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»الشؤون«: توجه إلجراء تدوير شامل في »الرعاية«

غضب بني قيادات »الرعاية« بسبب جتاهل الكادر

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن توجه 
إلجراء حركة تدوير شامل في قطاع الرعاية االجتماعية، 
مشيرا الى انه سيش���مل جميع اإلدارات على مستوى 
املديرين باس���تثناء 3 إدارات. وبني ان التدوير املقترح 
على الشكل اآلتي: مدير إدارة األحداث عبداللطيف السنان 
الى إدارة احلضانة العائلية، ومدير احلضانة العائلية 
بدر العوضي الى إدارة اإلرش���اد الديني، ومدير إدارة 
التأهيل املهني حمد اخلالدي الى إدارة املسنني، ومدير 
إدارة املسنني علي حسن الى إدارة املعاقني، ومدير إدارة 
املعاقني خالد املهدي ال���ى إدارة التأهيل املهني، ومدير 
إدارة اإلرشاد الديني د.فهد الوردان الى إدارة األحداث، 
ومدير إدارة اإلرش���اد النفسي حس���ن كاظم الى إدارة 
الدراس���ات واألبحاث، ومدير إدارة الدراسات د.جاسم 
حاجية الى إدارة اإلرش���اد النفسي، وبالنسبة لكل من 
إدارة اخلدمات العامة وإدارة مركز التأهيل الطبي وإدارة 
األنش���طة واإلعالم لم يطلها التدوير.  من جهة أخرى، 
أعلنت وزارة الش���ؤون ان 904 أشخاص استفادوا من 
خدم���ات دور الرعاية االجتماعية التابعة إلدارة رعاية 

املعاقني في ش���هر ابريل املاضي. وأضافت الوزارة في 
تقرير احصائي اليوم ان املستفيدين مقسمون الى 160 
حالة في دار رعاية املعاقني )نساء وأطفال( و120 حالة 
في دار رعاية املعاقني )رجال( و147 حالة في دار التأهيل 
االجتماعي )نساء وأطفال( و165 حالة في دار التأهيل 
االجتماعي )رجال( و92 حالة في مركز الرعاية النهارية 
و139 حالة في مركز التدخل املبكر و81 حالة في املركز 
الطبي التأهيلي. وبالنسبة لعدد النزالء املستفيدين من 
خدمات إدارة رعاية املعاقني تبعا للجنس���ية أوضحت 
ان عدد النزالء الكويتيني بلغ 643 نزيال و73 نزيال من 
دول مجلس التعاون و81 من فئة غير محددي اجلنسية 
بينما بلغ عدد املستفيدين الوافدين 98 مستفيدا، اضافة 
الى 9 مستفيدين من جنسيات أخرى. وأشارت الوزارة 
الى توزيع احلاالت حسب نوع اإلعاقة الذهنية، حيث 
بلغ عدد اإلصابات الذهنية البس���يطة 66 حالة مقابل 
287 حال���ة من اإلصابات الذهنية املتوس���طة و301 من 
اإلعاقات الذهنية الش���ديدة، فيما بلغت حاالت اإلعاقة 

الذهنية العميقة 30 حالة. 

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان االجتماع الذي كان 
مقررا عقده امس بني مسؤولي قطاع الرعاية االجتماعية 
ومجلس اخلدمة املدنية لم يحصل بس����بب عدم حضور 
أي ممثل من املجلس وارسال موظف من ديوان اخلدمة 
املدني����ة، األمر الذي اثار غضب قي����ادات الرعاية نتيجة 
عدم االهتمام مبطالبهم وحقهم بأن يكون لهم كادر مثل 

نظرائهم في الوزارات األخرى، وبينت املصادر انه امام 
ذلك قام مسؤولو القطاع برفع مذكرة الى وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي يطلبون لقائه قبل مغادرته الى جنيڤ 
وقبل قيام الشؤون املالية واإلدارية بصرف البدالت التي 
أقرها الديوان لقطاع الرعاية أخيرا، ألنه مرفوض من قبل 

جميع العاملني في القطاع. 

الساير قام بزيارة تفقدية مفاجئة ملستشفى الفروانية مساء أمس

»لوياك« يطرح برنامجه الصيفي اجلديد »صيفنا غير«

العسكر للبصيري: ضرورة اإلسراع في تلبية
مطالب العاملني في القطاع النفطي 

العبدالهادي لـ »األنباء«: رصدنا إجنازات العمل 
خالل الفترة املاضية والنتائج مرضية بالكامل

السقاف: »صيفنا غير« سيحقق ربطًا أكبر 
للشركات باملجتمع املدني

النفطية ملا  النقابات  والتواصل مع 
يحقق للعمال الذين يبذلون الغالي 
والنفيس العزة والرفعة خاصة ان 
الكويت  الهدف واحد وهو مصلحة 

وشعبها.

ومالحظات بعض املرضى ووعد 
الوزير بالنظر فيها وحتديد امكانية 

حتقيقها.
حنان عبدالمعبود  ٭

اخلليج ندرك أن هناك امور مازالت 
عالقة بالقط����اع النفطي، مضيفا ان 
العاملني يعانون االمرين في خدمة 
هذا القط����اع الذي يعتبر ش����ريان 
احلياة لبلدنا الكويت والذي تعتمد 
عليه الدولة والشعب كافة في اجناز 
املشاريع احليوية واخلدماتية التي 
تزيد بلدنا رقيا موضحا ان االلتفات 
ومتابعة قضاياهم واقرار مطالبهم البد 
من االس����تجابة له. مؤكد ان احتواء 
الساحة العمالية ملمثلي العمال من 
النقاب����ات النفطية م����ن اهم وابرز 
العوامل التي يجب ان يستند اليها 
البصيري في بدايات العمل في هذا 
القطاع والتي سيتلمس نتائجها االولى 
من خالل املوافقة على املطالب العمالية 
احليوية داعيا الوزير البصيري الى 
تقدمي كل الدعم واملساندة مبا يخدم 
ش����ريحة عمال النفط ابناء الكويت 
الرئيس����ية الحتاد  وتنفيذ املطالب 
عمال البت����رول ونقاباته واملتمثلة 
في س����رعة البت في الزيادة العامة 
للرواتب وانهاء كل القضايا العالقة 
العمل والعمال  واالرتقاء مبستوى 

السابقة للوزير للمستشفى منذ 
شهور، ورصد ما مت إجنازه خالل 

هذه الفترة. 
وأكد د.العبدالهادي ان نتائج 
الزيارة مرضية، حيث ملس الوزير 
تقدم األعمال بشكل مرض، واشار 
الى ان الوزير اس����تمع ملطالبات 

اكثر تش���ويقا ونفعا للش���باب 
وللشركات معا وسيكون بالتعاون 
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
وأضافت ان برنامجنا اجلديد الذي 
اطلقنا عليه »صيفنا غير« سيحقق 
أهدافا رئيسية نسعى اليها دائما 
منها ربط اكبر للشركات باملجتمع 
املدني إذ س���يجعلها أكثر تفاعال 
واتصاال بالشباب، كما سيعزز دور 
ادارة املسؤولية االجتماعية في 
تلك الشركات، حيث سيكون على 
الشباب الذين تختارهم »لوياك« 
في العمل في تلك الشركات القيام 
بحمالت توعية مبتكرة في املجاالت 

املختلفة.

تقدم رئيس مجلس ادارة نقابة 
العاملني بالش����ركة الكويتية لنفط 
العس����كر بالتهنئة  اخلليج فال����ح 
واملباركة الى د.محمد البصيري لنيله 
ثقة صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحمد واختياره حلمل حقيبة 
وزارة النفط ووزارة الدولة لشؤون 
مجلس االمة. واكد العسكر ان النقابة 
متد يد التعاون والتفاهم وتقوم بدور 
كبير وفعال في ضبط وتهدئة العمال 
مش����يرا الى ان هناك قضايا كثيرة 
ومتفرقة تخص عمال النفط تتطلب 
من البصيري احتواءها بشكل سريع 
ليظهر هذا القطاع في عهده في اطيب 
صورة للعمل اجلماعي، الدراكه التام 
أن عم����ال القطاع النفطي هم عصب 
احلياة وهم جزء ال يتجزأ من القطاع 
النفطي الذي ه����و عصب االقتصاد 
الوطني. واعرب العسكر عن امله في 
ان الوزير البصيري عليه ان ينهض 
بالقطاع النفطي وتطويره ومعاجلة 
االخطاء التي ألقت بظاللها على العمل 
والعمال في القطاع النفطي، موضحا 
اننا كعمال في الشركة الكويتية لنفط 

في زيارة تفقدية مفاجئة في 
توقيتها، قام وزير الصحة د.هالل 
الساير مساء أمس بزيارة تفقدية 
الفروانية تفقد خاللها  ملستشفى 
جميع أقسام وأجنحة املستشفى 
خاصة قسم احلوادث والعيادات 
وتناق����ش مع املرضى واس����تمع 
لشكوى اثنني منهم. كما قام الوزير 
وبصحبته وكي����ل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي ومدير منطقة 
الفروانية الصحية د.سعود الدرعة 
بتفقد املباني اجلديدة باملستشفى 
واطلع عل����ى املس����تجدات فيها، 
الى املخ����رج اجلديد  باإلضاف����ة 
الدائري  للمستشفى واملطل على 
السادس. اس����تغرقت اجلولة ما 
يقارب الس����اعة وقام بها الوزير 
على الرغم م����ن عودته في اليوم 

نفسه من رحلته الى جنيڤ.
من جانبه، صرح وكيل وزارة 
العبدالهادي ل�  الصحة د.ابراهيم 
»األنباء« بأن الزيارة الهدف منها 
تفق����د ما مت إجنازه من����ذ الزيارة 

يطلق مركز لوذان الجنازات 
الشباب »لوياك« برنامجه الصيفي 
لهذا العام في ش���كل جديد حتت 
شعار »صيفنا غير« حيث يدمج 
التطوعية  التوعوي���ة  اللج���ان 
مع الش���ركات التي تش���ارك في 
تدريب ع���دد كبير م���ن الطلبة 
وتتن���وع اللجان ب���ني التوعية 
البيئي���ة واملروري���ة والصحية 

واالستهالكية.
وف���ي هذا الص���دد، صرحت 
الرئي���س والعض���و املنتدب ل� 
»لوي���اك« فارعة الس���قاف بأن 
»لوياك« سيطرح برنامجه الصيفي 
لهذا العام بقالب مبتكر ومضمونا 

فالح العسكر

د.إبراهيم العبدالهادي د.هالل الساير

فارعة السقاف

املشاركات فيها شددن على ضرورة مساواة املرأة مع الرجل في الوظائف القيادية

ندوة حقوق املرأة: نرفض »الكوتا« في االنتخابات التشريعية
أجمع���ت مجموع���ة م���ن 
املش���اركات ف���ي ن���دوة حول 
حق���وق امل���رأة الكويتية على 
املزيد من  ض���رورة حتقي���ق 
املس���اواة بني الرج���ل واملرأة 
التعديالت  بإج���راء عدد م���ن 
عل���ى القوانني والتش���ريعات 
التي تتعل���ق باحلقوق املدنية 
املرأة في  لتتالءم مع حق���وق 

العالم املتقدم.
وخلصت الندوة التي نظمتها 
إدارة امل���رأة والطفولة التابعة 
الش���ؤون االجتماعية  لوزارة 
والعم���ل حتت عن���وان »املرأة 
الكويتية في مركز صنع القرار« 
الى ان للمرأة الكويتية العاملة 
احلق في التساوي مع الرجل في 
احلصول على الوظائف القيادية 
واإلشرافية في مختلف قطاعات 

الدولة.
وأكدت املشاركات في الندوة 
ان من أهم احلقوق التي يجب 
على املرأة أن حتصل عليها في 
الكويت هي الس���كن والرعاية 
الصحية والوظائف املناس���بة 
مطالبات بالسماح لهن مبمارسة 
دور أكبر لقدرتهن على التواجد 
في املناصب القيادية في الدولة 
ومتكني املرأة من ممارسة دورها 

احلقيقي في تنمية املجتمع.
ورفضت املش���اركات مبدأ 
»الكوتا« لالنتخابات التشريعية 
باعتباره ليس السبيل األمثل 
للمرأة الكويتية نحو احلصول 
على املزيد من احلقوق املنقوصة 
ف���ي الكويت مش���يرات الى ان 
أنها  الكويتية تعتق���د  امل���رأة 
التمييز بينها وبني  تعاني من 
الرجل في مجالني أولهما يتعلق 
باملمارسات الواقعية وثانيهما 
يتعلق بالقوانني التي تفرق بني 

النساء في تلك  األوان لتواجد 
املؤسسة، والقانون والدستور ال 
مينع ذلك، مشيرا إلى أن وصول 
إلى املجلس عزز  أربع نس���اء 
املؤسسة التشريعية، ووصول 
املرأة إلى العمل في سلك القضاء 

سيعزز تلك املؤسسة.
وأكدت دش���تي على أنه آن 
األوان على أن تكون املرأة شريكا 
حقيقيا فعاال في الكويت، كفى 
املرأة متييزا فالكويت في حاجة 
أبنائها، لتحقيق  إلى س���واعد 
التنمية، وال يجب أن تكون تلك 
التنمية عرجاء باعتمادها على 

الرجل فقط.
وبدوره���ا قال���ت احملامية 
املرأة  ومستشار جلنة شؤون 
في مجلس األمة د.سلمى العجمي 
ان الضوابط الشريعية وضعت 
ملنع املرأة من الوصول إلى سلك 
القض���اء، وال يوج���د مانع من 
وصولها للعمل في ذلك املجال، 
الفتة إل���ى أن هناك قانونا في 
العمل في  الدولة يتيح للمرأة 
العس���كري، وال يوجد  السلك 

مانع من ذلك.
وأكدت على أنها كفيلة بإحالة 
قضية عمل امل���رأة في القضاء 
إلى احملكمة الدستورية إلجالء 
احل���ق، ورف���ع تل���ك املخالفة 
القانوني���ة والدس���تورية عن 
كاهل املرأة الكويتية. وانتقدت 
اختيار احلكومة وزيرة واحدة، 
متسائلة هل اختيار وزيرة لذر 
الرماد في العيون؟ وهل الكويت 
ليست بها كفاءات نسائية قادرات 
على حتمل املسؤولية الوزارية؟ 
مؤكدة على أن اإلصالح البد أن 
يأتي في املقام األول من داخل 

البيت أوال.
بشرى شعبان  ٭

في ذلك اليوم، مش���يرة إلى أن 
الكثير م���ن دول العالم عندما 
تعطي للمرأة حقها السياس���ي 
تؤكد على أنها حصلت على كافة 

حقوقها السياسية.
وأضافت عند فوز أربع نساء 
بعضوية مجل���س األمة اعتبر 
البع���ض ذلك مفاج���أة كبرى، 
وبعد ذلك فوجئ���ت بأن هناك 
من ال يس���تطيع أن يتخيل أن 
املرأة تستطيع أن تشارك أخاها 
الرجل في التشريع في املجلس 
ولكن تلك الفكرة انتهت بوصول 

النائبات األربع إلى املجلس.
وفي سياق متصل حتدثت 
النائبة د.روال دش���تي فقالت 
وصول امل���رأة للمجلس بداية 
مرحلة ملسيرة نضال لتحقيق 
أحالم املرأة الكويتية، داعية إلى 
إعطاء امل���رأة الكويتية الكفؤة 
فرصتها، ألنه���ا دائما صاحبة 

إبداع.
وأشارت إلى أن املرأة الكويتية 
غير موجودة في القضاء، وآن 

اجلنسني وملصلحة الرجل.
 وحتدثت النائبة د.معصومة 
املبارك قائلة ان املشكلة ليست 
في حصول املرأة على حقوقها 
السياسية فقط، فهناك الكثير من 
احلقوق نسعى الى أن تتحقق 
في املجتمع مثل إبراز القدرات 
النسائية ذات الكفاءة، ومن أجل 
حتقيق ذلك البد أن نكرس مبدأ 

»ما ضاع حق وراءه مطالب«.
واش���ارت إلى أن هناك 250 
منصبا قياديا في الدولة به 19 
امرأة فقط، لذلك البد أن نسعى 
خ���الل املرحلة املقبلة إلى دعم 
املرأة الكويتية لكي نس���تطيع 
القول أن املجتمع يسير مببدأ 
تكافؤ الف���رص مؤكدة على أن 
أقل من  الكويتية ليست  املرأة 

شقيقها الرجل.
النائبة  وبدورها حتدث���ت 
د.سلوى اجلسار قائلة: نتمنى 
أن جنعل يوم 16 مايو عيد ميالد 
للمرأة الكويتية، حلصولها على 
الكثير من حقوقها السياسية 

)قاسم باشا( د.روال دشتي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار ود.سلمى العجمي خالل الندوة  

حتت رعاية الشيخة عايدة سالم العلي

خالل معرض »يوم كويتي« في مدرسة أنيسة بنت خبيب

»املرأة اخلليجية بني املرجعية الشرعية والفكر النسوي« 20 اجلاري

الفرحان استعرض جهود املرأة بني القرنني الـ 18 والـ 20

العازمي: مطالب موظفي »اجلمارك« خط أحمر
أبدى أمني السر العام لنقابة 
العاملني باإلدارة العامة للجمارك 
وس���كرتير العالق���ات الداخلية 
الكويت  العام لعم���ال  باالحتاد 
محمد العازمي استنكار مجلس 
النقابة الش���ديد بس���بب  إدارة 
الرفض الدائم من ديوان اخلدمة 
املدني���ة لطلبات موظفي االدارة 
العامة للجمارك املش���روعة من 
بدالت ومكافآت رغم ما يقدمونه 
من تضحيات وم���ا يقومون به 
من أعمال جليلة للمحافظة على 
أمن الوطن واملواطن، الفتا الى ان 
تأخير الديوان في إقرار البدالت 
غير مبرر وال تفسير له ما أدى 
إلى نفاد صبر العاملني باجلمارك 

وإصابتهم باالحباط واليأس.

وأثنى العازم���ي على الدور 
احليوي والهام لرجال اجلمارك، 
الذين ه���م خط الدف���اع األول، 
ويعملون على مدار الساعة في 
ظل ظروف عمل قاسية وصعبة، 
معرضني حياتهم للخطر، ويبلون 
اجلهد والعطاء املستمر للمساهمة 
في عملية البناء والتنمية وتعتمد 
اعمالهم على املواجهة واملجابهة 
مع مهربي املخدرات الذين يشكلون 
خطرا حقيقيا على املجتمع نظرا 
ملا تلحقه املخدرات من ضرر كبير 
بالنظام االجتماعي ومؤسساته، 
الداعم  إلى دوره���م  باإلضاف���ة 
القتص���اده الوطن���ي من خالل 
حتصيل الضرائب وسداد الرسوم 
اجلمركية والتي توفر دخال ماديا 

يقدر مبلي���ار دوالر وهو الدخل 
الثاني مليزانية الدولة بعد النفط 
وعليه فإنه يج���ب ايجاد الدعم 
واملس���اندة له���م ألنهم احلصن 
املنيع امام آفة املخدرات اخلطيرة 
وحتى يحول ذلك دون خضوعهم 
ملغريات العروض اخلارجية وهو 
هدف نسعى إليه حتى ال نفقد أهم 
عنصر لتحقيق اإلبداع والقيام 

بالعمل على أكمل وجه.
واض���اف العازمي أن جتاهل 
املدنية حلقوقهم  ديوان اخلدمة 
واستمرار حرمانهم من احلوافز 
املالية من مكافآت وبدالت والتي 
تعتبر حقا اصيال لهم وتعبر عن 
طموحهم مقارنة مع ما يقومون 
ب���ه من دور وطن���ي مؤثر، دفع 

النقابة، والتي هي املمثل الشرعي 
ملوظف���ي اجلمارك، بالتحرك في 
جميع املج���االت، والتأكيد على 
ض���رورة االس���تجابة ملطالبهم 
ومنحهم جميع حقوقهم، حيث 
العديد م���ن االجتماعات  عقدت 
العامة للجمارك ومت  مع اإلدارة 
بحث ومناقشة املواضيع املتعلقة 
مبا تعرض ل���ه رجال اجلمارك 
من حرم���ان وتضييع حلقوقهم 
املش���روعة في العديد من املزايا 
املالي���ة بينما منحت  واحلوافز 
الك���وادر للعديد م���ن الوزارات 
بطريقة انتقائية وكان من األولى 
املوافقة على كادر للجمارك، حيث 
القى طرح النقابة تفهما لدى ادارة 
اجلمارك ممثل���ة مبديرها العام 

ومتت مخاطبة دي���وان اخلدمة 
املدني���ة بكتب متع���ددة بطلب 
املوافق���ة على املطال���ب العادلة 
بالعديد م���ن البدالت واملكافآت، 
التي حرم منها موظفو اجلمارك 
إال أن���ه لم يتحقق ش���يئا حتى 
تاريخه، بس���بب تعنت الديوان 
وعدم رده على تلك الكتب، وابقاء 
تلك املراس���الت حبيسة االدراج 
دون دراسة أو بحث، وأصبح هذا 
التأخير يؤرق العاملني والنقابة، 
وأدى الى ظهور التحديات وتعقيد 
األمور، وكل ذلك يجري وديوان 
اخلدمة املدنية يعلم جيدا ظروف 
وطبيعة عمل موظفي اجلمارك 
وما فيها م���ن صعوبة ومخاطر 

ومشاق.

اكدت رئيسة اللجنة املنظمة 
ملؤمت����ر »امل����رأة اخلليجية بني 
املرجعي����ة الش����رعية والفكري 
النسوي العاملي« د.مها اجلاراهلل 
ان����ه مت اختي����ار الكويت إلقامة 
البحرين وذلك  املؤمتر بدال من 
النها الدولة االكثر امنا واستقرارا 
اليوم اذ كان من املقرر اقامة هذا 
املؤمتر في البحرين في ش����هر 
ابريل املنص����رم اال ان االحداث 
االخي����رة حالت دون ذلك ووقع 

االخيتار على الكويت.
كالم اجل����ار اهلل جاء خالل 
مؤمتر صحاف����ي اعلنت خالله 
اطالق نش����اطات املؤمتر في 20 
اجلاري والذي يستمر حتى 21 
منه وذلك في فندق الشيراتون 

أكد امل����ؤرخ الكويتي فرحان 
عب����داهلل الفرح����ان ان امل����رأة 
الكويتي����ة لعب����ت دورا حيويا 
ومؤث����را ف����ي تاري����خ الكويت 
وحتديدا بني القرنني الثامن عشر 

والعشرين.
واس����تعرض الفرحان خالل 
محاضرة ألقاها امس في مدرسة 
أنيس����ة بنت خبيب للبنات في 
الفنطاس جهود املرأة الكويتية 
عبر التاريخ وذلك في أجواء تراثية 
جتمع بني عب����ق املاضي وروح 

احلاضر واشراقة املستقبل.
وتطرق ف����ي احملاضرة التي 
اقيم����ت على هام����ش معرض 
»يوم كويتي« الذي نظمه قسم 
االجتماعيات في املدرسة حتت 
رعاية رئيس����ة اللجن����ة العليا 
جلائزة األم املثالية الشيخة فريحة 
األحمد تطرق الى الشيخة مرمي 

واضافت اجلار اهلل ان الرابطة 
تهدف ال����ى توثيق الصالت بني 
دول وشعوب املنطقة، مبا يحقق 
الوحدة اخلليجية املنش����ودة، 
الص����الت مع اجلهات  وتوثيق 
املماثلة،  العلمية  واملؤسس����ات 
والتواصل مع علماء الش����ريعة 
في العالم العربي واالس����المي، 
واملس����اعدة في دعم دور املرأة 
في االسرة واملجتمع، واالهتمام 
بالشؤون االسرية واالجتماعية. 
كما حتدثت اجلار اهلل خالل املؤمتر 
عن اهم وابرز اجنازات الرابطة 
من ملتقيات ومؤمترات تناقش 
مواضيع مختلفة في الشأن الديني 
في املجتمع اخلليجي والعربي.

رندى مرعي  ٭

ايام وكانت هذه الوجبات تنقل 
من مدينة الكويت الى بحر الرقة 
بالسفن الصغيرة أوال بأول ما 

ساعد في انتصار الكويتيني«.
النس����اء  واض����اف ان »من 
املشهورات ايضا الطبيبة مزنة 
العبيدي  والش����اعرة موض����ي 
والش����يخة مرمي الس����الم التي 
اطلق عليه����ا زوجها املغفور له 
العاش����ر الشيخ  الكويت  حاكم 
احمد اجلابر اس����م »البيبي« ملا 
كانت تتمتع به من طيبة جعلتها 
اما مثالية للجميع«، مشيرا الى 
جهودهن في املجتمع وتفاعلهن 

مع قضاياه املختلفة.
ش����هدت احملاضرة الرئيسة 
الفخرية لنادي املعاقني الشيخة 
شيخة العبداهلل والشيخ دعيج 
اخلليفة ومديرة املدرسة ابتهاج 

العمير.

هذا املؤمتر تأتي اميانا بأهمية 
التوعي����ة بق����رارات املؤمترات 
الدولية اخلاصة باملرأة وضرورة 
تأصيلها شرعيا وتقرير مرونة 
التشريع االسالمي في تعامله مع 
مستجدات قضايا املرأة املعاصرة 
الى جانب تأكيد االعتزاز بنظرة 

الفكر االسالمي للمرأة.
واوضحت ان الفكر االسالمي 
قدم رؤية سليمة حلماية املرأة 
واحملافظة عليها والنهوض بها 
وش����رع الجل ذل����ك الكثير من 
التش����ريعات، مبينة ان العقود 
القليلة املاضية ش����هدت كثرة 
في التشريعات الوضعية حول 
املرأة وقضاياها وجتاهلت الرؤية 

املوزونة للفكر االسالمي.

تش����ارك زميالته����ا من نس����اء 
الكويت ف����ي الدفاع عن وطنهن 
في معركة الرق����ة. وأوضح ان 
الكويتيات »كن يجهزن  النساء 
وجبات الطعام للمقاتلني ملدة 3 

برعاية الش����يخة عايدة س����الم 
العلي وبرعاية رسمية من شركة 

االمتياز لالستثمار.
وقالت اجلاراهلل انه سينبثق 
ع����ن املؤمتر توصي����ات تكون 
ل����دول مجلس  مبثاب����ة ميثاق 
التعاون اخلليجي ويتم تبنيه 
من قبلهم ويط����رح على العالم 
العربي واالسالمي ويخرج برؤية 
حضاري����ة تواكب املس����تجدات 
املوجودة وال تخرج عن اصالة 
وهوية الدين االسالمي الى جانب 
تس����ليط الضوء عل����ى بعض 
الق����رارات الص����ادرة عن االمم 
املتحدة والتي تخالف الشريعة 

االسالمية.
وتابع����ت: ان فك����رة تنظيم 

العبداهلل ش����قيقة الشيخ جابر 
املب����ارك احلاكم الثالث للكويت 
املكنى »اخو مرمي« والتي كانت 
تتصف بالنخوة والشجاعة في 
الدفاع ع����ن الوطن حيث كانت 

د.مها اجلار اهلل

الشيخة شيخة العبداهلل في مقدمة احلضورفرحان الفرحان

املبارك: 250 منصبًا 
قياديًا في الكويت 

منها 19 فقط للمرأة

اجلسار: ندعو ألن 
يكون يوم 16 مايو 
عيداً للمرأة الكويتية

دشتي: هل كان تعيني 
وزيرة واحدة لذر الرماد 

في العيون؟!

بشرى شعبان  ٭
 ٭

بشرى شعبان  ٭


