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.. ولوحة أخرى من اعماله إحدى لوحات الفنان إبراهيم البلوشي

أكد أن مطالبهم عادلة وتستحق النظر إليها

العرادة يناشد احلمود التدخل لسرعة إقرار
كوادر وبدالت العاملني في »البلدية«

اجلامعة العربية تثمن املساعدات الكويتية لنازحي ليبيا
القاهرةـ  كونا: اعربت جامعة 
الـــدول العربية عـــن تقديرها 
لكل مـــن الكويت واملغرب على 
مساهماتهما القيمة في التخفيف 
من معاناة النازحني من ليبيا. 

وذكرت االمانة العامة للجامعة 
في بيان امس انها تلقت في هذا 
املندوبتني  اخلصوص مذكرتي 

الدائمتني لكل من الكويت واملغرب 
لدى اجلامعة بشأن املساعدات 
التي قدمها البلدان للشعب الليبي 

والنازحني عبر احلدود. 
واوضحت ان الكويت قدمت 
مبلغ مليون دوالر كمساعدات 
العليا لالمم  فورية للمفوضية 
املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني 

للنازحني على احلدود الليبية ـ 
التونسية وقافلتني من املساعدات 
حتتويان على 14 طنا من مواد 

االغاثة. 
واضاف البيان ان املساعدات 
ايفاد 25  فـــي  املغربية متثلت 
طبيبـــا مغربيـــا مـــن مختلف 
التخصصات و25 من املمرضني 

والفنيني املساعدين الى تونس 
القامة مستشفى ميداني مغربي 
مبخيم الالجئني في منطقة رأس 

جدير. 
وقام املغرب بتســـيير عدة 
رحالت جوية نحو مطار جربة 
جنوبي تونس لنقـــل االدوية 

واملعدات الطبية.

بادارات  القانونيـــني  العاملـــني 
البلدية املختلفة اسوة بالعاملني 
بـــاالدارة القانونية فـــي بلدية 
الكويت، حيث انهم ظلموا لعدم 
املســـاواة على الرغم من توافر 
جميع الشروط من املؤهل العلمي 
وسنوات اخلبرة وسنوات الدراسة 
ويقومون بأعمال بها مسؤولية 
كبيرة من االمور القانونية التي 

تهم البلدية.
واستطرد: ان جتاهل وتأخير 
اقرار تلك املطالب العمالية العادلة 
ال يتماشى مع خطة الدولة للتنمية 
وال يشـــجع اهم عناصر االنتاج 
وهو العنصر البشـــري، وايضا 
التجاهل والتأخير مخالفة  يعد 
صريحة للعدل واملساواة بني ابناء 
الكويت، علما ان تلك املطالب التي 
تقدمت بها النقابة منذ اكثر من 
اربع سنوات تعد مطالب قانونية 
مستوفية جلميع الشروط وهي 
معروضة اآلن على جدول اعمال 

مجلس اخلدمة املدنية.
واشار العرادة الى ان النقابة 
ما توانت حلظة وما تراخت في 
املطالبة باقـــرار هذا الكادر ولم 
تدخر اي جهد او مساع لدى جميع 
اجلهات املعنية سواء داخل البلدية 
او لدى ديـــوان اخلدمة املدنية، 
وكذلك مجلس اخلدمة املدنية، وقد 
حصلت النقابة خالل تلك املساعي 
على وعود ان الكادر سيتم اقراره 
ان شاء اهلل، وان النقابة ستظل 
في طريقها عازمة بكل جد واصرار 
على اجناز هذا الكادر ألنه يشكل 
احـــدى اهم اولوياتها في الوقت 

الراهن.

واداء اخلدمات الضرورية واحليوية 
للوطـــن واملواطنني، وهي اعمال 
جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من 
املخاطر والتعرض للصعاب مثلهم 
في ذلك مثـــل قرنائهم وزمالئهم 
الذيـــن يتمتعون بهذه  اآلخرين 
املزايا، ان هذه الشـــريحة تعاني 
من ظلم واضح وعدم مساواة مع 

زمالئهم اآلخرين.
ان مفتشي النظافة واالعالنات 
البيئـــة ومفتشـــات  وصحـــة 
الصالونـــات ال يتقاضـــون اي 
بدالت عن طبيعة العمل او مكافآت 
تشجيعية، بدل املسمى الوظيفي، 
وهذا بحد ذاته يشكل ظلما فادحا 
لهم نظرا ملا يتكبدونه من متاعب 
ومصاعب ومشكالت اثناء العمل 
وما يتعرضون له من اعتداءات 
على اشخاصهم، وكثيرا ما حلق 
بهم الضرر اثناء تأدية واجبهم.

وتابع: يعاني شاغلو الوظائف 
البلدية من عدم  االشـــرافية في 
الكادر اخلاص بهم، حيث  اقرار 
اصبحت رواتبهم متدنية لعدم 
حصولهم على بدالت على الرغم 
من املسؤولية الكبيرة امللقاة على 
عاتقهم، كما يعاني العاملون في 
الوظائف ذات الطابع الهندسي من 
ضعف بدالتهم، لذا نطالب بزيادة 
هذه البدالت اســـوة بقرار كادر 
املهندسني، كما يعاني العاملون 
بادارة االغذية املستوردة في ميناء 
الشعيبة الصناعية من عدم صرف 
بدل التلوث لهم على الرغم من 
حصول جميع اجلهات االخرى في 

املوقع نفسه على هذا البدل.
وزاد: نطالبكـــم باقرار كادر 

طالب رئيس مجلس ادارة نقابة 
العاملني في بلدية الكويت االمني 
العربية  العام املساعد للعالقات 
والدولية باالحتاد العربي لعمال 
البلديات فراج العرادة نائب رئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
املدنية  رئيس مجلس اخلدمـــة 
باالنابة الشـــيخ احمـــد احلمود 
بالتدخل لســـرعة اقـــرار كوادر 
وبدالت النصاف ابنائه من العاملني 
في بلدية الكويت شاغلي الوظائف 
التالية املعروضة حاليا على جدول 

اعمال مجلس اخلدمة املدنية:
٭ مفتشو النظافة واالعالنات 
ومفتشات الصالونات ومفتشو 
صحة البيئة العاملون في بلدية 

الكويت.
الوظائـــف  شـــاغلو  ٭ 

االشرافية.
٭ الفنيون العاملون بالوظائف 

ذات الطابع الهندسي.
٭ القانونيـــون العاملون في 

ادارات البلدية.
٭ العاملون في ميناء الشعيبة 
الصناعية من العاملني في ادارة 

االغذية املستوردة.
وذلك من اجل استعجال واقرار 
الكادر اخلاص بهم والذي يضمن 
تعديل اوضاعهم الوظيفية اسوة 
باخوانهم العاملني في بلدية الكويت 
الذين مت انصافهم في وقت سابق 

وصدر الكادر اخلاص بهم.
وقال: ان هذه املطالب العادلة 
تهم شريحة كبيرة من املوظفني 
العاملني في البلدية وهم يؤدون 
واجبهم الوطني باخالص وامانة 
ويشاركون في النهضة التنموية 

الشيخ أحمد احلمود

فراج العرادة

خالل محاضرة في »الصحافيني« حول »دور املرأة في التغيير«

عالية شعيب: حقوق املرأة محجوبة.. ال مسلوبة 
بـ »األعراف« واملوروثات الثقافية ومخاوف متيزها

»حقوق املرأة مسلوبة« قائلة: 
»فحقـــوق املرأة لم متنح حتى 
تسلب فهي لم متنح لها بواقع 
األعـــراف واملوروثات الثقافية 
واملخاوف من خروجها واحتاللها 
للمناصـــب والكراســـي املهمة 
واتخادها الدوار فاعلة في صنع 
القرار، فهذه احلقوق لم متنح 
لقصور في شخصيتها ولقلة 
وعيها بدورها وعدم إميانها بهذه 

احلقوق وعدم سعيها لها.
فنحن لسنا بحاجة لشعارات 
وخطابات وأشعار بل نحتاج 
لتغييـــر جذري في واقع املرأة 
الستكمال دورها احلقيقي الفاعل 
في املجتمع ونحتاج الى إميان 
الرجل واملرأة معا وتعاونهما 
ومساندتهما لبعضهما البعض 
بدورهما األساسي ومسؤوليتهما 
جتاه عملية التطوير والتنمية 

واحلضارة في مجتمعهما. 
وتابعت د.شعيب: »البعض 
يظن ان املرأة الكويتية حصلت 
على كثير مـــن حقوقها وهذا 
غير صحيح فهي التزال تعاني 
القمع والتمييز ومصادرة  من 
احلقوق فهناك البطالة، األمية، 
العنف داخل األسرة، االنحراف، 
انخفـــاض مســـتوى االخالق 
والقيـــم، الظواهـــر الدخيلـــة 
الشابات خاصة،  السلبية بني 
حقوق املطلقات واألرامل، غياب 
سلطة ورقابة األهل، االنفتاح 
والتطور غير العلمي دون انتقاء 
مبا يتناسب مع هوية املجتمع، 
املناهج التعليمية القدمية غير 
املطورة ملواكبة تطور وانفتاح 
املجتمع، باالضافة إساءة وسائل 
اإلعالم للمرأة وتصويرها ككائن 
الكثير من  هامشـــي وتقمص 
الشابات لهذه الصور واألدوار 
التي تبثها وسائل اإلعالم املرئية 

واملسموعة.
املرأة متثل بحسب  وقالت: 
إحصائيات األمم املتحدة نصف 
عدد ســـكان العالم اإلســـالمي 
اضافة الى تزايد عدد النساء في 
الكثير من الدول، لكن املشاركة 
االقتصادية للمرأة العربية هي 
األقل إذ ال تتجـــاوز 33% فقط 
بينما املشاركة العاملية للمرأة 
تصـــل إلى 55% مـــا يدل على 
ان مشـــاركة املرأة العربية في 
احلياة السياسية ال تزال قاصرة 
ومحدودة وتكاد تكون مشاركتها 
في صنع القرار واملساهمة في 
اقل  النيابية وغيرها  املجالس 

من %10.
دانيا شومان  ٭

الصحيحة املتكاملة في املجتمع 
وتكون قادرة على املساهمة في 
بناء احلضـــارة والتنمية في 
مجتمعها واملشاركة في تشكيل 
مستقبل بالدها«، مشيرة إلى ان 
العوامل املهمة املطلوبة إلحداث 
تغيير في واقع املرأة ولتحقيق 

التغيير املطلوب.
وقالت د.شعيب: »نحن أمام 
مطلب مهم هو التعبئة الالزمة 
املجتمعية التي يشـــارك فيها 
الرجل واملرأة معا لإلميان بقدرة 
املرأة النفســـية والعقلية على 
احداث تغيير في شخصيتها أوال 
وفي دورها الفاعل االيجابي في 
املجتمع ثانيا، وكأنها ثورة املرأة 
على ضعفها ومخاوفها من جهة 
ثم العمـــل على حتقيق مفهوم 
املواطنة املتكاملة اخلاصة بكل 
حقوقها االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية واملدنية والسياسية 
كمـــا هي في الديـــن والقانون 
والدستور وحتقيقها على ارض 

الواقع«.
أما عن احلقوق األساسية التي 
جاءت في اإلسالم فقالت: »من 
شأنها ان ترسخ لفكرة ان املرأة 
كائن كامل الكرامة واإلنسانية لها 
إسهاماتها في صياغة احلضارة 
واملجتمع واإلنسان، حق املساواة 
اإلنسانية، املساواة واملسؤولية 
واجلزاء وحقها في طلب العلم 
وحرية التعبير، اختيار الزوج، 
املهر، النفقة، امليراث، احلضانة، 
البيـــع والشـــراء، املشـــاركة 
السياسية، حق الشورى، وغيرها 
الكثير من احلقوق االجتماعية 
واملدنية والسياســـية، وذلك 
من خالل النصوص املباشـــرة 
أو مـــن خـــالل تأمـــل األدوار 
العظيمة التي قامت بها الكثير 
النسائية في  من الشخصيات 

التاريخ اإلسالمي«.
واستغربت د.شعيب عبارة 

أكدت د.عالية شـــعيب ان 
التغييـــر هو عملية نفســـية 
وعقالنية وان هناك عدة عوامل 
يحتاجهـــا اإلنســـان لعمليـــة 
التغيير، وأشارت شعيب خالل 
النـــدوة التـــي أقامتها جمعية 
الصحافيني مســـاء أمس األول 
حتت عنـــوان: »دور املرأة في 
التغيير« الى ان ما يحتاجه الفرد 
لتحقيق هذه العوامل هو اإلدراك 
السليم وقوة اإلرادة والتصميم 
على التنفيذ واجتياز عدد من 
املصاعب والعوائق التي تواجهه 
في احلياة، مشيرة إلى ان معظم 
املرأة من  العوائق تواجه  هذه 
الناحية االجتماعية والتقليدية 
وخوفهـــا وترددها وقلة ثقتها 
في نفسها، معتبرة نفسها غير 
مؤهلة لهـــذا الدور، وأوضحت 
ان للمناهج املدرســـية رسالة 
كما ان لوسائل اإلعالم املقرؤة 
واملسموعة دورا حيث رسخت 
في أذهان البعض ان إدراك املرأة 

تكميلي وليس رياديا.
وأضافـــت: »ان ما حتتاجه 
املـــرأة لتكون كائنـــا تفاعليا 
وتطويريا في املجتمع هو القيام 
بعدة حتديـــات وهي: حتديات 
شـــخصية على مستوى الذات 
وحتديات اجتماعية واإلميان 
بدورها الريادي بجانب التكميلي 
في املجتمع ثم حتقيق مفهوم 
املواطنـــة الصحيـــح بتحقيق 
الكاملة  إنســـانيتها وأهليتها 
لقيادة حياة مليئـــة بالعطاء 
واإلنتاج واإلبـــداع في حياتها 

الشخصية والعملية معا«.
وعن حقوق املرأة التي جاءت 
الدين اإلسالمي والدستور  في 
والقانون قالت: »يجب تفعيلها 
ووضعها على طاولة القرار وعدم 
تهميشها أو جتميدها، مؤكدة 
انها جزء من احلقوق املشروعة 
للمرأة التي حتتاجها الستكمال 
إنسانيتها ودورها الذي رسمه 
لها الديـــن والقانون واحلياة، 
مشيرة إلى ان من خاللها حتقق 
املرأة أهليتها النفسية والعقلية 
الكاملة لالمساك بزمام األمور 
في حياتها الشخصية والعملية 
من خالل اتخاذ قرارات في عدة 
مجاالت في احليـــاة والتعليم 
والعمل والزواج واختيار شريك 

حياتها«.
وقالت: »هنـــاك الكثير من 
التي حتتاج  الناقصة  احلقوق 
لالستكمال كما ان هناك حقوقا 
مجمدة أو متجاهلة حتتاج إلى 
تفعيل لتحقـــق املرأة املواطنة 

)كرم ذياب( د.عالية شعيب تلقي محاضرتها  

املرأة الكويتية 
التزال تعاني القمع 

والتمييز ومصادرة 
احلقوق

األلوان تؤكد 
ديناميكية وحيوية 

اللوحة وتظهر 
الفلسفة اخلاصة

مشاركة املرأة 
في صنع القرار 

واملجالس النيابية 
وغيرها أقل 

من 10 %

افتتح معرضه اخلاص في جمعية الفنون التشكيلية

»التجريد« يعكس عشق البلوشي للفن التشكيلي

و2010« بعد ان شارك عام 1958 
في معـــرض البطولة العربية 
في ثانوية الشويخ وهو األول 
له تبعته نشاطات ومشاركات 
وأعمال فنية كثيرة في الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
ومصر واملغرب والعراق وتونس 
وفرنسا وكوبا وأملانيا واليابان 

والصني والهند وايطاليا.
وفي كلمة مفعمة بالوفاء قال: 
ان احترافه للرســـم يرجع الى 
مدرسي مادة الرسم في ابتدائية 
»النجاح« الذين شجعوه على 

الرسم منذ عام 1953.

اختياره لأللوان هدفه »تأكيد 
اللوحة  ديناميكيـــة وحيوية 
وإظهـــار جتربتـــه اجلمالية 
اخلالصة للوصول الى فلسفته 

اخلاصة«.
ويعد الفنان إبراهيم مؤسس 
وأحد رواد فن الطباعة احلريرية 
)السلك سكرين( بعد حصوله 
على دبلوم في هذا التخصص 
في لندن عام 1968 قبل ان يسهم 
في تشكيل شخصيته وسماته 

اخلاصة في اإلبداع.
وقـــال انه أقـــام معرضني 
شخصيني هما »آيات عام 2008 

الكويت بكوكبة من  تزخر 
التشـــكيليني األوائل  الفنانني 
ممن اعتبروا خطـــوة نوعية 
في تشكيل الفن الكويتي بعيدا 
عن التســـجيل الرتيب للبيئة 
مبفرداتها املباشرة، األمر الذي 
أسهم في فتح املجال أمام انطالق 

احلركة املعاصرة.
ومن هؤالء الرواد في الفن 
إبراهيم  الكويتي  التشـــكيلي 
البلوشـــي البالغ من العمر 73 
عاما قضى جلهـــا في التعبير 
عن عشقه للرسم وكما قال لـ 
»كونا« »ارسم بأسلوب يحمل 
روح التجريد متمثال في األلوان 
الصريحة والنقية مع ملســـات 

تعبيرية لألشكال«.
وقال في حديثه الذي يأتي 
مبناسبة إقامة معرضه اخلاص 
املقرر فـــي اجلمعية الكويتية 
للفنون التشـــكيلية ان الرسم 
على حوائط املنزل وعلى جدران 
منازل احلي منذ نعومة اظفاره 
»فتح لـــه مداخل وآفاقا رحبة 
أغنت جتربته بعد ذلك في مجال 
الفنية  التقنيات واألســـاليب 

املختلفة«.
والناظر إلى فن البلوشـــي 
بـــكل وضـــوح درجات  يرى 
اإلضاءة على األشكال التي ترمي 
بظاللها على األسطح في خطوط 
إيقاعية تنبع من إميانه بحقيقة 
الصور التي تدور في مخيلته 

وعامله اخلاص به.
وفي رد على سؤال قال ان 

افتتاح معرض الفنان إبراهيم البلوشي في جمعية الفنون التشكيلية


