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خالل لقاء تعريفي مع طلبة زائرين من جامعتي كلورادو وتفتس في أميركا

الشارخ: التحول والتقدم اإليجابي للمرأة يأتيان 
عبر المطالبة الداخلية ال بالضغوط الخارجية

لميس بالل
رأت األس����تاذة في األدب املق����ارن وحقوق املرأة 
السياسية د.العنود الشارخ أن التحول والتقدم اإليجابي 
للمرأة البد أن يأتي ببطء وعب����ر املطالبة الداخلية 
وليس بضغوط خارجية، فاملوروث الغربي ال يصلح 
كأسلوب معاجلة، الفتة إلى »أن مفهوم الدميوقراطية 
يختلف حسب طبيعة البلد، فاحللول التي تصلح في 
الدول الغربية ال تصلح في مجتمعات تقودها العالقات 
العائلية، كقضية العنف األسري فإن لم يفهموا نظامنا 
االجتماعي فسيستعصي عليهم فهم وضعنا« حديثها 
جاء خالل لقاء تعريفي مع طالب زائرين من جامعتي 
كلورادو وتفتس بالواليات املتحدة األميركية في مقر 

اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية.
 قدوم الطلبة كان خالل االجازة الشتوية للتعرف 
على احلركة الدميوقراطية في الكويت وللتعرف على 
سياسة الكويت واخلليج، وبدأ اللقاء بتعريف رئيسة 
اللجنة االعالمية في اجلمعية الثقافية النسائية شمايل 
الشارخ الوفد على نشاطات اجلمعية كجمعية نفع 
عام والتي تكلمت خالل اللقاء عن التحديات القانونية 
التي تواجه املرأة في الوضع احلالي، وأش����ارت إلى 
»أن امل����رأة الكويتية حققت ما ل����م حتققه أي امرأة 
وذلك بنجاحها في دخول مجلس األمة عبر التصويت 
دون احلاج����ة لنظام الكوتة«، الفتة إلى »أن املجتمع 
الكويتي في الوقت الراهن أصبح لديه قبول بوجود 
املرأة في املراكز القيادية السياس����ية، وقد جاء هذا 
نت����اج حصاد عمل وجهد كبير بذلته املرأة الكويتية 
إلثبات وجودها كجزء ال يتجزأ من نسيج املجتمع«، 
متابعة »علما بأن املناطق احملظورة عن املرأة الكويتية 
س����تنتهي، فأصبح مفه����وم الديوانية لدينا مختلف 
وأصبح مبقدور النس����اء أن يشاركن في الديوانيات 
والتي كانت عبارة ع����ن مجلس يضم الرجال فقط، 
يقومون من خالله باحلوار حول كل املواضيع سواء 

السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية«.

إلغاء القانون الجنائي

وطالبت بإلغاء القانون اجلنائي جلرائم الشرف، 
مشيرة إلى أنه مجحف في حق املرأة ومخالف للمنطق 
والدس����تور، مؤكدة أنه قان����ون يعتمد على العادات 
والتقالي����د القبلية التقليدية، وال عالقة له بالقوانني 

اإلسالمية.
وقالت »نحن نعتز ونفخر بالكويت كونها دولة 
قيادية خاصة في منطقة اخلليج من جانب املمارسات 
الدميوقراطية واملطالبة باحلقوق«، مشيرة إلى »أننا 
لن نكتفي بوصول املرأة إلى قبة البرملان بل البد من 
أن نكس����ر احلاجز الزجاجي الذي يحول دون تولي 
امل����رأة ملنصب القضاء أو املدعي العام، خاصة أنه ال 
يوجد مبرر دستوري لذلك«.  من جهته عبر الطالب 
في جامعة كولورادو جيريس جورد عن استحسانه 
للحرية التي تتمتع بها املرأة الكويتية في مجال العمل 
السياسي مقارنة بدول الشرق األوسط االخرى، مشيدا 
بالنشاط الذي تقوم به املرأة الكويتية على مستوى 
العمل السياسي، كما أثنى على عمل اجلمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية وكيف ان عضوات مجلس ادارتها 
قادرات على التعبير عن آرائهن والتطرق الى املشكالت 

املجتمعية وطرق التعامل معها وحلها.

وأشار الى ان زيارتهم الى الكويت شملت زيارات 
عدي����دة الى اكثر من جه����ة حكومية وخاصة وعامة 
ومنها الديوانية، معبرا عن اعجابه بوجود الديوانيات 
في الكوي����ت حيث انها فاعلة وتعد احدى وس����ائل 
التعبير عن األفكار املتعددة على جميع املس����تويات 
االجتماعية االقتصادية والسياس����ية وعما اذا كانت 
الواليات املتحدة تتمتع مبكان مقارب للديوانية اوضح 
جورد ان ما يشبه الديوانية الى حد ما في الواليات 
املتحدة هو النادي املتخصص اما في  السياس����ة أو 
االقتصاد او غيرهما من االهتمامات اال انه في الوقت 
ذاته أكد ان الديوانيه تختلف متاما فهي أفضل وتتمتع 
ببيئة هادئة متكن كل روادها من التعبير عن آرائهم 
واالستماع الى التعليقات او االنتقادات او االضافات 

للموضوع املطروح.
وعن زيارته����م ملجلس االم����ة وانطباعهم عقب 
حضورهم الحدى اجللسات بنينّ جورد انه لم يسبق 
له ان قام بزيارة الى البرملان األميركي وانه استمتع 
لدى زيارته قاعة عبداهلل الس����الم اال انه كان مستاء 
ومستغربا لعدم اس����تماع اعضاء املجلس لبعضهم 
البعض وللمناقش����ات التي تطرح من قبل نائب او 
آخر واكتفائهم بالسير حول املمرات قائال: »لو كنت 
انا عضو مجلس االمة املتحدث لكنت افضل ان اجد 

من يستمع الي«.

الدفاع عن حقوق المرأة

وبدورها بينت الطالبة في جامعة كولورادو باميال 
ويليامسون ان ما تقوم به اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية في مجال الدفاع عن حقوق املرأه هو امر مهم 
للغاية، مشيرة الى ان املرأة في الواليات املتحدة تواجه 
ذات املواضيع واحلقوق الضائعة حيث مازالت تكافح 

من اجل متثيلها في املجتمع واالعتراف بقدراتها.
وع����ن زيارتهم الى مجلس االم����ة قالت انه مكان 
مذهل وان ما أعجبها فيه هو القدرة على احلديث مع 
رئيس مجلس الوزراء وباقي القياديني واالعضاء بكل 
اريحية مما يضيف نقطه مهمة ملجال النظام السياسي 
في الكويت بعكس ما هو حاصل في الواليات املتحدة 
األميركية حيث ال ميكن التحدث مباشرة وفقا للنظام 
السياسي مع القياديني س����واء على مستوى ممثلي 
الواليات او الدوائر لدرجة انه في بعض االحيان من 
الصعب التحدث اليه����م ومقابلتهم واحدا تلو اآلخر 
واحلصول على املعلومات منهم، ناهيك عن الصعوبات 
التي يواجهها املواطنون في الواليات املتحدة في التجمع 
واحلديث عن مواضيع »خارج الطيف«، مشيرة الى 
ان الديوانيات في الكويت تعد منفذا للتقابل وتبادل 
احلديث مع القياديني في الدولة، متمنية وجود اماكن 
مش����ابهة لها في الواليات املتح����دة األميركية قائله: 
»بالفعل سعدنا برؤيتنا مدى ارتباط الناس في الكويت 

بالنظام السياسي ومدى فخرهم به«.
ومتنت ويليامس����ون لو ان الفرصة سمحت لهم 
بااللتق����اء بإحدى عضوات مجلس االمة اال ان مجرد 
رؤية نساء الكويت عضوات في مجلس االمة يتفاعلن 
في القاعة كان امرا رائعا، قائلة: »ألننا بالفعل نتفهم 
نوعية الصراع الذي واجهته املرأة الكويتية في سبيل 
الوصول الى البرملان واحلصول على حقها السياسي 

وان رؤيتهن في املجلس هو التاريخ بعينه«.

د.العنود الشارخ وشمايل الشارخ خالل اللقاء التعريفي

تكرمي الفريق الركن محمد البدر

الفريق الركن املتقاعد محمد البدر وعلي العبيد وكامل الزيدان والعقيد الركن املتقاعد محمد الفارسي في لقطة جماعية مع بعض موظفي شركة خدمات القطاع النفطي وفريق متابعة القرارات األمنية

جانب من الطلبة

شركة خدمات القطاع النفطي كّرمت لجنة متابعة القرارات األمنية

البدر: الروح المعنوية للعاملين بالمنظومة األمنية في القطاع 
النفطي تطمئن إلى أن المصدر الرئيسي القتصادنا بأيد أمينة

النفطي علي احمد العبيد كلمة بهذه املناسبة 
اكد فيها ان الش���ركة تتشرف بعمل حفل 
تكرمي ألفراد جلنة متابعة القرارات األمنية 
برئاسة الفريق الركن املتقاعد محمد البدر 
والذين بفضل تعاونهم مع الشركة وعملهم 
بكل اخالص استطاعت شركة خدمات القطاع 
النفطي حتقيق استراتيجيتها املوضوعة 

باملنظومة األمنية الشاملة.
واكد العبيد ان التعاون مع اللجنة مازال 
مستمرا وفي بعض املشاريع املستقبلية 
كأمن مجمعات التصدير واحلقول النفطية، 
واختتم العبيد كلمته بتوجيه كل التقدير 
والشكر والعرفان من الشركة الى اللجنة 

على هذا التعاون املثمر.
ثم قام كل م���ن رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب باالنابة لشركة خدمات 
القطاع النفطي على العبيد ونائب العضو 
املنتدب للخدمات الفنية للش���ركة كامل 
الزيدان بتكرمي رئيس جلنة متابعة القرارات 
األمنية الفريق الركن املتقاعد محمد البدر، 
والعقيد الركن املتقاعد محمد الفارس���ي 

وباقي اعضاء اللجنة.

النفطية مبعزل عن اجليش والش���رطة 
واحلرس الوطني وهذا ما ذهبت اليه دول 

كثيرة.
كما ألقى رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب باإلنابة لش���ركة خدمات القطاع 

واضاف البدر انه على الرغم من ان الشركة 
حديثة اال ان ما ملسناه من روح معنوية 
وجدية في العمل يجعلنا مطمئنني وامتنى 
ان يأتي اليوم الذي نرى فيه رجال شركة 
خدمات القطاع النفطي يؤمنون املنشآت 

أكد رئيس جلنة متابعة القرارات االمنية 
الفريق الركن املتقاعد محمد البدر ان فن 
مقاومة االرهاب فن جديد السيما ان الوقاية 
من شره امر صعب لكن ما ملسناه من روح 
ومعنويات عالية لدى الش���باب الكويتي 
العاملني في املنظومة األمنية الشاملة فيما 
بني فريق اللجنة وشركة خدمات القطاع 
النفطي تطمئننا الى ان املصدر الرئيسي 

القتصاد الدولة بأيد أمينة.
وعبر البدر في حفل تكرمي جلنة متابعة 
القرارات االمنية الذي اقامته شركة خدمات 
القطاع النفطي احدى ش���ركات مؤسسة 
الكويتية مبناس���بة تأس���يس  البترول 
املنظومة األمنية الشاملة عن شكره وتقديره 
لهذا التكرمي، مؤكدا ان ما مت القيام به من 
تأسيس املنظومة األمنية الشاملة ما هو 
إال واجب وعليهم ادائ���ه، وقال البدر ان 
الشركة كانت حلما واصبحت حقيقة حني 
اسند اليها اجلانب االمني للقطاع النفطي 
لتتفرغ الشركات النفطية للتنقيب واالنتاج 
والستراتيجية النفط في الكويت لكونه 
املصدر الرئيس���ي لهذا البلد ومستقبلها، 

جائزة فهد األحمد الدولية للعمل الخيري تستعد للحفل الختامي
قال االمني العام جلائزة الشيخ فهد 
األحمد الدولية للعمل اخليري د.شبيب 
الزعبي ان ادارة جائزة الشيخ فهد األحمد 
الدولية للعمل اخليري تعمل حاليا على 
االعداد للحفل اخلتامي للنسخة األولى 
من جائزة الشيخ فهد االحمد لعام 1431ه� 

- 2010م.
الفائزين  واكد الزعب���ي ان تك���رمي 
واملشاركني في املسابقة لهذا العام، سيكون 

بعدما حدد موعد حفل التكرمي والذي من 
املقرر عقده 18 اجلاري، مش���يرا الى انه 
متت مراسلة الفائزين وارسال خطابات 
تهنئة لهم على هذا الفضل، كما مت ارسال 
دعوات للذين هم خارج الكويت ليتسنى 

لهم حضور هذا احلفل.
واوض���ح الزعبي ان حف���ل التكرمي 
س���يكون مميزا، حيث سيحضره اكثر 
من مائة ش���خصية اس���المية خارجية 

ومحلية من الذين له���م عناية بالعمل 
اخلي���ري وتطويره والعم���ل على رفع 
رايته على جمي���ع االصعدة، مبينا انه 
سيشمل مقابالت خاصة تتعلق بالعمل 
اخليري ولقاءات علمية وورشا مهنية 
كلها تصب في صال���ح العمل اخليري 
االنساني وسبل تطويره والنهوض به 

الى اعلى الدرجات.
وحول اسماء الفائزين في هذه اجلائزة 

بني الزعبي ان القائمني على هذه اجلائزة 
اعلموا الفائزين بالنتائج، مشيرا الى ان 
هذا االعالن سيكون خالل مؤمتر صحافي 
سيتم عقده قبل احلفل بايام قليلة، مشددا 
في الوق���ت ذاته على ان العمل اخليري 
يعتبر صمام االم���ان ملجتمعاتنا وانه 
دليل االنسانية عندنا، وانه يجب علينا 
جميعا االعتناء به والعمل على النهوض 

الى اعلى عليني.

الباحثون النفسيون واالجتماعيون ومحضرو العلوم 
اعتصموا أمام مبنى وزارة التربية يطالبون ببدل السكن

جانب من الباحثني االجتماعيني والنفسيني ومحضري العلومبدر الفريح وغنيمة الرخيمي

)محمد ماهر(

محمد هالل الخالدي
جتمع عدد كبير من الباحثني 
النفسيني واالجتماعيني ومحضري 
العلوم أمام املبنى الرئيسي لوزارة 
التربية صب���اح امس للمطالبة 
ببدل س���كن وذلك بعد تصريح 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود حول 
املدنية  موافقة دي���وان اخلدمة 
مبدئيا على زيادة بدل الس���كن 

للمعلمني ليصبح 150 دينارا.
وق���ال عدد م���ن الباحثني ل� 

التجمع سلمي  »األنباء« ان هذا 
هدفه ايص���ال معاناتهم والظلم 
الواقع عليهم الى الوزيرة، مشيرين 
الى انهم سئموا من كثرة املطالبات 
وسماع الوعود من املسؤولني دون 
ان يتحقق اي شيء من مطالبهم، 
كما قام بعض العاملني في مكتب 
اقناع  الوزارة مبحاوالت  وكيلة 
الباحثني املتجمهرين بالدخول 
ملبن���ى ال���وزارة واالجتماع مع 
الوكيل املساعد لشؤون التنمية 
التربوي���ة بدر الفري���ح اال انهم 

رفضوا في بداية األمر وأصروا 
عل���ى االس���تمرار بالوقوف في 
اخلارج، ال���ى ان خرجت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
وحتدثت معهم وطلبت التصرف 
بصورة حضارية واحترام النظام، 
وقالت لهم ان الوزارة حريصة كل 
احلرص على مصاحلهم وحقوقهم 
الدخول للمسرح  وطلبت منهم 
وعرض مطالبهم بهدوء وحكمة 
للوكيل املساعد لشؤون التنمية 

التربوية فاستجابوا.

بع����د ذلك حتدث الفريح مع 
الباحثني النفسيني واالجتماعيني 
العلوم املتجمهرين  ومحضري 
بعد دخولهم للمسرح قائال ان 
العقد ش����ريعة املتعاقدين وان 
بنود عق����د العمل ب����ني وزارة 
التربية وبينهم واضحة وليس 
فيها ما يلزم الوزارة ببدل السكن 
وهم وافقوا على هذا العقد ولم 
يجبرهم احد، واضاف قائال: ومع 
ذلك أؤكد لكم أنني كمسؤول عن 
هذا القطاع ادعم مطالبكم وعن 

قناعة تام����ة كوني كنت معلما 
واعرف طبيعة عملكم واعرف 
انكم تستحقون، وزاد: انني اعدكم 
بأن انقل مطالبكم لوكيلة الوزارة 
وللوزيرة بخصوص اقرار كادر 
خاص للباحث����ني االجتماعيني 
والنفس����يني وبخصوص اقرار 
بدل س����كن أس����وة باملعلمني، 
وطلب منهم كتابة »معروض« 
يتضمن هذه املطالبات، مؤكدا 
انه سيتابع ويدعم هذه املطالب 

حتى تتحقق قريبا.

جمعيـة الفـروانـيـة التعاونيــة

فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س االدارة
لعام 2010

جمل�س الإدارة

بناءاً على قرار جمل�س الإدارة رقم 2009/12 املنعقد يف 2009/12/28 تعلن جمعية الفروانية التعاونية عن :

2010/1/4 وملدة )30(  2010 اعتبارا من يوم الثنني املوافق  اأول : فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الدارة لعام 

ثالثـون يومــا ينتهــي بنهايــة  دوام يــــوم  الثالثــاء املوافــق 2010/2/2 وذلك لنتخاب ثالثة اأع�ضاء بدًل من 

املنتهية مدة ع�ضويتهم وذلك ح�ضب ال�ضروط التالية:

اأو اكرث . 1 - ان يكون املر�ضح بالغا من العمر )21( احدى وع�ضرون �ضنة ميالدية كاملة 
2 - ان يكون املر�ضح قد م�ضى على ع�ضويته يف اجلمعية �ضنة ميالدية كاملة.

3 - ان يكون املر�ضح م�ضتكماًل مللف ع�ضويته يف اجلمعية مع �ضرورة اح�ضار امل�ضتندات التالية:
اأ - البطاقة املدنية ال�ضلية و�ضورة عنها و�ضورة اجلن�ضية.  

ت - اذن من جهة العمل للع�ضكريني. ب - �ضورة �ضخ�ضية.    

 2010 لعام  القيام بتدقيق ح�ضابات اجلمعية  الذين يرغبون يف  باب قبول طلبات مراقبي احل�ضابات  ثانيًا: فتح 

مت�ضمنًا قيمة التعاب التي يحددها املتقدم بالظرف املختوم وت�ضليمه لإدارة اجلمعية وذلك خالل الفرتة من 

يوم الثنني املوافق 2010/1/4 وملدة ثالثون يومًا وتنتهي بنهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2010/2/2.

ثالثًا: على اع�ضاء اجلمعية العمومية �ضرورة مراجعة اجلمعية ل�ضتكمال ملفاتهم واح�ضار �ضورة البطاقة املدنية 

اجلديدة.


