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الطالب خالل تبرعهم للجمعيةسامرة الريس متحدثة للطلبةمحمد حسن يشرح للطالب دور جمعية الهالل األحمر

)فريال حماد( الطلبة مع املدرسني ومشرف العالقات الدولية 

طلبة المدرسة األميركية الدولية تبرعوا بـ 3300 دينار لجمعية الهالل األحمر

ندى أبونصر
أكـــدت صاحبة املدرسة االميركية 
الدوليـــة سامرة الريس ان تدريس 
الطـــاب املــواطنة الصاحلة يعتبر 
جزءا مهما مــــــن التربية والتعليم 
في املـــدارس، وذلــك حتى يعتادوا 
ان يقومـــوا بالعديد مـــن املبادرات 
والنشـــاطات في تقدمي املســـاعدات 

االنسانية.
جاء ذلك خال احلفل الذي اقيم في 
املدرسة االميركية الدولية قدم فيه 
طاب الصف الرابع االبتدائي تبرعا 
بقيمة 3300 دينـــار جلمعية الهال 
االحمر، بحضور مشـــرف العاقات 
الدولية في جمعيـــة الهال االحمر 
محمد حســـن وصاحبـــة املدرسة 
ســـامرة الريس، واملـــدرسة اجنيا 
ليغ الندس والعديد من املشرفني في 

املدرسة.
وأضافت الريس ان فكرة التبرع 

جاءت من الطاب.
وانها قامت بتشجيعهم على هذه 
املبادرة اجلميلة وان املدرسة قامت 
بجمع التبرعات من جميع الطاب في 
جميع الفصول واملراحل الدراســـية 

ومن املدرسني.
وأشـــارت الريس الـــى انه ليس 
اقبالهم على  الطـــاب  بغريب على 
مثل هذه املبادرات، ألن املدرسة تقوم 
من خال منهجها الدراســـي بتنمية 
احلس الوطني واالنساني لدى الطاب، 
مؤكدة ان البذرة الصاحلة تنبت أعماال 

صاحلة.
من جهته، قام مشـــرف العاقات 
الدولية في جمعيـــة الهال االحمر 
احمد حسن بتعريف الطاب باهمية 
دور جمعية الهال االحمر في جميع 
انحاء العالم، واكد ان التطوع والعمل 
االنساني شيء ينغرس منذ الصغر، 
وعندما يعتاد االنسان ان يعطي يتعود 

دائما على العطاء.
وانها مبادرة جميلة من الطاب 
ان يقوموا مبثل هذا العمل االنساني، 
وزاد ان حماسهم يشجع ان نطلبهم 
كمتطوعني في جمعية الهال االحمر 

الكويتي.
وتقدم بالشكر الى ادارة املدرسة 
وجميع املدرسني على جهودهم في 
تربيـــة النشء وتنمية االحســـاس 

باملسؤولية جتاه غيرهم.

الريس: المواطنة الصالحة جزء مهم من التربية والتعليم

د.عادل احلداد يتسلم درعا تكرميية من ليلى اخلضري

كيلوبترا هنري: نتمنى رؤية نساء قاضيات كما رأيناهن في البرلمان 
والكويت ملزمة بعدم التمييز بين الجنسين في مكان العمل

لميس بالل
أقامت جلنة املرأة العاملة في 
االحتاد العام لعمال الكويت ندوة 
العاملة  املــــرأة  بعنوان »حقوق 
ومطالبها« في مقر االحتاد العام 
لعمال الكويت في قاعة معهد الثقافة 
العمالية في حولــــي، في البداية 
رحب مدير معهد الثقافة العمالية 
لاحتاد العام لعمال الكويت محمد 
احلضينة باحلضــــور وبرئيس 
االحتاد العام لعمال الكويت خالد 
العازمي وكذلك الوكيل املســــاعد 
للشؤون القانونية جمال الدوسري 
كما رحب بالوفد الزائر من منظمة 
العمل الدولية وعلى رأسه مديرة 
قســــم معايير العمل الدولية في 
منظمة العمل الدولية د.كيلوبترا 
دومبيا هنري ود.فاطمة العبدلي 
واحملامية سلمى العجمي، وقال ان 
الندوة جاءت لتسليط الضوء على 
كل ما يهم العاملني رجاال أو نساء 
سواء بالقطاع العام أو اخلاص، 
مضيفــــا نحن نقيــــم العديد من 
الدورات والندوات وورش العمل 
لتخدم الطبقة العاملة من اجلنسني 
على حد ســــواء دون أي تفريق، 
وهذه الندوة لتسليط الضوء على 
حقيقة يجــــب ان يعلمها اجلميع 
وهــــي ان املرأة العاملة لها حقوق 
وواجبات يجب أن تسعى للحصول 
عليها في البيت أو العمل ويجب 
ان ينظر إليها علــــى انها نصف 
املجتمع لذا فــــإن املرأة الكويتية 
مواطن من الدرجــــة االولى ولها 
حقوق وواجبات وعندما نتحدث 
عــــن التنمية الشــــاملة التي مير 
بها بلدنــــا في جميع املجاالت فا 
نســــتطيع ان نتجاهل دور املرأة 
الكويتية ومشاركتها في املسؤولية 

عن هذه التنمية.

ال للتمييز

ومن جانبها قالت رئيسة قسم 
معايير العمل الدولية في منظمة 
العمل الدولية د.كيلوبترا دومبيا 
هنــــري ان منظمة العمل الدولية 
اعتمدت عدم التمييز بني اجلنسني، 
مشــــيرة الى ان الكويت صادقت 
على اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن عدم التمييز في االستخدام 
واملهنة وبالتالي فانها ملزمة بعدم 
التمييز في مكان العمل، مؤكدة ان 
احلكومات وأصحاب العمل والعمال 
مســــؤولون عن عدم التمييز بني 
اجلنســــني، وعلى اهمية ممارسة 
العمال ذكورا واناثا حلقوقهم كاملة 

وانتسابهم للنقابات.
وأضافــــت ان منظمــــة العمل 
الدولية تتابع هذا التقدم امللحوظ 
على مستوى الكويت ولكن هناك 

املزيد من املطالب اخلاصة بالنساء، 
حيث نريــــد ان يتواجدن في كل 
املهن التي يحتلها الرجال ونريد 
القضاء على الفصل في املهن بني 

الرجال والنساء.
ومتنت مواصلة تشجيع املرأة 
القيادية،  املناصــــب  على اعتاء 
مؤكدة ان اخلير واالحسان يبدآن 
في أهل البيت مثل وجود نســــاء 
يافعات من احلضــــور وهن في 

مناصب قيادية في االحتاد.
كما حتدثــــت د.كيلوبترا عن 
لقائها مع عضوات مجلس االمة 
مفيدة بانها فخورة برؤية نساء 
البرملان، متمنية رؤية نساء  في 
قاضيات متمثلة بذلك مضي 90 
عاما على تأسيس منظمة العمل 
الدولية وهي اول امرأة حتتل هذا 
املنصب وأهــــم اهدافها ان جتول 
العالم دفاعا وقضاء على مختلف 
اشكال التمييز ناهيك عن تشجيع 
العمل على  النقابات واصحــــاب 

خوض هذه املعركة والفوز بها.
أبــــدت ســــعادتها لرؤية  كما 
وجوه ذكوريــــة ضمن احلضور 
يدعمون هذه القضية، مؤكدة انهم 
افضل الناطقني باسم املساواة بني 
اجلنسني مشجعة في نهاية حديثها 
النساء األخريات على االنضمام 

لهذه الصفوف.
قالــــت د.فاطمة  ومن جانبها 
العبدلي »االســــام أعطانا احلق 
باملساواة والعدالة والدستور، في 
املادة 41 أعطانا حق العمل إال أننا 
نحن كنساء نريد املزيد من احلقوق 
ويجب ان نكون واعني ومطالبني 

بحقوقنا«.
وقالت ان الكويت وقعت على 
اتفاقيات كثيرة تهتم باملواطنني 
ومبن فيهم الطفل، وعن متثيلها 
لشــــبكة املرأة الكويتيــــة أفادت 
بانها خالها مشاركتها في املؤمتر 
العاملي للمرأة في الصني عام 1995 

كنا نطالب بحقوقنا السياســــية 
وبعد النضــــال الذي خضناه في 
أواخر الســــتينيات اقول لكم لم 
حتصل املرأة على مطالبها كاملة 
فأهم مطالــــب املرأة هو الوصول 

للقيادة.
وعن البرملان أفادت بان لدينا 4 
عضوات ومن اقترح قوانني الجل 
املرأة هم النواب الرجال وهذا فقط 
لكسب ود املرأة ألنها متثل األكثرية، 
مضيفة مشــــكلتنا في الكويت ال 
تعتمد على املعايير البد ان تكون 
املعايير متساوية حتى الواسطة 
لها معايير مؤكدة ان هناك تخاذال 
كبيرا من النســــاء والرجال الخذ 

حقوقهم.
وقالت ان د.معصومة املبارك 
عندما كانت وزيرة اقترحت قانونا 
الختيــــار االماكن القيادية ولكنه 
لم ير النــــور، مؤكدة اننا حركنا 
املاء الراكد والبد ان نخرج بعض 
املواضيــــع للســــاحة واحلقوق 
السياسية للمرأة هي املفتاح لنا، 
املقترح  القيادة  ان قانون  مبينة 
يحتاج الوعــــي والبد له ان يرى 
النور. وعن قانون البدون أفادت 
العبدلي بانها ليست مع جتنيس 
كل البــــدون اال ان البعض منهم 
يستحق وهم من تنطبق عليهم 
املعايير وهنا واجب جمعية حقوق 
االنســــان مســــاندة من يستحق 
اجلنســــية قائلة »نحن نتخبط« 
مفيدة بان تدقيقنا في الدولة فقط 
مالي عن طريق ديوان احملاسبة 

ونحتاج لتدقيق لألداء والقيم.
من جهتها اوضحت احملامية 
ســــلمى العجمي انها مــــع النمو 
املتزايد في عدد النساء في جميع 
انحاء العالم، مشيرة الى انه امام 
كل 3 ذكــــور هنــــاك 7 اناث لذلك 
االمر يســــتدعي ظهــــور التمييز 
االيجابي للرجل بسبب االختال 
في الشريحة االقل التي ستكون 

مظلومة وترغب في الدفع االيجابي 
لهــــا في كل املجــــاالت خاصة مع 
وجود البطالة السكانية الناجمة 
عن االختال في التركيبة السكانية 
والتي تعني االزدياد املطرد دون 
ان يكون هناك حقــــوق مواطنة 
للمواطنني او حقوق مدنية لغير 
ايجاد  املواطنني، مؤكدة ضرورة 
كوتا منصفة للرجال والنساء فا 
يجوز منح التفوق الكامل للنساء 
وبخس حق الرجال وامنا املناصفة 
الى احلق في  بينهما للوصــــول 
املســــاواة. ورأت ان تفوق الدولة 
بقوانينها يأتي من منطلق ايجاد 
قانون املواطن بعيدا عن تسمية 
القوانني بقوانني للمرأة او الرجل 
وامنا قانون واحد حتكمه املعايير 
والقواعد القانونية وتوزيع االدوار 
للمواطنني وفقا للدستور مشيرة 
الى ان التركيــــز على املرأة دون 
التركيز على املواطنة ســــيجعل 

اخلاسر االخير هي املرأة.

تمييز إداري

واوضحت ان الواقع القانوني 
يشــــير الى ان املرأة تتمتع بكل 
القوانني دون متييز الفتة الى ان 
التمييز هو في حاالت الواقع التي 
يديرها االشخاص حيث ان التمييز 
هو متييز اداري على ارض الواقع 
وليس متييزا تشريعيا قانونيا 
فالقوانني منصفــــة 100% للمرأة 
بالنســــبة للحقــــوق والواجبات 
خاصــــة بعــــد اكتمــــال احلقوق 
السياســــية مؤكدة ان االشخاص 
القائمــــني على اتخــــاذ القرار هم 
من ظلموا وتعســــفوا في اعطاء 
كل ذي حق حقه وهم من طردوا 

الكفاءات.
وبينــــت ان احملاكــــم االدارية 
أوجدت حملو هذا التمييز االداري 
واللجــــوء للتظلمــــات ولألحكام 

االدارية الزالة القرارات الظاملة.

واشــــارت العجمي الى ان ما 
نعانيه في البلد هو ازمة سلوك 
في القائمني على اتخاذ القرار حيث 
ما نعيشه على ساحة العمل هو 

اصابة في مقتل الكفاءات.
العجمــــي ان تكون  ورفضت 
مع النساء فقط مؤكدة اهمية ان 
تكون الكراسي بها نساء ورجال 
حيــــث ان وعي الرجــــال بحقوق 
النساء ســــيدفعهن لامام قائلة: 
»ما وصلنا اليه كان بدافع الرجال 
فالرجل الكويتي هــــو من اوجد 
قانون االحوال الشــــخصية على 
ارض الوجود في عام 1983 بينما 
ما زالت الدول االخرى في مجلس 
التعاون اخلليجي ليس لديها قانون 

لاحوال الشخصية«.
ومتنت محو الندية في احلوار 
بني الرجل واملرأة واالميان بأن كل 
ما وصلنا اليه حتى اآلن هو يعود 
للرجل الكويتــــي »رفعت القبعة 

للرجل الكويتي«.
واكدت ان ارادة املرأة قاصرة في 
ان تصل الى حقوقها مشيرة الى 
ان التغيير يتطلب الوقت الكافي 
لعمل غربلــــة للذهنية التي كان 

يعيشها الناس في السابق.
ولم تنكر العجمي وجود لوبي 
نسائي ضد النساء في كل املجاالت 
مؤكدة ان االنسان القوي رجا كان 
او امرأة والذي ميلك سيرة ذاتية 
تفوقه على غيره بامكانه ابرازها 

وتفادي العقبات.
واشارت الى ان عدد القضايا 
احملالة الى القضاء االداري قليلة 
فهناك اعداد كبيــــرة في االحوال 
التجاري  الشــــخصية والقانون 
وغيرها اال ان اقــــل القضايا هي 
في القضــــاء االداري الزاحة قرار 
اداري مؤكدة وجود عجز في ارادة 
الشــــخص ليصبح من شــــخص 
عاجز الى شخص متقاض يصل 

الى احلق.

دورنج حاضر عن الموسيقى خالل ندوة »حقوق المرأة العاملة ومطالبها« في اتحاد العمال
البلوشية في دار اآلثار

الحداد حاضر عن طرق التخلص
من تلوث المياه في »الرجاء االبتدائية«

ضمـــن املوســـم الثقافي لـ 
ألقى  »دار اآلثار االســـامية« 
البروفيســـور جـــان دورجن 
محاضرة حتت عنوان »موسيقى 
النشوة والشـــفاء البلوشية« 
مبركـــز امليـــدان الثقافي، قدم 
احملاضرة وأدار حولها النقاش 

ليلى القاضي.
استهل البروفيسور حديثه 
مستعينا بالعرض الكمبيوتري 
املرئي املسموع شارحا املوقع 
اجلغرافـــي لشـــعب البلوش، 
وانهم ميثلون مساحة واسعة 
تغطي اجلانب الغربي من ارض 

باكستان وجنوب شرق ايران، وهم يرحتلون في 
املناطق الساحلية للخليج ويتواجدون ايضا في 

اقليم خراسان االفغاني والتركماني.
واضاف انهم يحتفلون بثقافة اصيلة تنصهر 
فيها العناصر االيرانية القدمية مع جوهر السالة 
الدرفيرية، كما اختلطوا ايضا بشعوب الصحراء 
في غرب الهند الذين ميثلون البدو االوائل )منهم 
اللولي، اللنجاو واالوستا( والذين ظلوا لقرون 
طويلة يتمتعون مبوهبة موسيقية ويطوعونها 
للتقاليد املوســـيقية في املجتمعات املستقرة. 
وتعتبر آلة الورود أو الكيشـــاك من اهم اآلالت 
املوســـيقية الرئيســـية عندهم وهي آلة وترية 
معقدة ذات أوتار اربعة وستة اخرى مساعدة. 
ويقوم عادة بالعزف عليها موسيقيون ينتمون 

لساالت قدمية متتهن العزف املوسيقي.
وركـــز د.دورجن في محاضرته على نوع من 

املوســـيقى يتعلق بالشـــفاء 
والطقـــوس الروحيـــة، وهي 
تستخدم مقطوعات موسيقية 
من التراث يطلق عليها حوتي 
دامالـــي أو جانـــدري، يكون 
الشـــامان واملرنـــص وعازف 
الكمان هم الاعبني الرئيسيني 
ويصاحب ذلك آلة العود للحفاظ 
على االيقاع، ويطلق على تلك 

اآللة تانبوراغ.
وشرح احملاضر ان عملية 
الشفاء كما يصفها البلوش تتم 
كالتالي عندما يصاب شخص 
باملرض ويعجـــز االطباء عن 
شـــفائه، يؤخذ املريـــض الى املا الـــذي يقوم 
مبحاولة الشـــفاء عن طريـــق بعض الصلوات 
والتعاويذ إلخراج االرواح الشريرة من املريض. 
واذا فشل ذلك ايضا يلجأ املريض الى الشامان 
)اخلليفة( الذي يفحص املريض ثم يرتب جلسة 
من موســـيقى النشوة تعمل على إخماد الروح 

الشريرة في املريض.
واضاف د.دورجن موضحا ان التقاليد الشامانية 
تقول ان هناك أنواعا متعددة من االرواح، منها 
ما يتصف بالعنـــاد، وال ميكن التعامل معه اال 
بإعداد جلسة موسيقية تشترك فيها اآللة الوترية 
)السورود(. وأثناء الليل تعزف املوسيقى ملدة 
طويلـــة في محاولة لبعث الســـرور في الروح 
ودفعها للتجلي في حالة النشوة التي مير بها 
املريض. وتتكرر هذه العملية لعدة ليال متتابعة 

يقوم بعدها اخلليفة بالتفاوض مع الروح.

البروفيسور جان دورجن

 باالضافة الى ذلك مت عرض 
الطبيعية  املياه  بعض عينات 
التـــي تعرضـــت للتلوث في 
الكويـــت، وقد مت فـــي نهاية 

احملاضـــرة تكـــرمي د.عـــادل 
احلداد من قبل مديرة مدرسة 
الرجاء االبتدائية للبنات ليلى 

اخلضري.

دارين العلي
قامت ادارة موارد املياه في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
بتنظيم محاضرة حول »تلوث 
املياه اجلوفية في الكويت« في 
مدرسة الرجاء االبتدائية للبنات، 
حيث قام بإلقاء هذه احملاضرة 
د.عادل احلدادـ  الباحث في ادارة 
موارد املياه باملعهد، وذلك ضمن 
انشطة املدرسة لبرامج احملافظة 

على املياه.
الــى  وتطرق د.احلــــــداد 
املتوافــــرة  امليـــاه  مصـــادر 
فـــي الكويت من مياه البحر، 
ومياه اآلبـــار اجلوفية، ومياه 
األمطار ومياه الصرف الصحي 

املعاجلة.
 ومت خــــــال احملاضـــرة 
التلـــوث  انـــواع  شــــــرح 
امليكروبيولوجــــــي ألنـــواع 
املياه،  فـــي  املصادر املختلفة 
وعرض طـــرق التخلـــص من 
تلـــوث املياه وعمـــل برامـــج 
مراقبة شهريا جلودة امليـــاه.
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