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أمير زكي

ترددت معلومات على نطاق واسع 
أمس عن ان وزارة الداخلية تتجه الى 
إعداد كشف جديد لضباط برتبة عقيد 
لترقيتهم الى رتبة عميد وأحيلت 
أسماؤهم الى مجلس الوزراء أسوة 
بـ 106 ضباط الذين متت ترقيتهم 

الى رتبة عميد.
وأشيع اعتماد الكشف، وقالت مصادر 
ان عدد من سيحتويهم الكشف بني 
30 و35 منهم ضباط شــــاركوا في 
قضية ضبط سرقة مخزن السالح 

التي وقعت قبل اكثر من عام.
هــــذا وقد صدر املرســــوم األميري 
بترقية 106 عقــــداء إلى عمداء في 
وزارة الداخلية.. واملطابق ملا نشرته 
»األنباء« في عــــدد الثالثاء وتعيد 
نشــــر نص املرسوم ومن شملتهم 

الترقية وهم :
٭سامي محمد بدر مضحي 

الدويخ
٭سالم مصطفى حسن صادق

٭نافع ثامر جابر خلف العنزي
٭عادل محمد عبدالعزيز احلبيب
٭سعد صعفك فهد حسني املطيري

٭عبدالرحمن يوسف مبارك 
العبداهلل

٭محمد عبداللطيف محمد 
البرجس

٭عبدالرحمن عبداهلل حمد 
الصهيل

٭وليد احمد محمد املنصور
٭وليد خالد جراح االبراهيم

٭فيصل محمد علي احمد 
الفودري 

٭جمال عبدالرحمن فهد احلمدان
٭جنيب خليفة احمد علي الشطي
٭نبيل خالد راشد محمد الرشدان

٭اياد سليمان ابراهيم احلداد
٭احمد عبداهلل محمد الشرقاوي

٭حمد عبداللطيف غياض 
الضفيري

٭شكري عبداهلل محمود النجار
٭منصور خالد سعيد مبارك 

الهاجري
٭محمد مصلح صالح احلريص

٭مبارك سلمان انقيان سالم 
العميري

٭سلمان سلطان سلمان املزعل
٭سالم محمد سالم االحيمر املري

٭عبداهلل حمد عبداهلل العجمي

٭ناصر عيد ناصر بن فهد
٭توحيد عبداهلل احمد الكندري

٭مشعل عبيد علي جاسم 
الشمري

٭عادل عبدالكرمي علي االبراهيم
٭احمد علي محمد علي الرجيبة

٭حماد مناحي جاسم العلي 
العنزي

٭عبدالعزيز سعود ناصر 
املطيري

٭محسن حمد عيد املخيال
٭سالم نواف احمد اجلابر 

الصباح
٭عبدالعزيز احمد محمد املسفر 

ـ اسير
٭عبداهلل راشد خالد مهيالن 

الهاجري
٭جمال سليمان علي ناصر 

املصري
٭نبيل فهد معتوق ابراهيم 

العسالوي
٭علي محمد صالح احليمر املري

٭سعود شنار سعود شنار 
املطيري

٭يوسف صالح عبداهلل البطي
٭عبيد عبداهلل مخيط املطيري

٭خالد جابر محمد جنم اللوغاني
٭وليد عبدالرحمن سليمان 

السعيد
٭حبيب خالد عبداهلل حبيب 

احلمدان
٭بدر احمد محمد حسن الكندري

٭خالد حسن محمد حسن 
الكندري

٭صباح عبدالرحمن حسن 
الغيص

٭جمال يوسف محمد علي العمير
٭عادل علي عبدالرحمن الكندري

٭سند حمد حسن سند علي
٭يوسف احمد خالد الدريعي

٭وليد احمد عبداهلل العبداهلل
٭سيف دخيل سيف فهيد 

اخلرينج
٭عادل احمد جاسم احمد 

احلشاش
٭علي حمدان زيد سعد الديحاني

٭محمد عبدالرحمن محمد 
العوضي

٭عادل محمد يعقوب الفيلكاوي
٭ناصر ابراهيم سعد ابراهيم 

احلوطي
٭جمال عبداهلل ناصر عبداهلل 

البناي
٭فاضل مزيد هاضل مزيد 

املطيري
٭محمد صالح يعقوب الشرهان

٭فايز حمود عبدالهادي مانع 
الفضلي

٭عادل احمد سالم عبدالرزاق 
الوهيب

٭فواز فاضل فهد مشعان العنزي
٭فراج رسمان منصور نصار 

مبارك
٭وليد عبداهلل خليفة علي 

الطراروة
٭سعود عبداهلل ابراهيم اخلضر

٭عابدين علي حسني عابدين 
حسني

٭عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 
التورة

٭راشد محمد راشد محمد احلملي
٭بدر سعد سالم احمد احلمدان

٭عبداهلل مدعث برغش 
القحطاني

٭عبداهلل عبداحملسن شومي 
العدواني

٭عماد علي سلطان الشاهني 
املهيد

٭صالح مطر عوض عبيد 
العنزي

٭عبداهلل عيسى عبداللطيف 
الرجيب

٭فيصل حمد فهد حمود العيسى
٭احمد عواض غالي زويد 

العازمي
٭اسماعيل راشد اسماعيل 

الياسني
٭علي حمد عبداهلل الفارس
٭علي ابراهيم عبدالوهاب 

املعيلي
٭عبداهلل احمد عبدالوهاب 

الوهيب
٭عبداهلل عيسى علي محمد 

الرمح
٭وليد غامن عبداهلل علي الغامن

٭مساعد يوسف املسيعيد العلي
٭صالح ابراهيم فريج علي 

الفريج
٭ناصر ناصر سلطان راشد 

بورسلي
٭مشعل محيل حجيل العتيبي

٭وائل عبداهلل حمزة علي 
الرومي

٭بدر محمد عبداهلل زيد 

الغضوري
٭خالد عبداهلل محمد صالح 

العمير
٭عبدالعزيز محمد يوسف 

العريفان
٭عبدالعزيز فهد ناصر هادي 

الهاجري
٭خالد محمود محمد غلوم 

حسني
٭وليد ابراهيم سالم العمران
٭خالد احمد محمد بن سالمة

٭عبداهلل سفاح عبدالكرمي املال
٭عبدالقادر احمد محمد الشعبان
٭يوسف سليمان حسني السنني
٭مرزوق سالم مرزوق فرحان 

املرزوق
٭مضف ابراهيم جاسم املضف

٭فالح مبارك هيف مبارك 
احلجرف

٭حمد طاحوس محمد طاحوس
٭سليمان يعقوب يوسف 

اجلويهل
٭رشيد خليفة محمد راشد 

الصانع
٭خالد علي صالح محمد 

املكيمي

ً »الداخلية« تعد كشفاً جديداً لترقية 30 إلى 35 عقيدا

وكالء مساعدين مما يعني ان 
القرارات التي تتخذ في هذه 
اللجان تخضع للمزاجية وال 
يعول عليها كثيرا في حتديد 
الشخص املالئم لتولي املنصب 
الكفاءة واخلبرة  من منطلق 
بعد اكتمال الشروط بالطبع 
وإال فإن عمليـــة الندب ملدة 
عام كامل تعد ســـيفا مسلطا 
على رقاب املنتدبني للوظيفة 
االشـــرافية طوال عام كامل 
يخضع فيه لرغبة مسؤوليه 
وإرادتهم في استمراره او انهاء 

ندبه.
وذكرت املصادر ان بعضا 
من شاغلي الوظائف االشرافية 
يستحقون انهاء الندب نظرا 
لعدم قدرتهم على ادارة العمل 
ميدانيا او تطويره او التعامل 
مع املســـؤوليات امللقاة على 
انهم يســـتمرون  اال  عاتقهم 
ويثبتون في مناصبهم رغم 
الســـلبيات واملشـــاكل التي 
تثار حول ادائهم من منطلق 
»احملسوبيات« »واحملاصصة« 
وهـــو بالتأكيد منظور عقيم 
لتقييم العمل وإســـناده ملن 

يستحق املنصب. 
ولفتت املصادر الى ان شغل 
ادارة اخلدمات  منصب مدير 
بعد انهاء ندب العتيبي يفترض 
بحسب القانون ان يسند الى 
احلاصل علـــى املركز الثاني 

الوتيد أنهت ندب مدير إدارة اخلدمات 
قبل انتهاء املدة لشغل منصبه

خالل جلنة مقابالت وظيفة 
مدير اخلدمات، موضحة ان 
هناك ضغوطا متارس لتمرير 
نقل بعض االسماء من املناطق 
التعليمية لشغل املنصب الذي 
علـــى ما يبـــدو كانت توجد 
منافسة شديدة لتوليه رغم 
ان االدارة تتطلـــب كفـــاءة 
ذات خبـــرة قادرة على ادارة 
مشـــاريع ومناقصات وعمل 
تقدر قيمتـــه املالية باملاليني 
فضال عن قيمته العملية في 
تقدمي اخلدمات لديوان الوزارة 
التعليمية  املناطـــق  وعموم 
مـــن احلراســـة واملواصالت 
واملراسلني والوجبات الغذائية 

وغيرها من اخلدمات.

عادل الشنان

أنهت وكيلة وزارة التربية 
مرمي الوتيد قرار ندب مدير 
إدارة اخلدمـــات العامـــة في 
الـــوزارة عبـــداهلل العتيبي 
قبل انتهاء مدة الندب لشغل 
منصبه الذي حازه بعد دخوله 
جلنة املقابالت لشغل وظيفة 
املدير ليعود بعد قرابة 6 اشهر 
مراقبا لشـــؤون التوظف في 

القطاعات االدارية.
الســـياق أكدت  وفي هذا 
الوكيل  ان  مصادر تربويـــة 
املســـاعد للشـــؤون االدارية 
ال يرغب فـــي عودة العتيبي 
السابقة مراقبا  الى وظيفته 
بالقطاع االداري على اخلدمات 
العامـــة ويحاول الزج به في 
احـــدى مراقبـــات املناطـــق 
ابداء اسباب  التعليمية دون 
واضحة لذلـــك تبرر رفضه 

العودة لعمله السابق.
وقالت املصـــادر ان قرار 
انهـــاء نـــدب العتيبي يفتح 
باب التســـاؤالت حول اآللية 
واملعاييـــر التـــي اتخذتهـــا 
الوزارة بقرارات انهاء الندب 
او االســـتمرار فيـــه ملختلف 
املناصب االشرافية واجلدوى 
من اجراء مقابالت مع املتقدمني 
التي يترأسها  املناصب  لهذه 
 مرمي الوتيد وكيل الوزارة وعضوية خمسة 

املعلمــــات  واســــتغربت 
املتظلمــــات خالل مقابلة مدير 
مكتــــب الوزيــــر املليفي أنور 
مــــال اهلل من األســــلوب الذي 
اتبعته الــــوزارة في تصحيح 
االختبارات حيــــث عمدت إلى 
تخفيض درجات عــــدد كبير 
من املعلمات بعد وجود كثير 
من اإلجابات املتشابهة واتهام 
3 مناطق تعليمية باستشراء 
الغش فيهــــا، مؤكدات أن عددا 
منهن من املعلمات ذوات الكفاءة 
واحلاصالت على التميز وسوف 
يكرمن من قبل صاحب السمو 
األمير في احتفالية يوم املعلم 

في 16 اجلاري.
وفيمــــا وعد مديــــر مكتب 
الوزيــــر أنور مال اهلل بعرض 
جميــــع التظلمات على الوزير 
أحمد املليفي، أوضحت املعلمات 
املتظلمات أن أكثر من 50 معلمة 
من زميالتهــــن أكدن للتوجيه 
تسريب بعض االختبارات في 
املناطق التعليمية املشار إليها 
ورغم ذلك لم يتخذ أي إجراء 
رادع من قبل التوجيه العام الذي 
اكتفى بتخفيض الدرجات بشكل 
عشوائي للمعلمات وطالب بأن 
تكون اإلجابات منوذجية كما 

23 معلمة في 3 مناطق تعليمية تظلمن للمليفي
وردت في ورقة اإلجابة، مؤكدات 
أن عدد من اجتزن االختبار في 
مادة االقتصــــاد املنزلي بلغ 3 
مرشحات فقط في عموم املناطق 
من إجمالي عدد املتقدمات البالغ 
122 مرشحة لرئيسة قسم و50 

مرشحة ملوجهة فنية.
وكشــــفت إحدى املعلمات 
الالتي مثلت زميالتها في تقدمي 
كتب التظلم أن عدد الرافضات 
للنتائج يفوق الـ50 معلمة في 
تخصص دراسي واحد ولكن 
حرصا على عدم اختالل العملية 
التعليمية في املدارس فضلت 
املجموعة ترشيح عدد ميثلها في 
مقابلة الوزير أو وكيلة الوزارة 
للتأكيد علــــى أن االختبار لم 
النسبي والفروق  الوزن  يراع 
الفردية للمرشــــحني مبينة أن 
سوء فهم واختالف كبير نشب 
بني املوجهات أثناء التصحيح 
وبناء عليه عقد اجتماع طارئ 
للتوجيه العام في اليوم نفسه 
من تصحيح االختبارات ولكن 

لألسف لم يخرج بأي نتائج.

عادل الشنان

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة فــــي وزارة التربية ان 
هناك حالة من التذمر تســــود 
التربــــوي نتيجــــة  امليــــدان 
للممارسات غير القانونية، حيث 
الوزارة  قامت مؤخــــرا وكيلة 
مرمي الوتيد باملوافقة على نقل 
مراقبني اداريني للعمل كمراقبي 
مراحل تعليمية، وسيكون من 
تبعات هذا النقل ان املنقولني 
سيطالبون بالكوادر التعليمية 

التي لم يتمتعوا بها سابقا.
وأضافت املصادر ان هناك 
بعض التجاوزات حدثت حينما 
عينت الوكيلة عددا من رؤساء 
االقسام في قطاع املناهج دون 
اعــــالن او مقابالت، كما عينت 
مراقبا في الشؤون القانونية لم 
تنطبق عليه الشروط املعلنة، 
اضافة الى تعيينها رئيس قسم 
السكرتارية بقطاع التعليم العام 
بعيدا عن اإلجراءات املتبعة في 

الوزارة بذلك.
وبينت املصــــادر ان وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
احمد املليفي طلب نسخا من تلك 
القرارات للتحقق من قانونيتها، 
باالضافة الى موضوع املناقصات 
التي متت جتزئة مبالغها الى ما 
دون 2000 دينار حتى ال تخضع 
لرقابــــة املؤسســــات الرقابية 

بالدولة.
وقال املصــــادر ان نحو 23 
معلمة فــــي 3 مناطق تعليمية 
رفعــــن كتب تظلــــم إلى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
املليفي صبــــاح أمس  أحمــــد 
احتجاجــــا علــــى اختبــــارات 
الوظائف اإلشرافية التي عقدت 
في 1 ابريل املاضي ورسنب فيها 

صورة لكتاب التظلمات املرفوع للوزيربسبب »الغش« وفق قولهن.

في ختام جلساته مبركز دراسات وأبحاث املرأة بكلية العلوم االجتماعية

ملتقى املرأة والبرملان: ضرورة وجود إستراتيجية 
تنموية متكن املرأة من العمل السياسي واالقتصادي  

النسبية، أو التمثيل النسبي، 
موضحة أن من االستراتيجيات 
التي ترفع مستوى املرأة التمييز 
االيجابي »الكوتــــا«، مؤكدة 
أهمية مراعاة بعض القضايا 
عن تصميم النظام االنتخابي، 
وعدم إغفال أن يكون للنساء 
املســــتقالت فرصة للظهور، 
والناخب فرصة لالختيار بني 
املرشحني والقوائم، وحتديد 
األولويــــات بعناية، وســــبل 

التفضيل االيجابي.
واقترحــــت املطــــوع عدة 
مقترحات منها زيادة مساحة 
البرامج الداعمة حلقوق املرأة 
في وســــائل اإلعالم، وتقومي 
السياسة التربوية، مبا يتالءم 
مع حقوق اإلنسان، واحلقوق 
السياســــية للمرأة، وتنمية 
القــــدرات، مــــع التركيز على 
املشاركة االقتصادية الفاعلة 
للمرأة، ونيلها حقوقها املدنية، 
واحلاجة لتصميم إستراتيجية 
تنموية متكن املرأة من العملني 
السياســــي واالقتصــــادي، 
باإلضافة إلى تطوير ســــبل 
إصالح النظام االنتخابي مبا 

يتالءم مع املتغيرات.
ومن اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانيــــة حتدثت ســــكينة 
عمرانــــي الفتة الــــى أنه بعد 
انتصار الثورة اإلسالمية مت 
عقد 9 دورات انتخابية وبلغ 
عدد النســــاء املشاركات فيها 
نحو 87 امرأة و50 منهن وصلن 
في مرة واحدة، موضحة أن 
أكثر حضــــور للمــــرأة كان 
من مدينة طهــــران العاصمة 
بنسبة 65% بسبب حضورهن 
ونشاطهن السياسي، الفتة الى 
أن أكثر النساء الالتي وصلن 
إلى البرملان كن على مستوى 
عال من الدراســــة األكادميية 
واجلامعية مــــا ترك بصمات 
واضحة للوصــــول إلى بيت 

الشعب.  من جانبها، أشارت 
أستاذة علم النفس بجامعة 
الكويت وعضــــوة اجلمعية 
الثقافية النسائية الكويتية 
د.فاطمة عياد إلى أن احلركة 
النســــائية الكويتيــــة بدأت 
مبكرا في الكويت وســــاعدت 
على تنمية املرأة من الناحية 
التعليميــــة وبــــدأت من قمة 
الهــــرم االجتماعــــي، ما منح 
هــــؤالء النســــوة الكثير من 
املساندة االجتماعية والقدرة 
على االستمرارية، مؤكدة أنه 
من أجل متكني املــــرأة هناك 
حاجــــة لتوعيتهــــا وتوعية 
املجتمــــع واألجيــــال املقبلة 
بدورهــــا وقدرتها على تولي 
املناصب القيادية والنيابية 

والوزارية.
وحتدث عميد كلية الشريعة 
والقانون بجامعة قطر »سابقا« 
د.عبداحلميد األنصاري، مؤكدا 
أن حصول املرأة الكويتية على 
حقوقها السياســــية بعد 44 
عاما من احتكار الرجل للحق 
السياسي كان نصرا تاريخيا 
رائعــــا، موضحا أنه كان البد 
لدميوقراطيــــة الكويت وهي 
أقدم دميوقراطية في اخلليج أن 
تصحح مسارها بإنصاف املرأة 
ولم يكن مقبوال أن يظل الرجل 
محتكرا وحده العمل السياسي 
مبعزل عن املرأة الكويتية في 
حني أن أختها اخلليجية في 
قطر وعمان والبحرين متارس 

حقها السياسي.
وأكد األنصاري أن الفضل 
في حصول املرأة الكويتية على 
حقوقها السياسية يعود إلى 
اجلهد اخلــــارق لعبقري فن 
السياسية الكويتية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي كان يطمئن الشعب 
دائما مبقولــــة »حقوق املرأة 

الكويتية جاية.. جاية«. 

واجهت املرشحات نقص اخلبرة 
السياسية، ودخولهن املعارك 
االنتخابيــــة، وإدارة احلملة 
االنتخابية، ومــــا يتعلق بها 
من جوانب عــــدة، منها إدارة 
احلمالت اإلعالمية والتنظيم 
اللوجســــتي، والدعم املالي، 
باإلضافــــة إلى تأثير اجلانب 
االجتماعي فيما يخص التأييد 
األسري، الفتة الى أن أسرتها 
انقسمت إلى مؤيد ومعارض، 
بعد إعالنها لقرار ترشــــحها 
النتخابات مجلس أمة 2006، 
خوفا عليها من الشــــائعات 
التي تصاحــــب االنتخابات، 
موضحة أنها تعرضت للكثير 

من التجريح والشائعات.
وأشارت العنجري إلى عدم 
معرفة املرشحات في ذلك الوقت 
بكيفية الدعم املالي موضحة 
أنها شخصيا كانت تصرف على 
حملتها االنتخابية من »جيبها«، 

دون وجود أي دعم مادي. 
بدورهــــا أكدت رئيســــة 
قسم الدراسات اإلستراتيجية 
بجامعة الكويت د.ندى املطوع 
أن مسؤولية رسم السياسة 
التنمويــــة للنهوض بالعمل 
السياســــي للمرأة تقع على 
عاتــــق الــــدول بسياســــاتها 
العامة، ومنظمــــات املجتمع 
املدي، واملؤسسات التشريعية، 
باإلضافة إلى املجتمع األكادميي، 
واملراكز البحثية املعنية بدراسة 
الظواهر واملتغيرات اخلاصة 
باملجتمع بشكل عام، وباملرأة 
بشكل خاص، واملشاركة في 
رسم سياسة فاعلة لتصميم 
برامج فاعلــــة لضمان النهج 
الدميوقراطــــي، عبر التمكني 
السياسي والتمكني االقتصادي 

معا.
وأضافت أن الدراسات تتفق 
على أن أبرز نظم التصويت 
مناسبة للنساء هو األغلبية 

آالء خليفة

اختتم ملتقى املرأة والبرملان 
الــــذي نظمه مركز دراســــات 
وأبحــــاث املرأة بكلية العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت 
جلساته بجلسة حملت عنوان 
»الصعوبات التي تواجه املرأة 
في الوصول إلــــى البرملان«، 

أدارتها د.خديجة احملميد.
في البداية أكدت الباحثة 
السياسية د.العنود الشارخ 
أن حالة املرأة تتشــــابه ليس 
في العالم العربي واإلسالمي 
فحســــب بــــل انهــــا تواجه 
ضغوطات مماثلة في أنحاء 
كثيرة مــــن العالم، موضحة 
أنه عنــــد احلديث عن الكوتا 
وإنصــــاف املرأة فإن البعض 
يطرح أمثلة بأن املرأة وصلت 
إلى مناصب قيادية في بعض 
الدول تفوق الكرسي البرملاني 
حيث وصلت إلى الرئاســــة، 
الفتة إلى أنه ال ميكن تطبيق 
ذلك علــــى عاملنا العربي فهي 

مناذج غربية نادرة.
وأشــــارت الشارخ إلى أن 
املرأة ال تزال تواجه مشــــكلة 
رفض املجتمع لوصولها إلى 
البرملان، الســــيما أن بعض 
النواب الرجال غير متعودين 
على املرأة القيادية، مضيفة أن 
الفكرة التي تعتبر ان الشخصية 
السياسية ال تتسق مع صفات 
األنثى املثالية مازالت موجودة 
في مخيلة الشعوب، اعتقادا 
منهــــم أن السياســــة بحاجة 
إلى صراع، واملرأة بطبيعتها 
بعيدة عن الصراعات، والصوت 
العالي، باإلضافة إلى أن هناك 
رفضــــا ومقاومة لها، ألن هذا 
يتعارض مع مفاهيم مترسخة 
ومتوارثة، الفتة إلى أن هناك 
أسبابا سياسية وقانونية حتد 
من مشاركة املرأة ووصولها 
إلى كرسي البرملان، وبعض 
الدول لديها قانون الوالية على 
املرأة، كما ان النظام السياسي 
للــــدول يلعب دورا كبيرا في 
وصول املرأة بأعداد كبيرة إلى 

البرملان. 
وشددت الشارخ على أن 
هناك حاجة لعزم سياسي قوي، 
ورغبة من صناع القرار بغرض 
إنصاف املرأة، الفتة إلى العزم 
السياســــي باململكة العربية 
السعودية الذي فرض وجود 
املرأة على مجلس الشورى، 
على الرغم مــــن رفض فئات 

كثيرة من الشعب.
من جانبهــــا قالت نبيلة 
العنجري إنها خاضت جتربة 
الترشح ملجلس األمة مرتني 
فــــي 2006 و2012، الفتة الى 
أن خــــوض املــــرأة الكويتية 
لالنتخابات بعــــد حصولها 
على حقوقها السياسية كان 
فرحة كبيرة، ولكنها لم تخل 
من الصعوبــــات واملعوقات، 
ومن تلــــك الصعوبات التي 
واجهتها: عــــدم وجود خبرة 
سابقة عن كيفية إدارة احلمالت 
االنتخابية، نظرا لعدم وجود 
كيان يحتوي املرشحات، وكانت 
جميعها محاوالت بجهود ذاتية، 
ورغبة نسائية داخلية إلثبات 
قدرتها في املجتمع، فكانت هناك 
مفاجأة في حل مجلس األمة، 
والدعوة لالنتخابات، وبالتالي 

)محمد هاشم( املتحدثون خالل ملتقى املرأة والبرملان  

توصيات املؤمتر
- تأسيس حمالت ودورات تدريبية 

مكثفة لتدريب النساء الواعدات على 
كيفية إدارة احلمالت االنتخابية 

والتعامل مع وسائل اإلعالم.
- ضرورة أن تكون هناك مادة علمية 

من ضمن منهج العلوم السياسية 
تركز على اجلانب العملي والتطبيقي 

وليس على اجلانب النظري فقط 
الذي يهدف إلى تعليم الطلبة كيفية 

ترشيح أنفسهم وكيفية إدارة احلمالت 
االنتخابية.

- ضرورة توفير منح دراسية للطالبات 

للعمل في مجال احلمالت االنتخابية 
وفي مجلس األمة، حتى يتسنى 

لهن تشكيل مستقبلهن الوظيفي 
واحلصول على أهدافهن بنجاح 

وتعليمهن املهارات القيادية.
- التواصل بني مؤسسات املجتمع 

املدني بشكل عام والهيئات النسائية 
بشكل خاص بهدف تشكيل قوى 
ضاغطة لتعديل القوانني املتعلقة 

بحقوق املرأة، ومتكينها من املشاركة 
السياسية وصنع القرارات.

- عمل برامج مكثفة بالتوعية 

والتثقيف بأهمية مشاركة املرأة في 
العمل السياسي والسعي إلى تعديل 

بعض القوانني التي مازالت بحاجة إلى 
تعديل.

- توجيه وسائل اإلعالم لتغيير 
الصورة النمطية للمرأة. 

- إجراء التغييرات الالزمة على املناهج 
التربوية بهدف تسليط الضوء على 

املرأة الفاعلة.
- طرح برامج ثقافية لرفع مستوى 

الوعي السياسي والثقافي حول دور 
املرأة في املجتمع.

الشارخ: هناك 
أسباب سياسية 
وقانونية حتد من 

مشاركة املرأة 
ووصولها إلى كرسي 

البرملان

العنجري: واجهت 
مشكلة عدم وجود 

خبرة سابقة عن 
كيفية إدارة احلمالت 

االنتخابية 

املطوع: مسؤولية 
رسم السياسة 

التنموية للنهوض 
بالعمل السياسي 
للمرأة تقع على 

عاتق الدول

صدور املرسوم األميري بترقية 106 عقداء إلى عمداء في »الداخلية«.. والكشوفات مطابقة ملا نشرته »األنباء« في عدد الثالثاء


