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د.سعاد الطراروةد.خديجة احملميدشيخة النصف غنيمة احليدركوثر اجلوعاند.فاطمة العبدلي

اجتماع تنسيقي للمؤتمر الثاني لصناعة الطاقة في الوطن العربي
دارين العلي

ترأس الوكيل املساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء واملاء 
ورئي���س اللجنة العلمية للمؤمتر الثان���ي لصناعة الطاقة في الوطن 
العربي د.مش���عان العتيبي أمس اجتماعا لرؤساء اللجان العاملة مع 
ش���ركة اكزيكون للمعارض واملؤمترات املنظمة للمؤمتر الذي سيعقد 
حتت رعاية س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد خالل 

الفترة من 15-17 نوفمبر 2009 بفندق كورت يارد � الراية.

»رعاية األحداث« تنظم دورات تأهيلية
 بالتنسيق مع »التطبيقي«

 بشرى شعبان
اعلن مدير ادارة رعاية االحداث عبداللطيف السنان انه في اطار 
التعاون والتنس���يق بني االدارة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب تقوم االدارة بتنظيم دورات عدة للنزالء ضمن البرنامج 
للس���نة احلالية 2010 كدورات فنية لنزي���الت دار الرعاية للفتيات 

لالستفادة منها.

أكدن أن القرار ال يعني تمّرد المرأة على الرجل

ناشطات في حقوق المرأة: تحية للقضاء الذي أنصفنا 
برفع  وصاية الرجل عن جواز  سفر المرأة وحرية تنقلها

ش�يخة النصف: تغيير الم�ادة أعاد الوضع إلط�اره الصحيح وس�يفتح الباب أمام المزي�د من الحقوق
فاطمة العبدلي: القرار ال يخالف الشريعة اإلسالمية والمادة السابقة ليست لها قيمة أمام إنجازات المرأة
خديج�ة المحمي�د: المرأة ش�خصية مس�تقلة وإلنصافه�ا أكثر البد م�ن تغيي�ر الكثير م�ن القوانين

سعاد الطراروة: نتمنى أن يلحقه حكم آخر بعدم دستورية »األحوال الشخصية«كوثر الجوعان: حكم أنهى جداًل اس�تمر لعقدين وينس�جم مع واقع المرأة
غنيمة الحيدر: القرار حّرر المرأة من س�لطان المش�رعين 

أطلقت ش���ركة نفط الكويت حمل���ة »خفف وزنك«، وذلك عبر 
برنامج »س���امو« اخلاص بتخفيف الوزن ذاتيا، والذي يركز على 
حتفيز األشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة للتغلب على 

هذه املشكلة ذات األبعاد الصحية الضارة.
وأشاد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في الشركة سامي 
الرشيد بهذه احلملة وبجهود القائمني عليها، مؤكدا أنها تهدف إلى 
نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة وإيجاد وسائل عملية 
للتخلص من الوزن الزائد الذي يتهدد حياة األفراد، داعيا العاملني 
وغيره���م إلى التفاعل اإليجابي مع احلملة، األمر الذي ميكنهم من 

التمتع بحياة صحية خالية من األمراض.
من جانبه، حث مدير مستشفى األحمدي د.عماد العوض العاملني 
في الشركة على التجاوب مع هذه احلملة احليوية، وذلك مبراقبة 
أوزانهم باستمرار، واتخاذ السبل الكفيلة بتفادي الزيادة املفرطة 

في الوزن.
وقامت الشركة بتوزيع ميزان الطاقة ومقياس الطول على عدد 
من مرافقها لتمكني املوظفني من متابعة أوزانهم وإرشادهم لطرق 
التواصل مع اجلهات املختصة باملستشفى لتقدمي أوجه املساعدة 

الالزمة لهم.
ويقود ه���ذه احلملة كل من رئيس فري���ق التخطيط الصحي 
باملجموعة الطبية عادل الرفاعي ومساعد رئيس خدمات الرعاية 
الصحية األولية د.عارف العباس���ي واللذان كانا وراء هذه الفكرة 

اخلالقة واملبادرة الطيبة.

»خفف وزنك« في »نفط الكويت«

في البداية رئيسة اجلمعية النسائية الثقافية االجتماعية شيخة 
النصف اعتبرت ان قرار احملكمة الدستورية بخصوص رفع وصاية 

الرجل عن جواز املرأة وسفرها أعاد الوضع الى إطاره الصحيح.
وأضافت »هذا هو الوضع الذي كان يجب ان يطبق منذ زمن ألن 
املادة فيها شبهة دستورية«، موضحة ان الدستور الكويتي يعطي 
املواطنة الكاملة للمرأة وكرامتها، وبالتالي مادامت لها احلرية الكاملة 

فال مبرر لوجود هذه املادة.
ورأت النصف ان تغيير هذه املادة رفع الشبهة الدستورية التي 
كانت موجودة في القانون ألن منع املرأة من االستقاللية في هذا األمر 

ضد القانون والدستور الذي كفل احلرية الكاملة للمرأة.
وقالت النصف »اليوم امل���رأة الكويتية قادرة ومتعلمة ومثقفة 
ولديه���ا اإلرادة الكاملة في اتخاذ اي ق���رار«، وبالتالي حق التنقل 

مكتسب لها في الدستور.
ورأت النصف انه البد من تعديل كل القوانني والقرارات لتتواءم 

مع املنطلقات الدستورية وإعادة التوازن بني احلقوق املختلفة.

تتوافق والشريعة اإلسالمية

د.فاطم���ة العبدلي رأت في قرار احملكمة الدس���تورية انه مقدمة 
إلعادة النظر في الكثير من القوانني التي تهضم حق اإلنسان ومنها 

حقوق املرأة.
وأضافت في الستينيات وعند وضع هذه املادة التي تخول احلق 
للزوج في إصدار جواز املرأة وجتديده والتحكم في سفرها كان مقبوال 
هذا ألن املرأة كانت وقتها في بدايات تعلمها واندماجها في املجتمع، 
ولكن نستغرب على مدى سنوات مع حتقيق التطور للمرأة وإثبات 

أهليتها في مختلف املجاالت لم تتغير هذه املادة إال اآلن.
ورأت العبدلي انه بعد دخول املرأة في املنظومة السياسية وبعد 
ان أصبحت عضوا فاعال في الوزارة واملجلس والس���لك العسكري 
لم تعد لهذه املادة اي قيمة مقابل االجنازات التي حققتها على مدى 

السنوات الطوال.
وأكدت العبدلي ان الشريعة اإلسالمية لم متنع ذلك وال يوجد اي 

املرأة وما تقوم به من دور في املجتمع مستقلة بذلك عن الرجل فيما 
يتعلق بحقوقها الش���خصية اخلاصة بها واملسؤولة عنها. واملرأة 

الكويتية اليوم تدافع عن القضايا االنسانية.
ويجب ان تتوافر لها هذه احلقوق حتى ان لم تتوافر النصوص 

الدستورية الكفيلة بذلك.

إعادة الثقة بمؤسسات الدولة

املستش���ارة القانونية وعضو هيئة التدريس د.سعاد الطراروة 
قالت في مش���اركتها انها كانت اولى املطالبات بعدم دستورية هذا 
القان���ون، ومن الواجب رفع الوصاية عن املرأة إن كانت لها االهلية 

وان تعامل كمواطن.
ومتنت الطراروة ان يكون هناك حكم دستوري آخر بعدم دستورية 
قانون االحوال الش���خصية ألنه يتعامل م���ع املرأة على انها عدمية 

االهلية مثل عقود الزواج واخللع.
وأضاف���ت: فكما ان للرجل احلق في إنهاء الزواج بالطالق، كذلك 
للمرأة حق اخللع مقابل تنازلها عن حقوقها. مشيرة الى ان القانون 
احلال���ي ال يعطيها حق اخلل���ع اال مبوافقة ال���زوج، وهذا أمر غير 

دستوري وغير شرعي.
وبينت الطراروة ان حكم احملكمة الدستورية من االحكام التاريخية 

ويسجل لرجال القضاء في ظل العبث السياسي.
ورأت ان ه���ذا احلك���م الدس���توري أعاد الثقة باملؤسس���ات في 

الدولة.
وقال���ت: هذا ما اعاد بارقة االمل من جديد الى الكويت التي كانت 

وستظل دولة مؤسسات.
وعبرت الطراروة عن سعادتها لدى سماعها اخلبر، معتبرة انه 
افضل خبر له���ذا العام، وقالت: أعرف معان���اة املرأة، ولذلك أوجه 

حتية لرجال القضاء.
وقالت: كنت أمتنى أن يأت���ي التغيير عبر نائبات مجلس االمة، 
مشيرة الى انها تثمن معاجلة وضع املرأة ليس من الناحية املادية، 

وامنا من ناحية أخذ حقوقها االنسانية.

حكم ش���رعي مينع املرأة من التنقل وإمنا ما كرس هذا هو العادات 
والتقاليد.

ال يعني تسلط المرأة

وشددت العبدلي على ان تعديل هذه املادة ومنح املرأة حريتها في 
موضوع التنقل ال يعني انها تتسلط على الرجل، ال بل على العكس 

فهذا املوضوع يبنى على التفاهم واالتفاق بني الرجل واملرأة.
وقالت العبدلي ان ه���ذا التعديل البد ان يفتح الباب امام تعديل 
كل القوانني غير الدستورية كتوفير الرعاية السكنية للمرأة، وأيضا 
حقوق املرأة املتزوجة من غير كويتي وحقوق أوالدها، وأحقية املرأة 

في ان تصبح قاضية.قرار صائب وقانوني
بدورها، اعتبرت د.خديجة احملميد ان القرار قانوني ويصب في 
مصلحة املرأة ألنها ذات شخصية مستقلة وحتكمها بعض القوانني 
الش���رعية التي تنظمها حياة االس���رة. ورأت احملميد ان هذا االمر 
سيفتح الباب النصاف املرأة في كثير من القوانني في نطاق االحوال 
الشخصية مثل قانون حضانة االبناء للمطلقات، مشيرة الى انه من 
املمكن تكييف القانون وفق املصالح الشرعية على ان يكون احلاضن 
مؤهال ماديا وايضا سلوكيا ونفسيا. ورأت احملميد ان جل ما يجب 
تعديله هو انصاف املرأة ومساواتها مع الرجل، خصوصا في املراكز 
القيادية على ان تشارك بنسبة 30% كما هو مقرر في احملافل الدولية. 
وشددت على ضرورة متكني املرأة من ممارسة حقوقها السياسية اي 
ان تصل الى البرملان بنسبة 25%، خصوصا مع وجود كفاءات كبيرة 
بني النساء الكويتيات، وبالتالي حتصل على فرصتها وتشارك في 

جميع القطاعات احلكومية واخلاصة.

تحرير المرأة

واعتبرته غنيمة احليدر خطوة ايجابية وقرارا تاريخيا يسجل 

للكويت بني الدول العربية، واضافت: لقد جاء هذا القرار لتحرير املرأة 
التي كرمها االس���الم كما انها متثل اكثر من نصف املجتمع الكويتي 
اال ان الكثير من حقوقها لم تقر ولم حتصل عليها بسبب غياب دعم 

حقوق املرأة الكويتية.
وقالت احليدر: اقدر من اصدر وغير القانون املخالف للدستور، 
مش���يرة الى ان املرأة انس���ان قادر على خدم���ة املجتمع مثلها مثل 

الرجل.

حكم المحكمة يتفق وواقع المرأة

قدمت القانونية ورئيسة معهد املرأة للتنمية كوثر اجلوعان التهنئة 
الى القضاء العادل بش���خوص رئيس واعضاء احملكمة الدستورية 
الذين حكموا بدستورية حكم املواطنة بغض النظر عن اجلنس، اي 
ان احملكمة الدستورية وهي بهذا احلكم الرائع الذي انهى جدال واسعا 
استمر اكثر من عقدين من الزمن كانت هناك مطالبات ولقاءات بشأن 
الغاء الفقرة االولى من امل���ادة 15، اال ان اخلطوة التي اقدمت عليها 

صاحبة الدعوى فلها كل الشكر على حتريك املوضوع قانونيا.
واضافت: فال ميكن للمحكمة الدستورية ان حتكم بخالف ما نص 
عليه الدس���تور، وبالتالي فإن هناك قواعد قانونية تتدرج بحيث ال 
ميكن ألي قاعدة ان تخالف االخرى، وان تكون منس���جمة مع جميع 

قوانينها وان تكون متفقة مع نصوص الدستور.
ورأت ان هذا اجلدل الذي كان مياثل اجلدل في احقية املرأة حلقها 
السياس���ي وبالتالي هذا ما نعرفه عن قضائن���ا العادل في تطبيق 

الدستور واحلكم بالغاء اي قانون
أو مادة تخالف روح الدستور.

وبينت ان أي قانون ال يتفق مع نصوص الدستور ويعرض على 
احملكمة الدستورية سيكتب له عدم البقاء.

ورأت أن حكم احملكمة مع اتفاقه مع نصوص الدستور يتفق وواقع 

بيان عاكوم
عندما ُسئلت »ما أجمل خبر سمعته في هذا العام«، أجابت: خبر 
رفع وصاية الرجل عنا في اصدار وثيقة السفر وحرية التنقل. انها 
املرأة الكويتية، وهذا هو لس��ان حال كل واحدة منهن اليوم سواء 
عانت من هذا املوضوع أم لم تعان، فجميعهن على حد سواء يدركن 
م��دى اهمية هذا القرار بالنس��بة لهن ويقلن في قرارة أنفس��هن 
»وأخيرا لنا احلرية في ش��ؤوننا اخلاصة« ولهذا يرفعن جميعهن 
أيديه��ن عالية في حتية كبيرة لرجال القضاء الذين انصفوهن من 
مغب��ة بعض القوانني التي يعتبرنها مخالفة لروح الدس��تور الذي 

ينص على أحقية املرأة باملواطنة ومساواتها مع الرجل.
ومما ال شك فيه ان هذا القرار سيخلق جدال واسعا بني اطياف 
املجتمع املختلفة بأفكارها، خصوصا من ناحية سلطان الرجل على 
امل��رأة، وهذا ما تطرقت اليه الناش��طات اللواتي علقن على القرار، 
حيث اش��رن الى انه ال يعني مترد وعصي��ان املرأة للرجل، ال بل 
عل��ى العكس، فقد يكرس املزيد من التفاهم والتوافق، مؤكدات في 

الوقت نفسه انه ال يخالف الشريعة االسالمية، بل يتوافق معها.
وعل��ى ما يبدو ان القرار فتح الباب أمام مطالب اخرى تس��عى 
امل��رأة جاهدة الى حتقيقها، حيث أملن خ��الل حديثهن ل�»األنباء« 
ان تكر الس��بحة نحو املزيد من احلقوق التي بخسها القانون في 
حقهن وعلى رأس��ها قانون االحوال الشخصية والرعاية السكنية 

للمرأة الى جانب متكني املرأة من املشاركة في املراكز القيادية.

عادل الرفاعي ود.عارف العباسي أثناء اطالق احلملة 


