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العبدلي: نظام »الكوتا« ضروري لتهيئة األجواء أمام مشاركة أوسع للمرأة طالب النواب بتبني مطالبات االجتماع

الموعد: اجتماع التعاونيين 10 الجاري  
لوضع تعديالت على قانون التعاون

وفد جائزة فهد األحمد شارك
 في مؤتمر منظمة العالم اإلسالمي

الملتقى األوروبي - الكويتي للمسلمين 
الجدد يختتم أنشطته الخميس

العجمي: علماء سعوديون ومخيم 
متكامل للنساء بملتقى مبرة الهدى 

ليلى الشافعي
بعد رفض وانتقاد رؤس����اء 
التعاونية القتراح  اجلمعي����ات 
قانون التعاون اجلديد الذي وافقت 
عليه اللجنة الصحية في مجلس 
ادارة  أكد رئي����س مجلس  األمة 
جمعية شرق التعاونية عبداهلل 
املوعد انه سيتم عقد اجتماع 10 
اجلاري يجمع رؤساء اجلمعيات 
التعاوني����ة بالكويت مع رئيس 
احتاد اجلمعيات للوقوف على هذا 
القانون، وأوضح ان هذا القانون 
سيرفع للمداولة األولى من أجل 
ان يكون هناك تصور واضح لنقل 

وجهة نظر رؤساء اجلمعيات الى أعضاء مجلس األمة قبل املداولة.
وب�����نّ املوعد ان االجتماع س����يخرج بنتائج مهم����ة خاصة جلهة 
مشروع قانون التعاون ولتعريف أعضاء مجلس األمة مبوقف رؤساء 
اجلمعيات من القانون. ووجه املوعد رسالة الى اعضاء مجلس األمة 
بأخذ مالحظات رؤساء اجلمعيات التعاونية حول مشروع هذا القانون 
ومقترحاتهم بشأن التعديل عليه. متمنيا ان يصل رؤساء اجلمعيات 
التعاوني����ة الى قرار جتاه هذا القان����ون الى أعضاء مجلس األمة قبل 

املداولة األولى، ومتمنيا للحركة التعاونية املزيد من التطور.

ليلى الشافعي
اعل����ن االم� الع����ام جلائزة 
الشيخ فهد األحمد الدولية للعمل 
اخليري د.شبيب الزعبي ان وفد 
اجلائزة شارك في مؤمتر منظمة 
العالم االسالمي والذي عقد في 
قطر واس����تضافته جمعية قطر 
اخليري����ة 7 و8 مارس اجلاري، 
مش����يرا ال����ى ان ذل����ك يأتي في 
ظل التنس����يق والتكامل وادامة 
الصالت مع املؤسسات اخليرية 
التطوعية، وادراكا  واملنظومات 
الهمية تنمية الكوادر التطوعية 
ان االمانة  واخليرية. واض����اف 

العام����ة التابعة للمنظمة قدمت دعوة ألعضاء اجلائزة واعضاء مبرة 
االعمال اخليرية حلضور االنشطة وورش العمل والدورات اخلاصة التي 

تعود على العامل� في القطاع اخليري بالنفع والتطوير والتأهيل.
اجلدي����ر بالذكر انه خ����الل هذا املؤمتر جرى اللق����اء مع كثير من 
املؤسسات اخليرية ومناقشة موضوع االحتاد العام للجمعيات اخليرية 

والذي ترعاه اجلائزة وهو من مشاريعها االستراتيجية.

ليلى الشافعي
امللتق����ى األوروبي  واص����ل 
الكويتي للمسلم� اجلدد برامجه 
املقامة بفندق ريجنسي بالساملية 
والذي يشارك فيه ما يقرب من 
40 ش����خصا م����ن املهتدين من 
مختلف الدول االوروبية، وذلك 
بهدف تأهيلهم لكيفية التواصل 

احلضاري مع اآلخرين.
وفي هذا الصدد قدم د.موسى 
الطبي����ب والداعية  اجلويس����ر 
املعروف ضمن هذه االنش����طة 
برنامجا تدريبيا المناط الشخصية 
وط����رق التواصل م����ع اآلخرين 

واوضح ان علم امناط الشخصية من العلوم النفسية املتقدمة والتي 
بينت طبيعة النفس البشرية، والطريقة املفضلة لتواصلها مع اآلخرين، 
ويأتي هذا البرنامج للتعريف بطبيعة كل شخصية والطرق املفضلة 

لها في التواصل مع اآلخرين.
من جانبها اعربت منس����قة امللتقى أمل عبدالواحد عن س����عادتها 
بانطباعات املسلم� واملسلمات اجلدد حول ما قدم لهم من برامج ودورات 

تدريبية خالل الفترة السابقة منذ بدايته في 27 فبراير املاضي.
وقالت ان االعضاء املش����ارك� في حاجة ملثل هذه التجمعات التي 
تنم����ي روح األلفة واالخوة بينهم وتعمل على دمجهم في املجتمعات 
املس����لمة، وتعريفهم بها من حيث املبادئ والقيم االسالمية والعادات 
والتقاليد الطيبة التي تتمتع بها مجتمعاتنا، مش����يرة الى ان انشطة 

امللتقى ستستمر حتى إقامة حفل اخلتام اخلميس املقبل.

ليلى الشافعي
أعلن رئيس مجلس ادارة مبرة 
العجمي  الهدى اخليرية س����الم 
عن انط����الق ملتقى مبرة الهدى 
اخليرية حتت ش����عار »قد أفلح 
من زكاها« مساء اليوم في قاعة 
االحتف����االت مبنطقة الفحيحيل 
قطعة 7 خلف مسجد الشيخ سالم 
العلي باستضافة علماء من اململكة 
العربية السعودية اللقاء عدد من 
الدينية  احملاضرات وال����دروس 
والدروس العلمية، وستس����تمر 
احملاضرات حتى مساء اخلميس 
املقبل. وقال العجمي في مؤمتر 
صحاف����ي ان اول����ى احملاضرات 
س����تكون للداعية د.ابراهيم بن 
عامر الرحيلي بعد صالة العشاء 
مساء اليوم، وستكون احملاضرة 
بعن����وان »حقوق النفس«، وغدا 
ستقام محاضرة بعد صالة العشاء 
للدكتور عبدالرزاق عبداحملسن 
العباد من اجلامعة االس����المية 
في الس����عودية بعنوان »قواعد 
ف����ي تزكية النف����س« وبعد ذلك 
سيكون لقاء جمهور املخيم مع 
د.سلطان العيد، ويوم اخلتام الذي 

سيكون اخلميس املقبل سيشهد 
اختتام انش����طة املخيم الربيعي 
وسيكون مسك اخلتام مع الداعية 
عبدالعزيز الريس بعنوان »حال 
السلف«. وأشار العجمي الى وجود 
مخيم متكامل للنساء حتى تستفيد 
اخواتنا من تلك احملاضرات القيمة، 
كما سيتخلل انشطة امللتقى تنظيم 
اسواق خيرية ومسابقات دينية 
وترفيهية وتوزيع املتون مجانا، 
داعيا جميع االخوة واالخوات من 
الى حضور  املواطن� واملقيم� 
انشطة ملتقى مبرة الهدى اخليرية 
والذي تس����عى املبرة من خالله 
وعلى مدى الثالث عش����رة سنة 
املاضية من تنظيمه الستضافة 
نخبة من املشايخ املعروف� على 
مستوى اململكة العربية السعودية 
والكويت والذين لهم جمهورهم، 
خاصة ان تنظيم هذه امللتقيات 
يأت����ي من ب����اب خدم����ة الدعوة 
االس����المية واملجتم����ع وتقدمي 
االسس الصحيحة للدين االسالمي 
الوسطي واملعتدل والذي يسعى 
البعض ومع االسف الى تشويه 

صورته.

باركت األمينة العامة لشبكة 
املرأة د.فاطم���ة العبدلي جلميع 
العاملي والذي  النس���اء بيومهن 
يصادف 8 اجلاري وهنأت بصورة 
الكويتيات  البرملاني���ات  خاصة 
بهذا اليوم خاصة انهن يحتفلن 
بهذه املناسبة في منتداهن األول 
الي���وم، وألول مرة وهن يتبوأن 
أربعة مقاعد ف���ي مجلس األمة، 
أدوارهن  وأكدت ضرورة تفعيل 
في السلطة التشريعية ملزيد من 
احلقوق لنساء الكويت، وخاصة 
بوض���ع بصماتهن ف���ي حتقيق 
شعار األمم املتحدة لهذا العام في 
االحتفال املئوي وهو »املساواة في 
احلقوق.. فرص العمل املتكافئة.. 

تقدم للجميع«.
وقالت: في الكويت بالتحديد 
متثل املرأة نسبة 7% في املجلس� 
التشريعي والتنفيذي في ح� ان 

النسبة املطلوبة من األمم املتحدة 
30% في عام 2005، وانه في ح� 
يظ���ل متثيل املرأة في البرملانات 
منخفضا بصورة خاصة في البلدان 
العربية فمتوسط مشاركة املرأة في 
مجالس النواب في املنطقة يبلغ 
8.2% بالرغم من ان مشاركتها قد 
تضاعفت في الس���نوات الثماني 
املاضية وس���اعدها في ذلك الى 
حد كبي���ر حتدي���د حصص لها 
الكوتا« بالترشيح  ضمن »نظام 
واالنتخ���اب ولي���س بالتعي���� 
من خالل تطبي���ق نظام القوائم 
النسبية، وان الكوتا نظام عادل 
وانساني يسعى لتحقيق التمييز 
االيجابي في املجتمعات الذكورية 
التي حتارب املشاركة السياسية 
للمرأة ف���ي احلياة العامة، وذلك 
مبوجب ما تؤكده االتفاقية الدولية 
»س���يداو« للقض���اء على جميع 

التمييز  أشكال 
ضد املرأة لعام 
امللزم���ة   1979
منذ  للكوي���ت 
1994 وبتوقيع 
الكوي���ت على 
االتفاقية تدخل 
التطبيق  حيز 
وتع���د مبثابة 
قانون داخلي، 
ج���اء  حي���ث 
بالتحدي���د في 
الفقرة األولى من 
املادة الرابعة من 

االتفاقية والتي توصي بالتدابير 
املؤقتة لتعجي���ل احقاق العدالة 
في احلقوق والواجبات، وكثيرة 
هي ال���دول )يفوق عددها ال� 100 
دولة( التي تطبق آلية الكوتا وذلك 
الرجال  الهوة ب� متثيل  لتقليل 

والنساء ولرفع 
الظلم االجتماعي 
والسياسي عن 
املرأة مبا يتوافق 
دساتيرها  مع 
الوطنية، وهي 
تدابير  ليست 
ي���ة  متييز
الرجل،  ض���د 
تس���اهم  ب���ل 
ف���ي حتقي���ق 
الدميوقراطية 
الفعلية وتعزز 
دور املجلس في 
النهوض باملجتمع، وهي طريقة 
عالجية آنية خللق مساحة أكبر 
للم���رأة في احلياة السياس���ية، 
ويقص���د بها تخصي���ص مقاعد 
للنساء بالبرملان او نسبة محددة 
بقوائم األح���زاب في االنتخابات 

املختلفة كأس���لوب يضمن لهن 
الوجود السياسي الذي قد يحرمن 
منه بس���بب عوام���ل اجتماعية 

واقتصادية معينة.
وتذك���ر العبدلي أن���ه حاليا 
وفي الوضع الراهن ألداء املجلس 
احلالي ال نعتقد نحن في شبكة 
املرأة أن األوض���اع مواتية أمام 
امل���رأة لنيلها مزيدا م���ن الدعم 
والتمثي���ل البرملاني وال نتصور 
ان حظوظها في االنتخابات مساوية 
حلظوظ الرجل، السيما مع الرؤية 
املجتمعية التي حتتاج ملزيد من 
التوعية والقناعة بأن املرأة قادرة 
على احداث التغييرات وان الرجل 
في املضمار السياسي ليس افضل 
الوطني يتمثل  منها وان املعيار 
بالكف���اءة في األداء ألي نائب في 

البرملان ذكرا كان أو أنثى.
وطالبت شبكة املرأة النائبات 

بتبني ح���وار مجتمع���ي يضم 
جمعيات النفع العام والناشط� 
السياسي� واملنظمات احلقوقية 
للتش���اور حول املقترح املنتظر 
نظام »الكوتا« الذي من شأنه ان 
ميهد الطريق لوصول املرأة بالشكل 
الطبيعي لقب���ة البرملان، ويوفر 
امكانياتها  املرأة  الفرصة لتثبت 
وتؤك���د قدرتها على كس���ب ثقة 
املجتمع وان رؤية ش���بكة املرأة 
لطرح نظ���ام الكوتا ال تعبر عن 
جعله وسيلة دائمة لوصول املرأة 
ومتكينها في املعترك االنتخابي، 
امنا هو وسيلة مؤقتة الى ان تتهيأ 
الظروف بالش���كل الصحيح وان 
يتقبل املجتمع املرأة كالرجل بكل 
الظروف واال حتارب املرأة كما هو 
اآلن جراء دخولها للعمل السياسي، 
فوجود النائبات في جلنة املرأة 

البرملانية فرصة ال تعوض.

عبداهلل املوعد
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د.موسى اجلويسر


