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مضخات املياه تزود التناكر باحتياجات املنطقة اجلنوبية من املياه

عامر البسيس يكرم وفد االحتاد الدولي لعمال البناء

)محمد ماهر( تناكر املياه متجمعة في إحدى احملطات املخصصة لتوزيع املياه 

)سعود سالم(نادية الشيباني وسوسن العلي خالل املؤمتر الصحافي د.هديل العون متحدثةجانب من املؤمتر الصحافي 

الشيباني: التشريعات لم تعط المرأة حق التوفيق بين العمل ومسؤوليتها المنزلية

دانيا شومان
أكدت املنس����قة العامة لتحالف منظمات املجتمع املدني لدعم قضايا 
امل����رأة الكويتية احملامية نادية الش����يباني ان التحالف يضم مجموعة 
كبيرة من اجلمعيات املتخصصة في مج����ال املرأة العاملة في الكويت 
التي متثل الشريحة االكبر في سوق العمل، مشيرة الى ان نسبة قليلة 
من النساء الكويتيات يجلسن في املنازل من دون عمل في الوقت الذي 

يفوق فيه عدد النساء الرجال.
واشارت الش����يباني خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد صباح امس 
في مقر جمعية املعلمني ملناقش����ة احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 
الكويتية الى ان التحالف يعد متنفسا للمرأة الكويتية العاملة للتعبير 
عن مشاكل املرأة بسبب اغفال مجلس األمة ملعاناتها، موضحة ان املرأة 
لم تأخذ حقها السياسي إال مؤخرا، ولم تنل االهتمام الكامل من املجلس، 
في حني ان دور اجلمعيات النسائية ضعيف ولم تقم باملطالبة اال بحقوق 

املرأة السياسية وبعدها اصابها الصمت.
واضافت ان ه����ذا التحالف للمطالبة بوضع حلول للمش����اكل التي 
تواجه املرأة الكويتية سواء كانت في سوق العمل أو في املنزل بالنسبة 
إلى النس����اء غير العامالت، الفتة إلى ان وسائل اإلعالم دائما ما تصور 
املرأة الكويتية بأنها ضعيفة وسبب للمشاكل االجتماعية التي يعانيها 
املجتمع من حوادث االطفال ومشاكل اخلدم، وذلك النشغالها عن املنزل 
االسري من خالل اخلروج لسوق العمل، واصفة التشريعات في الكويت 
بأنها لم تعط للمرأة احلق في التوفيق بني خروجها لسوق العمل وبني 

مسؤوليتها املنزلية.
وذك����رت الش����يباني ان اعطاء املرأة عمال جزئيا م����ن خالل قرارات 
وزارية يعد اجراء ضعيفا وميكن ان تتغير بتغيير االش����خاص، اال ان 
التشريع مبساندة في مجلس االمة يضمن للمرأة حقوقها، مشيرة إلى 
أ ن مش����روع قانون احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة هو حصيلة ما 
جاءت به نفوس العامالت منذ عام 1997 وتبلورت فكرته عام 2001 بعد 
عقد سلس����لة من االجتماعات، تضمنت دراس����ات شاملة حول مشاكل 
املرأة ثم بعدها صياغة االقت����راح بقانون ملعاجلة جوانب القصور في  

بعض املواد املستجدة 
من جانبها أوضحت رئيس����ة اللجنة النسائية في جمعية االصالح 
االجتماعي س����عاد اجلاراهلل انهم كجمعية نس����ائية حثوا على دراسة 
واقع املرأة الكويتية وعمل مسح عام ألهم قضايا املرأة الكويتية وبعد 
استش����رافنا آلراء مجموعة من املفكرين في مجاالت مختلفة )إعالمي، 
اقتصادي، اجتماعي، فكري(، موضحة ان اجلمعية التقت مع كثير من 
الشخصيات النسائية العاملة وتبني لنا ان الشريحة األكبر التي تعاني 
هي املرأة الكويتية العاملة اي التي دخلت س����وق العمل وتعتبر زيادة 
ظاهرة التقاعد املبكر آنذاك )1997( مؤش����را وقد عقدنا حلقات نقاشية 
م����ع مجموعة من اجلمعي����ات املهنية واللجان النس����ائية وقد تبني لنا 
ان املناخ العام لس����وق العمل بدأ يفقد ذوات الكفاءات العالية واخليار 
الوحيد املتاح للمرأة العاملة هو اس����تمرار املعان����اة او التقاعد املبكر 

والبقاء في املنزل.
وأضافت من أجل حتفيز املرأة لالس����تمرار في سوق العمل وخفض 
معدل التسرب الوظيفي واستثمار طاقات املرأة الكويتية املؤهلة املخزونة 
في البيت وظهور فرص عمل جديدة للمرأة )مكاتب منزلية، مشروعات 

صغيرة(، خارج نظام العمل احلكومي.
موضحة انه قد مت تنظيم مؤمتر عاملي عام 1998 إليجاد تصور لتشريعات 
متطورة الس����تثمار طاقة املرأة الكويتية املؤهلة لزيادة مساهمتها في 
التنمية االجتماعية واالقتصادية حيث مت التعرف على التشريعات املتاحة 
للمرأة في الدول الغربية مثل املرأة األميركية والبريطانية والسويدية 
وكذلك الفرص املتاحة الستثمار طاقة ربة البيت وهو دور تنموي جديد 
للمرأة يحقق الرضا الوظيفي للكفاءات املتميزة ويستثمر طاقات املرأة 

الكويتية املؤهلة ربة البيت ويفتح لها آفاقا جديدة.
ونوهت اجلاراهلل بدور وزارة التخطيط لرعايتها لهذا املؤمتر الذي 
شارك فيه أكثر من 25 باحثا من داخل وخارج الكويت حيث كانت الوزارة 
تطرح مشروع احلوار الوطني الستشراف مستقبل الكويت 2025 وقد 

ثارت تساؤالت حول الدور املبهم للمرأة الكويتية في التنمية.
ومضت قائلة مت التعرف على منظور السلطة التشريعية والتنفيذية 
لوضع املرأة ولم جند تشريعا لصالح املرأة الكويتية آنذاك وكذلك وضع 
املرأة في قانون اخلدمة املدنية والقطاع اخلاص ومتت دراس����ة ظاهرة 
التسرب الوظيفي عند املرأة الكويتية والتعرف كذلك على التشريعات 
املتاحة في الدول الغربية الستثمار طاقتها في املنزل وخارج نطاق العمل 
احلكومي لنصل الى بلورة رؤية مستقبلية للمرأة الكويتية تفعل دورها 
التنموي وتش����مل البرامج واملشاريع التي حتقق دورا فاعال في تنمية 
املجتمع حيث نحقق مس����اهمة فاعلة في سوق العمل وأمومة متميزة 

وقاعدة تصنيعية تساهم في تنويع مصادر دخل األسرة واملجتمع.
وبينت اجلاراهلل ان مقترح قانون احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 
املعروض حاليا على مجلس األمة اول مقترح ملش����روع بقانون يحقق 
مكتسبات جديدة مدنية واجتماعية للمرأة الكويتية بعد دراسة قانون 
اخلدمة املدنية وقوانني التأمينات االجتماعية وقوانني الرعاية السكنية 
والتعليمية والصحية وجتميعها في قانون موحد الذي انبثق من مؤمتر 

الرؤية املستقبلية للمرأة عام 1988 حيث متت صياغته عام 2000-1999 
وتبناه نواب أفاضل وقدم ملجلس األمة عام 2001 حيث عرض على اللجان 
التشريعية واملالية البرملانية قبل إقرار احلقوق السياسية للمرأة عام 
2005 ثم أضاف نواب مقترحات اخرى ومت رفعه بصفة االستعجال اكثر 
من مرة ملجلس األمة ملناقشته واقراره وال ندري ماذا يحدث؟ يتم تأجيله 
مرتني بحل مجلس األمة الى ان وصل الى جلنة املرأة وشؤون األسرة. 
ولفتت الى ان فكرة القانون تدعم تفعيل دور املرأة الكويتية االجتماعي 
واالقتصادي وتفتح لها مجاالت االنتاجية واملساهمة في تنمية املجتمع 
في مجال العمل احلكوم����ي ومجال العمل اخلاص وخارج نطاق العمل 

احلكومي )املكاتب املنزلية واملشاريع الصغيرة(.
وذكرت اجلاراهلل ان هذه املجموعة األولى من احلقوق اإليجابية 
واملكتس���بات تعزز الدور االجتماعي حيث يحقق الرضا الوظيفي 
للمرأة الكويتية العاملة لتقليل ظاهرة التسرب الوظيفي وحتقيق 
االستقرار االس���ري للمرأة العاملة واعتماد نظام العمل اجلزئي أما 
الكويتية املتزوجة بغير كويتي فيضمن الرعاية السكنية والتعليمية 
والصحية ألبنائها ويتبعها ب���إذن اهلل مجموعة مقترحات بقانون 
لتعزيز الدور االقتصادي للمرأة. وأوضحت اجلاراهلل من أهم سمات 
هذا املقترح بقانون إتاحة الفرصة أمام املرأة الكويتية في بداية مرحلة 
األمومة لالختيار ما بني دخولها لس���وق العمل )دور اقتصادي(، او 
اختياره���ا ألمومتها ورعاية صغيرها لس���نوات محدودة ثم تدخل 
سوق العمل بعد ان قامت بدورها في مجال التنمية البشرية اسوة 
باألم الغربية والسويسرية واألميركية فاجلهد املزدوج الذي تبذله 
امل���رأة الكويتية العاملة في تربية الطفل مقدر عامليا في االتفاقيات 

الدولية من األشخاص ذوي املسؤولية العائلية.
بدورها قالت املستش����ارة القانونية في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل امينة جوهر ان قضية االهتمام بامل����رأة برزت بعد ان احتلت 
مكانة في جميع املجاالت العاملية، مبينة انها شريك اساسي وفاعل في 
جميع مجاالت التنمية، وهو سببب رئيسي لصدور االتفاقيات الدولية 

بإزالة كل مظاهر التمييز ضد املرأة.
واضاف����ت ان الكويت صادقت على اتفاقيت����ني لضمان حقوق املرأة 

وتتطل����ب تقدمي تقارير موثقة باحصائيات تقي����س واقع االداء القوي 
للمرأة، ويجب ان تضاف مسحة شرعية على حقوق املرأة، ولكن السؤال 

الذي يطرح نفسه، هل هناك قانون حلماية املرأة فعال؟
مشيرة الى ان هذا القانون في طور الدراسة ومن الضروري وجود 

قانون للمرأة على غرار قانون الطفل والقوانني االخرى.
ومضت قائل����ة: هناك قضايا مرتبطة به����ا القوانني في ظل العوملة 
وه����ذه القوانني ال تكلف الدولة اي ميزاني����ات مالية على عكس قانون 
دعم العمالة، مؤكدة ان إقرار قانون املرأة سيضع الكويت ضمن الدول 

الرائدة في ترسيخ عمل املرأة وتدعيم مكانتها.
من جهتها اوضحت عضو اجلمعية الطبية الكويتية د.هديل العون ان 
اجلمعية تدعم مشروع قانون حقوق املرأة املدنية واالجتماعية، موضحة 
ان واقع عمل االطباء في املستشفيات واملراكز الصحية يتعامل يوميا مع 
هموم الناس ومشاكلهم االجتماعية وليس فقط الصحية، كما نتعامل مع 
االمهات الصغيرات واملوظفات في الدولة الالئي يراجعن املراكز للحصول 
على االجازات الطبية مما يؤثر على انتاجهن وكفاءتهن في العمل اذ ان 

املشاكل التي تواجهها املرأة جتعلها تلجأ الى هذا التصرف.
بدورها حتدثت عضو نقابة العاملني بوزارة االشغال سلوى السكران 
عن جتربتها الشخصية موضحة ان التكاليف واملصروفات ازدادت عليها 
في مرحلة بناء بيت بعد ان تركت عملها وحاولت مساعدة زوجها فبدأت 
مبشروع صغير في املنزل ورغم انه بدأ ينجح اال انها اجهدت في متابعة 
تربية االوالد في ظل حرصها على مستوى االنتاج في مشروعها املنزلي 
مما ش����كل ضغوطا نفسية كبيرة عليها اضطرت بعدها للعودة للعمل 
حلاجتها للراتب، مش����يرة الى ان مكافأة ال� 250 دينارا التي وردت في 
القانون ل����ن تغري ذوات املؤهالت، واضافت ال اعتقد ان اجلامعية وما 
فوق او ذوات الدبلومات س����تفرط في طموحها املس����تقبلي ومستواها 
املهني ودخلها العالي للحصول على مكافأة 250 دينارا إال اذا اضطرت 

ولم تستطع التوفيق بني امومتها ورعاية طفلها ووظيفتها. 
وزادت بقولها: رمبا صاحبة املؤهل املتوسطة والثانوية عندما تصبح 
أمًا تفضل اختيار املكأفاة الن وجود األم في املنزل من الطبيعي انها ميكن 
ان تستغني عن اخلادمة وملاذا ال يترك لها اخليار مقابل تعبها وجهدها 
في تربية اوالدها ان حتصل على مكافأة ألنها تصنع أداة للتنمية وهي 

االنسان الطفل الذي تربيه امه مثل الذي تربيه خدامة اجنبية.
وميكن ان تعط����ى دورات تثقيفية اثناء فت����رة تفرغها في التربية 

وادارة ميزانية االسرة.
من جهتها شددت امني سر التحالف وعضو نقابة العاملني في بلدية 
الكوي����ت لطيفة الكندري عل����ى ان التكلفة املالية ملس����اعدة املرأة غير 
العاملة بواقع 250 دينارا شهريا ال تكلف الدولة املاليني واملليارات كما 
يشاع خصوصا ان هذا املبلغ الذي سيصرف لربة املنزل من الصناديق 
التأمينية االجتماعية وليس من ميزانية الدولة مبثابة مكافأة ملن لديها 
ابن����اء  تعكف على تربيتهم وكذلك يعال����ج البطالة املقنعة التي تكلف 

الدولة كوادر وعالوات ومكافآت.

الجاراهلل: المرأة العاملة هي الش�ريحة الكب�رى واألكثر معاناة

جوهر: المرأة س�بب رئيس�ي في ظهور اتفاقي�ات إزالة التمييز
الع�ون: الجمعية الطبية تدع�م قانون الحق�وق المدنية للمرأة

خالل مؤتمر صحافي نظمه تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم قضايا المرأة في جمعية المعلمين

الصيانة سبب في انقطاع المياه 
في المنطقة الجنوبية وليس األعطال الفنية

دارين العلي
مازالت مشكلة املياه تؤرق أهالي املنطقة 
اجلنوبية خصوصا بعد االعطال التي اصابت 
محطة الش����عيبة مؤخرا على الرغم من أن 
اإلنتاج اليوم ووفق مصدر في وزارة الكهرباء 
واملاء ارتفع عن االستهالك وهذا ما يعتبر 
مؤشرا ايجابيا لتفادي االزمة املائية. وقال 
املصدر في تصريح ل� »األنباء« ان بدء ارتفاع 
معدل االنتاج مقارنة باالستهالك ولو بشكل 
بسيط يعتبر تصديقا على االحصائيات التي 
تتوقع ان يتعرض املخزون في مطلع الشهر 
اجلاري الى نقص طفيف سرعان ما يعود في 
نهاية الشهر نفسه الى مستوياته الطبيعية 
مشيرا الى ان نسب املخزون االستراتيجي 
للمياه قد مت وضعها مع مطلع العام احلالي 
من قبل ادارات االحصاء في الوزارة. وبالعودة 
إلى تداعيات اعطال محطة الش����عيبة التي 
ادت الى قطع املياه عن عدد من املناطق في 
املنطقة اجلنوبية شهدت تلك املنطقة حركة 
واسعة لتناكر مياه الشرب التي غصت بها 
محطات التعبئة والش����وارع املؤدية لتلك 
املناطق حيث يتخ����وف االهالي من تكرار 

التجربة خصوصا ان اغلب تلك املناطق لم 
تعد املياه اليها.

وكانت مص����ادر مطلعة في الوزارة قد 
ابلغت »األنباء« انه على الرغم من أن مراقبة 
عملية التعبئة في احملطات مستمرة إال ان 
بعض التالعب يحصل في االسعار الستغالل 
ما فهمه البعض أزمة مالية بالرغم من انه 
عكس ذلك متاما إذ إن األمر ال يتعدى إجراء 
عمليات صيانة تس����تعدي انقطاع اخلدمة 
ولكن اخلطأ الذي وقع هو عدم اعالن املواطنني 
مسبقا بأنه سيتم قطع املياه عن تلك املناطق 
نتيجة اجراء بعض عمليات الصيانة كما 
اعتادت عبر وسائل اإلعالم األمر الذي جعل 

الناس يتوهمون انه يوجد ازمة مياه.
ونوهت املصادر ان عملية تبديل احملبسني 
في محطة الشعيبة لم حتدث فجأة نتيجة 
اعطال طارئة ادت الى قطع املياه عن بعض 
مناطق اجلنوب، مؤك����دة أن القائمني على 
محطة الش����عيبة ارسلوا كتابا رسميا إلى 
الوزارة لالبالغ عن عمليات التبديل قبل البدء 
بصيانتها بعدة ايام وذلك بسبب ترسيبها 

كميات قليلة من املياه.

انسحاب جهات من تجمع 11/11بدء تحسن اإلنتاج مقارنة باالستهالك ما يبعد شبح األزمة المائية

البسيس: نقابة »األشغال« ساهمت 
في إقرار كادر الدعم المالي للموظفين

اصدرت بعض اجلمعيات بيان انسحاب من جتمع 
»ق����وى 11/11« جاء فيه: نعلن نح����ن اجلهات املدونة 
اسماؤها ادناه، انسحابنا من جتمع »قوى 11/11« وذلك 
بعد ان رأين����ا خروج بعض االخوة في التجمع، عن 
الهدف االساس����ي الذي من اجله أنشئ هذا التجمع، 

وهو التصدي لكل مساس بدستور 1962.
ونود ان نعلن للجميع ان قرارنا هذا جاء بعد 
ثالثة اجتماعات عقدت في فترات متفرقة، في مقر 
مظلة العمل الكويتي )معك(، وكان آخرها اجتماع 
يوم االربعاء املواف���ق 12 مايو 2010، وقد حاولنا 
جاهدين في ه���ذه االجتماعات أن يلتزم اجلميع، 
بالعمل في اطار الهدف االساس���ي للقوى، وعدم 
اخلروج عنه، اال ان بعض االخوة في القوى اصروا 
على التمسك بخيار اخلروج عن الهدف االساسي، 
من خالل اعالن تش���كيل امانة عامة ومؤمتر عام 
لقوى 11/11 في اطار حتولها الى تيار مدني، وذلك 
وفق الس���ياق الذي اعلنه هؤالء االخوة بخيارهم 
الذي اخ���رج جتمع قوى 11/11 ع���ن الغاية املتفق 
عليها من اجلميع والتي من اجلها تشكلت القوى، 
وه���و االمر الذي لم يكن متفقا عليه اساس���ا من 
قبل حني تشكيل القوى، ولم يحظ مبوافقتنا في 
حينه، وال بعد ذلك، حيث س���بق لبعض االخوة 
في القوى ان طرحوا في اجتماعني س���ابقني، عقد 

االول منهما في االندلس، وعقد الثاني في منطقة 
السرة، مقترح حتول القوى الى تيار مدني، وكنا قد 
سجلنا اعتراضنا على هذا املقترح في االجتماعني 
املذكورين، اال اننا فوجئنا باالنفراد في فرض هذا 

املقترح واالعالن عنه.
ولالسف الشديد، باءت جهودنا بالفشل في اقناع 
هؤالء االخوة في القوى، بالتمسك بالهدف االساسي 
لها، النه هدف يحظى باالجماع، بينما االفكار االخرى 
حتتمل االختالف الكبير بني مكونات قوى 11/11 وهذا 
امر طبيعي، ذلك ان لكل جهة في القوى رؤاها اخلاصة 
جتاه قضايا الشأن العام، وال ينبغي ان تلزم غيرها 

بتلك الرؤى.
لذا نعلن انس����حابنا التام من قوى 11/11، نتيجة 
لالسباب، والظروف واملالبس����ات التي اوضحناها، 
مع تأكيدنا على االستمرار في الدفاع عن املكتسبات 
الدستورية للشعب الكويتي التي ارتضاها وفق صيغة 
دس����تور 1962، متمنني للجميع التوفيق بالعمل في 

خدمة الشأن العام لكويتنا العزيزة.
واجلهات املنسحبة من قوى 11/11 هي: مظلة العمل 
الكويت����ي )معك(، واالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت )ميثل 16 منظمة نقابية(، ونقابة شركة البترول 
الوطنية، ونقابة ش����ركة صناعة البتروكيماويات، 

واجلمعية الكويتية لتقييم االداء البرملاني.

تلوث أو بدل ضوضاء للموظفني 
العاملني في محطات الضخ والرفع 
ومحط����ات التنقي����ة � والعاملني 
بإدارة النق����ل وامليكانيك � اقرار 
ميزة مالية للوظائف االشرافية � 
اقرار كادر مالي ملوظفي الديكور 
والنجارة أسوة بزمالئهم الفنيني 

ذوي الوظائف املساندة تخصص 
ميكانيك � كهرباء مدني...( باالضافة 
الى زيادة املكافأة الشهرية للوافدين 
كوهم يقومون بأعمالهم على الوجه 
املطلوب منهم ومن حقهم أال يتم 
بخسهم مبا يتعارض ونصوص 
املعاهدات الدولية في هذا املجال.

استقبل رئيس وأعضاء نقابة 
العاملني بوزارة االشغال العامة 
عامر البس���يس ممثلي االحتاد 
الدولي لعمال البناء واالخشاب 
BWI الذي���ن حضروا الى البالد 
الس���نوي  الدوري  لالجتم���اع 
الذي عقد مبقر النقابة ملناقشة 
املواضيع املختلفة واحليوية منها 
االقتصادية والنقابية حيث كان 
على رأس جدول االعمال موضوع 
»اخلصخصة« وموقف النقابة من 
هذا القان���ون اجلديد الذي على 
وشك الصدور، وكذلك موقف باقي 
النقابات االخرى في ضوء ما حدده 
الدستور واملعاهدات الدولية. وأكد 
البس����يس في تصريح صحافي 
انه مت عرض وشرح ما قامت به 
النقابة من املطالبات العمالية والتي 
تتمثل في »اصدار كادر الدعم املالي 
ملوظفي الدعم االداري � اقرار بدل 


