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لطيفة الفهد: الكويت تستضيف مؤتمرًا عالميًا حول »العنف ضد المرأة«

 دارين العلي
أكدت الش����يخة لطيفة الفهد لدى عودتها من 
أذربيجان ان زيارة وفد جلنة شؤون املرأة للكويت 
كانت ناجحة متاما، وذلك في إطار تفعيل االتفاقية 
مع اللجنة احلكومية للمرأة والطفل واألسرة لدولة 

أذربيجان برئاسة الوزيرة هجران حسينوفا.
وقالت الشيخة لطيفة في تصريح صحافي: 
عرضنا خبراتنا في مجال املرأة والطفل واألسرة 
وقدمنا جتربتنا في مجال تنمية دور املرأة ومدى 

مشاركتها في عملية التقدم التي تنتهجها الكويت، 
وكذلك احلقوق التي حصلت عليها املرأة الكويتية 
وجعلتها مثاال يحتذى في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وال����دول العربية، باالضافة الى جناح 
املرأة الكويتية في كثير من املجاالت، وذلك بفضل 
اجلهود التي تبذلها حكومة الكويت، ودعم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد واالهتمام الذي 

يوليه سموه لألسرة واملرأة الكويتية.
واطلعنا عل����ى جتربة املرأة ف����ي أذربيجان 

وانها خطت خط����وات كبيرة في احلصول على 
حقوقه����ا، حيث أصبح لها 20 مقعدا في البرملان 

األذربيجاني.
وأكدت الشيخة لطيفة ان لقاءها مع السيدة 
األولى مهربان علييفا يهدف الى تفعيل االتفاقية 
واالهتمام بدور املرأة، وقد قبلت السيدة األولى 

خالل اللقاء الدعوة لزيارة الكويت.
وأضافت انه سيقام مؤمتر في الكويت بعنوان 
»العنف ضد املرأة«، وذلك بالتعاون مع اللجنة 

احلكومية للمرأة والطفل واألسرة بدولة أذربيجان 
وس����تتم فيه دعوة عدد من املنظمات واجلهات 
الدولية املعنية بهذا اخلصوص، ويأتي ذلك ضمن 
نتائج هذه الزيارة، وتأكيدنا على اجلهود املبذولة 
ملواجهة التحديات واملشاكل التي تواجه املرأة، 

وحرصنا على االهتمام بقضايا املرأة.
وأشارت الشيخة لطيفة الى انها التقت بنائب 
رئيس الوزراء األذربيجاني التشن افندييف الذي 
أك����د ان بالده تولي اهتماما كبي����را بدور املرأة، 

وأوضح تتطلع ب����الده الى تطوير العالقات مع 
الكويت.

وقالت ان لقاءها مع القيادات النس����ائية في 
اذربيجان كان مثمرا للغاية، وان احللقة النقاشية 
التي كانت بعنوان »املرأة في اإلسالم.. اإلجنازات 
واملعضالت« أوضحت الشيخة لطيفة ان حقوق 
املرأة في اإلسالم كاملة وغير منقوصة، واشارت 
الى أهمية العلم الذي يهدي الى الفهم الصحيح 

الشيخة لطيفة الفهدلإلسالم.

»الزراعة« لزيادة مخصصات الدعم 
الزراعي بعد زيادة األسعار

دعت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والث������روة السمكي����ة 
اجلهات احلكومية املعنية الى 
النظر ف���ي اقتراحها بزي����ادة 
مخصص���ات الدع���م الزراعي 
لتخفيف العبء ع����ن املزارعني 
بع�����د الطف���رة الكبيرة التي 
شهدتها االسعار في الس����وق 
العامل����ي. وقالت الهيئة في بيان 
صحافي امس انها بذلت قصارى 
جهدها لتوفي���ر املخصصات 
الالزمة لسداد مستحقات الفترات 
االربع السنوية للدعم النباتي 
وقامت مبخاطبة اجلهات املعنية 
مبوجب كتاب مرفق به التقارير 

التي تدعو الى سرعة اقرار املبالغ املطلوبة لهذا الدعم. ونقل البيان 
عن نائب املدير العام للشؤون املالية واالدارية بالهيئة هنادي بستكي 
قولها ان املخصصات املالية املتوافرة حاليا على ميزانية الهيئة للعام 
املالي 2011/2010 تعاني نقصا شديدا وتهدد قدرة الهيئة على الوفاء 
مبس���تحقات املزارعني عن الفترة الرابعة ملوسم االنتاج الزراعي. 
وذكرت بس���تكي انه حتى اآلن لم يت���م توفير املخصصات الالزمة 
للدعم النباتي للفترة الرابعة وال اقرار دعم االعالف اخلضراء على 
الوجه الذي اقترحته الهيئة رغم ارتفاع االس���عار بالسوق العاملي 
مما سيلقي بظالله على سوق االعالف احمللي خالل الفترة املقبلة. 
واوضحت ان الهيئة تقدمت مبقترحات خاصة بزيادة مخصصات 
الدعم احليواني ملش���اركة املربي احمللي ف���ي حتمل تبعات الطفرة 
العاملية في اس���عار االعالف ومجابهة موج���ة االرتفاعات املقبلة. 
وقالت ان االس���تجابة ملقترحات الهيئة ستسه����م ف�����ي احلد من 
ارتفاع اسعار املواد الغذائية واحلد من تأثيرها على قطاع الزراعة 
االنتاجية وبالتالي التأثير املباش���ر على املستهلك احمللي. يذكر ان 
املخصصات احلالية لدعم االع�����الف التي وضعته����ا الهيئة وفقا 
الحصاءاتها وبيانات االنتاج الفعلي لالع����وام الس���ابق����ة كانت 
ستغطي الس���نة املالي����ة بكامله����ا ل�����وال الطف����رة املفاجئ����ة 

ف����ي اسعار االعالف وتضاعفها بصورة كبي����رة.

لتخفيف العبء عن المزارعين

المطوع: على األمة 
اإلسالمية  التوحد ضد 

من يريد شق وحدتها
أصدر احتاد اجلمعيات األهلية 
بالعالم االسالمي بيانا مبناسبة 
عيد األضحى املبارك وموس����م 
احلج، دعا فيه العالم االسالمي 
قيادة وشعوبا، ونخبا وتيارات، 
ومدارس فكري����ة مختلفة، ألن 
يتخذوا احلج نبراسا للوحدة، 
حيث يجتمع املسلمون من كل 
فج عميق، كبيرهم وصغيرهم، 
نس����اؤهم ورجاله����م، غنيه����م 
وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، 
مجيبني داع����ي اهلل الى البيت 
احلرام، ربه����م واحد، وقبلتهم 
واح����دة، ونداؤهم وش����عارهم 

للحج واحد.
العام  واعتبر نائ����ب األمني 
لالحتاد احملامي مبارك املطوع 
ان موسم احلج منوذجا لوحدة 
املس����لمني ومقص����دا لقوتهم، 
وش����رعة ملؤاخاتهم، ومؤمترا 
سنويا يذكرهم بعهدهم مع اهلل 
في طاعتهم له سبحانه وتعالى 
ووحدة صفهم )واعتصموا بحبل 
اهلل جميعا وال تفرقوا وكونوا 
عباد اهلل اخوانا(، وأشار املطوع 
الى ان احلج ليس مجرد موسم 
س����نوي، وال سياحة اعتيادية، 
ولكن����ه عهد وميث����اق، وطاعة 
ويقني، وصلة وقربى، ووحدة 

وقوة.
وأكد حاجة األمة االسالمية 
اليوم لالستفادة من فريضة احلج، 
وهي تواجه أخطر التحديات على 
مدار تاريخها من أهداف خبيثة 
ونوايا سيئة، تستهدف وحدتهم، 
وتسعى لشق صفوفهم وجتزئة 
دولهم، ونشر الطائفية بني أبناء 
األمة، والنيل من مقدس����اتهم، 
ونهب ثرواتهم، وجعل أرضهم 
مرتعا يعبث فيها من ال دين لهم 
وال أخالق. مطالبا حجيج بيت 
اهلل احلرام ان يعودوا من شعائر 
احلج وقلوبهم مليئة باالميان، 
وعقولهم ونفوسهم مشحونة 

باألماني الطيبة ألمتهم.
ونادى املطوع االمة االسالمية 
لالس����تجابة لن����داء اهلل تعالى 
)وأذن في الناس باحلج يأتوك 
رجاال وعلى كل ضامر يأتني من 
كل فج عميق(، مشيرا الى ان هذا 
النداء ليس ملجرد الذهاب لبيت 
اهلل احلرام فق����ط، ولكنه نداء 
مضمونه طاعة اهلل وتلبية أمره 
لوحدة الصف، واالهتمام بأمر 
املسلمني ووحدتهم، وااليجابية 
جتاه قضايا األمة، مذكرا بالقتل 
والدم����ار والطائفية في العراق 
وأفغانستان، والسعي النفصال 
جنوب الس����ودان عن ش����ماله، 
واخواننا اجلوعى واحملاصرين 

في غزة.

هنادي بستكي


