
محليات
اجلمعة 9 مارس 2012

03

إحدى القطع األثرية النادرة

دار اآلثار تستضيف »العلوم العربية 
في عصرها الذهبي« 15 اجلاري

الدباغ لـ »األنباء«: احلدود واحلقول 
املشتركة واخلطوط اجلوية أبرز 

مناقشات املالكي مع الكويت

كوميزو: زيارة األمير لليابان 
ستتضمن التوقيع على العديد 

من االتفاقيات أبرزها استثمارية

حتت رعاية وزير اإلعالم ورئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الش����يخ محمد العبداهلل تستضيف الكويت 
معرض »العل����وم العربية في عصرها الذهبي«، الذي يقام بني 
15 اجل����اري و16 يونيو املقبل في املرك����ز األمريكاني الثقافي. 
ويس����تعرض هذا احلدث الثقافي املتمي����ز مجموعة رائعة من 
القطع والنصوص األثرية النادرة، ويتضمن عروضا توضيحية 
بصرية تلقي الضوء على املس����اهمة الرائدة للعالم العربي في 
إغناء الفكر العلمي والفلس����في القدمي. ويقام املعرض في دار 
اآلثار اإلسالمية على مدى 3 أشهر، وهو من تنظيم معهد العالم 
العربي في باريس، بالتعاون مع مجموعة »توتال« وس����فارة 
اجلمهورية الفرنسية في الكويت، وتتضمن القطع املعروضة 
عددا من التحف الفنية الثمينة من العالم اإلسالمي من مجموعة 
الصباح، وهي املجموعة الفنية اخلاصة بوزير الديوان األميري 
الش����يخ ناصر صباح األحمد وحرمه الشيخة حصة الصباح، 

املشرف العام ملتحف دار اآلثار اإلسالمية.

أكد املتحدث باسم احلكومة العراقية د.علي الدباغ ان الطرح 
الكويتي بشأن حتويل التعويضات الى استثمارات ال يحل هذه 
املشكلة، مشيرا الى ان هذا املوضوع تركة من تركات املاضي وان 
الشعب العراقي ليست له يد بنزوات املقبور صدام حسني، مشيرا 
في تصريح خاص ل� »األنب����اء« الى انه مرتبط باألمم املتحدة 

ويحتاج الى ذهاب الطرفني اليها 
معا لالنتهاء من هذا األمر.

وقال الدباغ: العراق دفع مبالغ 
طائلة وصلت الى 30 مليار دوالر 
والعام املاضي دفع 4 مليارات دوالر، 
متوقعا ان تكون هناك مبادرة من 
الكويت للشعب العراقي حتسب لها 
في هذا املجال، متحدثا عن الديون 
العراقية، مشيرا الى ان اإلمارات 
وروسيا وغيرهما من الدول أسقطت 
الديون عن العراق، متمنيا ان تنظر 
الكويت لهذا األمر، مبينا ان املالكي 
س����يحمل رغبة حقيقية في إنهاء 

امللفات العالقة دفعة واحدة. ولدى سؤاله عما اذا كان سيجدد 
دعوة العراق بإنهاء الديون، ق����ال هذا مطلب العراق منذ زمن 
وكل زيارات املسؤولني العراقيني يجددون فيها الدعوة إلسقاط 
الديون عليه. وحول امللفات التي يتم التحضير ملناقشتها مع 
املالكي قال الدباغ ان امللفات كلها س����تكون مطروحة وأبرزها 
احلقول املشتركة واحلدود واخلطوط اجلوية وقضيتا املفقودين 
واألرش����يف. ولدى سؤاله عن س����بب تأخر العراق في ترسيم 
وصيان����ة العالمات احلدودية وم����دى قبوله للعرض الكويتي 
بتعوي����ض املزارعني املخالفني قال الدباغ »ان القضية ليس����ت 
مخالفات وامنا هي جزء من امللفات العالقة، مبينا رؤية العراق 
في حل القضايا بأن يكون هذا احلل ضمن حزمة واحدة، مشيرا 
الى ان قضية ترسيم العالمات واحلدود واملزارعني ليست منفصلة 

عن القضايا األخرى ويجب مناقشتها بروح أخوية.
وبينما أكد الدباغ ان العراق يتطلع للمستقبل أشار الى انه 
إذا تب����ني ان النظرة في الكويت هي ت����رك املاضي فإن احللول 
ستكون سهلة، مشيرا الى ان الطرفني يحتاجان لقرارات شجاعة 
حل����ل القضايا بطريقة تضمن حفظ احلقوق للجانبني. وتابع: 
الظروف متاحة للتخلص من املاضي الذي يطغى على العالقة 
والتوجه نحو ش����راكة اقتصادية، عل����ى وجه اخلصوص لكل 
هذه امللفات التي تعيق الوصول الى شراكة استراتيجية، مبينا 
ان توافر ش����راكة اقتصادية يعطي للكويت مؤشرا بأن النظام 
العراقي احلالي ينش����د االستقرار لهم، مش����يرا الى انه عندما 
تترابط املصالح االقتصادية س����تكون هناك ضمانة لعدم خلق 
أي نوع من التهديدات. وبخصوص ميناء مبارك قال الدباغ »ال 
نريد أن يكون محل جتاذب إعالمي بني الطرفني وامنا سنناقشه 
بش����كل هادئ مع الكويت«، مش����يرا الى ان العراق يشعر بأنه 
يهدد مالحته ولذلك يريد تطمينات كويتية. واضاف: للكويت 
حق س����يادي في بناء امليناء ولكن يجب أال يتس����بب بأضرار 

للمصالح العراقية.
بيان عاكوم  ٭

د.علي الدباغ

ش����دد نائب وزير الديوان األميري الشيخ علي اجلراح على 
أهمية الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى اليابان، معبرا عن فخر الكويت بهذه الزيارة، مؤكدا 
عمق العالقات الكويتية � اليابانية املبنية على الصداقة واالحترام. 
كالم اجلراح جاء في تصريح للصحافيني على هامش االحتفال 
الذي أقامه السفير الياباني لدى البالد ياسويوشي كوميزو مساء 
اول من امس مبناس����بة مرور عام على كارثة تسونامي وذلك 
للتعبير عن الشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا ملساعدتهم 
ووقوفهم مع اليابان ف����ي أزمتهم وكان بحضور عدد كبير من 

اعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين لدى البالد.
وق����ال اجلراح »كما ذكر الس����فير الياباني ان الكويت دائما 
تستذكر األصدقاء الذين وقفوا معنا ايام احملن ووقفة الكويت مع 

اليابان في الكارثة التي أملت بها ليست غريبة على بالدنا«.
من جهته، رأى السفير الياباني ان زيارة صاحب السمو األمير 
مهمة جدا وتاريخية النها جاءت تزامنا مع الذكرى اخلمس����ني 
لبداية العالقات الديبلوماسية الكويتية � اليابانية، مشيرا الى 
انها س����تكون في 20 من الشهر اجلاري وستستغرق عدة ايام 
يلتقي سموه خاللها كبار املسؤولني في اليابان، مبينا انه سيتم 
التوقيع على عدد من االتفاقيات خالل هذه الزيارة أبرزها اتفاقيات 
اس����تثمارية. وعن الهدف من الدعوة ذكر السفير كوميزو انها 
»للتعبير عن شكر اليابان لصاحب السمو األمير بهذه العالقات 
القوية ولتقدميه 5 ماليني برميل نفط كتبرع لبالدنا بعد الكارثة 
البيئية التي تعرضنا لها جراء زلزال تسونامي«، الفتا الى انهم 
يشعرون بعمق الصداقة واحملبة من الكويت وشعبها وأنهم لن 
ينسوا هذه الوقفة أبدا. وحتدث عن عهد العالقات بني البلدين، 
مشيرا الى انها بدأت قبل إقامة العالقات الديبلوماسية اي منذ 
عام 1955 عندما أخذت الكويت وكالة باناسونيك لاللكترونيات 
وشركة الساير كانت اول ش����ركة حتصل على وكالة سيارات 
تويوتا في الشرق األوسط، إضافة الى الشركة العربية للنفط 
وهي شركة يابانية، مشيرا ايضا الى ان مطار الكويت بنته شركة 
يابانية، هذا الى جانب التعاون الثقافي والتعليمي واالقتصادي 
بني البلدين. وبينما بني السفير الياباني دعم بالده لقرار االحتاد 
األوروبي بش����أن االزمة السورية، دعا ايران الى اثبات وتأكيد 
سلمية برنامجها النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
النووية، الفتا الى وجود ش����كوك عديدة في حل هذه القضية 

سلميا، مطالبا ايران بالرد على كل األسئلة املطروحة عليها.
بيان عاكوم  ٭

السنان لعقد مؤمتر الشباب
في أقرب وقت

أعرب مدير ادارة األحداث بوزارة الشؤون د.عبداللطيف السنان 
عن شكره وعمق اعتزازه ملجلس الوزراء لترجمة توجيهات ومبادرة 
صاحب السمو األمير بتوجيه الديوان األميري لعقد مؤمتر وطني 
للشباب والتي تعد اشارة واضحة الهتمام سموه بالشباب. وأوضح 
السنان أننا كجهة حكومية تهتم بالشباب طالبنا مرات عديدة بعقد 
مؤمترات وجلان حكومية حلماية 
القضايا والتي  الشباب من بعض 
جدت على املجتم���ع الكويتي ولم 
يعتد عليها كزج الشباب بالتشنجات 
السياسية وقضايا العنف والضرب 
وسب الصحابة والسرقة وغيرها 
من القضايا التي تؤدي الى املساءلة 
القانونية وجاءت مبادرة س���موه 
واهتمامه باخلطاب األميري بإيالء 
قضايا الش���باب مزيدا من العناية 
واالهتم���ام والبح���ث ع���ن حلول 
ملش���كالتهم وصياغة برامج تلبي 
طموحاتهم وتطلعاتهم املستقبلية 
وهذا ما دعا اليه سموه لتكليف الديوان األميري ومجلس الوزراء 
لعقد هذا املؤمتر الوطني للشباب ويخرج مبجموعة من التوصيات 
في صورة وثيقة تساهم في تسخير طاقات الشباب خلدمة الوطن 
السيما ان الشباب هم ذلك القطاع احليوي العريض ممن تتراوح 
أعمارهم ما بني الثامنة عش���رة واخلمس���ني وهي الشرعية التي 
متث���ل تركيز الهيكل الكويتي للقطاع األكبر من الناحية العددية 
مما يجعلهم عناصر مهمة في االستقرار. واختتم تصريحه معربا 
عن أمله في ان يعقد هذا املؤمتر عن قريب ويدعى إليه مؤسسات 
املجتم���ع الكويتي واملدني التي تهتم بهذه الش���ريحة، مع تنفيذ 
توصيات املؤمتر لتالفي حدوث سلوكيات منحرفة في مجتمعنا 
وان تكون هناك آليات واضحة ومدروسة لتنفيذ ما سيقره مؤمتر 

الشباب وتكون هناك محاسبة في تطبيق التوصيات.
بشرى شعبان  ٭

د.عبداللطيف السنان

الشيخ علي اجلراح والسفير الياباني ياسويوشي كوميزو

رئيس الوزراء عاد إلى البالد بعد إجراء فحوصات طبية معتادة
عاد سمو رئيس مجلس الوزراء 
املبارك بحفظ اهلل  الشيخ جابر 
ورعايته مس���اء امس الى ارض 
الوط���ن بعد رحلة خاصة اجرى 
خاللها الفحوصات الطبية املعتادة 

التي تكللت بالنجاح.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه 
لدى وصول���ه الى مطار الكويت 
الدولي سمو الشيخ ناصر احملمد 
والنائ���ب االول لرئيس مجلس 
الداخلية الشيخ  الوزراء ووزير 
احمد احلمود ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الفريق الركن 
الشيخ احمد اخلالد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الدولة لش���ؤون مجلس  ووزير 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، وعدد 
من الوزراء والشيوخ واحملافظني 
وكبار املسؤولني بالدولة وديوان 

الشيخ أحمد اخلالد مرحبا بسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املباركسمو رئيس مجلس الوزراء. سمو الشيخ ناصر احملمد في استقبال سمو رئيس الوزراء لدى عودتهسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مصافحا سمو الشيخ ناصر احملمد

نظمته اجلمعية الثقافية النسائية مبناسبة يوم املرأة العاملي في ساحة اإلرادة

 اعتصام »8×8 حقوق دستورية متكافئة« للمساواة مع الرجال

مبا يكفل لهن س���بل العيش الكرمي 
بعدالة وامن وطمأنينة.

إم���داد امل���رأة ف���ي جمي���ع  االنتخاب���ات الت���ي ينتخب 5
اعضاؤها باالقتراع العام كجمعيات 
التعاونية  العام واجلمعيات  النفع 
واملجل���س البل���دي ومجلس األمة 
الترش���يحات ملناص���ب  وجمي���ع 

املختاريات واحملافظات.
منح املرأة احلق في احلصول  الق���روض املصرفية 6 عل���ى 
والرهون العقاري���ة وابرام العقود 

وادارة املمتلكات واملشاريع.
إدخ���ال التعديالت املطلوبة  لس���د الثغرات ف���ي قانون 7
التأمين���ات االجتماعية فيما يعزز 

حقوق الكويتيات املؤمن عليهن.
انش���اء مجلس أعلى للمرأة  يضع خطة وطنية استراتيجية 8
للنهوض في املرأة لضمان مشاركتها 
العادل���ة في السياس���ات واآلليات 
القانوني���ة واحلياة العامة وبرامج 

التنمية.
السيدات في بيان مت  واعتبرت 
توزيعه على اجلمهور حتت عنوان 
»حق���وق دس���تورية متكافئة« ان 
إقرار حقوق  هناك حتديات تواجه 
املواطنة الكامل���ة والفاعلة خاصة 
في مواقع القي���ادة وعمليات صنع 
القرار والتصدي للعقبات املجتمعية 

املتراكمة واحداث التغيير.
وأكدت ان املرأة الكويتية التزال 
تساهم بجهودها الذاتية في تغيير 
اإلرث الثقافي الذي يعمل على حتجيم 
دورها املجتمعي واقصائها من العملية 
السياس���ية ومحاولة اقناعها بعدم 
كفاءتها في هذا املجال، غير انه على 
الرغم من التقدم الذي يجري احرازه 
من اجل حتقيق املساواة بني املرأة 
والرجل في عمليات التنمية البشرية 
والتطوير، اال ان وتيرة التقدم بطيئة، 
حيث التزال املرأة ممثلة متثيال ناقصا 
على جميع مستويات القيادة، كما ال 

يجد صوتها اذانا صاغية.
وقالت ان هذه املناس���بة فرصة 
لتجديد املطالب النسوية في تفعيل 
حقوقنا الدستورية املتكافئة والتي 
تتماشى مع املطالبات الدولية، لذلك 
جاءت حملة »8*8« والتي تدش���ن 
مطالباتنا حلقوق متكافئة في 8 مارس 
وبتفعيل املادة 8 من الدستور الكويتي 
ملزيد من األمن والطمأنينة وتكافؤ 
الفرص للمواطنني، مؤكدين ضرورة 
تبني احلكومة تدابير مؤقتة تستهدف 
التعجي���ل باملس���اواة الفعلية بني 
املواطنني من الرجال والنساء بغرض 
خلق معايي���ر متكافئة في الفرص 
واملعاملة على ارض الواقع في جميع 
املجاالت االجتماعية واالقتصادية 

واإلدارية والسياسية.
وطالبت بعم���ل املزيد من اجل 
اإلسراع في إشراك املرأة في هيئات 
صنع القرار الرسمية وزيادة تأثيرها 
على عملية صنع القرار ومساهمتها 
التنمية  االيجابية في دف���ع عجلة 

وتطوير املجتمع.
حمد العنزي  ٭

حقوقها وابعادها عن التعس����ف، 
واصفة في الوقت نفس����ه ساحة 
احلض����اري  بالش����كل  اإلرادة 
ال����ذي يعبر وي����دل على احلرية 

والدميوقراطية.

وجاء نص البيان الذي وزعه 
المنظمون خالل االعتصام 

ام����س  دش����نت املتجمع����ات 
حمل����ة 8*8، ومت اعالن 8 قضايا 
اس����تراتيجية ع����ام 2020 ذات 
األولوية في مطالب املرأة الكويتية 
في احلقوق الدستورية املتكافئة 

وهي:
اتخ����اذ التدابير في جميع  امليادين لكفالة متكني وتطور 1
املرأة وتقدمه����ا وتعزيز مكانتها 
املجتمعية واالعتراف باملسؤولية 

الوطنية املشتركة.
تبن����ي برام����ج توعوي����ة  وتثقيفية لتعديل األمناط 2
السلوكية للمجتمع بهدف حتقيق 
القضاء على الع����ادات واألعراف 
املتحي����زة والتي تقلل من ش����أن 

املرأة.
دعم حقوق املرأة في شغل  العامة والتمتع 3 الوظائف 
بالف����رص الوظيفية العادلة على 
جميع املستويات احلكومية وتقلد 
القيادية  املناص����ب احلكومي����ة 
ومناصب اتخاذ القرار، وتشريع 

قوانني تضمن هذه احلقوق.
املرأة املطلقة واألرملة  منح  وغير املتزوجة جميع احلقوق 4
املدني���ة واالجتماعية واالقتصادية 

املرأة عن مجلس األمة  غياب 
واحلكوم����ة كان عن����وان حملة 
»8×8 دس����تورية متكافئة« التي 
نظمتها اجلمعية الثقافية النسائية 
مبناس����بة يوم املرأة العاملي في 
س����احة اإلرادة أم����س، بحضور 
عدد كبير من املشاركني واملهتمني 

بقضايا املرأة. 
الناش����طة السياسية  وأكدت 
فائزة العوضي أن املطلوب حاليا 
م����ن املرأة الكويتي����ة بعد نتائج 
االنتخابات األخيرة ان تبرز حقوقها 
من اجل ضمان املساواة والعدالة 
وتكافؤ الفرص بينها وبني الرجل، 
خصوصا ان املرأة دائما ما توصف 

بالتقاعس ولومها.
وقالت العوضي ان املرأة الكويت 
في املجلس السابق اثبتت قدرتها 
الوقت  وجدارتها، متس����ائلة في 
نفسه اذا كان املجتمع والناخبون 
لم يختاروا امل����رأة للوصول الى 
البرملان، فلماذا جتاهلتها احلكومة 

ايضا؟
م����ن جهته����ا، قال����ت النائبة 
الس����ابقة د.معصومة املبارك ان 
املرأة الكويتية شعرت باإلحباط 
الكبير م����ن نتائ����ج االنتخابات 
األخيرة، وبإحباط أكبر من تغافل 
احلكومة لها وعدم اعطائها مقعدا 
في التشكيل الوزاري أيضا، مشددة 
في الوقت نفسه على أن التنمية 
والدميوقراطية في ظل غياب املرأة 
ال ميك����ن ان تتحقق����ا على أرض 

الواقع.
وأضاف����ت: العالم كله يحتفل 
باليوم العامل����ي للمرأة من خالل 
املسيرات إال في بعض الدول التي 
اختفت عنها هذه االحتفالية بسبب 
اشكاليات ثقافية واجتماعية، وال 
ننس����ى ان الهدف الرئيس����ي من 
وراء ه����ذه االحتفالية هو تذكير 
وتوعية املجتمعات مبكانة املرأة 

في املجتمع.
واعتبرت أن جتمعهم في ساحة 
اإلرادة هو إيصال رس����الة ولفت 
االنتب����اه الى املجتمع من ان دور 
املرأة هو مساو ومتكافئ مع دور 
املرأة، وخصوصا ان املادة 29 من 
الدستور نصت بش����كل صريح 

على ذلك. 
م����ن جانبها، قال����ت أمني عام 
اجلمعية الثقافية النسائية لولوة 
العاملي  اليوم  ان احتفالي����ة  املال 
للمرأة متر على الكويت هذه السنة 
وسط أجواء مختلفة يخيم عليها 
احلزن واأللم واحلس����رة لغيابها 
داخل مجلس����ي األمة والوزراء، 
مؤكدة ان امل����رأة الكويتية يحب 
ان تفتخر بانها لديها سجل كبير 
وحافل باالجن����ازات التي تفتخر 

بها. 
من جهتها، أكدت أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة الكويت د.مرمي 
حس����ن أن الدولة اعطت وقدمت 
الكثير ألبنائها، وأضافت ان املرأة 
الكويتية حتتاج اليوم الى املساندة 
ووق����وف الرج����ل ملناصرتها في 

)محمد ماهر( جانب من املعتصمات في ساحة اإلرادة رافعات الفتات املساواة املتكافئة  

مطالبة بحقوق املرأة
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