  األعمال  ورجال  لبنان  في  الكويتيين  األعمال  رجال  عمل  تسّهل  وسائل  إيجاد  يجب 

العسعوسي: فتح مجاالت جديدة للتعاون بين الكويت ونيجيريا

حمد العنزي
كشفت مصادر مطلعة ان املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية اوشكت على االنتهاء من  اجراء عملية الربط 
بواسطة اجهزة احلاسب اآللي ما بني املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وعدة جهات حكومية ومؤسسات يأتي 
في مقدمتها بنك التسليف واالدخار ووزارة العدل والهيئة 

العامة للمعلومات املدنية وديوان اخلدمة املدنية.
وقال����ت املصادر، في تصريح ل����� »األنباء«، ان هذا 
الربط املعلوماتي سيتم من خالله تبادل كل البيانات 
واملعلومات املهمة ملعظم هذه اجلهات املعنية التي لها 
صلة مباشرة ويومية بعمل املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، مؤكدة على ان هذا الربط سيتم االنتهاء منه 
بداية يونيو املقبل، مشيرة الى ان هذا النظام املتقدم يأتي 

في اطار ما تنادي به احلكومة نحو التوسع في استخدام 
التكنولوجيا احلديثة املتقدمة، موضحة في الوقت ذاته 
ان ميزة الربط املعلوماتي وتبادل البيانات واملعلومات 
ما بني اجلهات احلكومية واملؤسسة سيحقق اهدافا عدة 
تصب في مجملها في خدمة املس����تفيدين من الرعاية 
السكنية، حيث سيسهم هذا الربط في تبادل املعلومة 
الصحيح����ة في اقصر وقت ممكن، مما يعطي س����رعة 
في اجناز العمل وكذلك يخفف من مراجعات املواطنني 
املتكررة للمؤسس����ة وبقية الوزارات املعنية، وكذلك 
سيسهم هذا النظام في حتديث املعلومات والبيانات، 
سواء لطالبي الرعاية السكنية او املستفيدين من الذين 

حصلوا على قسائم او بيوت حكومية.
ولفتت املصادر الى ان اجلهة التي سيناط بها التنسيق 

ومتابعة ه����ذه العملية الى حني االنتهاء من اجراءاتها 
هي االدارة العامة لنظم املعلومات.

واضافت ان هذه العملي���ة اجلديدة واحلديثة في 
تبادل املعلومات تعد فكرة ناجحة ومقبولة من اجلهات 
االخرى التي اوج���دت روح التعاون في تطبيق ذلك 
النظام، الذي من ش���أنه ان يخل���ق روحا جديدة في 
تطبي���ق العمل وتطويره، الفتة ال���ى ان هذه امليكنة 
والعملية اجلدي���دة لقيت متابعة واهتماما كبيرا من 
قبل القياديني في املؤسس���ة يأتي في مقدمتهم نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد 
ال���ذي يدفع مبثل هذه االعمال التي تصب في تطوير 

العمل وحتديثه.

� كونا: أش����اد رئيس  بيروت 
اللبناني سعد احلريري  الوزراء 
ام����س مبواقف الكوي����ت الداعمة 
للتضامن العربي وبوقوفها الدائم 

الى جانب لبنان.
جاء ذلك في لقاء خاص اجرته 
»كونا« مع احلريري في مقر اقامته 
في بيت الوسط عشية الزيارة التي 
سيبدأها اليوم الى الكويت بدعوة 
رسمية من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
وأشاد احلريري باجلهود التي 
بذلها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد ف����ي دعم وتعزيز 
التضامن والعمل العربي املشترك 
قائال ان »قطار املصاحلات العربية 
� العربية انطلق من الكويت على 
هامش انعق����اد القمة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية التي عقدت 
بالكويت في ال�25 من شهر يناير 
من العام املاضي. وأعلن احلريري 
الزيارة  التوقيع خالل  انه سيتم 
على عدد من االتفاقيات االقتصادية 
في مجاالت النقل البري والبحري 
واالستثماري من شأنها ان تعزز 
العالقات ب����ني البلدين وتزيد من 

حجم التبادل التجاري. 
اللبناني  الوزراء  وقال رئيس 
س����عد احلري����ري انه س����يبحث 
مع كب����ار املس����ؤولني الكويتيني 
»العالقات بني البلدين واملصاحلات 
العربية الناجمة عن قمة الكويت 
االقتصادية«، مشيرا الى ان الكويت 
»دولة صديقة لكل العرب وأعطت 
مصداقية للقمة االقتصادية التي 

استضافتها«.
وأض����اف انه س����يبحث ايضا 
»التطورات االقليمية والتهديدات 
االسرائيلية التي يواجهها لبنان«. 
وأشار الى ان الكويت »كانت سباقة 

يبلغ حاليا 400 مليون دوالر سنويا 
حيث ان قيمة الصادرات الكويتية 
الى لبنان تبلغ 300 مليون دوالر 
اما الصادرات اللبنانية الى الكويت 

فتبلغ 100 مليون دوالر.
القطاع  ب����ني  التعاون  وحول 
اخلاص في البلدين اشار احلريري 
الى ان زيارته للكويت س����تكون 
مناسبة لتشجيع القطاع اخلاص 
الكويتي على االستثمار في لبنان، 
الفت����ا ال����ى ان هناك »مش����اريع 
استثمارية س����نطرحها في قطاع 
الكهرباء واملاء والطرقات والبيئة 
والنق����ل«. وتابع »هن����اك ايضا 
مجاالت كبيرة ميكن لرجال االعمال 
الكويتيني ان يس����تثمروا بها في 
لبنان الس����يما انه بلد سياحي«، 
مشجعا على االستثمار في املجال 
الس����ياحي. وفي الشأن اللبناني 
وفي رده على سؤال حول مطالبة 
اطراف لبنانية بأن تكون جامعة 
الدول العربية ممثلة على طاولة 
احلوار الوطني قال احلريري انه 
»عق����ب اتفاق الدوح����ة في ال� 20 
من شهر مايو 2008 لعبت جامعة 
الدول العربية دورا في ذلك احلني 
وهذا الدور مس����تمر«، معلنا انه 
ليس لدى لبنان اي مشكلة في ان 
يشارك األمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى في جلسات 
طاولة احلوار التي س����تعقد يوم 
الثالثاء املقبل. وعن مشاركة لبنان 
في القمة العربية املقبلة في ليبيا 
قال احلري����ري ان »هذا املوضوع 
سيتم اتخاذ قرار بشأنه في مجلس 
الوزراء في اقرب وقت«، مبينا »دور 
لبن����ان الفاعل واملؤثر في جامعة 
الدول العربية«. ويرافق احلريري 
في زيارته الى الكويت وفد وزاري 

وإداري وإعالمي.

مبس����اعدة لبنان في كل املراحل 
الس����يما بعد احلرب االسرائيلية 

في يوليو 2006«.
وثمن احلريري »املساعدات التي 

اتت من الكويت بجميع أشكالها من 
مساعدات انسانية كاألدوية واملواد 
الغذائية باالضافة الى املشاريع« 
ف����ي اش����ارة الى املش����اريع التي 

يقوم الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية بتنفيذها في 

مختلف املناطق اللبنانية.
وكش����ف عن انه س����يوقع في 

وأضاف: في هذا الصدد »يجب 
ايجاد الوسائل في االتفاقيات التي 
تسهل عمل رجال االعمال الكويتيني 
في لبنان ورجال االعمال اللبنانيني 

الكويت عدة اتفاقيات في مجاالت 
االقتصاد والنقل وغيرها، مشددا 
على ضرورة تطوير العالقات بني 

البلدين في جميع املجاالت.

ف����ي الكويت«، معربا عن أمله في 
ان يكبر حجم التبادل التجاري بني 
البلدين. جتدر اإلشارة الى ان حجم 
التبادل التجاري بني الكويت ولبنان 

أبوجا � كونا: افتتح سفيرنا في 
أبوجا سعد العسعوسي وبحضور 
السفراء املعتمدين في نيجيريا 
وممثل وزير اخلارجية النيجيري 
مدير ادارة الشرق األوسط مقر 

سفارتنا لدى نيجيريا.
وذكر بيان للسفارة في نيجيريا 
انه بهذه املناسبة رحب السفير 
العسعوس���ي بالضيوف الذين 
شاركوا السفارة حفلها بافتتاح 
مقرها وأكد عل���ى أهمية وقوة 
العالقات النيجيرية � الكويتية 
والدور الذي تلعبه السفارة في 
التنسيق بني وزارات ومؤسسات 
النيجيرية  الدولة واحلكوم���ة 
واجلهود التي تبذلها لفتح مجاالت 
أكبر لرج���ال األعمال الكويتيني 
لزيارة نيجيريا والتعرف على 

فرص االستثمار املتاحة فيها.
وأضاف البيان ان عميد السلك 
الديبلوماسي سفير املغرب قدم 
التهنئة للس���فير العسعوسي 
باسم مجلس الس���فراء ومتنى 
للكويت وشعبها دوام االستقرار 

والنماء.
بدوره شكر السفير الكويتي 
السفراء وممثل وزير اخلارجية 
عل���ى حضورهم ومش���اركتهم 

السفارة حفلها.

يسهم في تحديث وتبادل المعلومات والبيانات وتطبيقه يونيو المقبل

أشاد بمواقف الكويت الداعمة للتضامن العربي

خالل افتتاح مقر سفارتنا في أبوجا

معصومة المبارك: المنتدى األول للمرأة يناقش
قضايا التأمينات واإلسكان األحوال الشخصية

العون: »الهالل األحمر« تشارك 
في مؤتمر المنظمات اإلنسانية بقطر 7 الجاري

ينطلق 8 الجاري برعاية الخرافي

العويصي: الزيارة فرصة لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين
من جانبه اكد مدير ادارة شؤون اخلليج والوطن 
العربي ب����وزارة التج����ارة والصناعة د.عبداهلل 
العويصي ان زي����ارة رئيس ال����وزراء اللبناني 
سعد احلريري للكويت فرصة لتعزيز العالقات 

االقتصادية والتجارية بني البلدين الشقيقني.
وقال د.العويصي في تصريح ل� »كونا« امس 
انه س����يتم خالل الزي����ارة التوقيع على عدد من 
االتفاقيات التي ستسهم في حتقيق نقلة ايجابية 

في تاريخ العالقات املتميزة بني البلدين الشقيقني، 
السيما فيما يخص التعاون االقتصادي في قطاعات 

متنوعة يعود نفعها على كال البلدين.
واوضح ان اللجنة الفنية التجارية الكويتية � 
اللبنانية املشتركة والتي عقدت في بيروت فبراير 
املاضي اجنزت 6 مشاريع اتفاقيات سيتم التوقيع 
على اربعة منها خالل زيارة الرئيس احلريري، في 
حني سيتم التوقيع على بقية املشاريع في وقت 

الحق بعد االنتهاء من الصيغ النهائية لها.
وافاد د.العويصي بأن االتفاقيات االربع املزمع 
توقيعها تتعلق بجذب االستثمار االجنبي املباشر 
والتعاون الصناعي واقامة املعارض اضافة التفاقية 
رابعة تتعلق بالقطاع اخلاص، مبينا ان من اهم 
اهداف اللجنة تعزيز حركة التبادل التجارى بني 

البلدين.
واكد ان مس���ؤولي كال اجلانبني الش���قيقني 

يتطلعون ال���ى املزيد من التع���اون في مجال 
اقامة املشاريع املشتركة وزيادة حجم التبادل 
التج���اري بينهما، مضيفا ان اللجنة الفنية بني 
البلدين ارتأت اعادة النظر في االتفاق التجاري 
الثنائ���ي املوقع في ع���ام 1996 حتى يتالءم مع 
قرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي جلامعة 
الدول العربية املتعلق مبنطقة التجارة احلرة 

العربية الكبرى.


