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ليلى الراشد

الراشد: أناشد وزير الداخلية اإلسراع بتجنيس أبناء الكويتيات تطبيقًا للقانون
طالبت احملامية ليلى الراش���د وزير الداخلية الش���يخ 
جابر اخلالد بضرورة االس���راع بتجنيس ابناء الكويتيات 
املتزوجات من رجال غير كويتيني وعلى االخص املتزوجات 
من عدميي اجلنسية البدون، وذلك استنادا إلى الفقرة 2 من 
املادة اخلامس���ة في قانون اجلنسية الكويتية التي أجازت 
جتنيس ابناء الكويتية التي انقضت العالقة الزوجية بينها 
وبني زوجها غي���ر الكويتي، وذلك في احدى حالتي الوفاة 

أو الطالق.

وقالت ان التعامل الذي تتبعه احلكومة ممثلة في وزارة 
الداخلية ازاء حق اكتساب ابناء الكويتيات جنسية والدتهم 
اجراء يدل بشكل صارخ على امتهان املواطنة الكويتية في 
وطنها رغم س���ريان هذا القانون، وعلى الرغم من حصول 
املرأة الكويتية على حقوقها السياسية كاملة، وهو بالتالي 
يعد جتاهال تاما لتلك الشريحة التي تزيد عن نصف املجتمع 

الكويتي بكثير.
وتابعت: ففي الوقت الذي يفترض فيه ان يطبق القانون 

دون ابطاء في اعطاء ابناء الكويتيات اجلنسية بقوة القانون 
من قبل وزارة الداخلية جند صمتها مذهال من جانب نواب 
السلطة الرقابية على تنفيذ القوانني ال تفسير له اللهم اال 
استغفاال للمواطنة الكويتية التي كانت سببا رئيسيا في 
ايصال كل النواب الى البرملان وعلى االخص في دورته احلالية، 
ولكن مع االسف ان كل ما قيل ابان احلمالت االنتخابية في 
شأن قضايا كثيرة تهم املرأة وقضية جتنيس ابنائها بشكل 
خاص قد انتهت ونسيت منذ حلظة اغالق صناديق االقتراع 

واعالن نتائج الفائزين.
وعتبت احملامية الراشد كثيرا على النائبات االربع اللواتي 
يشاركن في الفصل التش���ريعي والرقابي احلالي للبرملان 
لم يحركن ساكنا جتاه حقا مصيريا الخواتهن املواطنات، 
حيث انشغلن بقضايا اقل اهمية من قضية جتنيس ابناء 
املواطنات الكويتيات من املطلقات واالرامل اللواتي أنصفهن 
القانون منذ عام 1966، ولكن احلكومة ركنت وجتاهلت هذا 

احلق بشكل يندى له اجلبني.

المجني: قانون العمل 
انتصار للحركة النقابية

اش����اد أمني الس����ر املساعد 
باالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ورئيس نقابة العاملني 
بالهيئ����ة العامة للصناعة وليد 
املجني بإقرار مجلس االمة لقانون 
العمل االهلي في مداولته الثانية 
التعديل والتطوير  معتبرا هذا 
السابق  العمل  اجلذري لقانون 
1964/38 اجنازا كبيرا يس����جل 
ألعضاء مجلس االمة واحلكومة 
وبداية لتوافق نيابي يصب في 

مصلحة العمل.
وقال املجني ان اقرار قانون 
انتصارا  العم����ل االهلي يع����د 
للحركة النقابية واجنازا تاريخيا 
حلقوق الطبقة العاملة بأكملها، 
ولو ان هذا االجناز جاء متأخرا 
اال انه يحمل في طياته الكثير من 
املزايا العمالية التي حتفظ حقوق 
العمال وحتقق لهم االس����تقرار 
في بيئة عمل مالئمة بعيدة عن 
االنتهاكات والتعسف، السيما ان 
القانون في بعض بنوده جتاهل 
بعض النقاط املهمة جدا والتي 
تخدم شريحة كبيرة من املجتمع 
وه����و البند اخل����اص بالعمالة 
املنزلية وكذلك اش����ار القانون 
الى امكاني����ة عمل هيئة للقوى 
العامل����ة دون االقرار في فصل 
نظام الكفي����ل ويعتبر هذا من 
الشروط االساسية التي تعطي 
للقانون قوة وحافزا للعمالة في 
القطاع اخلاص للعمل بشكل اكثر 
تنظيما عن السابق، على الرغم 
ان القانون اعطى ميزات للعامل 
من خالل نظام االجازات واجبار 
الرواتب  الكفيل على حتوي����ل 
ومنح العامل مرتبًا عند استحقاق 
االجازات السنوية، مستدركا انه 
البد من النظر في قانون العمل 
القوانني  اعتم����اد  الدولي قبيل 
وتعديلها ملعرفة مدى مواءمتها 
الدولية املصدق  القوان����ني  مع 
عليها من قبل وزارة الش����ؤون 

االجتماعية والعمل.

السابج: سلسلة برامج 
تخصصية لتعزيز دور 

المرأة في المجتمع
اعلنت مديرة اللجنة النسائية 
في جمعية االصالح االجتماعي 
غدير السابج انطالق سلسلة من 
البرامج التخصصية واحملاضرات 
واالنشطة املتنوعة والتي بدأت 
خالل شهر يناير اجلاري وتستمر 
حتى نهاية يوليو املقبل ويبلغ 
عددها 27 برنامجا متنوعا تناقش 
اجلوان����ب التدريبية والدعوية 
والعلمية والثقافية والصحية 
واالجتماعية واالسرية، مشيرة 
الى ان هذه البرامج تأتي في اطار 
الدور الذي تضطلع به اللجنة 
في تعزي����ز دور املرأة الكويتي 
في املجتم����ع وحرصها على ان 
تشتمل انشطتها خالل هذه الفترة 
التي تستمر سبعة شهور جميع 
فئات املجتمع النسائية. ولفتت 
الس����ابج الى ان من ضمن هذه 
البرامج التدريبية التي ستنطلق 
مساء اليوم على مسرح اللجنة 
الش����امية ضمن سلس����لة  في 
البرام����ج التي تقيمه����ا اللجنة 
برنامج بعنوان »مهارات احلياة 
الوجداني����ة« للدكتور احملاضر 
مصطفى ابوالس����عد، موضحة 
ان البرنامج سيناقش الوجدان 
الوجداني  بالذكاء  او ما يسمى 
العاطفي الذي ب����ات اهم مقوم 
للنجاح مبفهومه الشامل املتكامل 
والنج����اح املتوازن في مختلف 
مجاالت احلياة. واشارت السابج 
الى ان املشاركات سيتعرفن على 
خطت����ني للتعامل مع املش����اعر 
»االولى تتمثل في بناء املشاعر 
االيجابي����ة، والثاني����ة معاجلة 
الناجمة  االضطرابات املزاجية 
عن املشاعر السلبية او القصور 
في التعامل مع املشاعر بصورة 

عامة«.

وليد املجني


