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االستعانة بعلماء الدين المعتدلين لتصحيح النظرة الدونية لإلعالمية
وزيادة فرص تقلدها المناصب القيادية لالرتقاء بمستوى اإلعالم

دارين العلي
اختارت اإلعالميات اخلليجيات 
أن يكون لهن رابطة تعنى بشؤونهن 
وتدافع عن حقوقه���ن أعلن عنها 
أمس في ختام احللقة النقاش���ية 
التي نظمتها مؤسس���ة منار على 
مدى يومني برعاية رئيسة جائزة 
األم املثالية الشيخة فريحة األحمد 
مبناسبة الذكرى املئوية ليوم املرأة 
العاملي حتت عنوان »املرأة اإلعالمية 
اخلليجية الواقع املهني والصورة 
الذهنية«. هذه الرابطة التي جاءت من 
ضمن التوصيات النهائية للمؤمتر 
انه ارتأى املشاركون فيه ترشيح 
وزيرة الثقافة واإلعالم البحرينية 
الش���يخة مي اخلليفة رئيسا لها 
سيكون مقرها في البحرين وستعمل 

على معاجلة قضايا اإلعالميات.
ولم تقتص���ر التوصيات على 
الرابطة ب���ل حلظت عدة بنود من 
أبرزه���ا ع���دم التمييز ب���ني املرأة 
والرجل في املجال اإلعالمي حيث 
البقاء لألصلح واملتميز كما وضعت 
اس���تراتيجية اعالمي���ة واضحة 

تتماشى مع التنمية املستدامة.
وتضمنت أيضا االستعانة بعلماء 
الدين املعتدلني الذين يؤمنون بدور 
املرأة في التنمية املستدامة بالتصدي 

وتصحيح النظرة الدونية لإلعالمية 
وتصحي���ح الثقاف���ة املجتمعي���ة 
واالستعانة باإلعالم الديني باإلضافة 
إلى التصدي للتكفيريني واإلرهاب 
الفك���ري وف���رض الوصاية ووأد 
احلري���ات ألن اإلع���الم كأي مهنة 
من املهن يحتاج إلى جهد النس���اء 

والرجال على حد سواء.
وجاء في التوصيات أيضا أنه 
نظرا لل���دور الكبير الذي تقوم به 
اإلعالمية، يجب زيادة الفرص املتاحة 
أمامها واالستعانة بخبرات الرائدات 
في املجال اإلعالم���ي والالتي كان 
لهن دور كبير في العمل اإلعالمي 
والذي قام على أكتافهن االعالم في 
رفع املس���توى املهني املطلوب في 
اإلعالم املرئي واملسموع والدراما 
وإتاحة الفرص لإلعالميات الرائدات 
بتقلد املناص���ب القيادية لالرتقاء 
مبس���توى اإلعالم الذي وصل إلى 

منحدر خطير.
التوصيات على أن  وش���ددت 
االعالم لي���س مهنة من ال مهنة له 
وهو من أخطر األس���لحة في هذا 
القرن، لذا ال يسمح الدخول في هذا 
املجال إال ملن ميلك املوهبة احلقيقية 
ويتم صقله���ا بالتدريب املتواصل 

ملواكبة تكنولوجيا اإلعالم.

وتضمنت أيضا أنه على اإلعالمية 
مسؤولية كبيرة في تعزيز الثقافة 
الوطنية املجتمعية وتصحيح مسار 
الصورة اإلعالمية حتى يتسنى لها 
االستمرار وعلى املسؤولني االهتمام 
بالعنصر الوطني املوهوب واالبتعاد 
عن الشللية. وكانت رئيسة مؤسسة 
»أداء برملان���ي متمي���ز« اإلعالمية 
عائشة الرش���يد قد حتدثت خالل 
احلفل اخلتامي شاكرة كل من ساهم 
في اجناح االحتفال وأولهم الرعاة 
ومن بينهم جريدة »األنباء« الذين 
امل���رأة وبأهمية  يؤمنون بحقوق 
عملها في املجتمع فهي نصفه وتربي 
النصف اآلخر وشكرت املشاركني في 
احللقات النقاشية على مدى يومني 
معتب���رة أنهم قد أثروا احلوار مبا 
لديهم من معلومات وخبرات حتى 
خرجت هذه التوصيات التي متنت 
أن جتد صداها لدى املعنيني معربة 
عن اعتزازه���ا وافتخارها بفريق 
العمل في مؤسسة منار حيث أثبت 
قدرته وتكللت جهوده بالنجاح. وقد 
تخلل احلفل قصة شعرية للشاعر 
الطفل ضاري الرشدان باإلضافة إلى 
أوبريت غنائي من أداء مجموعة من 
بنات وشباب الكويت القى اعجاب 

وتشجيع احلضور.

ضمن توصيات الحلقة النقاشية التي نظمتها »منار« في الذكرى المئوية ليوم المرأة

عائشة عبداللطيف والشيخة فريحة األحمد وعائشة الرشيد

خالد اجلاراهلل

الشيخة فريحة األحمد تكرم »األنباء«

أمل عبداهلل وهدى املهتدي ود.هيلة املكيمي وعايشة عبداللطيف

الهاجري: غياب العدالة أضاع حقوق الخبراء
صرح رئيس جمعية احملاسبني 
الكويتي����ة محم����د  واملراجع����ني 
الهاجري، حول تأخير إقرار قانون 
خبراء وزارة العدل وتعمد احلكومة 
االنس����حاب من اجللسة اخلاصة 
بذلك، بأن اجلمعية تعلن تأييدها 
التي جاء  الكامل ملطالب اخلبراء 
القان����ون اجلديد لتنظيمها وعلى 
األخص ما يتعلق برواتب ومزايا 
الوظيفة والتي تتناسب مع طبيعة 
العمل ومس����ؤولياته اجلس����يمة 
واحلاجة امللحة إلنصاف الكوادر 

الوطنية املؤهلة.

الهاج����ري احلكومة  وحم����ل 
املسؤولية الكاملة عن فوضى إقرار 
الك����وادر وضياع حقوق أصحاب 
التي تستحق  املهن والش����هادات 
مقابل إقرار كوادر أخرى دون أي 
أس����س علمية أو مهنية، وهذا ما 
أوجد الفوارق وأرسى عدم املساواة 
وغيب العدالة، ونتج عن كل ذلك 
إفراغ نظام اخلدمة املدنية وإقرار 
الكوادر اخلاصة من أهدافه بتشجيع 
التوجه الى التخصصات النادرة 
التي يحتاجها البلد والتحفيز على 
ش����غل الوظائف الطاردة من قبل 

الطاقات الوطنية املؤهلة، وعليه 
من الظلم لوم خبراء وزارة العدل 
بسبب التصعيد السلمي والتدرج 
بعرض مطالبهم العادلة أمام تلك 
الفوض����ى او حت����ى مقابلة ذلك 
بالهروب من اجللسة بدال من اتباع 
أسلوب املناقشة واحلوار وإقامة 
احلجة تبعا للنظام الدميوقراطي 

الذي ارتضيناه.
ودعا الهاجري الى عدم املبالغة 
وقلب احلقائق والتالعب باأللفاظ 
في موضوع قرار اخلبراء تعليق 
اجللسات ملدة أسبوعني كوسيلة 

ضغط على احلكومة واعتبار ذلك 
إضرابا عن العمل، فتعليق اجللسات 
هو حق للخبير نص عليه القانون 
ومن ضمن مهامه ويس����تفاد منه 
ملزي����د من البحث والدراس����ة في 
القضايا التي حتت يده، وهم بذلك 
لم يتوقفوا عن العمل أو االستمرار 
في دوامهم مبكاتبهم ومراجعة وأداء 
أعمالهم اليومية بكل إخالص ووفاء 
للوطن واحترام وتقدير للقضايا 

واملتقاضني.
الهاج����ري في نهاية  وأضاف 
تصريح����ه: ان مثل هذه القرارات 

باملماطل����ة بإقرار الكوادر العادلة 
وامللح����ة، الب����د ان تلق����ى بعض 
االهتمام والعناي����ة من أصحاب 
القرار وعدم ترك األمور على البركة 
وهي فرصة كبيرة ملجلس اخلدمة 
املدنية واحلكومة ملراجعة وضع 
خريجي احملاس����بة على مستوى 
الدولة، ومن باب أولى احلفاظ على 
اخلبرات املتوافرة بإدارة اخلبراء من 
احملاسبني وأن ميتد هذا التشجيع 
والتحفيز الستقطاب الكفاءات من 
خريجي احملاسبة لبقية وزارات 

الدولة.

»ركاز« تطلق حملة
 »حلو نعيش بمسؤولية« غداً

ينطلق أول أنش����طة حملة »ركاز« لتعزيز االخالق 
احلادية عشرة حتت شعار »حلو نعيش مبسؤولية« وذلك 
يوم اجلمعة املقبل املوافق 12 مارس 2010 الساعة 8 مساء 
بسوق شرق في لقاء جماهيري يجمع د.محمد العوضي 

املشرف العام ل� »ركاز« ود.ابراهيم اخلليفي.
اعلن ذلك علي العجمي املدير العام ملؤسسة »ركاز« 
لتعزي����ز االخالق، مؤكدا »تأتي ه����ذه احلملة احلادية 
عشرة ملؤسسة »ركاز« لكي توصل رسالة للشباب ان 
التصرف مبسؤولية ينتج عنه مصلحة فردية وبالتالي 
تع����ود هذه املصلحة على املجتم����ع فنكون قد اوجدنا 
فردا افضل ملجتمع ارقى لعالم اجمل«. واضاف العجمي 
ان احلملة حتتوي عل����ى مجموعة من املواد االعالمية 
)اصدار صوتي، قصة للشباب بعنوان »حسن واملاجنا« 
وقصة للفتيات بعنوان »عشتها«، دليل احلملة العلمي 
والعملي( وتستخدم وسائل اعالمية مختلفة )اعالنات 
تلفزيونية، اعالنات ط����رق، اعالنات باص( لتوصيل 

رسالة احلملة وحتقيق اهدافها.
يذكر ان احلملة مستمرة لغاية شهر مايو كما ان هناك 

انشطة مصاحبة للحملة في اجلامعات واملدارس.

السنان: استقبلنا هاربين من ذويهم لتعرضهم للعنف األسري
بشرى شعبان

كش���ف مدير ادارة رعاية االحداث 
بوزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل 
عبداللطيف السنان عن استقبال االدارة 
ممثلة في دار الضياف���ة االجتماعية 
للفتي���ان والفتيات ع���ددا من حاالت 
االحداث املعرضني لالنحراف نتيجة 
تعرضهم للعنف األسري من قبل أولياء 
أمورهم حيث ج���اءوا لإلدارة طالبني 
ابقاءهم بالدار هربا من أولياء أمورهم 
وما تعرضوا له من عنف وضرب من 

قبل أسرهم.
جاء ذل���ك في تصري���ح صحافي 
للسنان، واضاف انه مت حتويل هؤالء 
األحداث لش���رطة األحداث لدراس���ة 
حاالتهم ثم اس���تقبالهم بدار الضيافة 
التي تتبع االدارة، وقد عرفهم قانون 
األحداث رقم 3 لس���نة 1983 بانهم كل 
من وجد متس���وال او م���ارس عمال ال 
يصلح م���وردا جديا للعيش او اعتاد 
الهروب من البيت او املدرسة ولم يجد 

له محل اقامة يستقر به، او كان مارقا 
من س���لطة ابوية او تعرض للعنف 
من قبل اس���رته. وأضاف السنان ان 
رعاية األحداث ووقاية هؤالء الشباب 
من االنحراف وعالج مشكالتهم في سن 
مبكرة ورعاية املعرضني منهم هي اخلط 
االول في الدفاع االجتماعي ضد اجلرمية 
وميثل احلدث الن���واة األولى للثروة 
البشرية باعتباره عماد الوطن، مشيرا 
الى ان كثيرا من التجارب واالحصائيات 
أثبتت ان احلدث املنحرف هو النبت 
األول للمجرم البالغ، لذا تكاتفت القوى 
وتضافرت على النهوض بهذا احلدث 
واألخذ بيده وارشاده لسواء السبيل 
وجند ان املش���رع الكويتي عند سنه 
للقانون اخلاص بهذه الفئة من األحداث 
قد حرص على مراعاة ظروفهم واحلفاظ 

عليهم.
وبني الس���نان ان الدار تس���تقبل 
األح���داث املعرضني لالنحراف وتقدم 
اليهم اخلدمات االساس���ية واجلهات 

املعنية واملختص���ة برعاية األحداث، 
واضاف الس���نان حرص االدارة على 
التوعية االجتماعية للحد من حاالت 
االنحراف ومساعدة املعرضني له على 
الظروف االجتماعية الصعبة  جتاوز 
التي ميرون بها، مشيرا الى ان االدارة 
مازال���ت تس���تقبل ح���االت األحداث 
املعرضني لالنحراف وأولياء أمورهم 
عن طريق مكتب استشاري يستقبل 
هذه احلاالت ويقوم بتوجيه النصح 
واالرشاد ألولياء األمور خاصة ويشرف 
عليه موجهون فنيون وموجهات فنيات 

باالدارة.
السنان تصريحه مطالبا  واختتم 
بسرعة التصدي النحراف األحداث قبل 
وقوعه، داعيا أولياء األمور لوقفة جادة 
مع ابنائهم وعدم استخدام العنف ضدهم 
حتى ال يتعرضوا للمساءلة القانونية، 
وحتى ال يتعرض الطفل لضغوطات 
نفس���ية نتيجة استخدام العنف معه 

والتي تساعد على انحراف سلوكه.

الجار اهلل استقبل ساندر سن وكابوانو وبيكر
استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل 
صباح امس الس���فيرة جانيت س���اندر سن نائب 
مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون اخلليج العربي 

واملغرب في مكتب شؤون الشرق االدنى.
وقد تطرق اللقاء الى بحث جانب من العالقات 
الثنائية وبعض املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.
كما استقبل اجلار اهلل في وقت الحق املستشار 
اخلاص لوزير خارجية جمهورية ايطاليا انطونيو 
كابوانو وقد حضر اللقاء ايضا الس���فير انريكو 
غرانارا س���فير جمهورية ايطاليا وقد استعرض 
اللقاء جانبا من العالقات الثنائية وسبل تطويرها 

وبعض االمور ذات االهتمام املشترك.
كما استقبل وكيل وزارة اخلارجية سفير اململكة 
املتحدة فرانك بيكر وقد تطرق اللقاء الى جانب من 

العالقات الثنائية وآخر املستجدات في املنطقة.

)متين غوزال(

تكريم المشاركين
واختتم احلفل بتكرمي مختلف املش��اركني بدءا 
بالرع��اة وم��رورا باملش��اركني اخلليجيني وصوال 
لكوكب��ة م��ن اإلعالمي��ات الكويتي��ات املتميزات. 
املكرم��ون الرعاة: فن��دق هوليداي إن، مؤسس��ة 
اجلاراهلل للسياحة والسفر، جريدة »األنباء«، جريدة 

»القبس«، جريدة »السياسة«، جريدة »النهار«.
عائش��ة  اإلعالمي��ة  اخلليجي��ون:  املكرم��ون 
عبداللطي��ف واإلعالمية زهرة حم��دان من مملكة 
البحري��ن، رئي��س مجمع الفقه اإلس��المي الدولي 
ورئي��س الدراس��ات املدنية في جامع��ة امللك فهد 

األمنية د.محم��د النجيمي واإلعالمية وفاء بكر من 
اململكة العربية الس��عودية، باإلضاف��ة إلى الكاتبة 
الصحافية وكاتبة  الدراما التلفزيونية وداد الكواري 
من دول��ة قطر. املكرم��ات الكويتي��ات: اإلعالمية 
عائشة اليحيى، اإلعالمية منى طالب، اإلعالمية أمل 
عبداهلل، اإلعالمية هدى املهت��دي، اإلعالمية فيحاء 
الس��عيد، اإلعالمي��ة د.نرمني احلوط��ي، اإلعالمية 
د.حصة املال، اإلعالمية دينا الطراح، الشاعرة إقبال 
املخيزمي، م.عالية الصايغ، هنادي الس��لمان، لطيفة 

الرزيحان، وأنوار العلي.

»الصحة« تخالف القانون وتعاني الفوضى بأروقتها
حنان عبدالمعبود

بالرغ���م من ص���دور قانون 
املعاق���ني، إال أن وزارة الصحة 
متمثلة في األمانة العامة ملبنى 
الوزارة، تخالف قانون املعاقني إذا 
لم تقم بعمل التجهيزات الالزمة 
للمعاقني مببنى الوزارة، حيث 
لم يتم جتهي���ز مواقف خاصة 
لسيارات املعاقني أو دورات مياه، 
هذا باإلضافة إلى أن دورات املياه 
بالوزارة أكثر من سيئة وتفتقد 

النظافة.
وعلى وزير الصحة محاولة 
املرور داخل أروقة املبنى ليلقي 

نظرة قريبة للمبنى الذي يعاني 
العديد من املشاكل، أهمها احلراسة 
املفتقدة باملبنى، حيث ان مدخل 
زوار الوزارة واملراجعني الرئيسي 
ال يوجد عليه أي أمن، وأي شخص 
لديه معاملة أو ليست لديه ميكنه 
دخول الوزارة وليست مثل باقي 
الوزارات األخرى التي تشترط 

هوية للدخول.
كما تفتقد ال���وزارة جتارب 
األمن والسالمة، مثل عمل إخالء 
وهم���ي أو أي تدريبات خاصة 
م���ن هذا الن���وع، باإلضافة إلى 
أن الشكل العام ألروقة الوزارة 

يعاني م���ن اإلهمال والفوضى، 
فاملمرات ممتلئة باألثاث املتهالك 
وكراتني األوراق املكدسة. وعدم 
النظام في توزيع املوظفني على 
املكاتب، فهناك أقس���ام متتلئ 
باملوظفني بش���كل مبالغ اضافة 
إلى تبعث���ر األوراق في أرضية 
املكاتب، ناهيك عن عمال توصيل 
الوجبات الذين يقتحمون املكاتب 

في كل وقت وفي أي مكان.
وما يجزم البعض به أن أكثر 
األمور انضباطا ونش���اطا هو 
مخالفات السيارات والتي يالحقها 

الوكيل املختص بنفسه.

الفرهود: الفحص المبكر وسيلة ناجعة
لمواجهة سرطان القولون

حنان عبدالمعبود
افتت����ح مدي����ر منطقة حولي 
الفرهود يوم امس  د.عبدالعزيز 
»أنش����طة املعرض الصحي عن 
الذي  القولون«  مرض س����رطان 
إدارة مستش����فى مبارك  تنظمه 
الكبير بالتعاون مع جلنة تعزيز 
الصحة مبنطقة حولي الصحية، 
بحضور مدير مستشفى مبارك 
د.خالد العبدالغني، ورئيس جلنة 
تعزيز الصح����ة مبنطقة حولي 

الصحية د.سامي الناصر.
وقد أقيم باملدخل الرئيس����ي 
باملستشفى وبدأ أنشطة األسبوع 
التوع����وي عن مرض س����رطان 
القولون منذ األحد املاضي في مقر 
مدرسة ثانوية 25 فبراير بنات � 
الى  امتدت  الرميثية ثم  مبنطقة 
جامعة اخللي����ج والتكنولوجيا 
مبنطقة مش����رف، به����دف زيادة 
التوعي����ة الصحية الغذائية عند 

الشباب واملراهقني التي لها عالقة 
بعوامل اخلطورة ملرض سرطان 
القولون، وجاء انتهاء األنش����طة 
باحلفل اخلتام����ي امس بافتتاح 
املعرض الصحي، والذي ش����ارك 
فيه الكثير من األقسام املختلفة 
املعنية بالوقاية من املرض للعمل 
على نشر الوعي الصحي السليم 
أف����راد املجتمع باس����تخدام  بني 
مجموع����ة من أدوات ووس����ائل 
االتصال مع اجلمهور للتأثير في 
العوامل ذات الصلة بالسلوك غير 
الصحي بهدف تعديل أمناط احلياة 
الصحية املتعلقة بعوامل اخلطورة 

لسرطان القولون.
وقد ألق����ى الفرهود كلمة أكد 
فيه����ا ضرورة اإلحاط����ة الكاملة 
بتفاصيل هذا املرض حتى ميكن 
تقدمي كل الع����ون الذي يحتاجه 
املريض سواء نفسيا أو صحيا أو 
بدنيا باملرض، مشيرا الى ان هذا 

ال يتم إال بالتوعية ألنها مسؤولية 
جماعية ومجتمعية تشارك فيها 
كل القطاعات املعنية التي ميكن أن 
حتدث نقلة نوعية في حث الفئة 
املستهدفة إلجراء الفحص املبكر 
للم����رض ألن الوقاية من املرض 
تفرض اتباع نظام حياة صحية 
تتعلق بتن����اول األطعمة الغنية 
باأللياف والكالسيوم وتقليل تناول 
اللحوم والسكر مع التركيز على 
تناول كميات كافية من السوائل 
والقيام بتمارين رياضية واالمتناع 

عن التدخني.
من جانبه، أوضح د.العبدالغني 
ان طبيع����ة اإلصابة بس����رطان 
القولون وطول الفترة العالجية 
للمرض وما يتركه من اثار نفسية 
واجتماعية على املريض وأسرته قد 
تخلق مشكالت متباينة ومتعددة 
األمر الذي يجعل املريض في حاجة 

الى العديد من اخلدمات.

اختتم أنشطة األسبوع التوعوي عن المرض

الساير يثبت أسعار صرف العمالت األجنبية 
الخاصة باستيراد األدوية والمكمالت الغذائية

خطة إلنشاء هيئة مستقلة لسالمة الغذاء

حنان عبدالمعبود
اصدر وزير الصحة د.هالل 
الساير قرارا يقضي بتثبيت سعر 
صرف العمالت االجنبية مقابل 
س���عر صرف الدينار الكويتي 
فيما يتعلق باس���تيراد االدوية 
واالغذية الصحي���ة واملكمالت 

الغذائية، وفي حال تغيير سعر 
الصرف للعمالت االجنبية مقابل 
س���عر الدينار بناء على معدل 
العمالت األجنبية  سعر صرف 
الصادر من البنوك احمللية بنسبة 
تتجاوز 5% زي���ادة او نقصانا 
فانه يتم تغيير س���عر الصرف 

باجلدول احمل���دد لذلك من قبل 
جلنة تسعير االدوية، ويتم رفعها 
لوكيل الوزارة العتمادها على انه 
تتم دراسة نس���بة التغيير في 
العمالت االجنبية  سعر صرف 
الكويتي  الدينار  مقابل س���عر 

بصفة دورية كل ستة اشهر.

كبير، الفتة إلى أن النسبة بني 
النساء الكويتيات تبلغ81% بينما 
لدى الرجال تبلغ 73%، مشيرة 
إلى أن نسبة الس���منة وزيادة 
املراهقني  ل���دى  الوزن مرتفعة 
م���ن اجلنس���ني خصوصا لدى 

اإلناث.

الغذاء حتت شعار »سالمة األغذية 
حتديات وحلول«، والذي تنظمه 
وزارة الصحة في الفترة من 15 
ال���ى 17 من مارس اجلاري«، ان 
إحصائيات اإلدارة تش���ير إلى 
ارتفاع نسبة السمنة بني املجتمع 
الكويتي بجميع فئاته بش���كل 

حنان عبد المعبود
العليا  اللجنة  أعلنت رئيسة 
ملؤمت����ر الكويت األول لس����المة 
التغذية  إدارة  األغذية ومدي����رة 
واإلطعام ف����ي وزارة الصحة د. 
نوال احلمد عن خطة إلنشاء هيئة 
مستقلة لسالمة الغذاء، تضم حتت 
مظلتها جميع الهيئات واإلدارات 
العاملة في مجال الغذاء في الكويت، 
مشددة على أن هذه الهيئة في حال 
تأسيسها ستسهل عملية التواصل 
بني اجلهات املعنية في أمور الغذاء، 
مشيرة إلى أن هذه الهيئة في طور 
الدراسة واإلعداد لرفعها ملتخذي 

القرار، التخاذ الالزم بشأنها.
وقال���ت احلمد خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مبقر وزارة 
الصحة أمس لإلعالن عن انطالق 
انش���طة املؤمتر األول لسالمة 

)سعود سالم(د. نوال احلمد خالل املؤمتر الصحافي

عدد من موظفي »الشؤون« يطعنون في الترقيات
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان مجموعة من املوظفني 
في ادارات العمل بوزارة الشؤون 
تقدموا بتظلم الى الوزارة على 
الترقي���ات باالختيار  خلفي���ة 

وتس���كني الش���واغر، واوضح 
عدد من املتظلمني ان اس���باب 
التظلم تعود الى سوء االختيار 
في تسكني الشواغر والترقيات 
واختيار اشخاص اقل خدمة من 
املتظلمني ومستواهم التعليمي 

ادنى وم���ن غير االختصاصات 
املطلوبة.

واك���دوا انه في ح���ال عدم 
الوزارة لتظلماتهم  اس���تجابة 
سيلجأون الى القضاء للحصول 

على احقيتهم بالترقية.

المشاركات في ندوة المرأة بالجمعية النسائية:  من ال تعجبه 
الرياضة النسائية فليذهب إلى أفغانستان وزمن الهيمنة.. زال

دانيا شومان
شهدت ندوة املرأة التي أقيمت في اجلمعية النسائية 
مس���اء أمس  دفاعا عنيفا عن حق املرأة في ممارسة 
الرياضة ومش���اركة الكويت النس���ائية الكروية في 
بطولة غرب آس���يا. كما شهدت الندوة هجوما عنيفا 
على النواب الذين انتقدوا املشاركة النسائية خاصة 
من قبل النائبتني د.معصومة املبارك ود.روال دشتي 
والناش���طة السياس���ية د.ابتهال اخلطيب. وبي���نما 

تس���اءلت د.ابتهال اخلطيب ملاذا تعتبر املرأة »شرفا 
للرجل« وال يك����ون الرجل »شرفا للمرأة«؟ اعتبرت أن 
من يقول بأن ممارسة النساء للرياضة مثير للشهوة 
هو شخص ميتهن املرأة ويحط من قدرها، وهذا أمر 

ال نقبله ونرفضه متاما. 
من جهتها دعت د.روال دشتي العبات كرة القدم الى 
مواصلة نشاطهن رغم الهزائم القاسية، وأضافت: املرأة 
تس���اهم في بناء الوطن ومن ال يعجبه ذلك فليذهب 

الى أفغانس���تان ألن الكويت دولة مدنية وس���تبقى 
كذلك، مضيفة ومن يريد أن يغير من مدنيتها س���واء 
من النواب أو غيرهم فهو يجترئ على الدستور الذى 

أقسم النواب على احملافظة عليه.
أم���ا د.معصومة املبارك فاستش���هدت بأنها كانت 
العبة اسكواش في املاضي ولم يكن هناك حينها من 
يقول ان الرياضة حرام، مؤكدة ان »زمن الهيمنة على 

املرأة قد زال«.

تساءلن: لماذا المرأة شرف للرجل والرجل ليس شرفًا للمرأة ؟


