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فاطمة يوسف العلي

فاطمة العلي: نعمل على تعريف اآلخرين بما تمتلكه الكويت من مساحة الحرية
أكدت األديبة فاطمة يوسف 
العلي ان املرأة الكويتية تشكل 
منوذجا ثقافيا رائدا في املنطقة 
العربية، مشيرة الى اهمية مساحة 

احلرية التي تتمتع بها.
وكانت العلي قد شاركت في 
ملتقى الكاتبات العربيات الذي 
أقامه املجلس النسائي اللبناني 

مبناس���بة اليوم العاملي للمرأة 
حيث جرى فيه عرض لتجربة 
ارب���ع أديبات من مصر واألردن 
وسورية باالضافة الى الكويت.
العلي ف���ي تصريح  وقالت 
ل�»كون���ا« ان هذه ه���ي الزيارة 
الثانية التي تقوم بها الى لبنان 
اذ سبق ان ش���اركت في ملتقى 

األديب���ات العربيات الثاني وان 
مشاركتها تهدف الى نقل ما تتميز 
به الكويت من مس���احة احلرية 
خصوصا في منطق���ة اخلليج 
العربي. وتابعت ان هذه احلرية 
وما أفرزته من حصاد طيب يؤكد 
احترام الكويت لعنصر النساء 
الالتي اقتحم���ن مجاالت العمل 

املختلفة الى ان وصلت بحكمة 
قيادتها واميانها بعقل االنسان الى 
مجلس األمة واستطاعت ان تنال 
ثمرة 40 عاما من اجلهد واملثابرة. 
ولفتت الى العالقة الوثيقة التي 
تربط بني لبن���ان والكويت في 
ميادين الثقافة واإلعالم واالقتصاد 
والسياسة، مشيدة بدور الصحافة 

اللبنانية وانعكاساتها االيجابية 
عل���ى الصحاف���ة الكويتية في 
بداياتها. وشددت على حرصها 
على املشاركة في جميع املناسبات 
التي تؤكد وجود الثقافة الكويتية 
وحضور امل���رأة فيها ألنها تعد 
منوذجا ف���ي املنطقة في مجال 
الروائ���ي والقصصي  الس���رد 

والشعري واملس���رحي. وقالت 
العلي: أشكر بلدي الذي جعلني 
سفيرة لثقافة املرأة، مؤكدة ان 
الكويت كان���ت ومازالت معطاء 
بثقافته���ا ومؤمتراتها وآخرها 
التي  العربية  القمة االقتصادية 
اس���تضافتها الكويت في يناير 

.2009

صرف بدل األعمال 
اإلضافية لـ 190 موظفًا 

وموظفة في البلدية

صرح رئيس مجلس ادارة 
نقاب���ة العاملني ف���ي بلدية 
الكويت، األمني العام املساعد 
العربية والدولية  للعالقات 
العرب���ي للبلديات  لالحتاد 
فراج العرادة بأنه قد تكللت 
جهود مجل���س ادارة نقابة 
العامل���ني في بلدية الكويت 
بالنجاح وحتقيق اجناز كبير 
ومكس���ب غير مسبوق بعد 
لقاء وفد م���ن مجلس ادارة 
النقابة م���ع د.فاضل صفر 

وزير البلدية.
حيث مت صدور 26 قرارا 
اداريا تقض���ي بصرف بدل 
األعم���ال االضافي���ة خارج 
الدوام الرسمي وأيام اجلمع 
والعطالت الرس���مية وبدل 
اجللس���ات واملكافآت املالية 
املتأخ���ر صرفه���ا منذ عدة 
أشهر ل� 190 موظفا وموظفة 
ف���ي كل من ادارة ش���ؤون 
املوظفني والش���ؤون املالية 
وادارة التنس���يق وقط���اع 
املالية واالدارية وش���ؤون 
البلدي���ة مبحافظات  فروع 
الفروانية واألحمدي ومبارك 
الكبير والعاصمة واجلهراء 
وادارة مكتب مدير عام البلدية 
وقط���اع املس���احة وقطاع 
الرقاب���ة والتفتيش وادارة 
العامة وادارة  املستودعات 
الهندس���ية وادارة  األنظمة 

خدمة املواطن.

الكندري رئيسًا 
وقلي نائبًا 

في رابطة الحرفيين
ش���كلت رابطة احلرفيني 
ادارته���ا اجلديد:  مجل���س 
خالد محمد الكندري رئيسا 
للرابط���ة، م.عالي���ة محمد 
قلي نائبا للرئيس ورئيسة 
اللجنة النسائية، بدر الفوزان 
الس���ر، وليد س���ويد  امني 
ام���ني الصن���دوق، منصور 
الدوس���ري رئي���س اللجنة 
االعالمية، صالح س���ليطني 
عضوا، خالد الكفيف عضوا 
وسلوى عبدالرحمن سلطان 

عض��وا.
وتهدف الرابطة الى بناء 
جيل حرف���ي وطني يعتمد 
ابناء وبن���ات الكويت  على 
وتعزي���ز الرابط املهني بني 
احلرفيني وتب���ادل االفكار 
الفني���ة واملهني���ة وتقوية 
وتوطيد التواصل االجتماعي 
بني احلرفيني الكويتيني وفي 
احاللهم بالعمل احلرفي بدال 
من العمالة الوافدة وتوفير 
ف���رص عم���ل للكويتي���ني 
واش���راك احلرفيني في بناء 
الكويتي بتنظيم  املجتم���ع 
االنت���اج واخلدمات والعمل 
على زيادتهما وتطويرهما 
وحتسني نوعيتهما ورعاية 
مصال���ح احلرفي���ني املادية 
والصحي���ة  واملعنوي���ة 
والثقافية واالجتماعية ورفع 
مستوى معيشتهم ووعيهم 
وحتريرهم من االس���تغالل 
الوس���ط����اء  وانه���اء دور 
بتوفير املواد االولية العضاء 
الرابطة وتسهي����ل عمليات 
التحوي��������ل والتس���ويق 
والعم���ل على رفع كفاي����ة 
احلرفيني وزي����ادة انتاجية 
الفنية  الي���د  العمل واعداد 
املاه���رة وتنمي����ة املواهب 
احلرفي���ة  والكفاي�������ات 
وتش���جيعه����ا وتش���جيع 
قيام تعاوني���ات انتاجي���ة 
ب���ني احلرفيني والعمل على 
توفي���ر مستق�بل افض���ل 
وابداء املشورة في املشروعات 
املختص�������ة والت���ي له����ا 
عالق����ة بالقط����اع احلرفي 
ف���ي الكوي���ت والعمل على 
رف���ع قي�م��ة العمل احلرفي 
ل���دى ابن������اء املجتم������ع 
الكويتي م����ن خالل تبني 
برامج منظمة تس���اهم في 
حل العقب�����ات التي تواجه 
ه���ذا املج���ال مث���ل رعاية 
مراك���ز التدري���ب والورش 
وجتهيزها مبا يتناسب مع 

احتياج���ات احلرفي�ني.

فراج العرادة


