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اجتماع الدوحة يناقش
بحضور الكندري تقريرا
عن أعمال البرلمانات
الخليجية

«الصحية» تنجز
تقريرها بشأن
الحضانة العائلية

العيسى :منح
البابطين دكتوراه
فخرية مستحق
إلنجازاته

افتتح أعمال الدورة  42لمنظمة التعاون اإلسالمي وحملها مسؤولية تصحيح الصورة المشوهة عن اإلسالم

األمير :االحتقان الطائفي والعصبية
يعصفان بكيان األمة
المنظمة كرمت سموه وثمنت عطاءه اإلنساني
مع دولة الكويت العابر حدود الجغرافيا
ج � ��دد س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
صباح األح�م��د إدان��ة واستنكار دول��ة
ال�ك��وي��ت ال�ش��دي��دي��ن ل �ح��ادث التفجير
اإلرهابي امل��روع في مسجد بالقطيف
ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة م ��ؤك ��دا وق � ��وف دول ��ة
الكويت إل��ى جانب اململكة وتأييدها
لكافة ما تتخذه من إجراءات ملواجهة
ه��ذه الجرائم اإلرهابية للحفاظ على
أمنها.
وق� � � � � ��ال س� � �م � ��و األم� � � �ي � � ��ر م �ف �ت �ت �ح��ا
ال� ��دورة ال�ث��ان�ي��ة واألرب �ع�ي�ن للمجلس
ال � ��وزاري مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�لام��ي
ال�ت��ي تستضيفها ال�ك��وي��ت وتسلمت
رئ��اس�ت�ه��ا م��ن ال �س �ع��ودي��ة إن �ن��ا ك��دول
إسالمية تقع على عاتقنا مسؤولية

كبيرة لتصحيح الصورة املشوهة عن
اإلسالم وتعريف العالم بحقيقة ديننا
اإلسالمي الحنيف.
وطالب سموه بوقفة ج��ادة للنظر
ف ��ي االح� �ت� �ق ��ان ال �ط��ائ �ف��ي ال� � ��ذي ب��ات
ي� �ع� �ص ��ف ب� �ك� �ي ��ان األم � � � ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ويفتتها محذرا من أن العصبية هي
األخ �ط��ر ع�ل��ى وج ��ود األم ��ة داع �ي��ا إل��ى
م ��واج �ه ��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ج �س ��ام ال �ت��ي
يواجهها ال�ع��ال��م اإلس�لام��ي .كما دعا
س�م��وه إل��ى مضاعفة ال�ج�ه��ود لوضع
ح� ��د ل� �ل� �ص ��راع ��ات وال� � �ن � ��زاع � ��ات ال �ت��ي
تشهدها بعض الدول اإلسالمية.
وكرمت منظمة التعاون اإلسالمي
صاحب السمو أمير البالد بمناسبة

م �ن �ح��ه ل �ق��ب ق ��ائ ��د ل �ل �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
وت� �س� �م� �ي ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��رك � ��زا ل �ل �ع �م��ل
اإلنساني .وقال األمني العام للمنظمة
د .إي��اد م��دن��ي إن��ه ال يخفى على أحد
أن دول ��ة ال�ك��وي��ت س�ن��ت لنفسها منذ
استقاللها نهجا ثابتا تمثل في تنظيم
املساعدات اإلنسانية والتنموية لكل
البلدان املحتاجة بعيدا عن املحددات
الجغرافية وال��دي�ن�ي��ة وال�ع��رق�ي��ة فيما
ذك� ��ر ال �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
ال�خ��ال��د أن ه��ذا التكريم ي��أت��ي تقديرا
لدور سمو األمير اإلنساني.
تفاصيل (ص)03-02
منظمة التعاون اإلسالمي كرمت سمو األمير على اختياره قائدا للعمل اإلنساني

نواب لـ «الدستور» :حريصون
على منح المرأة كامل حقوقها
أك ��د ع ��دد م��ن ال �ن ��واب أن امل�ج�ل��س
ال� � �ح � ��ال � ��ي ك� � � ��ان األح� � � � � ��رص ب �ي ��ن ك��ل
امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة ع �ل��ى م �ن��ح امل ��رأة
ح�ق��وق�ه��ا م�ع�ت�ب��ري��ن أن إق� ��رار ق��ان��ون
م�ح�ك�م��ة األس � ��رة ش �ك��ل ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة
كبيرة في هذا اإلطار.
وش � ��دد ال� �ن ��واب ف ��ي ت�ص��ري�ح��ات
خاصة لـ «الدستور» على أن قوانني
امل � � � � ��رأة ال � �ق ��ائ � �م ��ة ت �م �ن �ح �ه ��ا م �ع �ظ��م
ح�ق��وق�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة

غ �ي��ر أن �ه��م أق� � ��روا ب� ��أن ه �ن��اك ح��اج��ة
لبعض التشريعات ملنح املرأة مزيدا
من الحقوق املدنية واالجتماعية.
وقال النواب إن منح املرأة الكويتية
الحق في الترشح واالنتخاب وصل
ب��ال�ك��وي��ت إل ��ى م�س�ت��وى ال� ��دول ال�ت��ي
ت�س��اوي ب�ين أف��راد شعبها وال تفرق
في قضية إعطاء الحقوق السياسية
مل� �ك ��ون ��ات املجتمع .ورأى ب�ع��ض
ال� �ن ��واب أن ح �ق��وق امل � ��رأة ق �ض �ي��ة تم

ام �ت �ه��ان �ه��ا ب �ك �ث��رة ال �ح��دي��ث ح��ول�ه��ا
وأن املرأة الكويتية ال ينقصها شيء
فهي تمتلك حقوقها املقررة شرعا ثم
قانونا ودستورا فيما أشاد البعض
اآلخر بدور املشرع الكويتي في منح
املرأة املزيد من الحريات واالمتيازات
ال� �ت ��ي ت �ف �ت �ق��ر إل �ي �ه��ا ن �ظ �ي��رات �ه��ا ف��ي
بعض دول املنطقة.
تفاصيل (ص)14

ملف «الدستور» :المرأة الكويتية
المسيرة الطويلة للمرأة الكويتية توجت بنيل حقوقها السياسية
المجلس الحالي أنصف المرأة بمحكمة األسرة وحقوق الطفل والحضانة
الخطة اإلنمائية تدعو إلى تمكين المرأة وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية

تفاصيل (ص)14-07

الرواتب بالميزانية
 5.3مليارات دينار
أعلن رئيس لجنة امليزانيات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع��دن��ان
ع � �ب ��دال � �ص � �م ��د ع� � ��ن ان� �خ� �ف ��اض
امل ��رت �ب ��ات ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال�س�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  2016/2105ب�ن�س�ب��ة
 %4وأن ت�ق��دي��رات ال �ب��اب األول
للمصروفات (املرتبات) مليزانية
ال ��وزارات واإلدارات الحكومية
بلغت  5.336.660.000دينار.
وفيما يتعلق بهيكلة سوق
العمل قال عبد الصمد ان عدد
الوظائف الحالية ف��ي ميزانية
ال ��وزارات واإلدارات الحكومية
ب �ل ��غ  356.297وظ �ي �ف��ة ف�ي�م��ا
ت �ب �ل��غ ن �س �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين %73
وإن اللجنة دع��ت إل��ى ض��رورة
ه�ي�ك�ل��ة س ��وق ال �ع �م��ل وم��راع��اة
احتياجاته الفعلية من العمالة
غير الكويتية.
تفاصيل (ص)05

«الحيازات» تصوت
على تقريرها النهائي اليوم
ت � � �ص � ��وت ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق ف��ي
ت� � �ج � ��اوزات ال � ��زراع � ��ة ع �ل ��ى ت �ق��ري��ره��ا
ال �ن �ه��ائ��ي ال �ي ��وم ال�خ�م�ي��س وف ��ي ه��ذا
ال �س �ي��اق ق ��ال ع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة ال�ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان إن وزي � ��ر ال�ن�ف��ط
د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر رف��ض ت��زوي��د اللجنة
ب � ��أس� � �م � ��اء ك� � �ب � ��ار م� ��وظ � �ف� ��ي ال � ��دول � ��ة
وال � �ن� ��واب ال ��ذي ��ن ي �م �ت �ل �ك��ون ح �ي��ازات

زراعية وحيوانية .وكشف الدويسان
أن ال�ل�ج�ن��ة ط��ال�ب��ت ع�ب��ر ت��وص�ي��ة من
مجلس األمة بأن يكلف الوزير العمير
بتسليم اإلج��اب��ات وق ��ال م�ع�ل�ق��ا :لن
ن� �س� �م ��ح ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي ��ر ب�ت�خ�ب�ئ��ة
الصندوق األسود في هذا الصدد.
تفاصيل (ص)05

نواب يطالبون الجسار بضمانات
لعدم تكرار انقطاع الكهرباء
تفاعل عدد من النواب مع حادثة
ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ع��ن م�ن��اط��ق واس�ع��ة
من البالد حيث تابعوا جهود وزارة
ال �ك �ه��رب��اء إلع � ��ادة ال �ت �ي��ار مطالبني
ال��وزي��ر م .أح �م��د ال�ج�س��ار بتشكيل
لجنة تحقيق للوقوف على أسباب
ذل��ك ومحاسبة املقصرين وتوفير

ضمانات لعدم تكرار اإلنقطاع .وقال
النائب فيصل الكندري إن متابعة
القضية أوضحت أن األسباب فنية
وجار معالجتها.
تفاصيل (ص)06
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سموه يفتتح أعمال الدورة الـ  42لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

األمير :مطالبون كدول إسالمية بتصحيح
صورة اإلسالم ومكافحة اإلرهاب
ك��رم��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي
أمس خالل الجلسة االفتتاحية ألعمال
ال� � ��دورة ال � � �ـ 42مل �ج�ل��س وزراء خ��ارج�ي��ة
املنظمة التي تستضيفها دولة الكويت
ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد بمناسبة منحه
ل �ق��ب ق��ائ��د ل�ل�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي وت�س�م�ي��ة
الكويت مركزا للعمل اإلنساني.
وألقى سمو األمير كلمة رح��ب فيها
ب ��وزراء خ��ارج�ي��ة دول منظمة التعاون
اإلسالمي واألمني العام للمنظمة د.إياد
م��دن��ي م �ج ��ددا إدان � ��ة واس �ت �ن �ك��ار دول ��ة
ال �ك��وي��ت ال �ش��دي��دي��ن ل �ح ��ادث ال�ت�ف�ج�ي��ر
اإلره� ��اب� ��ي امل� � ��روع ال � ��ذي وق� ��ع ف ��ي أح��د
م�س��اج��د ال�ق�ط�ي��ف ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة وم� ��ا أس �ف ��ر ع�ن��ه
م ��ن س� �ق ��وط ال� �ع� �ش ��رات م ��ن ال �ض �ح��اي��ا
وامل �ص��اب�ين وأك ��د وق ��وف دول ��ة ال�ك��وي��ت
إل��ى جانب السعودية وتأييدها لكافة
م��ا ت�ت�خ��ذه م��ن إج � ��راءات مل��واج�ه��ة ه��ذه
الجرائم اإلرهابية للحفاظ على أمنها.
وأوض� � ��ح س �م��و األم� �ي ��ر أن اج �ت �م��اع
منظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي ينعقد في
ظل استمرار تحديات وظروف سياسية
وأم �ن �ي��ة ب��ال�غ��ة ال��دق��ة ي��واج�ه�ه��ا ال�ع��ال��م
بشكل ع��ام ومحيطنا اإلس�لام��ي بشكل
خ ��اص داع �ي��ا إل ��ى م��واج �ه��ة م �ح��اوالت
بعض التنظيمات اإلره��اب�ي��ة م��ن رسم
صورة ال تعكس حقيقة اإلسالم وشدد
على أن الدول إسالمية تقع على عاتقها
م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة ل �ت �ص �ح �ي��ح ص ��ورة
اإلس � �ل� ��ام امل� �ش ��وه ��ة وت� �ع ��ري ��ف ال �ع��ال��م
ب �ح �ق �ي �ق��ة دي �ن �ن ��ا اإلس �ل��ام � ��ي ال �ح �ن �ي��ف
وقيمه اإلنسانية السامية.
وأضاف «كما أننا مطالبون بتكثيف
ج�ه��ودن��ا م��ع ال�ع��ال��م للتصدي لظاهرة
اإلره ��اب ال�ت��ي تمارسها تلك املنظمات
اإلره ��اب� �ي ��ة وال� �ت ��ي ه � ��ددت أم� ��ن دول �ن��ا

سمو األمير يلقي كلمة مفتتحا اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي

واس�ت�ق��رارن��ا لنحقق تطلعات شعوبنا
امل�ن�ش��ودة» مطالبا بوقفة ج��ادة للنظر
ف � ��ي االح � �ت � �ق� ��ان ال� �ط ��ائ� �ف ��ي ال� � � ��ذي ب ��ات
ي�ع�ص��ف ب �ك �ي��ان أم �ت �ن��ا وي�ف�ت�ت�ه��ا ف�ه��ذه
العصبية هي األخطر على وجود األمة
فجميعنا نجتمع تحت ل��واء التوحيد
وف��ي ظ��ل أح�ك��ام ك�ت��اب واح��د ه��و كتاب
ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى مهتدين بهدي
رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه
وسلم.
وأش��ار إلى أن الجميع خاسرون في
ه��ذه امل��واج�ه��ة وامل�ن�ت�ص��ر ه��و م��ن يريد
أن ي��ؤج��ج ه��ذا ال �ص��راع امل��دم��ر أله��داف��ه
ال �خ��اص ��ة ون � �ف ��وذه وي �خ �ط��ط ل�ت�ش��وي��ه
اإلسل��ام وإضعافه داع�ي��ا إل��ى مضاعفة

ال� � �ج� � �ه � ��ود ل � ��وض � ��ع ح� � ��د ل � �ل � �ص ��راع ��ات
والنزاعات التي تشهدها بعض دولنا
اإلسالمية.
وحول الوضع في العراق أعرب سمو
األم�ي��ر ع��ن القلق البالغ إزاء التطورات
األمنية املؤسفة وم �ح��اوالت م��ا يسمى
بتنظيم داعش اإلرهابي لتقويض أمنه
واس �ت �ق��راره م��ؤك��دا وق ��وف ال�ك��وي��ت مع
األش �ق ��اء ف��ي ال �ع ��راق ف��ي ال �ح �ف��اظ على
أم�ن�ه��م واس �ت �ق��راره��م وس �ي��ادة ووح ��دة
أراض �ي �ه��م ودع �م �ن��ا ل�ل�ت�ح��ال��ف ال��دول��ي
ف��ي م��واج�ه��ة الهجمات اإلره��اب�ي��ة التي
يتعرض لها العراق «كما نؤكد دعمنا
ل�ل�ح�ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ب��رئ��اس��ة د .ح�ي��در
ال �ع �ب��ادي ف��ي س�ع�ي�ه��ا إلت �م��ام ب��رن��ام��ج

 ..وسموه يستقبل ولي العهد
والكندري ورئيس مجلس إدارة
الخطوط الكويتية
اس �ت �ق �ب��ل ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح �م��د
ب�ق�ص��ر ب �ي��ان أم ��س س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د وس �م��و الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و األم� �ي ��ر وزي ��ر
امل� � ��واص �ل ��ات وزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون

ال �ب �ل ��دي ��ة ع �ي �س��ى ال � �ك � �ن ��دري ورئ �ي ��س
م �ج �ل��س اإلدارة وال� �ع� �ض ��و امل �ن �ت��دب
لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا
عبدالعزيز الرومي حيث قدما لسموه
ش� ��رح� ��ا ح� � ��ول ال� �خ� �ط ��ط امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
ل �ل �ش��رك��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ل�ت�ط��وي��ر
الخدمات التي تقدمها لعمالئها.

املصالحة الوطنية بما يحقق صالبة
ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة وت �ع ��زي ��ز ال ��وح ��دة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ألب� � �ن � ��اء ال� �ش� �ع ��ب ال� �ع ��راق ��ي
الشقيق».
أم � ��ا ف� ��ي ال � �ش� ��أن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ف�ق��د
أوض � ��ح س �م��و األم �ي ��ر أن «ال �ج �ه��ود ما
زالت متعثرة واالنتهاكات اإلسرائيلية
للمسجد األق�ص��ى متكررة واالستمرار
ف � � ��ي ب � � �ن� � ��اء امل� � �س� � �ت � ��وط� � �ن � ��ات م �س �ت �م��ر
وم�ع��ان��اة أشقائنا م�ت��زاي��دة األم��ر ال��ذي
ن �ج��دد ال��دع��وة م�ع��ه للمجتمع ال��دول��ي
الس�ي�م��ا مجلس األم ��ن لحمل إس��رائ�ي��ل
ع �ل��ى ال �ق �ب��ول ب��ال �س�لام وإق ��ام ��ة ال��دول��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وف� ��ق ق � � ��رارات ال �ش��رع �ي��ة
الدولية ومبادرة السالم العربية».

وح � ��ذر م ��ن أن «ال �ك ��ارث ��ة اإلن �س��ان �ي��ة
ف ��ي س ��وري ��ا ل ��م ت �ن �ج��ح م �ع �ه��ا ال �ج �ه��ود
وع �ل��ى ك��اف��ة امل�س�ت��وي��ات إلن�ه��ائ�ه��ا رغ��م
م� � ��رور خ �م��س س � �ن ��وات ازدادت م�ع�ه��ا
أع� ��داد ال�ق�ت�ل��ى وال �ج��رح��ى وال�لاج �ئ�ين»
الفتا إل��ى أن الكويت استضافت ثالثة
م��ؤت�م��رات دول�ي��ة للمانحني للمساعدة
في سد االحتياجات اإلنسانية لألشقاء
م �س��اه �م��ة م �ن �ه��ا ف� ��ي ت �خ �ف �ي��ف آالم �ه ��م
وأضاف «ونؤكد هنا مجددا أن حل هذه
امل�س��أل��ة ل��ن ي�ك��ون إال ب��ال�ط��رق السلمية
بعيدا عن اآللة العسكرية».
وف ��ي ال �ش ��أن ال �ي �م �ن��ي ش ��دد ع �ل��ى أن
«ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ح��ال��ف ال �ع �س �ك��ري��ة ض��د
امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال �ح��وث �ي��ة ج� ��اءت ب �ع��د أن
ه� ��ددت أم �ن �ن��ا واس �ت �ق��رارن��ا واس �ت��ول��ت
على السلطة بالقوة العسكرية ونقضت
تعهداتها بموجب امل �ب��ادرة الخليجية
وآلياتها التنفيذية األمر الذي استوجب
اتخاذ إجراء يحفظ أمن دولنا واستقرار
منطقتنا وذل��ك التزاما منا بتعهداتنا
واتفاقياتنا واستجابة لطلب الرئيس
الشرعي عبدربه منصور هادي».
وح ��ول ال�ب��رن��ام��ج ال �ن��ووي اإلي��ران��ي
ق��ال س�م��و األم�ي��ر إن��ه «ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
رح �ب �ن��ا ف �ي��ه ب ��االت �ف ��اق اإلط � � ��اري ال ��ذي
ت��م ب�ين مجموعة  1+5م��ن جهة وإي��ران
من جهة أخ��رى ال��ذي نأمل أن تستكمل
اإلج��راءات بالتوقيع النهائي في نهاية
شهر يونيو املقبل نجدد الدعوة للجارة
إي � ��ران ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
وال�ت�ج��اوب م��ع ج�ه��ود دول املنطقة في
بناء عالقات حسن جوار وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية والتعاون لصيانة
أمن واستقرار املنطقة».

الكويت تدين
وتستنكر مجددا
التفجير اإلرهابي
في أحد المساجد
السعودية
وقفة جادة للنظر
في االحتقان
الطائفي الذي بات
يعصف بكيان أمتنا
ويفتتها
نقف مع األشقاء
في العراق في
الحفاظ على أمنهم
واستقرارهم
وسيادة ووحدة
أراضيهم
عمليات التحالف
العسكرية ضد
الميليشيات
الحوثية جاءت بعد
أن هددت أمننا
واستقرارنا
رحبنا باالتفاق
النووي اإلطاري
وندعو إيران لبناء
عالقات حسن جوار
وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية

سمو األمير مستقبال ولي العهد
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سمو األمير يفتتح أعمال منظمة التعاون اإلسالمي

الكويت تسلمت رئاسة الدورة الـ 42لمجلس وزراء الخارجية

«التعاون اإلسالمي» كرمت األمير :عطاء غير مسبوق
الخالد :التكريم يجسد دور البالد اإلنساني
قال النائب األول لرئيس مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د إن م �ب��ادرة ال ��دول
األع� � �ض � ��اء ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون
األس �ل��ام � ��ي ب �ت �ك ��ري ��م س� �م ��و أم �ي��ر
البالد تجسد تقديرا ل��دور سموه
اإلنساني وما تعبر عنه من طيب
مشاعر اإلشادة والتثمني للمبادئ
وال� �ق� �ي ��م ال� �ت ��ي آم� �ن ��ت ب �ه ��ا ب �ل�ادي
وس� ��ارت عليها ف��ي امل�س��اه�م��ة في
التخفيف من آالم ومشاغل ال��دول
املنكوبة.
وج��دد ال�خ��ال��د ف��ي كلمته خالل
الجلسة االفتتاحية ل �ل��دورة ال �ـ42
لالجتماع الوزاري ملنظمة التعاون
اإلس�لام��ي ع��زم دول��ة الكويت على
مواصلة هذا الدور مع جميع الدول
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة وامل�ن�ظ�م��ات
ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة م��ن أج��ل تحقيق
تطلعات الشعوب بالعزة والرخاء.
وت��وج��ه ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
بالشكر والعرفان للدول األعضاء
ف ��ي م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون اإلس�ل�ام ��ي
ول�ل�أم�ي�ن ال �ع��ام ل�ل�م�ن�ظ�م��ة د .اي��اد
مدني وكافة العاملني في املنظمة
على املبادرة املباركة بتكريم سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب �م �ن��اس �ب��ة ت �س �م �ي��ة س� �م ��وه ق��ائ��دا
ل�ل�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي وت�س�م�ي��ة دول��ة
الكويت مركزا للعمل االنساني.
واستذكر بكل الفخر واالعتزاز
دور صاحب السمو امللكي األمير
س � �ع� ��ود ال� �ف� �ي� �ص ��ل وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
وعضو مجلس الوزراء واملستشار
واملبعوث الخاص لخادم الحرمني
الشريفني وامل�ش��رف على الشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة

منظمة التعاون اإلسالمي تكرم سمو األمير كقائد للعمل اإلنساني

ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة أح��د األرك ��ان
األس� ��اس � �ي� ��ة ف � ��ي م� �س� �ي ��رة ال �ع �م��ل
اإلس�ل�ام��ي وال �ع��رب��ي والشخصية
ال� �ب ��ارزة ف��ي ال �ع �م��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي
الدولي.
وق� ��ال إن أرب �ع��ة ع �ق��ود ق�ض��اه��ا
س �م��وه وزي � ��را ل�ل�خ��ارج�ي��ة وق��ائ��دا
للدبلوماسية السعودية سخرها
ب �م ��ا ح �م �ل��ه م� ��ن ع ��ري ��ق ال �خ �ص��ال
الحميدة وغ��زي��ر املناقب األصيلة
وسداد الحكمة الرفيعة في الدفاع
عن قضايا أمته وشعبه ورفع راية
دينه بما يحمله من قيم السماحة
وال�خ�ي��ر وال�ع�م��ل م��ن أج��ل تحقيق
ال��رس��ال��ة اإلن�س��ان�ي��ة النبيلة نحو
ت�ع��زي��ز ال��رخ��اء ال�ب�ش��ري وترسيخ

األمن الدولي.
وأعرب عن أسمى آيات التهاني
وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ل � �ع� ��ادل ب� ��ن أح �م��د
ال �ج �ب �ي��ر ل �ل �ث �ق��ة امل �ل �ك �ي��ة ال �س��ام �ي��ة
بتقلده منصب وزير الخارجية في
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وبما
ي �م �ت �ل �ك��ه م ��ن خ� �ب ��رة دب �ل��وم��اس �ي��ة
طويلة من النجاح في مهام عمله
وف ��ي خ��دم��ة اإلس�ل��ام واإلن�س��ان�ي��ة
جمعاء.
ورف ��ع إل ��ى األش �ق��اء ف��ي اململكة
العربية السعودية الشقيقة أسمى
آي � ��ات ال �ش �ك��ر واالع� �ت� �ب ��ار ع �ل��ى ما
بذلوه من جهود مميزة في إدارة
أعمال الدورة الـ 41بكل اقتدار وما
ص��در عنها من مقررات تصب في

مدني :سخاء لم تحكمه االعتبارات الدينية

سمو ولي العهد خالل جلسة االفتتاح

خدمة العمل اإلسالمي املشترك.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ذك � ��ر األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
ملنظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي مدني
أن تكريم سمو أمير البالد الشيخ
ص � �ب � ��اح األح � � �م � ��د ق � ��ائ � ��دا ل �ل �ع �م��ل
اإلن �س��ان��ي أت ��ى م��ن أع �ل��ى منظمة
عاملية ويزيدنا اعتزازا وفخرا.
وأض� � ��اف م ��دن ��ي ف ��ي ك �ل �م �ت��ه أن
م �ن��ح س �م��وه ه� ��ذا ال �ل �ق��ب اع �ت��راف
ب� �ج� �ه ��ود س � �م� ��وه امل � �م � �ي� ��زة وغ �ي��ر
امل �س �ب��وق��ة ف ��ي ال �ع �م��ل االن �س��ان��ي
ال� � ��دول� � ��ي وم � � ��ن أج � � ��ل االن� �س ��ان� �ي ��ة
معربا ع��ن خ��ال��ص تهانيه لسمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد وم�ش�ي��را إل��ى أن منح
األم ��م امل �ت �ح��دة ه ��ذا ال�ل�ق��ب ال��رف�ي��ع
املستحق لسموه ما هو إال تكريم

لجميع الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي.
وش ��دد ع�ل��ى أن م��ا ت�ق��دم��ه دول��ة
الكويت بقيادة سمو أمير البالد
م��ن ع� �ط ��اءات س�خ�ي��ة ل��م تحكمها
مطلقا االعتبارات الدينية أو اللون
أو الجنس أو املكان إنما انطلقت
من مبادئ تعاليم ديننا اإلسالمي
الحنيف مشيرا إلى أن الجمعيات
ال � �خ � �ي � ��ري � ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة س� �ط ��رت
ص� �ف� �ح ��ات م� ��ن ال� ��دع� ��م امل� �ت ��واص ��ل
ل�ع��دة م�ش��اري��ع ان�س��ان�ي��ة ف��ي آسيا
وأفريقيا وأصبحت أحد العناوين
البارزة أليادي الخير.
وت�س�ل��م ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
رئ� � ��اس� � ��ة ال � � � � � ��دورة ال� � � � � �ـ 42مل �ج �ل��س

وزراء خ��ارج �ي��ة م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ع��اون
اإلس�ل��ام� ��ي م� ��ن امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية رئيس الدورة السابقة.
من جانبه أك��د وزي��ر الخارجية
السعودي عادل الجبير أن ظاهرة
اإلره� � � � � � ��اب وال� � �ع� � �ن � ��ف وال � �ت � �ط� ��رف
وال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي أل�ح�ق��ت أض� ��رارا
جسمية باألمة اإلسالمية تأتي في
مقدمة التحديات ال�ت��ي تواجهها
أمتنا.
وش ��دد الجبير ف��ي كلمته على
فداحة الجرم اإلرهابي اآلث��م الذي
استهدف مسجدا في قرية القديح
ب �م �ن �ط �ق��ة ال� �ق� �ط� �ي ��ف ال� �س� �ع ��ودي ��ة
وال� � ��ذي ي �ن��اف��ي ال �ق �ي��م االن �س��ان �ي��ة
واإلسالمية.
وأع � � � � � ��رب ع� � ��ن خ � ��ال � ��ص ش� �ك ��ره
وتقديره لسمو أمير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ع �ل��ى اس �ت �ض��اف��ة
ه� � ��ذه ال � � � � ��دورة مل �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون
اإلس�لام��ي على املستوى ال��وزاري
وإل �ق��اء س�م��وه للكلمة االفتتاحية
للمؤتمر وال �ت��ي تضمنت الكثير
من املضامني السامية التي تشكل
نبراسا لحاضر ومستقبل العمل
اإلس�ل�ام��ي امل�ش�ت��رك داع �ي��ا إل ��ى أن
ت�ك��ون كلمة س�م��وه وثيقة رسمية
من وثائق هذه الدورة.
وأق � � ��ام ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
م� ��أدب� ��ة غ � � ��داء ع� �ل ��ى ش � ��رف وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي دورة
منظمة التعاون اإلسالمي.
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الغانم يستقبل فريق مبتوري األطراف
استقبل رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغانم في مكتبه أمس
فريق مبتوري األط��راف التابع
ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة مل�ت��اب�ع��ة
ق�ض��اي��ا امل �ع��اق�ين .وج ��رى خ�لال
ال � �ل � �ق� ��اء ب� �ح ��ث أه � � ��م ال �ق �ض ��اي ��ا
املتعلقة بفئة مبتوري األطراف
وسبل تذليل الصعوبات التي
تواجه هذه الفئة.

 ..و«سيلفي» ألعضاء الفريق مع رئيس مجلس األمة

الغانم مستقبال فريق مبتوري األطراف

اجتماع الدوحة يناقش مقترحا حول تقرير سنوي عن نتائج أعمال المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون

الكندري :اجتماعات األمناء العامين الخليجيين
عبر االتصال المرئي
ك �ش��ف األم �ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س األم��ة
ع�ل�ام ال �ك �ن��دري ع��ن اس �ت �ح��داث ن�ظ��ام
ج��دي��د ل �ع �ق��د االج �ت �م��اع��ات ال ��دوري ��ة
بني األمناء العامني ملجالس الشورى
وال ��وط � �ن ��ي واألم� � � ��ة وال � � �ن � ��واب ب� ��دول
م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ع �ب��ر
استخدام االتصال املرئي عن بعد.
وق��ال الكندري لكونا لدى وصوله
إل� ��ى ق �ط��ر ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي االج �ت �م��اع
ال � �س � �ن� ��وي ال � � � � �ـ 18ل �ل�أم � �ن� ��اء ال� �ع ��ام�ي�ن
ب � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون إن ال �ن �ظ��ام
ال �ج��دي��د ي �ع �م��ل ض �م��ن دائ � ��رة مغلقة
وآم�ن��ة مضيفا أن ذل��ك سيضمن عقد
االج�ت�م��اع��ات بشكل مكتمل ف��ي ح��ال
ص��ادف جلسات ل�ل��دول األع �ض��اء في
يوم االجتماع نفسه.
وأوض � � ��ح أن االج� �ت� �م ��اع ال �س �ن��وي
الذي يستمر يومني بدعوة من رئيس
م �ج �ل��س ال� � �ش � ��ورى ال� �ق� �ط ��ري م�ح�م��د
الخليفي سيبحث عددا من املواضيع
إض��اف��ة إل��ى اس�ت�ع��راض ع�م��ل اللجان
خ �ل��ال ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي وم �ن �ه��ا ل�ج�ن��ة
الشبكة االلكترونية ولجنة التدريب.
وأض ��اف أن املجتمعني سيتفقون
على جدول األعمال قبل بدء االجتماع
م��ؤك��دا أه�م�ي��ة ه ��ذه االج �ت �م��اع��ات في
توحيد الجهود الخليجية باملحافل
ال ��دول� �ي ��ة ك �ك �ت �ل��ة واح� � ��دة إل� ��ى ج��ان��ب
تبادل واكتساب الخبرات من مختلف
األم ��ان ��ات ال �ع��ام��ة مل �ج��ال��س ال �ش��ورى
وال ��وط � �ن ��ي واألم� � � ��ة وال � � �ن � ��واب ب� ��دول
املجلس.

الخليفي مفتتحا اجتماع األمناء العامني الخليجيني في الدوحة بحضور عالم الكندري

وكان في استقبال الكندري والوفد
امل��راف��ق األم�ين ال�ع��ام ملجلس الشورى
ال�ق�ط��ري ف�ه��د ال�خ�ي��اري��ن والسكرتير
ال � �ث ��ال ��ث ف � ��ي س � �ف � ��ارة ال � �ك ��وي ��ت ل ��دى
قطر محمد العمر وع��دد م��ن أعضاء
السفارة.
وي� �ض ��م ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي ك �ل�ا م��ن
األم �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
والتدريب سليمان السبيعي ومدير
إدارة املراسم والعالقات العامة جمال
ال��دغ�ي�ش��م وم��دي��ر اإلدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة
عصام العصيمي وباحث قانوني أول
حنان الدغيشم.
وان �ط �ل �ق��ت أم � ��س أع� �م ��ال اج �ت �م��اع
األم� �ن ��اء ال �ع��ام�ي�ن ب�م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ح �ي��ث ق� ��ال رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال �ش ��ورى
القطري محمد بن مبارك الخليفي في
كلمته االفتتاحية إن دورات االجتماع
ال�س��اب�ق��ة حققت خ�ل�ال مسيرته التي

ام �ت ��دت إل ��ى م ��ا ي��رب��و ع �ل��ى  17ع��ام��ا
ال �ع��دي��د م��ن االن� �ج ��ازات متطلعا إل��ى
امل � ��زي � ��د م �ن �ه ��ا ف � ��ي ه� � ��ذه ال � � � � ��دورة م��ا
يفرض تضافر الجهود وزيادة أوجه
ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ن أج � ��ل ب� �ل ��وغ ال �غ��اي��ات
املنشودة منه.
وذك� � � ��ر ال �خ �ل �ي �ف ��ي أن � � ��ه م � ��ن خ�ل�ال
ف �ع��ال �ي��ات وم� � � � ��داوالت االج �ت �م��اع��ات
امل ��اض� �ي ��ة ل�ل�أم� �ن ��اء ال� �ع ��ام�ي�ن ت��وص��ل
امل �ج �ت �م �ع��ون إل� ��ى ت � �ص ��ورات وخ �ط��ط
س�ت�ح�ق��ق أه� � ��داف ال �ت �ع ��اون وغ��اي��ات
ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن امل �ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
مشيرا إل��ى أن ان�ع�ق��اد ه��ذا االجتماع
ي ��أت ��ي ل ��دراس ��ة ال �ع��دي��د م ��ن امل �س��ائ��ل
واألم� � � � � ��ور ال � �ت� ��ي ت� �ه ��م امل � �ج� ��ال� ��س م��ا
سيتيح املجال للتأكيد على الجوانب
اإليجابية.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ال �س �ك��رت �ي��ر ال �ع��ام
مل �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى ال �ق �ط ��ري ف �ه��د ب��ن

مبارك الخيارين في كلمته إن رؤساء
املجالس التشريعية الخليجية أقروا
العديد م��ن ال �ق��رارات التي تهدف إلى
ت �ع��زي��ز ال� ��رواب� ��ط وال � �ص �ل�ات وأوج� ��ه
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ش �ع��وب دول امل�ج�ل��س
وتوحيد املواقف وال��رؤى في املحافل
البرملانية وت�ط��وي��ر متطلبات العمل
البرملاني في مجالسنا التشريعية.
وأك ��د أن م��ن بينها تهيئة البيئة
املناسبة لتطوير الكوادر البشرية في
امل�ج��ال��س التشريعية ل�لارت�ق��اء ب��أداء
األم ��ان ��ات ال �ع��ام��ة ف��ي ه ��ذه امل�ج��ال��س
وبالتالي مسايرة التطورات املتالحقة
ف ��ي ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي الف �ت ��ا إل� ��ى أن
االج �ت �م��اع��ات ال � �ـ 17ال�س��اب�ق��ة ل�لأم�ن��اء
العامني تمخضت عن تحقيق العديد
م��ن االن �ج��ازات ال�ت��ي شملت م�ج��االت
ك�ث�ي��رة وح�ظ�ي��ت ب�ت�ق��دي��ر واس�ت�ج��اب��ة
من قبل رؤساء املجالس ودخلت حيز

التنفيذ بفضل دعمهم ومساندتهم.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� � � ��ال األم� � �ي� ��ن ال � �ع� ��ام
ل �ل �ب��رمل��ان ال� �ع ��رب ��ي ع �ب��دال �ن��اص ��ر ب��ن
محمد العباسي ف��ي كلمته إن جهاز
األم��ان��ات ال�ع��ام��ة ب��ال�ب��رمل��ان��ات يعتبر
م� �ح ��ورا ه ��ام ��ا ف ��ي ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي
م��ن خ�لال توليه أداء األع�م��ال الالزمة
ملعاونة البرملان وجميع أجهزته في
مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال��رق��اب�ي��ة
واالس�ت�ش��اري��ة املنوطة ب��ه مضيفا أن
ال � ��دور ال� ��ذي ي�ل�ع�ب��ه ال �ج �ه��از اإلداري
والفني لألمانة العامة يعتبر من أهم
األدوار في املجالس البرملانية ومبينا
أن��ه يكاد يكون دوره رئيسا ال يمكن
االستغناء عنه وبالتالي فإن السبيل
لتطوير املؤسسة البرملانية ال يتم إال
بالبدء بتطوير آليات العمل باألمانة
العامة باملؤسسة البرملانية.
وش� ��دد ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ث�ق��اف��ة
ال �ت��واص��ل ال �ب��رمل��ان��ي ب�ي�ن ال�ب��رمل��ان��ات
الخليجية والعربية والدولية لخلق
ج ��و م ��ن ال �ت �ع��اون وت� �ب ��ادل ال �خ �ب��رات
املختلفة لتقوية األمانات العامة.
وي�ن��اق��ش االج �ت �م��اع ال ��ذي يستمر
ي � ��وم �ي��ن ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل� �ج� �ن ��ة ال� �ص� �ي ��اغ ��ة
وت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال�ت�ن �س�ي��ق وامل �ت��اب �ع��ة
وت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة ت � �ب� ��ادل امل �ع �ل ��وم ��ات
وتعزيز الثقافة البرملانية والقانونية
ل ��دى ال �ع��ام �ل�ين ف��ي األم ��ان ��ات ال�ع��ام��ة
للمجالس التشريعية الخليجية.

الخليفي :مسيرة
 17عاما لألمناء
العامين من
اإلنجازات
الخيارين :توحيد
المواقف في
المحافل البرلمانية
وتطوير متطلبات
العمل البرلماني
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الميزانيات ناقشت تقديرات الباب األول للمصروفات

عبد الصمد :انخفاض مرتبات موظفي الدولة
إلى  5.3مليار دينار

ص � ��رح رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ع� ��دن� ��ان ع�ب��د
ال�ص�م��د أن اللجنة ن��اق�ش��ت ت�ق��دي��رات
ال�ب��اب األول للمصروفات (امل��رت�ب��ات)
مليزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة  ،2016/2015ح�ي��ث
ق � ��درت امل ��رت �ب ��ات ب� �ـ 5,336,660,000
دي� �ن ��ار وب��ان �خ �ف��اض ق � ��دره  % 4ع��ن
السنة املالية السابقة.
وأوض��ح عبد الصمد في تصريح
ل��ه أن ��ه ب��رغ��م إص � ��رار ال �ح �ك��وم��ة على
وج��ود تطابق ت��ام ب�ين خطة التنمية
وب�ين امليزانية إال أن اللجنة رص��دت
وج� � � ��ود ان� � �ح � ��راف � ��ات وإغ � � �ف� � ��ال ل � ��دور

السياسات في رس��م امليزانية العامة
للدولة وان اللجنة أكدت على ضرورة
م�ع��ال�ج��ة ه ��ذه االن �ح ��راف ��ات ال�ن�ظ��ري��ة
ألن �ه��ا س�ت�ن�ع�ك��س ع �ل��ى أرض ال��واق��ع
أثناء التنفيذ.
وفيما يتعلق بهيكلة سوق العمل
ق ��ال ع �ب��د ال �ص �م��د ان ع ��دد ال��وظ��ائ��ف
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ف � ��ي م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� � � � � ��وزارات
واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ل��غ 356,297
وظيفة وتبلغ نسبة الكويتيني % 73
وان اللجنة دع��ت إل��ى ض��رورة هيكلة
س� ��وق ال �ع �م��ل وم� ��راع� ��اة اح �ت �ي��اج��ات��ه
الفعلية من العمالة غير الكويتية مع
ض��رورة االهتمام بتدريب الكويتيني

إلح�ل�ال �ه ��م م �ح��ل ال �ع �م��ال��ة األج �ن �ب �ي��ة
خاصة ف��ي التخصصات التي يمكن
اس �ت �ب��دال �ه��ا ب��ال�ك��وي�ت�ي�ين ك��اش �ف��ا عن
ان ع��دد الوظائف املشمولة بسياسة
اإلح�ل��ال ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ج��دي��دة 816
وظ� �ي� �ف ��ة .ه � ��ذا وق � ��د اط �ل �ع ��ت ال �ل �ج �ن��ة
ت�ف�ص�ي�لا ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات
ال � � �ت � ��ي ط � � � � ��رأت ع � �ل� ��ى ال � � �ب � � ��اب األول
للمصروفات (امل��رت�ب��ات) م��ؤك��دة أنها
لم تمس رواتب املوظفني أو أثرت على
خطة التوظيف بل عالجت االختالالت
ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت� ��وص� ��ي ب� �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة
وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي
كانت ال تشغلها ال ��وزارات واإلدارات

ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وت � �س � �ت � �غ� ��ل م �ب ��ال �غ �ه ��ا
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ص��رف ع �ل��ى امل �ك��اف��آت
إضافة إلى وجود تنسيق مشترك بني
وزارة املالية ودي��وان الخدمة املدنية
ف ��ي ش �غ��ل ال �ش��واغ ��ر ال��وظ �ي �ف �ي��ة ل��دى
الجهات الحكومية أوال بأول وهو ما
تراه اللجنة خطوة أولى في اإلصالح
في مسار امليزانية العامة للدولة.
ك �م ��ا أن � ��ه ت� ��م إدراج االع � �ت � �م ��ادات
امل��ال �ي��ة ال �ل�ازم ��ة ل� �ـ  16,000وظ�ي�ف�ي��ة
جديدة للكويتيني املنتظر تخرجهم
من الجامعات واملعاهد العليا وذلك
وفقا الحتياجات الجهات الحكومية
وقدرت تكلفتها بـ  140مليون دينار.

حماد :تشكيل لجنة مختصة بقرار وزاري يرأسها الوكيل المساعد

الصحية تقر قانون الحضانة العائلية
أق ��رت ال�ل�ج�ن��ة ال�ص�ح�ي��ة م�ش��روع
االقتراح بقانون في شأن الحضانة
ال�ع��ائ�ل�ي��ة ورف �ع��ت ت�ق��ري��ره��ا بشأنه
الى املجلس.
وق � � � ��ال م � �ق � ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
سعدون حماد العتيبي في تصريح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ب�م�ج�ل��س االم� ��ة أم��س
ان القانون كما انتهت اليه اللجنة
يتضمن  23مادة نصت املادة األولى
منه على ان الطفل ه��و ك��ل م��ن ولد
ف ��ي ال �ك��وي��ت م ��ن أب ��وي ��ن م�ج�ه��ول�ين
أو م ��ن أب م �ج �ه��ول وم� �ع� �ل ��وم األم
ك��وي�ت�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة وم ��ن ف��ي حكمه
من ال�ح��االت الخاصة التي تقدرها
لجنة ال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة ويعتبر
في حكم مجهول األب من لم يثبت
نسبه ألبيه قانونا.
واض� ��اف ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ال�ح�ض��ان��ة
العائلية بحسب القانون احتضان
طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية
والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف
إي��وائ��ه ورعايته وتحمل مسؤولية
ت �ن �ش �ئ �ت��ه وذل� � ��ك وف� �ق ��ا ل�ل��اج� ��راءات
وال� � � �ش � � ��روط ال � �ت� ��ي ي � �ح� ��دده� ��ا ه ��ذا
القانون.
واوض � ��ح ان امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة من
ال� � �ق � ��ان � ��ون ن � �ص ��ت ع � �ل ��ى ان ت� �ك ��ون
ال �ح �ض��ان��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة ب �غ �ي��ر م�ق��اب��ل
ت��دف�ع��ه ال��دول ��ة م��ا ل��م ت �ق��رر اللجنة
ص ��رف م �س��اع��دة ل�ل�ط�ف��ل املحتضن
ب�ع��د ب�ح��ث ال �ح��ال��ة ع�ل��ى ان تنتهي
ال� �ح� �ض ��ان ��ة ال �ع��ائ �ل �ي��ة امل �ن �ص��وص

الصالح والخنفور وحماد خالل اجتماع اللجنة الصحية

عليها في القانون في ح��االت زاوج
البنت ودخ ��ول ال ��زوج بها او بلوغ
ال �ط �ف��ل امل �ح �ت �ض��ن س ��ن ال ��رش ��د م��ع
انتفاء عوارض األهلية التي توجب
استمرار الرعاية والوصاية.
وب� �ي��ن ان امل � � � ��ادة ال� �خ ��ام� �س ��ة م��ن
ال� �ق ��ان ��ون ن �ص��ت ع �ل��ى ان ي�س�ت�ح��ق
املحتضنون وامل��ودع��ون ف��ي ال��دور
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل � �ل� ��ادارة
امل � �خ � �ت � �ص ��ة م� � ��ن االط� � � �ف � � ��ال م �ب �ل �غ��ا
شهريا ي��دخ��ر لهم حتى ب�ل��وغ سن
ال��رش��د ك �م��ا ن��ص ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ان
ت �ش �ك��ل ب � �ق� ��رار م� ��ن وزي� � ��ر ال� �ش ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل لجنة تسمى
لجنة ال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة يرأسها
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د امل �خ �ت��ص وت�ض��م
في عضويتها ممثلني عن ع��دد من
الجهات.
وافاد بأن املادة الثامنة تضمنت
ش� � � � ��روط األس� � � � � ��رة ال � �ح� ��اض � �ن� ��ة ف��ي

ان ت �ت �ك ��ون م� ��ن زوج �ي ��ن ص��ال �ح�ين
ن ��اض� �ج�ي�ن اخ �ل�اق � �ي ��ا واج �ت �م��اع �ي��ا
ويعتبر في حكم االسرة في تطبيق
أحكام ه��ذا القانون امل��رأة الكويتية
املتزوجة من غير كويتي كما يجوز
للجنة ان تقرر السماح بالحضانة
ل�ل�م��رأة الكويتية غ�ي��ر امل�ت��زوج��ة أو
املطلقة أو من توفي أو غاب زوجها
عن الكويت غيبة منقطعة.
وق��ال ان ال��وزارة بحسب القانون
تتولى توفير الحاجات االساسية
ل �ل �م �ح �ت �ض �ن�ين وت� �ق ��دي ��م ال �خ��دم��ات
الطبية واألهلية املنتظمة والعالج
واالرش � � � ��اد ال �ن �ف �س��ي واالج �ت �م��اع��ي
والتربوي وحمايتهم من االنحراف
وذل � � � ��ك ب ��ال �ت �ن �س �ي ��ق م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
املختصة بالدولة.
واض��اف ان امل��ادة ال �ـ  13ل��م تغفل
عن االطفال مجهولي األب معلومي
األم غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ح �ي��ث أج� ��ازت

اح� �ت� �ض ��ان� �ه ��م ب �ص �ف ��ة م ��ؤق� �ت ��ة ال ��ى
ح�ين ت�س��وي��ة أوض��اع�ه��م القانونية
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ج �ه��ات املختصة
ع �ل��ى ان ي� �ص ��در ال� ��وزي� ��ر ال� �ش ��روط
والضوابط املنظمة لذلك.
وبني ان القانون نص على سعي
ال � � � ��وزارة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات
امل�ع�ن�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة او االه �ل �ي��ة ال��ى
توفير وح��دات سكنية مناسبة ملن
ب �ل��غ م ��ن االب� �ن ��اء  21ع��ام��ا ل�لاق��ام��ة
فيها مقابل اي�ج��ار شهري مناسب
وذل� � � ��ك ل� �ح�ي�ن ح� �ص ��ول ��ه ع� �ل ��ى ح��ق
ال��رع��اي��ة السكنية فضال ع��ن ايجاد
ف ��رص ع�م��ل م�ن��اس�ب��ة ل�لاب �ن��اء وفقا
ملؤهالت وخبرات كل منهم.
واف� � ��اد ب� ��أن امل� � ��واد م ��ن  18ح�ت��ى
 20ت�ض�م�ن��ت ال �ع �ق��وب��ات م��ن حبس
وغ��رام��ة على ك��ل م��ن يمنع موظفي
ال� � � � � � ��وزارة امل� �خ� �ت� �ص�ي�ن م � ��ن ال� �ق� �ي ��ام
ب��واج�ب��ات�ه��م امل�ن�ص��وص عليها في
ه��ذا القانون ومعاقبة كل من يقوم
ب�ن�ش��ر ال �ت �ق��اري��ر ال �س��ري��ة ال�خ��اص��ة
بأبناء دار الحضانة العائلية وكل
من يهمل واجباته والتزاماته تجاه
املشمولني بالرعاية.
وق � ��ال ان امل� � ��ادة  22ن �ص��ت ع�ل��ى
ان ي �ل �غ��ى امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
 82لسنة  1977ف��ي ش��أن الحضانة
ال �ع��ائ �ل �ي��ة ع �ل��ى ان ي �س �ت �م��ر ال�ع�م��ل
ب��ال�ل��وائ��ح وال� �ق ��رارات ال �ت��ي ص��درت
تطبيقا له بما ال يعارض أحكام هذا
القانون وذلك الى أن تلغى أو تعدل
وفقا ألحكامه.

عبدالصمد متوسطا الحويلة والطريجي في لجنة امليزانيات

الدويسان للعمير :أفصح
عن مالكي الحيازات المخالفة
ق ��ال ع �ض��و ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ال�ح�ي��ازات ال��زراع�ي��ة ال�ن��ائ��ب فيصل
الدويسان ان اللجنة ستصوت على
ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي ل�ه��ا ف��ي اج�ت�م��اع
ال �ي��وم م �ش �ي��را ال ��ى ان وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم��ة
د .علي العمير رفض تزويد اللجنة
ب� ��أس � �م� ��اء ك � �ب ��ار م ��وظ� �ف ��ي ال ��دول ��ة
وال �ن��واب ال��ذي��ن يمتلكون ح�ي��ازات
زراع�ي��ة وحيوانية وغير مستوفني
للشروط منذ  2006وحتى اليوم.
وك �ش ��ف ال ��دوي� �س ��ان ان ال�ل�ج�ن��ة
ط��ال �ب��ت ع �ب��ر ت��وص �ي��ة م ��ن م�ج�ل��س
األم � ��ة ب � ��أن ي �ك �ل��ف ال� ��وزي� ��ر ال�ع�م�ي��ر
بتسليم االج��اب��ات الس�ي�م��ا انتهاء

وق � ��ت ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة وق� � ��ال م�ع�ل�ق��ا:
ل � ��ن ن� � ��دع ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي ��ر ي�خ�ب��ئ
ال�ص�ن��دوق األس ��ود ف��ي ه��ذا الصدد
وع�ل�ي��ه ان يسلم االج��اب��ات لألمانة
العامة ملجلس األمة
وعلى صعيد اخر دعا الدويسان
وزي��ر البلدية عيسي ال�ك�ن��دري الى
محاولة ال��وص��ول لصيغة توافقية
فيما يختص بالحسينيات لتجنب
ظ�ل��م اب �ن��اء ال�ك��وي��ت ال��ذي��ن ي��ري��دون
ممارسة شعائرهم الحسينية.

الجيران :تحقيق السالم
في المنطقة يحتاج أفعاال
وج��ه النائب د .عبد الرحمن
ال� � �ج� � �ي � ��ران رس � ��ال � ��ة إل � � ��ى وزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة اإلي� ��ران� ��ي ردا ع�ل��ى
رس��ال��ة ال �س�لام اإلي��ران �ي��ة وال�ت��ي
وج � �ه � �ت � �ه� ��ا ل � �ج � �ي� ��ران � �ه� ��ا ع �ل��ى
هامش مؤتمر منظمة التعاون
اإلس�ل��ام� ��ي وال � � ��ذي ت�س�ت�ض�ي�ف��ه
ال �ك��وي��ت راه �ن��ا أك ��د م��ن خاللها
ال� �ج� �ي ��ران أه �م �ي��ة ال �ق �ي ��ام ب ��دور
فاعل في املنطقة يتخطى األقوال
إل ��ى األف� �ع ��ال وإل� ��ى ال� �ن ��زول إل��ى
امل �ي��دان ملعرفة م��ن ي��ري��د وم��ن ال
يريد السالم لكل الجيران حيث
ثبت ب��أن واق��ع ال�ح�ي��اة اليومية
ع�ل��ى األق ��ل ف��ي ال �ع��راق وس��وري��ا

واليمن يتناسب عكسيا ما جاء
في ثنايا الخطاب اإليراني.
وت��اب��ع ال �ج �ي��ران :ان الخطاب
ال �س �ي��اس��ي اإلي � ��ران � ��ي ي �ع��ارض
خ� �ط ��اب� �ه ��ا ال� �ع� �س� �ك ��ري ك� �م ��ا ان
ال�خ�ط��اب ال��دي�ن��ي يسير بمعزل
تماما عن الخطابني معتبرا ان
ال�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة
م� �ن ��ذ ع � � ��ام  1979م ل � ��م ت �ش �ه��د
ت � � � �ح � � ��والت إال ف � � ��ي ال � �خ � �ط� ��اب
ال �س �ي��اس��ي ف �ق��ط م ��ع اس �ت �م��رار
الخطاب الديني والعسكري رغم
ان الزمن تخطاه بمراحل .
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تابعوا جهود وزارة الكهرباء إلعادة التيار لمناطق واسعة من البالد

نواب يطالبون الجسار بضمانات
لعدم تكرار انقطاع الكهرباء
ت �ف��اع��ل أع� �ض ��اء م �ج �ل��س األم ��ة
م ��ع ظ ��اه ��رة ان �ق �ط��اع ال �ت �ي��ار ع��ن
م�ن��اط��ق واس �ع��ة م��ن ال �ب�لاد حيث
ت��اب �ع��وا ج �ه��ود وزارة ال �ك �ه��رب��اء
إلع � ��ادة ال �ت �ي��ار م�ط��ال�ب�ين ال��وزي��ر
م .أح�م��د ال�ج�س��ار بتشكيل لجنة
تحقيق للوقوف على أسباب ذلك
وم �ح��اس �ب��ة امل �ق �ص��ري��ن وت��وف �ي��ر
ضمانات لعدم تكرار االنقطاع.
ف�ق��ال ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ك�ن��دري
ان م�ت��اب�ع��ة م�ل��ف ان �ق �ط��اع ال�ت�ي��ار
الكهربائي مع مسؤولي الكهرباء
أوضحت بأن األسباب فنية وجار
م �ع��ال �ج �ت �ه��ا م� ��ؤك� ��دا ان م �ت��اب �ع��ة
ت��وف �ي��ر االح �ت �ي��اج��ات االس��اس �ي��ة
للمواطنني واملقيمني ف��ي البالد
من صلب عمل نواب األمة وأعرب
في هذا الصدد عن شكره ملوظفي
وم� �س ��ؤول ��ي ال� � � ��وزارة ل �ج �ه��وده��م
ال � � ��واض� � � �ح � � ��ة ب � � � ��إع � � � ��ادة ال � �ت � �ي� ��ار
الكهربائي ووع��وده��م بتوضيح
األس �ب��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة ل �ه��ذا الخلل
وذلك للمساهمة في ايجاد حلول
ناجحة تؤمن لنا عدم تكرار هذه
املشكلة.
وأك � ��د ال �ك �ن��دري ان ت�ط�م�ي�ن��ات
وزي��ر الكهرباء بعدم قطع التيار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ج�ي��دة ول�ك��ن نريدها
ف�ع�لا ع�ل��ى ارض ال��واق��ع السيما
كوننا على مشارف شهر رمضان
الكريم ودرج��ات الحرارة ستكون
مرتفعة جدا وهو ما يحتاج الى
ال�ع�م��ل ال �ج��اد لتوفير ك��اف��ة سبل
الراحة للمواطنني في البالد.
محطة الصبية
وط ��ال ��ب ب � ��دوره ال �ن��ائ��ب ط�لال
ال � �ج �ل�ال وزي� � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
وزي ��ر االش �غ��ال ال�ع��ام��ة املهندس
أح � �م� ��د ال � �ج � �س� ��ار ب � ��اإلع �ل��ان ع��ن

الظفيري لتعميم
نظام الموظف
الشامل بجميع
الوزارات

فيصل الكندري

طالل الجالل

ماضي الهاجري

د .منصور الظفيرى

األس �ب��اب ال �ت��ي ادت ال��ى ان�ق�ط��اع
ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي امل �ف��اج��ئ في
ب� �ع ��ض م� �ن ��اط ��ق ال � �ك ��وي ��ت أم ��س
االرب �ع��اء ع�ل��ى اث��ر ت��وق��ف محطة
ال �ص �ب �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ع ��ن ال �خ��دم��ة
وات �خ��اذ االج � ��راءات ال�لازم��ة ملنع
مثل ه��ذه االن�ق�ط��اع��ات مستقبال
مستغربا تكرار هذه االنقطاعات
امل �ف��اج �ئ ��ة ن �ت �ي �ج��ة االع � �ط� ��ال ف��ي
ظ��ل تصريحات م�س��ؤول��ي وزارة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ال� �ت ��ي ت ��أت ��ي م �غ��اي��رة
للواقع.
وق� ��ال ال �ج�ل�ال ف��ي ت �ص��ري��ح له
ي �ج��ب م �ح��اس �ب��ة امل �ت �س �ب �ب�ين ف��ي
ه��ذا االنقطاع للتيار الكهربائي
ف��ي ظ��ل درج ��ة ال �ح��رارة املرتفعة
ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا ال� �ب�ل�اد ع ��ن ع��دة
م� �ن ��اط ��ق ض �م �ن �ه ��ا ال �ص �ب��اح �ي��ة
واملنقف وفهد األحمد والجهراء
والفنطاس واألحمدي واملهبولة
ومبارك الكبير وجليب الشيوخ
وال � � �ق � � �ص� � ��ور وال� � � ��رق� � � ��ة وح � ��ول� ��ي
وصباح الناصر والقرين وجابر
العلي وعبدالله السالم والعدان
وال �ع ��ارض �ي ��ة وس �ع ��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
وع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك م�ط��ال�ب��ا وزي��ر

الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيق
في هذا األمر.
وش � ��دد ال� �ج�ل�ال ع �ل��ى ض� ��رورة
ع� � ��دم وق� � � ��وف وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء
ع �ن��د ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق في
االن �ق �ط��اع وم�ح��اس�ب��ة املتسببني
ب� � ��ل ي � �ج� ��ب ان ت� �ت� �خ ��ذ ال � � � � ��وزارة
االج� � � � � � � � � � ��راءات ال � �ل� ��ازم � � � ��ة وع � �ل� ��ى
رأس � �ه� ��ا اج� � � ��راء ص �ي ��ان ��ة ش��ام �ل��ة
للشبكات الكهربائية وملحطات
الكهرباء لتفادي تكرار مثل هذه
االنقطاعات مستقبال مشيرا الى
انه سيتابع بدوره ما سيقوم به
ال��وزي��ر م��ن اج ��راءات بهذا الشأن
خالل االيام املقبلة.

ي� � � � ��ؤدون اخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال� �ث ��ان ��وي ��ة
ال �ع��ام��ة األم� ��ر ال� ��ذي ي��ؤث��ر سلبًا
على الطلبة وأولياء أمورهم.
وح� � � �م � � ��ل ال � � � �ه� � � ��اج� � � ��ري وزي � � � ��ر
ال� � �ك� � �ه � ��رب � ��اء وامل � � �س � � ��ؤول �ي ��ن ف��ي
ال��وزارة مسؤولية ما حدث لعدم
وج � ��ود خ �ط��ة ط � ��وارئ أو وج ��ود
خ �ط��ة ص �ي��ان��ة ش��ام �ل��ة وواس �ع��ة
مل��واج �ه��ة ه ��ذا األم ��ر خ��اص��ة أن�ن��ا
م�ق�ب�ل��ون ع �ل��ى ف �ص��ل ال �ص �ي��ف إذ
ت��زي��د فيه األح �م��ال على شبكات
ال�ك�ه��رب��اء،ف�ك��ان األج ��در ب��ال��وزارة
أن ت � �ك� ��ون م� �س� �ت� �ع ��دة مل� �ث ��ل ه ��ذه
الحاالت.
وت� � � �س � � ��اءل ال � � �ه� � ��اج� � ��ري :ك �ي��ف
ت��وف��ر ال��دول��ة الطاقة الكهربائية
ل�ل�م�ش��اري��ع االس �ك��ان �ي��ة ال�ج��دي��دة
ال� � �ت � ��ي ت � �ت � �ح� ��دث ع� �ن� �ه ��ا ح ��ال� �ي ��ا
وه ��ي غ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى م��واج�ه��ة
ان�ق�ط��اع�ه��ا امل�س�ت�م��ر؟ ف�لا ينبغي
أن ت� �ع� �ي ��ش ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ظ�ل�ام
دام � ��س ب��ال��رغ��م م ��ن أن �ه��ا تنشئ
امل�ش��روع��ات ال�ك�ب��رى ف��ي مختلف
دول ال �ع��ال��م داع �ي��ا ال ��وزي ��ر إل��ى
تحمل مسؤولياته تشكيل لجنة
تحقيق ف��ي األم��ر وال��وق��وف على

أسبابه ومحاسبة املقصرين إن
وج ��دوا وإي �ج��اد خطط ال�ط��وارئ
ل� �ع ��دم ت � �ك ��رار م �ث��ل ه � ��ذه ال �ح��ال��ة
مستقبال.

محاسبة المسؤولين
وأك��د النائب ماضي الهاجري
ض� � � ��رورة م �ح��اس �ب��ة امل� �س ��ؤول�ي�ن
وامل�ت�س�ب�ب�ين ف��ي ح� ��ادث ان�ق�ط��اع
ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه ��رب ��ائ ��ي ف� ��ي م�ع�ظ��م
مناطق ال�ك��وي��ت وإج ��راء تحقيق
م ��وس ��ع ل� �ل ��وق ��وف ع� �ل ��ى أس� �ب ��اب
ه� ��ذا االن� �ق� �ط ��اع امل �ف��اج��ئ وال� ��ذي
ي�ع��د ك��ارث��ة واس�ت�ه��ان��ة بمصالح
امل��واط�ن�ين ،ال سيما ك��ون الطلبة

لجنة تحقيق
وط � ��ال � ��ب ال � �ن ��ائ ��ب د .م �ن �ص��ور
ال �ظ �ف �ي��رى وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
م .أح�م��د ال�ج�س��ار بتشكيل لجنة
تحقيق في حادثة انقطاع التيار
ال �ك �ه ��رب ��ائ ��ي ع� ��ن ب �ع ��ض م �ن��اط��ق
ال �ب�ل�اد ب �ص��ورة م�ف��اج�ئ��ة ل�ت�ف��ادي
ت �ك��رار م�ث��ل ه��ذه االنقطاعات بني
واخرى.
فترة ُ
وأب� � � � � ��دى ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال� �ظ� �ف� �ي ��رى
ت �ع �ج �ب��ه م ��ن ت� �ك ��رار االن �ق �ط��اع��ات
ف ��ي ظ ��ل ت��أك �ي��د م �س��ؤول��ي وزارة
ال �ك �ه��رب��اء ع �ل��ى ان وض ��ع االن �ت��اج
وش �ب �ك��ات ال �ن �ق��ل وال �ت��وزي ��ع جيد
م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة االه� �ت� �م ��ام
ب� � �ج � ��وان � ��ب ال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ل �ل �ش �ب �ك��ة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
التي قد تفرضها ظروف الصيف.

عسكر يؤيد تعديل قانون «الكويتية»

عسكر العنزي

أيد النائب عسكر العنزي تعديل
ق � ��ان � ��ون إن� � �ش � ��اء ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ط ��وط
ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ت �ك ��ون ن��اق�لا
وط� �ن� �ي ��ا وي � �ك� ��ون ل �ل �ح �ك��وم��ة ف�ي�ه��ا
النصيب األكبر من األسهم بنسبة
 ٧٥ف��ي امل�ئ��ة لتستمر الكويتية في
رفع اسم وعلم الكويت عاليا في كل
مطارات دول العالم مشيدا من جهة
اخرى بنجاح مجلس ادارة الكويتية

في تقليل خسائرها السنوية بنحو
 50%ل�ت�ب�ل��غ  33م �ل �ي��ون دي �ن ��ار في
 2014مقارنة بنحو  67مليونا في
.2013
وق� � � � � � ��ال ع � �س � �ك � ��ر ف� � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي :إن ت � �ح ��دي ��ث أس � �ط ��ول
ال � �ط� ��ائ� ��رات ف� ��ي ال �ك��وي �ت �ي��ة م� ��ن 17
طائرة قديمة إلى  35طائرة جديدة
م � ��زودة ب��أح��دث ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ع��ال��م

ال � �ط � �ي ��ران وض � ��م ط � ��ائ � ��رات ج ��دي ��دة
ف��ي زم ��ن ق�ي��اس��ي ونجاح مجلس
اإلدارة الجديد في تقليص خسائر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ي � ��ؤك � ��د ق � � � ��درة اإلدارة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع �ل��ى إدارة ه ��ذا امل��رف��ق
ال �ح �ي��وي وت �ح �س�ي�ن م ��رك ��زه امل��ال��ي
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ل� ��م ت� �ع ��د ه� �ن ��اك ح��اج��ة
لخصخصة الكويتية.
وث �م ��ن ع �س �ك��ر ال ��رؤي ��ة ال �ج��دي��دة

ال �ت��ي اع �ل��ن ع�ن�ه��ا وزي ��ر امل��واص�لات
عيسى الكندري ح��ول ع��دم ممانعة
ال�ح�ك��وم��ة ب �ع��ودة ال�ك��وي�ت�ي��ة كناقل
وط� �ن ��ي م �ش �ي ��را ال � ��ى ان الفلسفة
ال �ج��دي��دة مل�ج�ل��س ادارة ال�ك��وي�ت�ي��ة
س �ت��وف��ر اآلالف م� ��ن ف � ��رص ال �ع �م��ل
ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ب �ع��د ان ح �ق��ق مجلس
اإلدارة نتائج غير مسبوقة بتقليل
الخسائر وزي��ادة اإلي ��رادات بعد ان

أك� � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
الظفيري أن الكويت بحاجة الى
ث � ��ورة ف ��ي ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي م��ن
خ �ل ��ال ت �ك �ث �ي��ف وج � � ��ود امل ��وظ ��ف
ال �ش��ام��ل ف��ي ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ت�ق��دم
ال� �خ ��دم ��ات ل �ل �ج �م �ه��ور الف �ت ��ا ال��ى
ت �ق��دم��ه ب��اق �ت��راح ف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن
ل �ت �ع �م �ي��م ال� �ت� �ج ��رب ��ة ب� �ع ��د ث �ب��ات
نجاحها في بعض الجهات التي
طبقت فيها ،موضحا في تصريح
ص�ح��اف��ي ان اب�س��ط ط��ري�ق��ة لعمل
ث��ورة في العمل الحكومي تعزيز
وج� � ��ود امل ��وظ ��ف ال� �ش ��ام ��ل ،ال ��ذي
يقوم بمهام وظيفية عديدة ،بدال
من اقتصار عمله على بضع مهام
مشددا على انه آن االوان لتغيير
آل�ي��ة االس �ل��وب ال�ب�ي��روق��راط��ي في
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة م��ن خ�لال نشر
فكرة املوظف الشامل الذي يؤدي
أكثر من مهمة واحدة حفاظا على
وق��ت امل��راج�ع�ين ورف�ع��ا النتاجية
املوظفني.
واض � � ��اف ان ن� �ج ��اح ال �ت �ج��رب��ة
ف��ي ب�ع��ض امل��ؤس �س��ات يستدعي
تعميمها ملا كان لذلك من مردود
اي �ج��اب��ي ش �ع��ر م�ع�ه��ا امل��راج �ع��ون
لتلك الجهات التي طبقت الفكرة
بحالة افضل من االرتياح اذا ما تم
مقارنة ذلك بالوزارات او الجهات
الحكومية التي مازالت لم تطبق
الفكرة والتي يشتكي منها عادة
ال �ج �م �ه��ور ل �ك �ث��رة ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة
واالجراءات الطويلة.

اس �ن��د م�ج�ل��س اإلدارة م�س��ؤول�ي��ات
تشغيل الكويتية الى كوادر وطنية
م��ؤه�ل��ة ف�ض�لا ع��ن رع��اي��ة ال�ك�ف��اءات
ال��وط �ن �ي��ة وت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات �ه��م على
أي � � ��دي ن �خ �ب��ة م� ��ن ذوي ال� �خ� �ب ��رات
امل�ت�خ�ص�ص�ين ف ��ي ت��أه �ي��ل ال �ك ��وادر
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ل� �ت� �س� �ل ��م دف � � ��ة ال � �ق � �ي� ��ادة
مستقبال.
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صباح األحمد :نهنئ نساء الكويت
لحصولهن على حقوقهن
ف� � � � � ��ي أع � � � � � �ق� � � � � ��اب ال� � �ج� � �ل� � �س � ��ة
ال � �ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ح �ص �ل��ت
ف� �ي� �ه ��ا امل � � � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ع �ل��ى
حقوقها السياسية بالترشح
واالن� � � �ت� � � �خ � � ��اب ف � � ��ي امل � �ج� ��ال� ��س
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ق� � ��ال األم� � �ي � ��ر س �م��و
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د عندما
ك ��ان رئ �ي �س��ا ل� �ل ��وزراء وق �ت��ذاك:

ش �ك��را األخ ال��رئ �ي��س أوال أود
أن أس � �ج� ��ل ال� �ش� �ك ��ر ل �ل��رئ��اس��ة
لتحملها كل أعبائنا في نفس
ال��وق��ت أود أن أش�ك��ر س��واء من
أيد أو من عارض هذا املوضوع
فهذه هي الديمقراطية ويجب
أن يكون هناك نوع من التقبل
ل� � �ل � ��رأي وال� � � � � ��رأي اآلخ � � � ��ر وأن � ��ا

ش��اك��ر ل�ك��ل م��ن س��اه��م ف��ي ه��ذا
امل� ��وض� ��وع س� � ��واء ب��امل �ع��ارض��ة
او ب��امل��واف �ق��ة ف��ي ن �ف��س ال��وق��ت
أود أن أه� �ن ��ئ إخ� ��وات� ��ي ن �س��اء
ال� � �ك � ��وي � ��ت ب� �ح� �ص ��ول� �ه ��ن ع �ل��ى
ح �ق��وق �ه��ن ال �س �ي��اس �ي��ة وه� ��ذي
ه��ي الرغبة األميرية وال�ت��ي قد
ووف ��ق عليها م��ن ه��ذا املجلس

وأتمنى إلخ��وات��ي أن يساهمن
م� ��ع إخ� ��وان � �ه� ��ن ف� ��ي ب � �ن ��اء ه ��ذا
البلد وف��ي مستقبل ه��ذا البلد
وأت � �م � �ن� ��ى ل �ل �ج �م �ي��ع ال �ت��وف �ي��ق
والشكر.

قانون العمل الجديد كفل العديد من حقوق المرأة كإجازات الوضع والحمل وإنشاء الحضانات

المرأة الكويتية  ..مسيرة طويلة
توجت بنيل الحقوق السياسية

اهتمام الكويت
بالمرأة لم يقف
عند نقطة الحقوق
السياسية بل
تعداها إلى كل
ما يتعلق بها
اقتصاديا وثقافيا
واجتماعيا

أعد الملف سامح محمد وعبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل و محمد عبد العزيز
تحتفل المرأة الكويتية كل عام في شهر مايو
بمناسبة نيلها حقوقها السياسية تصويتًا وترشيحًا
وقد ناضلت المرأة قرابة  68عاما منذ 1937
عندما بدأت مسيرتها التعليمية حتى حصولها
على حقوقها السياسية في  ،2005وهذه األيام
يكتمل عقد من الزمان على تمتعها بهذه الحقوق
التي أسهمت في تنفسها أريج الحرية السياسية
بعد أن ظلت عقودًا من الزمان منذ إقرار الدستور
الكويتي عام  1962بعيدة عن الشأن السياسي رغم
قوة تأثيرها في المجتمع وكثرة عددها بالمقارنة
بالرجل ،حيث تمثل المرأة  ٪ 52من مواطني
الكويت.

لولوة القطامي

نورية السداني

فاطمة حسني

فعلى ال��رغ��م م��ن ح�ص��ول امل��رأة
على الحقوق السياسية في مايو
 2005بمرسوم من املغفور له بإذن
الله أمير البالد آنذاك الشيخ جابر
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ،إال أن
املرأة تعاني غياب بعض الحقوق
املدنية إذ ال يزال هناك فرق كبير
بني الحقوق املعطاة للرجل وتلك
املعطاة للمرأة فهي ال تزال تعاني
من قصور في هذا املجال.

فمنذ سنوات قريبة كنا نرى أن
نسبة القبول في الجامعة للذكور
أق � ��ل م� ��ن ن �س �ب��ة ال� �ق� �ب ��ول ل�ل�إن ��اث
ف � ��ي ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات
العلمية ومنها الطب والهندسة،
فاملجتمع ال ي��زال ينظر إلى املرأة
على أنها الحلقة األضعف بالرغم
م��ن ت �ل��ك امل �ك��اس��ب ال �ت��ي حققتها
بوجودها في السلطة التشريعية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وامل� �ج� �ل ��س ال �ب �ل��دي

ومناصب قيادية عدة.
ويمثل نساء الكويت ما يشكل
حوالي  ٪ 18من حجم قوة العمل
ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع األه � �ل ��ي و  ٪ 7ف��ي
ال�ق�ض��اء وال�س�ل�ك�ين الدبلوماسي
والعسكري ،وتتميز نساء الكويت
ب��وج��ود س�ق��ف ع��ال م��ن ال�ح��ري��ات

التتمة ص08

النساء يمثلن
 ٪ 18من حجم
قوة العمل
في القطاع األهلي
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المرأة الكويتية

الدستور كفل حماية المرأة من العنف
من خالل قانون األحوال الشخصية
تتمة المنشور ص07
خ ��اص ��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ح �ق��وق
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وح��ري��ة
ت��أس �ي��س ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام
وف��ق ن�ص��وص وردت ف��ي دستور
ت� �ض� �م ��ن م � �ن� ��ح امل � � � � ��رأة ح �ق��وق �ه��ا
وم � �ع ��ام � �ل � �ت � �ه ��ا أس � � � � ��وة ب ��ال ��رج ��ل
وقوانني ولوائح.
وتتمتع املرأة بحماية قانونية
ك��ام �ل��ة ح �ي��ث ك �ف��ل ق ��ان ��ون ال�ع�م��ل
ال �ج��دي��د امل��زي��د م��ن ح �ق��وق امل ��رأة
العاملة كاجازات الوضع والحمل
وإن� �ش ��اء ال �ح �ض��ان��ات ألط �ف��ال �ه��ن
وب��ال��رغ��م م��ن ه ��ذه امل ��زاي ��ا فهناك
ب �ع��ض ال �ت �ح��دي��ات ت ��واج ��ه امل� ��رأة
ومن ذلك قضية عدم منح جنسية
امل ��رأة الكويتية ألب�ن��ائ�ه��ا القصر
من زوج غير كويتي ويعود ذلك
إل��ى األس��اس القانوني الكتساب
الجنسية وفقا لقانون الجنسية
ل�ع��ام  1959ف�ض�لا ع��ن ع��دم تمتع
املرأة الكويتية بالرعاية السكنية
أسوة بالرجل.
ولم يقف اهتمام الكويت باملرأة
ع �ن��د ن �ق �ط��ة ال �ح �ق��وق ال�س�ي��اس�ي��ة
ف � �ق� ��ط ب � ��ل ت � �ع� ��داه� ��ا إل � � ��ى ك � ��ل م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب �ه��ا اق �ت �ص��ادي��ا وث�ق��اف�ي��ا
واجتماعيا وهو األمر الذي نص
عليه ال��دس�ت��ور ع��ام  1962عندما
ك �ف��ل ح �ق��وق األم ��وم ��ة وال �ط �ف��ول��ة
ف��ي امل � ��ادة ال �ت��اس �ع��ة م �ن��ه ،وش��دد
ع �ل��ى ح �م��اي �ت �ه��ا م� ��ن ال �ع �ن��ف م��ن
خالل قانون األح��وال الشخصية،
ك � �م� ��ا ك � �ف� ��ل ل � �ه� ��ا ح � ��ق ال� �ت ��رش� �ي ��ح
واالن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات
األه�ل�ي��ة والتنظيمات التعاونية
ال �ت ��ي ت �م �ث��ل م� �ح ��ورا ف ��ي ال �ح �ي��اة
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف��ي
الدولة.
ل �ك��ن ال �غ��ري��ب أن ��ه ف ��ي ظ ��ل ذل��ك
ال�ن�ج��اح ال�ن�س��وي وال��دع��م الكامل
ل�ل�م��رأة م��ن السلطتني التنفيذية
وال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة خ� �ص ��وص ��ًا ع �ب��ر
امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي اال أن امل� ��رأة في
العامني األخيرين أصبحت غائبة
عن املشهد السياسي في مجلس
األم � � ��ة وامل� �ج� �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي ،وف ��ي
ال �ح �ك��وم��ة اال م ��ن ت �م �ث �ي��ل وح �ي��د
عبر وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية
والعمل د .هند الصبيح.
وت �ل��ك إش�ك��ال�ي��ة ك �ب��رى تتنافى
م��ع قيمة وق��ام��ة امل ��رأة الكويتية،

فايزة الخرافي

موضي الحمود

سارة أكبر

وي� �ك� �ف ��ي أن ع � ��دد م� ��ن ي� �ح ��ق ل�ه��م
ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ف� � ��ي االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت وف ��ق
إح � �ص� ��اء  2014ه � � ��و  452أل ��ف
ن��اخ��ب ون��اخ �ب��ة م �ن �ه��م  229أل�ف��ا
من اإلن��اث و 223ألفا من الذكور،
وه � ��و م ��ا ي �ش �ي��ر إل � ��ى أن ال �ن �س��اء
أغ�ل�ب�ي��ة م��ري�ح��ة ف��ي ع��دد أص��وات
الناخبني ،وبالرغم من ذلك تخلو
ق��اع��ة م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ح��ال��ي من
وج ��ود أي��ة س �ي��دة ك�ن��ائ�ب��ة ،األم��ر
الذي دعا عددا من الناشطات إلى
املطالبة بـ «ك��وت��ا» نسائية تكون
ج��واز م��رور للمرأة للمشاركة في
التشريع .
ف � � �ف� � ��ي ظ � � � ��ل ن� � � �ظ � � ��ام ال � � �ص� � ��وت
االن�ت�خ��اب��ي ال��واح��د ي��رى البعض
تضاؤل نسب فوز املرأة بأي مقعد
برملاني في أي انتخابات قادمة،
ألن الناخب ك��ان يعطي امل��رأة في

السابق صوتا من األربعة أصوات
التي من حقه ،لكن في ظل وجود
ص � � ��وت واح � � � ��د ف � �س� ��وف ي �م �ن �ح��ه
ل�ل�م��رش��ح وف ��ق ح �س��اب��ات اللعبة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ح �ب �ي �س��ة ال� � �ج � ��دران
وال �ت��ي ت�ص��ب غ��ال�ب��ًا ف��ي مصلحة
ال��رج��ل ن �ظ��را ل��ذك��وري��ة امل�ج�ت�م��ع،
وم ��ن ه�ن��ا ت�ك�ث��ر م�ط��ال�ب��ات بعض
النساء بإقرار نظام (كوتا امل��رأة)
ل�ي�ك��ون م�ع�ب�رًا ل�ه��ا ال ��ى امل�ج��ال��س
التشريعية ،السيما ان دوال كثيرة
تطبقه،

بصمة في الحياة السياسية في
السنوات العشر األخيرة وظهرت
ف � ��ي م �ن ��اص ��ب ق� �ي ��ادي ��ة ن �س��وي��ة
ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن م��ؤس �س��ات ال��دول��ة،
وه��و ما ك��ان غريبًا على املجتمع
الكويتي قبل عشرين عامًا مثال.
ففي عام  1963كانت الناشطة
ل ��ول ��وة ال �ق �ط��ام��ي أول م ��ن ط��ال��ب
ب �ح �ق��وق امل � ��رأة ال �س �ي��اس �ي��ة ،وف��ي
ف� �ت ��رة ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات م� ��ن ال� �ق ��رن
امل��اض��ي ت��رأس��ت ن��وري��ة ال�س��دان��ي
مجلس إدارة جمعية نسائية في
ال �ك��وي��ت ،وك �ث �ي��ر م��ن ال�ك��وي�ت�ي��ات
لهن بصمات عبر تاريخ الكويت
ف��ي ال�ع�م��ل االج�ت�م��اع��ي والثقافي
وكذلك األكاديمي.
وق � ��د ان �ط �ل �ق��ت م �س �ي��رة ن �ض��ال
امل ��رأة الكويتية منذ ال�ع��ام 1937
عندما بدأت مسيرتها التعليمية،
وط ��وال ت�ل��ك امل�س�ي��رة ه�ن��اك نساء

مسيرة المرأة الكويتية
وغ�ي��ر خ��اف على ك��ل ذي بصر
وب �ص �ي��رة أن امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة لم
ت�ظ�ف��ر ب�ن�ي��ل ح�ق��وق�ه��ا السياسية
إال بعد أن حققت نجاحات عديدة
على صعد مختلفة ،ث��م م��ا لبثت
أن ن��ال��ت تلك ال�ح�ق��وق إال وتركت

سيدات األعمال الكويتيات
اق �ت �ص��ادي��ا ح �ل��ت ال �ك��وي��ت
في املرتبة األولى فيما يخص
ح �ص��ة ال �ن �س��اء ال�خ�ل�ي�ج�ي��ات
م� ��ن امل � �ش� ��ارك� ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وال� �ف ��رص امل �ت��اح��ة ف ��ي س��وق
ال �ع �م��ل ب �ن �س �ب��ة  % 92وذل ��ك
وف � � � � ��ق ت� � �ق � ��ري � ��ر ص � � � � � ��ادر ع ��ن
م��ؤس�س��ة دب ��ي ل �ل �م��رأة بينما
ج��اءت السعودية ف��ي املرتبة
األخيرة .
وإذا كانت سيدات األعمال
ف� ��ي دول ال� �ت� �ع ��اون ي�م�ت�ل�ك��ن

 385مليار دوالر فان سيدات
األع � �م ��ال ال �ك��وي �ت �ي��ات وف� ��ق ‹
م �ي��ري��ل ل �ي �ن��ش› ي�م�ت�ل�ك��ن 85
مليار دوالر وهذا زاد بمقدار
 30م�ل�ي��ار دوالر ف��ي غ�ض��ون
 4س �ن��وات م��ن ع ��ام  2007ما
يعكس ص�ع��ود امل ��رأة ال�لاف��ت
في مجال األعمال.
واح� � �ت� � �ل � ��ت م � �ه � ��ا ال� �غ� �ن� �ي ��م
رئ � �ي � �س� ��ة ب � �ي� ��ت االس � �ت � �ث � �م� ��ار
ال � �ع� ��امل� ��ي «ج� � ��وب� � ��ل» امل ��رت� �ب ��ة
األول��ى بني النساء العربيات

ف ��ي م �ج��ال ق��ائ �م��ة ‹ف ��ورب ��س›
ألق � � ��وى ال� �ن� �س ��اء ف� ��ي ال �ع��ال��م
تليها السيدة األولى في قطر
ال �ش �ي �خ��ة م � ��وزه ب �ن��ت ن��اص��ر
امل�س�ن��د وج ��اءت ملكة األردن
ران � �ي� ��ا ف� ��ي امل ��رت� �ب ��ة ال �ث��ال �ث��ة،
وال �ش �ي �خ ��ة ل �ب �ن��ى ال �ق��اس �م��ي
وزيرة االقتصاد رابعا .

رائ� � ��دات ف ��ي م �ج��ال ع�م�ل�ه��ن وم��ن
ابرزهن:
د .م �ع �ص ��وم ��ة امل� � �ب � ��ارك ك��ان��ت
اول وزي � � ��رة ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك��وي��ت
ح� � �ي � ��ث ت� � � ��م ت� �ع� �ي� �ي� �ن� �ه ��ا ف� � � ��ي 12
ي��ون�ي��و  2005ك��وزي��رة للتخطيط
ووزي � � ��رة دول � ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ت�ن�م�ي��ة
اإلداري ��ة واستمرت بعدها وزي��را
للمواصالت ثم وزيرا للصحة.
ون��وري��ة الصبيح ث��ان��ي وزي��رة
ف��ي ت��اري��خ ال �ك��وي��ت وأول وزي ��رة
ت�ص�ع��د م�ن�ص��ة االس �ت �ج��واب كما
ك��ان��ت د .ف��اي��زة ال �خ��راف��ي م��دي��رة
ال �ج��ام �ع��ة وال �س �ف �ي��رة ن�ب�ي�ل��ة امل�لا
أول س�ف�ي��رة ك��وي�ت�ي��ة وأول ام ��رأة
خ�ل�ي�ج�ي��ة ت �ت��ول��ى م �ن �ص �ب��ا رف�ي��ع
املستوى حيث تم توليها منصب
س�ف�ي��رة ال�ك��وي��ت ل��دى زي�م�ب��اب��وي
وتوجهت نهاية عام  2003مندوبا
دائما في االمم املتحدة وتعد بذلك
أول سفيرة عربية مسلمة باألمم
املتحدة كما تولت رئاسة مجلس
أمناء املركز الثقافي اإلسالمي في
نيويورك.
ث ��م ال ��وزي ��رة ال �س��اب �ق��ة م��وض��ي
ال� �ح� �م ��ود ال� �ت ��ي ت ��ول ��ت م �ن��اص��ب
عدة منها وزير التربية والتعليم
العالي ثم وزير االسكان والتنمية
االداري � ��ة وع�ض��و امل�ج�ل��س األع�ل��ى
للتخطيط وعميد كلية التجارة
ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت واالن م��دي��ر
الجامعة العربية املفتوحة.
ود .رش� ��ا ال �ص �ب��اح أول ام� ��رأة
ت � �ت� ��ول� ��ى م� �ن� �ص ��ب وك � �ي � ��ل وزارة
ال� �ك ��وي ��ت وذل� � ��ك ك��وك �ي �ل��ة ل� � ��وزراة
التعليم العالي.
وامل�ه�ن��دس��ة س ��ارة أك�ب��ر عرفها
ال� �ع ��ال ��م ب� ��أس � ��ره ع� �ن ��دم ��ا ارت� � ��دت
ال� � � �خ � � ��وذة ال � ��واق� � �ي � ��ة واق� �ت� �ح� �م ��ت
ال �ن �ي��ران ال �ت��ي أش�ع�ل�ه��ا االح �ت�لال
العراقي وساهمت هي وزمالؤها
املهندسون الكويتيون واالجانب
في اطفاء حريق اآلبار.
أم ��ا ف��اط�م��ة ح�س�ين ف�ه��ي رائ ��دة
اإلع�ل��ام � �ي� ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات ح�ي��ث
ق��دم��ت اول رس��ال��ة إذاع �ي��ة تحمل
ع �ن��وان «ي��وم�ي��ات س�ي��دة كويتية
في نيويورك».
ام� ��ا رائ� � ��دة ال �ن �ض��ال ال �ن �س��ائ��ي
ف �ه��ي ن ��وري ��ة ال� �س ��دان ��ي م��ؤس�س��ة

التتمة ص09

غياب المرأة عن
المشهد السياسي
منذ عامين في
«األمة» أو
«البلدي» إشكالية
كبرى تتنافى مع
قيمةوقامة
الكويتية
المرأة الكويتية
تركت بصمة في
الحياة السياسية
في السنوات العشر
األخيرة
لولوة القطامي
أول من طالبت
بحقوق المرأة
السياسية العام
1963
معصومة المبارك
أول وزيرة ونائبة
في تاريخ الكويت
عينت في 2005
رشا الصباح أول
امرأة تتولى منصب
وكيل وزارة
التعليم العالي
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المرأة الكويتية

حق الترشيح واالنتخاب في الجمعيات
األهلية والتنظيمات التعاونية مكفول

رشا الحمود

تتمة المنشور ص08
ورئ �ي �س��ة أول ج �م �ع �ي��ة ن�س��ائ�ي��ة
في تاريخ الكويت وه��ي جمعية
النهضة األسرية وذلك عام 1962
حتى عام  1979وهي أول رئيسة
ألول اتحاد نسائي كويتي أسس
ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن ع��ام  1974حتى
عام  1977وأول عضو نسائي في
م�ج�ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة ال��روض��ة
التعاونية في عام  1969كما تعد
السداني أول مخرجة تلفزيونية
كويتية.
وتعتبر لولوة القطامي رائدة
الحركة النسائية الكويتية حيث
ام� �ت ��دت م �س �ي��رة ك �ف��اح �ه��ا ألك �ث��ر
م��ن  4ق ��رون ف�ه��ي ص��اح�ب��ة فكرة
وم ��ؤس �س ��ة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة النسائية وع�ض��وة
مجلس إدارتها ورئيسة لها في

نورية الصبيح

ذكرى الرشيدي

الفترة من  1963حتى عام 1993
وثم رئيسة فخرية للجمعية.
وعلى الصعيد ال��دول��ي نالت
القطامي لقب سفيرة من منظمة
اليونسكو للسنه ال��دول�ي��ة ملحو
االمية عام  1990وشغلت منصب
م ��دي ��رة ك �ل �ي��ة ال� �ب� �ن ��ات ل �ل �ش��ؤون
اإلداري � � � ��ة ع � ��ام  1975ح �ت��ى ع��ام
 1994وه � ��ي اح� � ��دى م��ؤس �س��ات
املجلس العربي للطفولة.
وف��ي العقد األخير من الزمان
وب� �ع ��د م� ��رس� ��وم اق � � ��رار ال �ح �ق��وق
السياسية للمرأة في مايو 2005
ن��ذك��ر أول س�ي��دت�ين ف��ي املجلس
البلدي تم تعيينهما في  5يونيو
 2005وه �م ��ا امل �ه �ن��دس��ة ف��اط�م��ة
الصباح وفوزية البحر.
ب� �ع� �ي ��د ذل� � � ��ك ب� ��أش � �ه� ��ر ق �ل �ي �ل��ة
اس� � �ت� � �ه� � �ل � ��ت ض � � ��رب � � ��ة ال � � �ب� � ��داي� � ��ة
امل � �ه � �ن� ��دس� ��ة ،ج � �ن � ��ان ب ��وش� �ه ��ري

ف�ت�ق��دم��ت ب � ��أوراق ت��رش�ح�ه��ا في
االنتخابات التكميلية للمجلس
ال �ب �ل��دي ع ��ام  ،2006ث ��م تبعتها
د.خ� � � ��ال� � � ��دة ال � �خ � �ض� ��ر ف� � ��ي ن �ف��س
االنتخابات ،لتمثال أول مشاركة
س� �ي ��اس� �ي ��ة ل � �ل � �م� ��رأة ف � ��ي ت ��اري ��خ
ال �ك��وي��ت ف ��ي ت ��اري ��خ م �ش �ه��ود 4
أب��ري��ل  ،2006وب��وش �ه��ري تعمل
ح��ال�ي��ًا م�س�ت�ش��ارة ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
العامة البرملانية ،وعضوة لجنة
املخطط الهيكلي للدولة.
وب��رمل��ان �ي��ا ف � ��ازت ارب � ��ع ن �س��اء
ه� ��ي د .م �ع �ص��وم��ة امل � �ب� ��ارك ود.
اسيل العوضي ود .روال دشتي
ود .سلوى ال�ج�س��ار ف��ي العرس
االنتخابي ف��ي مجلس األم��ة في
عام  2009ليصبحن أول نائبات

التتمة ص10

نائبات وقوانين
شهد أداء ال�ن��ائ�ب��ات األرب��ع
ف��ي ال �ب��رمل��ان ع ��ام  2009ج��دال
وتباينا في الرأي حول دورهن
االي� �ج ��اب ��ي ،ف �ش �ه��د ك �ث �ي��ر م��ن
االختصاصيني والسياسيني
بأنه رغ��م حداثة تجربة امل��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة س �ي��اس �ي��ا إال أن�ه��ا
أدت دورها بكفاءة واجتهدت،
وث �م �ن��وا ل �ه��ا م �ش��ارك �ت �ه��ا ف��ي
إق ��رار  4ق��وان�ين ت�خ��ص امل ��رأة،
ح� �ي ��ث أق � � ��ر ق � ��ان � ��ون ال ��رع ��اي ��ة
السكنية ب�م�ق�ت��رح��ات نيابية

ش��ارك��ت فيها ال�ن��ائ�ب��ات ،وت��م
تعديل ق��ان��ون إق��ام��ة األجانب
ال ��ذي أن�ص��ف امل ��رأة الكويتية
ف� ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى اإلق ��ام ��ة
ل ��زوج� �ه ��ا وأب� �ن ��ائ� �ه ��ا ع �ن��دم��ا
ي� �ت� �ج ��اوز األب � �ن� ��اء س ��ن ال � �ـ 21
وال��زوج اقل من  65سنة حتى
لو ك��ان األب�ن��اء ال ي��درس��ون أو
ك ��ان ال ي�ع�م��ل ال � ��زوج ك �م��ا في
ال �س��اب��ق ،وت ��م إس �ق��اط رس��وم
الرعاية التعليمية والصحية،
إضافة الى تعديل  15مادة من

قانون الخدمة املدنية ،وكذلك
أق � ��رت ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،كما
ش��ارك��ن ف��ي ال�ع��دي��د م��ن لجان
امل�ج�ل��س وك��ن األك �ث��ر ح�ض��ورا
وال � �ت ��زام� ��ا ف ��ي ه � ��ذه ال �ل �ج��ان،
ويحسب لهن ايضا املشاركة
في لجان التحقيق مثل لجنة
تحقيق (ش��ل) ولجنة تحقيق
األغذية الفاسدة.

فاطمة حسين
رائدة اإلعالميات
الكويتيات

مكتسبات حديثة
للمرأة

سارة أكبر عرفها
العالم عندما
ارتدت الخوذة
واقتحمت نيران
االحتالل في آبار
النفط

 حكم محكمة الدستوريةب��ال �س �م��اح ل �ل �م��رأة ب��ال�ح�ص��ول
على ج��واز سفر دون اش�ت��راط
موافقة الزوج .
 ه� ��اج� ��ر ال � �ه� ��اج� ��ري ت �ق��ودرئ ��اس ��ة ت�ح�ق�ي��ق ال��دس �م��ة في
سابقة ه��ي األول ��ى م��ن نوعها
في الكويت.
 وف ��اء ال�ق�ط��ام��ي اول أم ��راةت �ح��وز ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س غ��رف��ة
التجارة والصناعة .

نورية السداني
رائدة النضال
النسائي ومؤسسة
ورئيسة أول
جمعية نسائية

بعض النماذج النسوية
القيادية

محمد الرميحي:
نظرة المرأة هي
اإلشكالية التي
تواجهها وليست
نظرة الرجل
فوزية البحر
وفاطمة الصباح
أول سيدتين
تعينان عضوين في
المجلس البلدي

وم� � ��ن ال � �ن � �م� ��اذج ال �ق �ي ��ادي ��ة
للمرأة ف��ي ال ��وزارات والجهات
الحكومية املختلفة:
 رش��ا الحمود – مستشارةلسمو رئيس الوزراء
 ال �ش �ي �خ��ة اع �ت �م��اد ال �خ��ال��داالح �م��د – وك �ي��ل دي � ��وان سمو
رئيس الوزراء
 إي� �م ��ان س �ل �ي �م��ان ال�س�ع�ي��د– ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل� �ش ��ؤون
االقتصاد في الديوان األميري،
 م � ��ي م �ح �م ��د ال� �ع� �م� �ي ��ري –الوكيل املساعد لشؤون مكتب
الديوان األميري،
 هناء ب��در املحمد الصباح– ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل� �ش ��ؤون
ال�ت�ط��وي��ر وال �ت��دري��ب ب��ال��دي��وان
األميري
 تهاني غلوم عبد الرحمن–الوكيل املساعد ل�ش��ؤون إدارة
م �ك �ت��ب س �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء
 وزارة ال� � �ش � ��ؤون  :ت��ول��تت�ل��ك ال�ح�ق�ي�ب��ة ال ��وزي ��رة ذك��رى
الرشيدي وحاليا الوزيرة هند
الصبيح
 وزراة األش� � �غ � ��ال :ت �ت��ول��ىع � � ��واط � � ��ف ال � �غ � �ن � �ي� ��م ال� ��وك � �ي� ��ل

 س��اب �ق��ة اول� � ��ى ف ��ي ت��اري��خالكويت بتعيني وزي��ر الصحة
 3ن� � �س � ��اء ع � �ل� ��ى رأس إدارة
املستشفيات في 2009/9/18
 ف ��ي  2009/11/12ص��درق � � � ��رار ي� �ج� �ي ��ز ال � �ت � �ح� ��اق امل � � ��رأة
بالشرطة النسائية

امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون ال�ح�ك��وم�ي��ة
ل�ل�ف�ح��وص��ات وض �ب��ط ال �ج��ودة
واألبحاث.
 وزارة التربية :هناك كثيرم��ن ال�ق�ي��ادات النسوية بعد ان
تعاقبت على ال��وزارة وزيرتان
هما نورية الصبيح وموضي
الحمود وهناك ايضا الوكيالت
ال �ح ��ال �ي ��ات وال� �س ��اب� �ق ��ات م�ن��ى
اللوغاني وتماضر السديراوي
وع ��ائ� �ش ��ة ال � ��روض � ��ان ال��وك �ي��ل
املساعد للتخطيط واملعلومات
ومريم الوتيد الوكيل املساعد
ل�ل�ب�ح��وث ال �ت��رب��وي��ة وامل �ن��اه��ج
وبدرية الخالدي.
 وزارة ال � � �ش � � ��ؤون :ت��ول��تعواطف القطان منصب الوكيل
امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
والتطوير االداري
 وزارة ال � � �ن � � �ف � ��ط :ت ��ول ��تن ��وال ال �ف��زي��ع ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
للشؤون االقتصادية.
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المرأة الكويتية شريك أساسي للرجل
في بناء المجتمع
تتمة المنشور ص09
في تاريخ مجلس األمة.
وب� �ع� �ي ��د أن وض� � ��ع ال ��دس� �ت ��ور
ال �ك��وي �ت��ي ال ��دع ��ام ��ات األس��اس �ي��ة
ل�ل�ع��دال��ة وامل �س��اواة وم �ب��دأ تكافؤ
ال � �ف� ��رص ب�ي��ن ال � ��رج � ��ال وال� �ن� �س ��اء
أص� � �ب� � �ح � ��ت امل � � � � � � � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
شريكًا أساسيًا للرجل ف��ي بناء
امل �ج �ت �م �ع��ات ول �ه��ا ح ��ق امل��واط �ن��ة
أسوة بالرجل ،وقد حققت الكثير
من النجاحات التي لم تصل إليها
نظيراتها في الدول املجاورة ،بيد
أن �ه��ا ف ��ي ال �ع �ي��د ال �ع��اش��ر لنيلها
ح �ق ��وق �ه ��ا ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة م� ��ا زال� ��ت
ت��واج��ه الكثير م��ن املشاكل وعلى
رأسها سيطرة الفكر الذكوري في
املجتمع.
وف� ��ي ظ ��ل ذل� ��ك ال ��زخ ��م ال ت ��زال
املرأة غير راضية عن الحقوق التي
ت �ط��ال��ب ب �ه��ا آن� ��اء ال �ل �ي��ل وأط� ��راف
ال �ن �ه��ار ،م�ث��ل ح�ق�ه��ا ف��ي اإلس �ك��ان
والرعاية االجتماعية والحصول
على منزل س��واء كانت لم تتزوج
أو مطلقة أو أرم �ل��ة أو الكويتية
املتزوجة من غير كويتي.
المناصب السياسية
يؤكد الكاتب د محمد الرميحي
أن ال� � � �ت� � � �ط � � ��ورات االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال �ت��ي
ط� ��رأت ع �ل��ى امل�ج�ت�م��ع أث� ��رت على
امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،م �ش �ي��را إل ��ى أن
اإلش�ك��ال�ي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه امل ��رأة في
ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ي �س��ت ن � �ظ ��رة ال ��رج ��ل
ل�ه��ا فحسب ،ب��ل ن�ظ��رة امل��رأة إلى
نفسها ف��ي امل�ق��ام األول ،موضحا
أن الكثيرات من الطالبات الالتي
ي� �ق ��وم ب �ت��دري �س �ه��ن ال ي �ث �ق��ن ف��ي
النساء لتولي املناصب السياسية
وذل � ��ك ب �س �ب��ب ال �ت �ك��وي��ن ال�ث�ق��اف��ي
ال �ع��ام ال ��ذي ت��رس��ب ف��ي ذه��ن تلك
الشريحة.
وع��ن مستقبل امل ��رأة الكويتية
لم َ
تر النائبة السابقة واألستاذة
بكلية التربية في جامعة الكويت
�اؤال ب��ذل��ك
د.س� �ل ��وى ال �ج �س��ار ت� �ف � ً
م��ؤك��دة أن ال�ن�ظ��رة املستقبلية ال
ت�ب�ش��ر ب��ال�خ�ي��ر ،الف �ت��ة إل ��ى ان 80
 %ممن يلتحقون بكلية التربية
بجامعة الكويت ه��م م��ن النساء،
وي � ��أت �ي��ن م � ��ن س � �ي� ��اق اج �ت �م��اع��ي
واح� � ��د ،ول �ك ��ن  % 20م �ن �ه��ن ف�ق��ط

الجسار ٪ 90 :من
طالبات الجامعة
على قناعة تامة
بعدم صالحية
المرأة للعمل
السياسي
د .معصومة املبارك

د .أسيل العوضي

د .روال دشتي

د .سلوى الجسار

ق ��ادرات ع�ل��ى ق �ي��ادة تغيير الفكر
ال��ذي سيعالج اإلش�ك��ال�ي��ات التي
تواجه املرأة في العمل السياسي.
وأك � ��دت ان  % 90م ��ن ط��ال�ب��ات
ال �ج��ام �ع��ة ي �ق �ت �ن �ع��ن ق �ن��اع��ة ت��ام��ة
ب� ��إع � �ط� ��اء ص ��وت� �ه ��ن االن� �ت� �خ ��اب ��ي
للرجل لعدم قناعتهن بصالحية
امل� ��رأة ل�ل�ع�م��ل ال �س �ي��اس��ي ،وع��زت
ذل� � ��ك ال� � ��ى اإلش� �ك ��ال� �ي ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال��ذات �ي��ة ف��ي امل ��رأة
نفسها.

والعدالة واملساواة حتى تستطيع
مواصلة تحقيق االنجازات .
ورغ � � � ��م ن � �ي� ��ل امل � � � � ��رأة ح �ق��وق �ه��ا
السياسية ف��ي م��اي��و  2005اال ان
الحقوق ال تقتصر على املكاسب
السياسية فحسب ،اذ نعيش في
مجتمع ينعم برعاية اجتماعية
ودولة دستورية تتمتع بالحريات
وامل�س��اواة للجميع لكن التطبيق
في بعض املجاالت مازال قاصرا.
وأكدت القبندي أن املرأة حققت
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االن� �ج ��ازات وامل�ط��ال��ب
وع�م�ل��ت ب�ك��ل اص� ��رار ع�ل��ى تمكني
نفسها وال �ت ��زود ب�ك��ل اإلم�ك��ان��ات
وامل � � �ه� � ��ارات ال� �ت ��ي ت �ع �ي �ن �ه��ا ع�ل��ى
التميز في أدائها ،الفتة الى تميز
ب� �ع ��ض ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات ف � ��ي إن� �ش ��اء
م�ش��اري�ع�ه��ن الشخصية ب��دال من
العمل الحكومي وهذا اش��ارة الى
ان ع�ق�ل �ي��ة االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى اآلخ ��ر
أو ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي ب ��دأت
ف ��ي االن� �ح� �س ��ار ،وه� �ن ��اك ش��اب��ات
ك ��وي� �ت� �ي ��ات ن �ج �ح��ن ف� � ��ي خ ��وض

العمل الحر والعمل االقتصادي .
وب� �ي� �ن ��ت ان ن � �ج� ��اح� ��ات امل � � ��رأة
الكويتية توالت على املستويات
ك� ��اف� ��ة ح� �ت ��ى وص � �ل� ��ت ال� � ��ى أع �ل��ى
املناصب واختصاصات متميزة
وم �ن �ه��ا وك �ي��ل ن �ي��اب��ة وف� ��ي ادارة
ال�خ�ب��راء والتحقيقات ال�ع��ام��ة ما
ي��ؤك��د ك�ف��اء ت�ه��ا ف��ي ه ��ذا ال�ج��ان��ب
خصوصا ان ال��دس�ت��ور الكويتي
س��اوى ب�ين املواطنني جميعا في
الحقوق والواجبات.
وح��ول الحقوق املدنية أعربت
القبندي عن استيائها من اغفال
ك �ث �ي��ر م� ��ن ال � �ح � �ق� ��وق ،ف� �م ��ا زال� ��ت
الكويتية تبحث عن سكن يؤويها
في حال تطلقت أو لم تتزوج وهذه
اش�ك��ال�ي��ة ف��ي م�ج�ت�م��ع ي �ف��وق فيه
ع��دد ال�ن�س��اء ع��دد ال��رج��ال بنسبة
ك�ب�ي��رة ك�م��ا أن��ه ع�ن��د ط��رح قضية
زواج ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن غ�ي��ر كويتي
وم �ط��ال �ب �ت �ه��ا ب �م �ع��ام �ل��ة أب �ن��ائ �ه��ا
معاملة الكويتي نجد ان املجتمع
ينقسم بني مؤيد ومعارض.

وأوض� � �ح � ��ت أن امل � � � ��رأة ح�ق�ق��ت
الكثير وعليها السعي دائما الى
تثقيف بنات جيلها لالستمرارية
ف��ي تمكني امل��رأة ككل ع�لاوة على
املساهمة في تربية أجيال مثقفة
واع �ي��ة داع �م��ة ل�ل�ح��ري��ات وال�ع�م��ل
واالنجاز.

جاسم القطامي

راشد الفرحان

عبدالرحمن الغنيم

مواصلة االنجازات
أس �ت��اذ ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة د
س �ه ��ام ال �ق �ب �ن��دي ق ��ال ��ت إن امل� ��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ب �ع��ث ف �خ��ر ب �ع��د أن
حققت كثيرا من النجاحات على
األص � � �ع� � ��دة م �س �ت �ث �م��رة
م �خ �ت �ل��ف ً
ال � �ن � �ص� ��وص ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ال �ت ��ي
ت �س��اوي ب�ي�ن�ه��ا وب�ي�ن ال��رج��ل في
ال �ح �ق��وق وال ��واج� �ب ��ات ،ل �ك��ن تظل
ح ��اج� �ت� �ه ��ا ض� � ��روري� � ��ة مل � ��ا ي �ط �ل��ق
عليه األم��ن االجتماعي والنفسي

ثقافة المساواة
وف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ت��ؤك��د ك�ث�ي��ر من
النساء أن حقوق امل��رأة املنتقصة
ب� �ع ��د ع� �ش ��ر س � �ن � ��وات م � ��ن ن �ي �ل �ه��ا
ال �ح �ق��وق ال�س�ي��اس�ي��ة ت��رت�ك��ز على
ع ��دة ن �ق��اط م�ن�ه��ا :زي� ��ادة ج��رع��ات
البرامج اإلعالمية التي تركز على
قضايا امل��رأة حيث ال ت��زال قليلة
ج ��دا ،إض��اف��ة إل ��ى ض� ��رورة ح��ذف
مشاهد العنف اللفظي والجسدي
ضد املرأة في األعمال التلفزيونية
وال�ت��رك�ي��ز عليها م��ن دون وضع
حلول شافية لها .
ك �م��ا ي �ج��ب إع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر إل��ى
امل�ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة ،بحيث تكون
أك �ث��ر ت��رك �ي �زًا ع �ل��ى ق �ض��اي��ا امل ��رأة
ب �ط��ري �ق��ة اي �ج��اب �ي��ة ودع � ��م ث�ق��اف��ة
املساواة وتكافؤ الفرص بني املرأة
والرجل في الحقوق والواجبات،
بعدها ستجد امل��رأة نفسها وقد
م �ث �ل��ت ف� ��ي دوائ� � � ��ر ص �ن ��ع ال� �ق ��رار
بأريحية طبيعية وال�ف��رص��ة اآلن
أم��ام �ه��ا س��ان �ح��ة وأف �ض��ل م��ن أي
وق ��ت م�ض��ى ف��ي ظ��ل ال�ت�ن��اغ��م في
أداء السلطتني واالهتمام امللحوظ
بقضايا املرأة وان طالب بعضهن
باملزيد .

سهام القبندي:
المرأة الكويتية
مبعث فخر بعد
أن حققت الكثير
من النجاحات في
مجاالت عدة
وفاء القطامي
أول امرأة تحوز
عضوية مجلس
غرفة التجارة
والصناعة
نورية الصبيح
أول وزيرة تصعد
المنصة وتواجه
طلبًا بطرح الثقة
نبيلة المال أول
سفيرة كويتية
ومندوب دائم لدى
األمم المتحدة
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قبل عشر سنوات نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في المجالس النيابية بصفة أصلية ،وفي هذه الذكرى أعدت
جريدة «الدستور» ملفا شامال يتضمن سنوات نضال المرأة وكفاحها منذ السبعينيات إلى أن نالت حقوقها السياسية

المرأة الكويتية

 8اقتراحات بقوانين تخص الكويتية قدمها  9نواب في المجلس الحالي

المجلس الحالي أنصف المرأة بمحكمة
األسرة وحقوق الطفل والحضانة
ل ��م ي �ب �خ��ل م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ح��ال��ي
ع �ل��ى امل� � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي أن ي �ك��ون
ل�ه��ا نصيب م��ن إق ��رار ال �ق��وان�ين التي
تصدر ع��ن املجلس ،فقد أق��ر املجلس
 5ق��وان�ين ت�م��س امل ��رأة بشكل مباشر
وغ �ي��ر م �ب��اش��ر وت �س��اه��م ف ��ي تسيير
دوره��ا املهم والكبير في املجتمع من
حيث تربية النشء باعتبارها دعامة
ورك �ي��زة أس��اس�ي��ة م��ن رك��ائ��ز األس ��رة،
وقيمة تربوية مهمة ألوالده��ا الذين
ه��م ب��دوره��م سيكونون ف��ي املستقبل
قياديني للبلد ،وفي هذ السياق نسرد
بالتفصيل أه��م ال�ق��وان�ين التي أقرها
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي وال� �ت ��ي ل �ه��ا ع�لاق��ة
باملرأة.
الحضانة الخاصة
ف ��ي ج�ل�س��ة  5ف �ب��راي��ر  2014واف ��ق
م�ج�ل��س االم� ��ة ع �ل��ى امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
مل�ش��روع ق��ان��ون ب�ش��أن دور الحضانة
الخاصة.
وع��رف��ت امل ��ادة االول ��ى م��ن القانون
دور ال �ح �ض��ان��ة ال �خ��اص��ة ب��ان �ه��ا كل
دار ي �ن �ش �ئ �ه��ا «ش� �خ ��ص ط �ب �ي �ع��ي او
اع�ت�ب��اري طبقا الح �ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون
مل ��دة م �ح��ددة او غ�ي��ر م �ح��ددة بقصد
اس �ت �ق �ب��ال االط� �ف ��ال دون س��ن م��رح�ل��ة
ري � ��اض االط� �ف ��ال ت�ح�ق�ي�ق��ا ل�ل�اغ��راض
ال�ت��ال�ي��ة  -رع��اي��ة االط �ف��ال اج�ت�م��اع�ي��ا
وتنمية مواهبهم وق��درات�ه��م الذاتية
 ت �ه �ي �ئ��ة االط� � �ف � ��ال ب ��دن� �ي ��ا ون �ف �س �ي��اوتعليميا وثقافيا ودينيا واخالقيا
ع �ل��ى ن �ح��و ي�ت�ف��ق وم �ق��وم��ات اه ��داف
امل�ج�ت�م��ع  -ت �ق��وي��ة وت�ن�م�ي��ة ال ��رواب ��ط
االجتماعية بني درا الحضانة واسر
االطفال ويجب ان يتوافر لهذه الدور
االم � �ك ��ان ��ات وال ��وس ��ائ ��ل ال� �ت ��ي ت�ل�ب��ي
حاجة االطفال لتحقيق اهدافها وغير
ذل� ��ك م ��ن وس ��ائ ��ل ال �ت��رف �ي��ه وم ��زاول ��ة
االن�ش�ط��ة الفنية واالن�ش�ط��ة املناسبة
العمارهم».
ون �ص��ت امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ع��دم
ج��واز «ان�ش��اء دار حضانة خاصة اال
بعد الحصول على ترخيص بذلك من
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل».
وت �ب�ي�ن ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ه��ذا
القانون «ش��روط واج��راءات منح هذا
ال �ت��رخ �ي��ص وال� ��رس� ��وم وال �ض �م��ان��ات
امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ي �ل��زم ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص
ب �س��داده��ا وك��ذل��ك ال �ش��روط ال�خ��اص��ة
ب ��إن� �ش ��اء دور ال� �ح� �ض ��ان ��ة وم� ��زاول� ��ة
ن �ش��اط �ه ��ا وال �ت �ن �ظ �ي ��م االداري ب�ه��ا

وفاء القطامي

اعتماد الخالد

فاطمة الصباح

واالشراف والرقابة عليها».
وي�ن�ش��أ ف��ي ك��ل س�ج��ن ل�ل�ن�س��اء دار
ح �ض��ان��ة ت �ت ��واف ��ر ف �ي �ه��ا امل ��واص �ف ��ات
وال �ش ��روط امل �ق��ررة وف �ق��ا الح �ك��ام ه��ذا
القانون ويصدر وزي��ر الداخلية قرار
بتنظيم كيفية رع��اي��ة االم السجينة
ل�ط�ف�ل�ه��ا امل �ل �ت �ح��ق ب ��ال ��دار وال ي�ج��وز
ح��رم��ان �ه��ا م ��ن رع ��اي ��ة ال �ط �ف��ل ك �ج��زاء
الرتكابها مخالفة داخل السجن».

األح� ��وال الشخصية م��ن خصوصية
وح �س��اس �ي��ة وت �ع�ل �ق �ه��ا ب � ��أدق األم� ��ور
األسرية الخاصة بالزوجني واألوالد.
وم��ن امل��زاي��ا التي يحققها القانون
ب�ح�س��ب ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ف �ص��ل مبنى
م �ح �ك �م ��ة األس� � � � ��رة ك �م �ب �ن ��ى م �س �ت �ق��ل
ب�ع�ي��دا ع��ن امل �ح��اك��م ال �ع��ادي��ة ح�ت��ى ال
يختلط الصغار بغيرهم من عناصر
وأطراف القضايا الجنائية واختصار
درج� ��ات ال�ت�ق��اض��ي ل�ك��ي ت�ن�ت�ه��ي عند
م��رح �ل��ة االس �ت �ئ �ن��اف وال ي �ط �ع��ن ف��ي
أح �ك��ام �ه��ا ب �ط��ري��ق ال �ت �م �ي �ي��ز ت��وف �ي��را
ل �ل��وق��ت وال �ج �ه��د وال� �ع� �ن ��اء ،ووج� ��ود
ق��اض��ي تنفيذ متخصص يفصل في
م �ن��ازع��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال��وق�ت�ي��ة املتعلقة
ب��ال�ق��رارات واألح �ك��ام ال�ت��ي ت�ص��در من
محكمة األس��رة مما يؤدي الى سرعة
تنفيذها وذل��ك بتذليل العقبات التي
تؤدي الى عدم التنفيذ أو البطء فيه».

وتشكل دائ��رة األح��وال الشخصية
الكلية بمحكمة األسرة من قاض واحد
وت�ش�ك��ل دائ ��رة االس�ت�ئ�ن��اف م��ن ثالثة
مستشارين م��ن محكمة االستئناف
واملجلس االعلى للقضاء وم��ن مزايا
القانون أيضا إن�ش��اء م��راك��ز لتسوية
املنازعات األسرية بغية إنهاء الكثير
م��ن الطلبات املقدمة إليها صلحا أو
اتفاقا بني أطرافها كما يعطي أعضاء
م �ك �ت ��ب ال� �ت� �س ��وي ��ة ح� ��ري� ��ة االت � �ص� ��ال
امل�ب��اش��ر ب��أط��راف ال �ن��زاع وب�ع�ي��دا عن
وكالئهم ويمكنهم االنتقال إل��ى مقر
إقامتهم لالطالع على أسباب النزاع
ف ��ي م �ه��ده وم �ك��ان��ه م �م��ا ي �س��اع��د في
إنهاء النزاع صلحا أو اتفاقا.
وإنشاء نيابة متخصصة لشؤون
األس��رة تتولى امل�ه��ام املوكلة للنيابة
العامة أمام محاكم األسرة ودوائرها
االستئنافية ويكون تدخلها وجوبا

إنشاء محكمة األسرة
ف��ي جلسة  11ف �ب��راي��ر 2015واف��ق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون في
ش� ��أن إن� �ش ��اء م�ح�ك�م��ة األس� � ��رة وج ��اء
القانون نظرا إلى ما كشف عنه الواقع
العملي من ع��دم مالءمة نظر قضايا
األح� � ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة م��ع غ �ي��ره��ا من
القضايا الجزائية واملدنية في مكان
واحد بدور العدالة ملا تتسم به قضايا

نص مشروع الحكومة بمنح المرأة
حقوقها السياسية ترشحًا وانتخابًا
ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة  15م � ��اي � ��و 2005
واف� ��ق م�ج�ل��س األم� ��ة ب�غ��ال�ب�ي��ة 35
ع� �ض ��وا م �ق ��اب ��ل ع � ��دم م ��واف� �ق ��ة 23
وامتناع عضو واحد على املشروع
ال�ح�ك��وم��ي ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة ( )1من
القانون رق��م ( )35لسنة  1962في
ش� ��أن ان �ت �خ �ب��ات اع� �ض ��اء م�ج�ل��س
االمة وقد نص املشروع الحكومي
على ما يلي:
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ل �س �ن��ة 2004
بتعديل املادة ( )1من القانون رقم
 35لسنة  1962في شأن انتخابات

أعضاء مجلس األمة
 بعد االطالع على الدستور، وع�ل��ى امل��رس��وم األم �ي��ري رق��م 15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية والقوانني املعدلة له،
 وع�ل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة 1962ف��ي ش��أن انتخابات اعضاء
مجلس االمة والقوانني املعدلة له،
 واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ع �ل��ىال�ق��ان��ون اآلت ��ي ن�ص��ه وق��د صدقنا
عليه وأصدرناه:
م � � ��ادة اول� � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب�ن��ص

املادة ( )1من القانون رقم  35لسنة
 1962املشار اليه النص التالي:
م� � ��ادة ( :)1ل �ك��ل ك��وي �ت��ي ب��ال��غ
م��ن ال �ع �م��ر اح� ��دى وع �ش��ري��ن سنة
م �ي�ل�ادي��ة ك��ام �ل��ة ح ��ق االن �ت �خ��اب،
ويستثنى من ذلك املتجنس الذي
ل ��م ت �م��ض ع �ل��ى ت�ج�ن�س��ه ع �ش��رون
سنة ميالدية وفقا لحكم املادة ()6
من املرسوم االميري رقم  15لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.

في الدعاوى املرفوعة أمامها وإي��داع
مذكرة بالرأي فيها أو كلما طلب منها
ذلك وإال أصبح الحكم باطال مما يعد
ضمانة أخرى ألطراف النزاع األسري.
ويشمل اختصاص محكمة األسرة
الكويتيني وغير الكويتيني كافة أيا
كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا
ال�ق��ان��ون إل��ى إن�ش��اء م��راك��ز للرؤية ما
ي�ن�ه��ي ال �خ�ل�اف��ات ع �ل��ى م �ك��ان وج ��ود
الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع
من لهم الحق في رؤيته.
ويقضي القانون بإنشاء صندوق
ت ��أم �ي�ن ل�ل��أس� ��رة ت �خ �ص��ص م � � ��وارده
لتنفيذ األح �ك��ام وال �ق��رارات ال�ص��ادرة
ب �ت �ق��ري��ر ن �ف �ق��ة ل �ل��زوج��ة أو امل �ط �ل �ق��ة -
س ��واء ك��ان��ت ال�ن�ف�ق��ة م��ؤق�ت��ة أو دائ�م��ة
 أو األوالد أو األق ��ارب وال�ت��ي يتعذرت�ن�ف�ي��ذه��ا وف �ق��ا ل�ل�اج ��راءات امل�ع�ت��ادة
ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون
م� ��وارده م��ن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي تخصصها
الدولة سنويا ضمن ميزانية الوزارة.
حقوق الطفل
ف��ي ج�ل�س��ة  24م ��ارس  2015واف��ق
م�ج�ل��س االم ��ة ع�ل��ى االق �ت��راح ب�ق��ان��ون
ب� �ش ��أن ح� �ق ��وق ال �ط �ف ��ل ف� ��ي م��داول �ت��ه
الثانية.
وع� ��رف� ��ت امل � � � ��ادة االول � � � ��ى م� ��ن ه ��ذا
القانون الطفل بأنه «كل من اليتجاوز
ع� �م ��ر ال � � � �ـ 18س� �ن ��ة م� �ي�ل�ادي ��ة ك��ام �ل��ة»
ون �ص��ت امل � ��ادة  10م��ن ال �ق��ان��ون على
ال �ت��ال��ي «ي �ج��ب ال�ت�ب�ل�ي��غ ع��ن امل��وال �ي��د
خ �ل��ال  21ي ��وم ��ا م ��ن ت ��اري ��خ ح ��دوث
ال��والدة ماعدا الحاالت الخاصة التي
تستدعي تقريرا طبيا ويكون التبليغ
على النموذج املعد لذلك من قبل وزارة
ال�ص�ح��ة وع�ل��ى ال� ��وزارة اب�ل�اغ الهيئة
العامة للمعلومات املدنية خ�لال 15
يوما من تاريخ التبليغ بالوالدة».
وألزمت املادة  41من القانون وزارة
التربية باصدار قرار يتعلق بتحديد
سن االلتحاق بمرحلة رياض االطفال
ف��ي ح�ين نصت امل��ادة  43م��ن القانون
على أن «مراحل التعليم قبل الجامعي
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ح ��و ال � �ت� ��ال� ��ي :أوال م��رح �ل��ة
التعليم االساسي وااللزامي وتتكون
امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة وث��ان �ي��ا :م��رح�ل��ة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي (ال �ع ��ام وامل � ��وازي)
وث��ال�ث��ا :ي�ج��وز اض��اف��ة م��رح�ل��ة اخ��رى
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة
التنفيذية».

الحضانة العائلية
تساعد المرأة في
تهيئة األطفال
بدنيًا ونفسيًا
وتعليميا وثقافيًا
صندوق تأمين
لألسرة تخصص
موارده لتنفيذ
األحكام الصادرة
بتقرير نفقة
للزوجة أو
المطلقة
فصل مبنى
محكمة األسرة
عن المحاكم
العادية حتى ال
يختلط الصغار
بغيرهم
 6اشهر الحبس
و  1000دينار
غرامة لكل ولي
امر الطفل لم
يبادر بتحصينه من
الطعون

12

ملف

aldostoor

الخميس  10شعبان  28 . 1436مايو 2015

قبل عشر سنوات نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في المجالس النيابية بصفة أصلية ،وفي هذه الذكرى أعدت
جريدة «الدستور» ملفا شامال يتضمن سنوات نضال المرأة وكفاحها منذ السبعينيات إلى أن نالت حقوقها السياسية

المرأة الكويتية

 14محطة خاضتها المرأة خالل  38عاما
منذ أول اقتراح لنيل حقوقها السياسية
م�ع��رك��ة ش��رس��ة وض��اري��ة وط��وي�ل��ة
ت�ل��ك ال �ت��ي خ��اض�ت�ه��ا امل� ��رأة الكويتية
لنيل حقوقها السياسية وال��وص��ول
الى الكرسي األخضر تحت قبة قاعة
ع �ب��دال �ل��ه ال �س ��ال ��م ..ب� ��دأت م �ن��ذ أرب �ع��ة
عقود كانت مليئة بالنضال والكفاح
وال �ص �ع��ود وال � �ن ��زول إل ��ى ان ت��وج��ت
ال��رح �ل��ة ف ��ي  16م ��اي ��و  2005ب ��إق ��رار
مجلس االم��ة منح امل��رأة حق الترشح
واالنتخاب.
بداية الرحلة
امل� �ح� �ط ��ة األول � � � ��ى :ب � � ��دأت ال��رح �ل��ة
ال �ط ��وي �ل ��ة ال� �ش ��اق ��ة ف� ��ي ال � �ع� ��ام 1971
م ��ن خ �ل�ال م ��ذك ��رة اع��دت �ه��ا ال�ن��اش�ط��ة
وامل��ؤرخ��ة الكويتية ن��وري��ة ال�س��دان��ي
ب��وص �ف �ه��ا رئ �ي �س��ا ل�ل�ج�ن��ة ي ��وم امل ��رأة
العربية ف��ي الكويت ان��ذاك وق��د أح��ال
رئ�ي��س مجلس االم��ة تلك امل��ذك��رة في
 13ي �ن��اي��ر م ��ن ع ��ام  1971ال ��ى لجنة
ال �ش �ك��اوى وال� �ع ��رائ ��ض ال �ت��ي واف �ق��ت
ب��دروه��ا ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات وأح��ال�ت�ه��ا
ل �ل �ن �ق��اش ت �ح��ت ق �ب��ة ال� �ب ��رمل ��ان إال أن
األع � �ض� ��اء وب� �ع ��د ن� �ق ��اش م�س�ت�ف�ي��ض
وم � � �ط � ��ول اس � �ت � �م ��ر ل � �ث �ل��اث ج �ل �س��ات
ق ��رروا ع��دم االع �ت��راف ب�ح��ق امل ��رأة في
االنتخاب والترشح.
مسلسل الرفض
امل� �ح� �ط ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة :ك ��ان ��ت ف� ��ي 11
دي�س�م�ب��ر  1972ع�ن��دم��ا ت �ق��دم ال�ن��ائ��ب
سالم املرزوق باقتراح بمشروع قانون
ي�م�ن��ح امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ت�ع�ل�م��ة حق
االنتخاب ولكن لألسف تكرر مسلسل
الرفض حيث لم يحظ االقتراح بتأييد
س� ��وى ع� ��دد  12ن��ائ �ب��ا ف �ق��ط .امل�ح�ط��ة
الثالثة :كانت بتاريخ  15فبراير 1975
ح �ي��ث ت �ق��دم ك��ل م��ن ال �ن��ائ �ب�ين ج��اس��م
عبد العزيز القطامي وراشد الفرحان
ب��أول ق��ان��ون مفصل يحق للمرأة من
خ�لال��ه م�م��ارس��ة ح�ق��وق�ه��ا السياسية
ولم يكتب لهذا القانون أن يرى النور.
امل �ح �ط��ة ال��راب �ع��ة :ك��ان��ت ف��ي ال �ع��ام
 1981حيث تقدم النائب احمد الفهد
الطخيم باقتراح يمنح املرأة الحقوق
السياسية املتمثلة في حق االنتخاب
والترشح.
امل � �ح � �ط� ��ة ال � �خ� ��ام � �س� ��ة :ك � ��ان � ��ت ف��ي
ال �ع��ام  1986م��ن خ�ل�ال ت �ق��دم ال�ن��ائ��ب
عبدالرحمن الغنيم باقتراح بقانون
ي �م �ن��ح امل� � � ��رأة ال� �ح ��ق ف� ��ي االن� �ت� �خ ��اب
والترشح.
املحطة ال�س��ادس��ة :كانت ف��ي العام
 1992وتزعمها النائب حمد الجوعان
بتقديمه اقتراحا بقانون يمنح املرأة

يونيو على تعيني امرأتني من بني 6
شخصيات لعضوية املجلس البلدي
الول م ��رة ف��ي ت��اري��خ ال �ك��وي��ت وه�م��ا
الشيخة فاطمة ال�ص�ب��اح واملهندسة
ف ��وزي ��ة ال �ب �ح��ر ،ذل ��ك م �ش��ارك��ة امل ��رأة
مرة اخرى في االنتخابات التكميلية
للمجلس البلدي في  26يونيو 2006
عبر خ��ال��دة الخضر التي ح��ازت 120
صوتا.

جنان بوشهري

أشواق املضف

د .سهام القبندي

حقوقها السياسية كاملة ويخفض
سن الناخب الى  18عاما وخالل نفس
الفصل التشريعي في عام  1994تقدم
ال� �ن ��واب ع �ل��ي ال �ب �غ �ل��ي وع�ب��دامل�ح�س��ن
ج �م��ال وع �ب��دال �ل��ه ال �ن �ي �ب��اري وج��اس��م
الصقر باقتراح تمنح امل��رأة بموجبه
جميع حقوقها السياسية في البالد.
امل � �ح � �ط� ��ة ال� � �س � ��اب� � �ع � ��ة :ك � ��ان � ��ت ف��ي
ال�ع��ام  1996إذ ت�ق��دم النائبان صالح
خورشيد وعباس الخضاري باقتراح
الع� �ط ��اء امل � ��رأة ح �ق �ه��ا ال �س �ي��اس��ي في
الترشح واالنتخاب.

انتخابات عام  2003وقد أقر مجلس
ال� ��وزراء م��رس��وم ق��ان��ون ح�ق��وق امل��رأة
السياسية ولكن لألسف لم تحظ تلك
ال��رغ�ب��ة ب�ق�ب��ول اغلبية ن ��واب مجلس
االم � � ��ة وس � �ق ��ط امل� � �ش � ��روع ال �ح �ك��وم��ي
ب� �ف ��ارق ص ��وت�ي�ن ث ��م ت�ل�ا ذل� ��ك ت�ق��دي��م
النواب محمد الصقر وسامي املنيس
واحمد الربعي وعبدالوهاب الهارون
وعبداملحسن جمال اقتراحا بقانون
ي �م �ن��ح امل� � � ��رأة ح �ق��وق �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
وت ��م رف ��ض امل �ق �ت��رح ،ت�ل�ا ذل ��ك ت�ق��دي��م
النواب محمد الصقر وسامي املنيس
وع �ب��دال �ل��ه ال �ن �ي �ب��اري وع �ب��دال��وه��اب
ال�ه��ارون اقتراحا بقانون جديد ملنح
امل� � � ��رأة ح �ق��وق �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة ك��ام �ل��ة
واي� �ض ��ا ل ��م ي ��ر ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ال �ن��ور
بسبب رفض اغلبية النواب.

اق��ر مجلس ال� ��وزراء ف��ي 2003/5/11
ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ة تمنح
امل� ��رأة ع�ل��ى اث ��ره تمثيال ف��ي املجلس
البلدي ترشيحا وانتخابا وتعيينا
وفي العام  2004احالت الحكومة الى
م �ج �ل��س االم � ��ة م �ش��روع��ا ي �ن��ص على
تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس
االمة والذي احيل الى لجنة الداخلية
والدفاع في املجلس.
امل �ح �ط��ة ال� �ع ��اش ��رة :ك ��ان ��ت ف ��ي 16
م��اي��و  2005وب �ع��د ط ��ول ان �ت �ظ��ار اق��ر
مجلس االمة منح املرأة كامل حقوقها
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ت��رش��ح واالن �ت �خ��اب
وبأغلبية تمثلت في تأييد  35عضوا
مقابل رفض  23عضوًا ليصبح الباب
ام � ��ام امل � � ��رأة م �ش��رع��ا مل �م ��ارس ��ة ك��ام��ل
حقوقها السياسية في البالد.
املحطة ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة :ك��ان��ت من
خالل املجلس البلدي في العام 2006
ح �ي��ث واف � ��ق م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف ��ي 5

سقوط المشروع الحكومي
امل �ح �ط��ة ال �ث��ام �ن��ة :ك��ان��ت م��ن خ�لال
م�ج�ل��س  1999ح �ي��ث ق ��ام س �م��و ام�ي��ر
ال �ب�لاد ال��راح��ل ال�ش�ي��خ ج��اب��ر االح�م��د
الصباح رحمه الله بإبداء رغبة بإقرار
الحقوق السياسية للمرأة في الترشح
واالن�ت�خ��اب ملجلس االم��ة اعتبارا من

تعديل قانون االنتخابات
امل�ح�ط��ة ال�ت��اس�ع��ة :ف��ي ال �ع��ام 2003

المرأة في التشكيل الوزاري
واصلت املرأة الكويتية خوض
غ� �م ��ار ال �ع �م �ل �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي
البالد ،حيث أصبح وجودها في
التشكيل الوزاري أمرا ضروريا:
ف �ف��ي ي��ول �ي��و  2006اخ �ت �ي��رت
د.معصومة املبارك ملنصب وزير
املواصالت.
وف ��ي م� ��ارس  2007ت��م تعيني
د.م � �ع � �ص � ��وم � ��ة امل� � � �ب � � ��ارك وزي� � � ��را
للصحة ،بينما تم اختيار نورية
الصبيح وزي ��را للتربية ووزي��را
للتعليم العالي.
وف � � � ��ي م� � ��اي� � ��و  2008ع �ي �ن��ت
د.م� � ��وض� � ��ي ال � �ح � �م� ��ود ب �م �ن �ص��ب
وزي� ��ر اإلس� �ك ��ان ووزي � ��ر التنمية

واخ � � �ت � � �ي � ��رت ن� � ��وري� � ��ة ال �ص �ب �ي ��ح
مل �ن �ص��ب وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي � ��ر
التعليم العالي.
وفي يناير  2009عينت أيضا
د.موضي الحمود وزير اإلسكان
ووزي ��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ،وع�ي�ن��ت ن��وري��ة
الصبيح وزي ��را للتربية ووزي��را
للتعليم العالي.
وف � � � ��ي م� � ��اي� � ��و  2009ع �ي �ن��ت
د.موضي الحمود وزيرا للتربية
ووزيرا للتعليم العالي.
وف� � ��ي م ��اي ��و  2011اخ �ت �ي��رت
د.أماني بورسلي لشغل منصب
وزير التجارة والصناعة.
وف � ��ي ن��وف �م �ب��ر  2011ع�ي�ن��ت

د.أماني بورسلي وزيرا للتجارة
والصناعة ووزير التنمية.
وف � � ��ي ي ��ول � �ي ��و  2012ع �ي �ن��ت
د.روال دش�ت��ي وزي ��را للتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة ووزي� ��ر دول ��ة ل�ش��ؤون
مجلس األمة .وفي ديسمبر 2012
اخ �ت �ي ��رت أي� �ض ��ا د.روال دش �ت��ي
وزيرا للتخطيط والتنمية ووزير
دولة لشؤون مجلس األمة ،فيما
ع �ي �ن��ت ذك � ��رى ال ��رش� �ي ��دي وزي� ��را
للشؤون.
وف� ��ي أغ �س �ط��س  2013ع�ي�ن��ت
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح وزي� � ��را ل �ل �ش��ؤون
ووزيرا للتخطيط والتنمية.

البلدي يسجل السبق
امل�ح�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة( :امل�ج�ل��س
ال �ب �ل��دي ي�س�ج��ل ال �س �ب��ق) :اذ تمكنت
املرأة للمرة االولى من ممارسة حقها
ف ��ي ال �ت��رش��ح واالن� �ت� �خ ��اب م ��ن خ�ل�ال
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س
ال �ب �ل��دي ف ��ي اب ��ري ��ل  2006ب �ع��د خ�ل��و
مقعد رئ�ي��س املجلس آن ��ذاك عبدالله
املحيلبي اثر توزيره اصبح امام املرأة
ف��رص��ة س��ان�ح��ة ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة منحها
حقوقها السياسية ف��ي 2005/5/16
ب � ��أن ت �ت ��رش ��ح ل� �ه ��ذا امل �ق �ع ��د ال �ش��اغ��ر
وك ��ان ��ت امل ��رش� �ح ��ة ج� �ن ��ان ب��وش �ه��ري
ص��اح�ب��ة ال�س�ب��ق ح�ي��ث ح�ص�ل��ت على
املركز الثاني بعدد اص��وات  1807من
اصل  28188صوتا وهو مجموع عدد
ال�ن��اخ�ب�ين وه��و م��ا يمثل نــسبة % 6
م��ن ال�ن��اخ�ب�ين و % 17م��ن امل�ق�ت��رع�ين
وح �ص �ل��ت امل��رش �ح��ة خ ��ال ��دة ال�خ�ض��ر
على  79صوتا فيما اعتبرت السيدة
رق� �ي ��ة ح �س�ي�ن ع �ل ��ي ( )73ع ��ام ��ا أول
ناخبة في تاريخ الكويت حيث ادلت
ب �ص��وت �ه��ا ف� ��ي م� ��درس� ��ة اروى ب�ن��ت
الحارث في الرميثية.
امل �ح �ط��ة ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة :ك��ان��ت في
ال�ع��ام  2008حيث تعتبر اول تجربة
فعلية تشهد دخ��ول امل��رأة ال��ى معترك
االنتخابات اذ ترشحت  27ام��رأة عن
ال��دوائ��ر ال�خ�م��س وك ��ان ل�ت��رش��ح امل��رأة
التأثير ال��واض��ح في سلوك الناخبني
وإع��ادة النظر مرة اخرى في ان تكون
املرأة نائبة في البرملان تشارك الرجل
سن القوانني وتكون جهة رقابية على
العمل الحكومي وفي هذه االنتخابات
اب�ل��ت امل ��رأة ب�لاء حسنا وك ��ادت تصل
ال ��دك �ت ��ورة اس �ي��ل ال �ع��وض��ي م��رش�ح��ة
ال��دائ��رة الثالثة ال��ى الكرسي االخضر
بحصولها على امل��رك��ز ال�ح��ادي عشر
بمجموع  5173صوتا وكذلك حصول
ال � ��دك� � �ت � ��ورة روال دش � �ت� ��ي ف � ��ي ن �ف��س
الدائرة على  4464صوتا كما حصدت
مرشحة الدائرة االولى فاطمة العبدلي
 2184صوتا وحصلت مرشحة الدائرة
الرابعة املحامية ذكرى الرشيدي على
 2122صوتا.

إنجاز تاريخي
املحطة االخ�ي��رة :وك��ان��ت ف��ي العام
 2009ب�ح��دوث إن�ج��از ت��اري�خ��ي حيث
تكللت رحلة الكفاح الطويل بوصول
اربع نائبات الى قاعة عبدالله السالم
وب � ��وص � ��ول ه � � ��ؤالء ال� �ن� �س ��وة االرب� � ��ع
ال� ��ى ال �ك��رس��ي االخ� �ض ��ر ي �ك��ون ق�ط��ار
ال�ن�ض��ال االن �ث��وي وص��ل ال��ى محطته
االخ �ي��رة ب�ع��د ان ام �ت��دت رح�ل�ت��ه منذ
م �ن �ت �ص��ف ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات م ��ن ال �ق��رن
امل ��اض ��ي وج� � ��اءت ال �ن �ت��ائ��ج م�ف��اج�ئ��ة
وس ��ارة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال�ن�س��ائ��ي فقد
تمكنت ال��دك �ت��ورة م�ع�ص��وم��ة امل�ب��ارك
م ��ن ح �ج��ز امل �ق �ع��د االول ف ��ي ال ��دائ ��رة
االولى بحصولها على  14247صوتا
خ� ��اص� ��ة ان � �ه� ��ا اول ك ��وي �ت �ي ��ة ت �ح �م��ل
الحقيبة ال��وزاري��ة في تاريخ الكويت
اما الدكتورة سلوى الجسار مرشحة
الدائرة الثانية فقد حصلت على 4776
ص��وت��ا وف��ي ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة حصلت
الدكتورة اسيل العوضي على املركز
ال �ث��ان��ي ب �ع��دد اص � ��وات  11860فيما
جاءت الدكتورة روال دشتي في املركز
السادس بعد ان نالت  7666صوتا .
تأزم الموقف
م � � ��ع ت� � � � � ��أزم امل � � ��وق � � ��ف ال � �س � �ي ��اس ��ي
وال� �ت� �ج ��اذب ب�ي�ن ال� �ن ��واب وال �ح �ك��وم��ة
اص � ��در س �م��و ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد م��رس��وم��ا
اميريا يقضي بحل مجلس االم��ة في
ت��اري��خ  2011/12/6وب��ذل��ك ان �ط��وت
صفحة الفصل التشريعي ال �ـ  13في
ت��اري��خ الحياة البرملانية ف��ي الكويت
وال��ذي افتتحه سمو ام�ي��ر ال�ب�لاد في
 2009/5/31وب �ن �ف��اذ م��رس��وم ال�ح��ل
اسدل الستار على أول تجربة برملانية
تشارك فيها املرأة في الكويت.
وخ �ل��ا م �ج �ل��س ف �ب ��راي ��ر  2002م��ن
ال�ن��ائ�ب��ات ح�ي��ث اج��ري��ت االن�ت�خ��اب��ات
وف��ق ن�ظ��ام االص� ��وات االرب �ع��ة وت�ق��دم
ل �ل �ت��رش��ح  344ن��ائ �ب��ا م ��ن ب�ي�ن�ه��م 24
ام ��رأة ام��ا ف��ي مجلس ديسمبر 2012
ف�ق��د اج��ري��ت االن �ت �خ��اب��ات وف ��ق نظام
الصوت الواحد بعد ان اص��دره سمو
االم � �ي� ��ر ب� �م ��رس ��وم ض � � � ��رورة وف� � ��ازت
ال�ن��ائ�ب�ت��ان ذك ��رى ال��رش �ي��دي وص�ف��اء
ال � �ه ��اش ��م وب � �ع� ��د ان اب � �ط� ��ل امل �ج �ل��س
ب�ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة اج��ري��ت
االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي ي��ول �ي��و  2013وف��ق
ن�ظ��ام ال �ص��وت ال��واح��د وف ��ازت نائبة
واح � ��دة وه ��ي ص �ف��اء ال �ه��اش��م وال �ت��ي
استقالت بعد ذلك السباب سياسية.
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قبل عشر سنوات نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في المجالس النيابية بصفة أصلية ،وفي هذه الذكرى أعدت
جريدة «الدستور» ملفا شامال يتضمن سنوات نضال المرأة وكفاحها منذ السبعينيات إلى أن نالت حقوقها السياسية

الخطة اإلنمائية تدعو إلى تمكين المرأة
وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية
ك� �ش� �ف ��ت ال � �خ � �ط� ��ة االن� �م ��ائ� �ي ��ة
2020 / 2019 - 2016 /2015
ل � � �ل� � ��دول� � ��ة ع� � � ��ن ض� � �ع � ��ف ح� �ص ��ة
ال �ن �س��اء ال�لات��ي ش�غ�ل��ن مناصب
ق �ي��ادي��ة دون امل �ن �ص��ب ال � ��وزاري
رغ � � � ��م ت� ��أك � �ي� ��ده� ��ا اه � �م � �ي� ��ة دور
امل� � � ��رأة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة خ ��اص ��ة ب�ع��د
ن� �ي� �ل� �ه ��ا ح� �ق ��وق� �ه ��ا ال �س �ي ��اس �ي ��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة اذ
يمثل نصيب امل ��رأة  20ف��ي املئة
ف �ض�لا ع ��ن امل �ش ��ارك ��ة امل� �ح ��دودة
لها في البرملان حيث لم تتجاوز
نسبة املقاعد التي شغلتها  8في
امل�ئ��ة ع��ام  2010وانخفضت الى
 4ف��ي امل �ئ��ة ف��ي  2013ف�ض�لا عن
ت��راج��ع ن�س�ب��ة امل �ق��اع��د ال��وزاري��ة
ل �ل �م��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن  12.5في
املئة عام  2010الى  6.3باملئة في
 2013مما يؤكد ضعف التمكني
السياسي للمرأة.
وفيما يلي أهم التحديات التي
ت ��واج ��ه ت�م�ك�ين امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة

أهداف وسياسات
رعاية وتمكين المرأة:

صفاء الهاشم

فوزية البحر

حسبما جاءت في الخطة:
 ضعف حصة النساء الالتيي�ش�غ�ل��ن م �ن��اص��ب م ��ن امل�س�ت��وى
ال� �ق� �ي ��ادي دون ال � � � ��وزاري ،ح�ي��ث
تمثل  %20من إجمالي العاملني
بهذه الفئة عام . 2013
 م� �ش ��ارك ��ة امل� � � ��رأة امل � �ح� ��دودةف��ي ال�ب��رمل��ان ،حيث بلغت نسبة

امل�ق��اع��د ال�ت��ي تشغلها امل ��رأة في
مجلس األمة  %8عام . 2010
 ض� � � �ع � � ��ف ك � � � � �ف� � � � ��اءة ن� � �ظ � ��امامل� � �س � ��اع � ��دات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف��ي
ت� �م� �ك�ي�ن امل � � � � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م��ن
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ف ��رص اك�ت�س��اب
ال� ��دخ� ��ل ف� ��ي م � �ج� ��االت إن �ت��اج �ي��ة
وضمان استدامتها.

أوال :رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة ق� ��درات
امل � � � � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وي� � �ت � ��م ذل� ��ك
ع ��ن ط ��ري ��ق م ��راج� �ع ��ة وت �ح��دي��ث
ك� ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ات ذات ال �ع�ل�اق��ة
بقضايا امل��رأة الكويتية ،ثانيا:
دع��م التمكني املجتمعي للمرأة
الكويتية وذل��ك من خالل تمكني
امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وت��وس �ي��ع اط��ر
مشاركتها املجتمعية ،من خالل
ت�ع��زي��ز دوره� ��ا ف��ي م��راك��ز صنع
ال�ق��رار في امل�ج��االت االقتصادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة في
املجتمع.

 8قوانين و  6رغبات
ق� ��دم  9ن � ��واب وه� ��م محمد
ال� � � �ب � � ��راك وع � �س � �ك� ��ر ال� �ع� �ن ��زي
وص� � ��ال� � ��ح ع � ��اش � ��ور وخ �ل �ي ��ل
ال�ص��ال��ح وس�ل�ط��ان اللغيصم
وم�ح�م��د ط�ن��ا اض��اف��ة ال��ى كل
م ��ن ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع «ق �ب��ل
توزيره» والنائبني السابقني
علي ال��راش��د وصفاء الهاشم
 8اق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين خ�لال
املجلس الحالي في شأن املرأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ن �ه��ا م ��ا ي�خ��ص
ال� �ق ��رض االس� �ك ��ان ��ي وان �ش ��اء
صندوق املرأة االسكاني وفي
ش��أن العمل بالقطاع األهلي
وت� �ع ��دي ��ل ق� ��ان� ��ون ال�ج�ن �س �ي��ة
واملساعدات العامة
ف � �ي � �م� ��ا ق � � � � ��دم  5ن � � � � � ��واب 6

اق � � �ت� � ��راح� � ��ات ب� ��رغ � �ب� ��ة خ�ل��ال
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي وه ��م ط�لال
الجالل ود .منصور الظفيري
ود .أح� �م ��د م �ط �ي��ع وم �ح �م��د
طنا ونبيل الفضل ف��ي شأن
الحقوق املدنية واالجتماعية
للمرأة من حيث بدل اإليجار
واالع��ان��ة ال�ش�ه��ري��ة وتحويل
ع � �ق� ��ود االي� � �ج � ��ار ال� � ��ى ع �ق��ود
تمليك.

 3اقتراحات لمنح المرأةحق االنتخاب أولها في 1971
ق � ��دم  4ن � � ��واب س� ��اب � �ق� ��ون وه ��م
س � ��ال � ��م امل � � � � � ��رزوق وع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
الغنيم وصالح خورشيد وعباس
ال �خ �ض��اري  3اق �ت��راح��ات ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن م �ن��ح امل � ��رأة ح��ق االن �ت �خ��اب
وال �ت��رش��ح ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األمة وجاءت تفاصيل االقتراحات
كالتالي:
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �س� ��اب� ��ق س ��ال ��م
امل ��رزوق أول اق �ت��راح بقانون فيما
يخص حقوق املرأة السياسية في
 1971/6/30ب�ت�ع��دي��ل ن��ص امل ��ادة
االول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة
 1962ب� �ش ��أن ان �ت �خ��اب��ات اع �ض��اء
مجلس األمة وينص على اآلتي:
(ل �ك��ل ك��وي�ت��ي وك��وي�ت�ي��ة بالغني
م��ن ال �ع �م��ر اح� ��دى وع �ش��ري��ن سنة
م �ي�ل�ادي ��ة ك��ام �ل��ة ح ��ق االن �ت �خ ��اب،
ويشترط الستعمال الكويتية هذا
الحق ان تكون حاصلة على شهادة
ات �م��ام ال ��دراس ��ة االب �ت��دائ �ي��ة او ما
يعادلها على االقل ،ويستثنى من
حكم ال�ف�ق��رة السابقة املتجنسون
ال ��ذي ��ن ل ��م ي �م��ض ع �ل��ى ت�ج�ن�س�ه��م

ع� � �ش � ��رون س� �ن ��ة ع� �ل ��ى االق� � � ��ل ب �ع��د
 ،1966/7/10ويعتبر لفظ «ناخب»
في قانون االنتخاب شامال للذكور
واالناث على السواء).
ك�م��ا ن�ص��ت امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة على
أن ي � �خ � �ص� ��ص ف � � ��ي ك � � ��ل م �ن �ط �ق��ة
انتخابية ج��دول انتخاب دائ��م او
اكثر للناخبات املنصوص عليهن
ف��ي امل��ادة السابقة ،كما تخصص
لهن لجنة انتخاب خاصة او اكثر
حسب ال�ح��اج��ة ،وت�س��ري ف��ي شأن
ه ��ذه ال� �ج ��داول وال �ل �ج��ان االح �ك��ام
امل �ق��ررة ف��ي ش��أن ال �ج��داول ولجان
االنتخاب الخاصة بالناخبني.
وفي  11مارس  1985قدم النائب
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال� �غ� �ن� �ي ��م اق� �ت ��راح ��ا
ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون رق� ��م 35
لسنة  1962على أن يكون :
«ل� �ك ��ل ك ��وي �ت ��ي ب ��ال ��غ م� ��ن ال �ع �م��ر
اح� � � ��دى وع � �ش� ��ري� ��ن س� �ن ��ة م �ي�ل�ادي ��ة
كاملة حق االنتخاب ويستثنى من
ذل��ك املتجنس ال��ذي ل��م تمض على
تجنسه عشرون سنة ميالدية بعد
العمل بالقانون رقم  15لسنة 1959

في شأن الجنسية الكويتية».
ونصت املذكرة االيضاحية على
اآلت� � ��ي :ي �ن��ص ال ��دس� �ت ��ور ال �ك��وي �ت��ي
ف � ��ي ال � �ب � ��اب ال � �ث ��ان ��ي م � ��ن ال �ح �ق ��وق
وال��واج�ب��ات العامة م��ادة ( )29على
ان ال� �ن ��اس س ��واس� �ي ��ة ف ��ي ال �ك��رام��ة
االن �س ��ان �ي ��ة وه � ��م م� �ت� �س ��اوون ام ��ام
القانون في الحقوق وال��واج�ب��ات ال
يميز بينهم في ذلك بسبب الجنس
او االصل او اللغة او الدين.
ومل� � � ��ا ك� � � ��ان ذل� � � ��ك وك� � � � ��ان ق� ��ان� ��ون
االنتخاب رق��م ( )35لسنة  1962قد
ح��دد ش��روط االنتخاب وقصره في
امل��اد رق��م ( )1على ال��ذك��ور فقط بما
ي �ت �ن��اف��ى م ��ع ح �ك��م امل� � ��ادة ( )29م��ن
الدستور وكان الدستور كفل للمرأة
حقوقها في مختلف نصوصه ولم
يميز الرجل عنها كما ان ما تؤديه
م ��ن اع � �م ��ال ج �ل �ي �ل��ة ت� �ج ��اه م�ن��زل�ه��ا
وأس��رت �ه��ا وم�ج�ت�م�ع�ه��ا ف��ي ال �س��راء
والضراء ال يفرقها بذلك عن الرجل
ف��ي عصرنا ال�ح��اض��ر كما ك��ان ذلك
في عهد فجر االس�لام ،وم��ن ثم فان
انتخاب املرأة يجعلها عضوا فعاال

ذا ق�ي�م��ة ب �ت �ح��دي��د م �س �ي��رة ال�ح�ي��اة
الديمقراطية الحقة.
ل ��ذا ف��إن �ن��ا ن �ق �ت��رح ال �ت �ع��دي��ل آن��ف
ال� ��ذك� ��ر ال � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن رف � ��ع ك�ل�م��ة
ال��ذك��ور ل�ك��ي ي�ت�م��اش��ى م��ع منطوق
قانون االنتخاب ومقاصد الشريعة
االس�لام�ي��ة وم�ف�ه��وم روح الدستور
الكويتي.
وفي  29يناير  1997قدم النائبان
السابقان صالح خورشيد وعباس
خضاري االقتراح بقانون في شأن
منح امل��رأة الكويتية حق االنتخاب
وال �ت��رش��ح ون ��ص ال �ق��ان��ون ع�ل��ى ما
يلي:
يستبدل بنص امل��ادة االول��ى من
القانون رق��م  35لسنة  1962املشار
اليه النص التالي:
«ل� �ك ��ل ك ��وي �ت ��ي ب ��ال ��غ م� ��ن ال �ع �م��ر
اح� � � ��دى وع � �ش� ��ري� ��ن س� �ن ��ة م �ي�ل�ادي ��ة
كاملة حق االنتخاب ،ويستثنى من
ذل��ك املتجنس ال��ذي ل��م يمض على
تجنسه ثالثون سنة ميالدية».
ونصت املذكرة االيضاحية على
ما يلي:

تنص امل��ادة االول��ى من القانون
رقم  35لسنة 1962املشار اليه على
ان��ه «ل�ك��ل كويتي م��ن ال��ذك��ور بالغ
م��ن ال �ع �م��ر اح� ��دى وع �ش��ري��ن سنة
م �ي�ل�ادي��ة ك��ام �ل��ة ح ��ق االن �ت �خ��اب»
ومقتضى هذا النص حرمان املرأة
م��ن ح��ق االن �ت �خ��اب وب��ال �ت��ال��ي من
ح��ق ال �ت��رش �ي��ح ل�ع�ض��وي��ة مجلس
االم��ة (ألن امل ��ادة  82م��ن الدستور
ت �ش �ت��رط ف��ي ع �ض��و م�ج�ل��س األم��ة
ان ت �ت��واف��ر ف �ي��ه ش� ��روط ال �ن��اخ��ب)
وك � � ��ذل � � ��ك ح� ��رم� ��ان � �ه� ��ا م � � ��ن ت ��ول ��ي
م�ن�ص��ب ال � � ��وزارة (ألن امل � ��ادة 125
من الدستور تشترط فيمن يولي
الوزارة الشروط املنصوص عليها
في املادة .)82
وه � � � ��ذه ال � �ت � �ف� ��رق� ��ة ب� �ي��ن ال� ��رج� ��ل
وامل � ��رأة ت�ت�ن��اف��ى م��ع امل� ��ادة  29من
ال� ��دس � �ت� ��ور ال � �ت ��ي ن� �ص ��ت ع� �ل ��ى ان
«ال� � �ن � ��اس س ��واس� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��رام ��ة
االن �س��ان �ي��ة وه� ��م م �ت �س��اوون ل��دى
ال�ق��ان��ون ف��ي ال�ح�ق��وق وال��واج�ب��ات
ال �ع��ام��ة ،ال تمييز بينهم ف��ي ذل��ك
بسبب الجنس او االص��ل او اللغة

او ال��دي��ن» ك�م��ا ان �ه��ا ت�ت�ج��اف��ى مع
ما بلغته املرأة الكويتية من ثقافة
وع � �ل� ��م ،ف� �ه ��ي اس� � �ت � ��اذة ج��ام �ع �ي��ة،
وم��دي��رة جامعة ووكيلة مساعدة
ووكيلة وزارة وسفيرة وهي تمثل
نصف املجتمع.
كما ان منح املرأة حق االنتخاب
وال� �ت ��رش� �ي ��ح ل �ع �ض��وي��ة امل �ج��ال��س
ال�ن�ي��اب�ي��ة ه��و ال�س��ائ��د ل ��دى معظم
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ن��اه�ي��ك ع��ن ال��دول
غ �ي��ر ال �ع��رب �ي��ة االس�ل�ام� �ي ��ة وغ �ي��ر
االس�ل��ام � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ت� � �ق � ��ررت ف �ي �ه��ا
للمرأة هذه الحقوق منذ امد بعيد.
ل ��ذا اع ��د االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون امل��رف��ق
ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة االول� ��ى م��ن ق��ان��ون
ان �ت �خ��اب��ات اع �ض��اء م�ج�ل��س االم��ة
بحيث ي�ت�ق��رر ح��ق االن�ت�خ��اب لكل
كويتي ذكرا كان ام انثى.

14

ملف

aldostoor

الخميس  10شعبان  28 . 1436مايو 2015

قبل عشر سنوات نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا في المجالس النيابية بصفة أصلية ،وفي هذه الذكرى أعدت
جريدة «الدستور» ملفا شامال يتضمن سنوات نضال المرأة وكفاحها منذ السبعينيات إلى أن نالت حقوقها السياسية

المرأة الكويتية

أكدوا أن المجلس الحالي من أكثر المجالس اهتماما بقضاياها

نواب لـ «الدستور» :حريصون
على حصول المرأة على كامل حقوقها
أج �م��ع ن� ��واب اس�ت�ط�ل�ع��ت ال��دس �ت��ور
آراء ه ��م ح��ول قضية حقوق امل��رأة على
ان املجلس ال�ح��ال��ي ك��ان األح ��رص بني
ك��ل امل�ج��ال��س السابقة على منح امل��رأة
ح �ق��وق �ه��ا م �ع �ت �ب��ري��ن أن إق� � ��رار ق��ان��ون
محكمة األسرة شكل نقلة نوعية كبيرة
في هذا اإلطار مشددين على ان قوانني
امل��رأة القائمة تمنحها معظم حقوقها
السياسية واالجتماعية غير أنهم أقروا
ب �ح��اج��ة ب �ع��ض ال �ق��وان�ي�ن ل�ل�ت�ع��دي�لات
ل�س��د ال �ن��واق��ص ال �ت��ي ت�ع�ت��ري�ه��ا سعيا
ن�ح��و إق ��رار ال�ح�ق��وق ال�ك��ام�ل��ة ل�ه��ا وف��ي
تصريحات ال�ن��واب للدستور ع��ن تلك
القضية:
حق مطلق
ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب د .ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة
ان الدستور نص على عدم التفريق بني
امل��رأة وال��رج��ل ولكن نتيجة ان قوانني
االن � �ت � �خ ��اب ��ات ال � �ت ��ي ج � � ��اءت ل �ل �ك��وي��ت
ل��م ت �ك��ن ع �ل��ى ق ��در ال�ت�م�ث�ي��ل ل�ل��دس�ت��ور
ب� �ص ��ورة صحيحة فحرمت م ��ن ه��ذا
ال�ح��ق ل�س�ن��وات م�ع�ت�ب��را ان م�ن��ح امل��رأة
الكويتية الحق في الترشح واالنتخاب
وصل بالكويت الى مستوى الدول التي
تساوي بني شعبها واف��راده وال تفرق
ف��ي قضية اع�ط��اء ال�ح�ق��وق السياسية
ملكونات املجتمع.
وأش � ��ار إل ��ى ان ال �س ��ؤال ع��ن ح�ق��وق
امل��رأة ك��ان متكررا ف��ي معظم ال��زي��ارات
الخارجية للوفود البرملانية وبمجرد
ال��رد بنعم نالحظ ك��م االح�ت��رام الكبير
ل��دول��ة الكويت وشعبها ال��ذي ال يفرق
بني مواطنيه في الواجبات والحقوق
ن��اف �ي��ا ان ي� �ك ��ون ع � ��دم وج� � ��ود ت�م�ث�ي��ل
نسائي في البرملان الحالي دليل على
انتكاسة حقوق امل��رأة ألن هذا هو حق
الشعب في اختيار من يمثله تحت قبة
البرملان
م��ؤك��دا ان اك �ث��ر امل �ج��ال��س اه�ت�م��ام��ا
بقضايا املرأة املجلس الحالي.
قوانين مهمة
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ش� ��دد ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك
ال �ح��ري��ص ع�ل��ى أه�م�ي��ة دور امل� ��رأة في
امل �ج �ت �م��ع ب��اع �ت �ب��اره��ا ال �ن �ص��ف اآلخ ��ر
الذي يكمل الرجل موضحا أن املجلس
الحالي ك��ان ل��ه ال �ص��دارة ف��ي االهتمام
ب� �ح� �ق ��وق امل � � � ��رأة س � � ��واء ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��ال�ح�ق��وق ال�س�ي��اس�ي��ة أو ال��دس�ت��وري��ة

الزلزلة :منح
حقوق المرأة زاد
من تقدير العالم
للكويت
د .يوسف الزلزلة

روضان الروضان

فيصل الشايع

د .احمد مطيع

مشيرا إلى ان هناك عدة قوانني مهمة
أصدرها املجلس الحالي تخص املرأة
وم�ن�ه��ا ال�ح�ض��ان��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة ومحكمة
األس � ��رة ن��اف �ي��ا أن ي �ك��ون ه �ن��اك بعض
ال�ن��واق��ص بالنسبة ل�ح�ق��وق امل ��رأة في
الوقت الحالي.

قوانني املرأة التي أقرت منحتها أغلب
ح �ق��وق �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
م �ش �ي��را ال � ��ى أن م �ج �ل��س األم � ��ة ي��وج��ه
ج� � �ه � ��وده ف � ��ي ه � � ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ب� ��إق� ��رار
التعديالت األخ�ي��رة التي أدخ�ل��ت على
بعض القوانني القائمة.
وأض��اف الهدية أن امل��رأة الكويتية
تستحق ه��ذه الحقوق وأن ن��واب األمة
لن يدخروا جهدا في إنصافها مؤكدا
ان املجلس الحالي كان له الدور األبرز
في تعزيز حقوقها بقوانني مهمة مثل
إقرار محكمة االسرة بما لها من اهمية
ك �ب��رى ل�ل�م�ج�ت�م��ع واألس� � ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة
م �ع��رب��ا ع ��ن ت��رح �ي �ب��ه ب� ��أي اق �ت��راح��ات
تقدمها لجنة األسرة واملرأة البرملانية
وأي م� �ش ��روع ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ح �ك��وم �ي��ة
ي� �ك ��ون م� ��ن ش ��أن �ه ��ا ت �ح �س�ي�ن أوض � ��اع
امل ��رأة إل��ى األف�ض��ل ومنحها امل��زي��د من
الحقوق التي أغفلت عنها التشريعات
والقوانني املقرة سالفا.

د .عبدالرحمن ال�ج�ي��ران ع��ن اعتقاده
ب��أن حقوق امل��رأة قضية تم امتهانها
ب �ك �ث��رة ال �ح ��دي ��ث ح��ول �ه��ا وان امل� ��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ي �ن �ق �ص �ه��ا ش � ��يء ف�ه��ي
ت �م �ت �ل��ك ح �ق��وق �ه��ا امل � �ق� ��ررة ش ��رع ��ا ث��م
قانونا ودستورا.
واض��اف ال�ج�ي��ران ان اإلشكالية في
قضية حقوق املرأة تتعلق بتسييسها
واس �ت �خ��دام �ه��ا ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق أج� �ن ��دات
خاصة الفتا إلى أن العناصر النسائية
ال�ت��ي وع ��دت ب��االه�ت�م��ام ب�ح�ق��وق امل��رأة
ع �ن ��دم ��ا دخ � �ل� ��وا م �ج �ل��س األم� � ��ة ك��ان��ت
قضايا املرأة خارج نطاق اهتماماتهم
بحد تعبير النائب الذي علق على ذلك
ق��ائ�لا :إن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ت�خ��ص امل��رأة
في ذلك الوقت بالنسبة للنائبات كانت
تأتي عرضا دون السعي اليها.

لحصولها ع�ل��ى حقوقها ال��دس�ت��وري��ة
وال �ت��ي م�ض��ي عليها  10س �ن��وات فمن
حقها االن ان تختار أفضل من يمثلها
ف��ي مجلس االم��ة وي��داف��ع ع��ن حقوقها
م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه أن��ه وب��رغ��م ذلك
ف��إن امل��رأة م��ازال��ت لديها حقوق كثيرة
ب ��اق �ي ��ة ل� ��م ت �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن خ�ل�ال
تعديل بعض القوانني الحالية واضافه
مواد تجعل حقوقها الدستورية كاملة.

حقوق مستحقة
واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ه��دي��ة أن

حقوق شرعية
ومــــــن ناحيتـــــه اعـــــــــــــرب النـــــــــــــــائب

محل اهتمام
وم� ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د ال �ن��ائ��ب روض� ��ان
الروضان ان املرأة محل اهتمام مجلس
االمة الحالي وكذلك املجالس السابقة
وش ��دد ع�ل��ى ان امل ��رأة الكويتية اخ��ذت
ح �ق��وق �ه��ا ك��ام �ل��ة دون ن �ق �ص��ان اذا ما
ق ��ورن ��ت ب�م�ث�ي�لات�ه��ا ف ��ي دول امل�ن�ط�ق��ة
ف � ��امل � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت� �ق� �ل ��دت م �ن �ص��ب
الوزيرة والنائبة والوكيلة واملديرة و
فيما يخص حقوق االسكان فان املرأة
ت� �ت� �س ��اوى م ��ع ال ��رج ��ل وب��ال �ك �ث �ي��ر م��ن
القضايا وه��ذا الن الدستور الكويتي
لم يفرق بني املرأة والرجل.

مبارك الحريص

د .محمد الهدية

الصوت الثاني
وق � � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب د .اح� � �م � ��د م �ط �ي��ع
العازمي ان املرأة تمثل الصوت الثاني
ال��ذي ي��وص��ل امل��رش��ح إل��ى قبة البرملان
باعتبارها نصف املجتمع االخر ووفقا

د .عبدالرحمن الجيران

المساواة بالرجل
وبدوره اشاد النائب فيصل الشايع
ب ��دور امل �ش��رع ال�ك��وي�ت��ي ف��ي م�ن��ح امل��رأة
امل��زي��د م��ن الحريات واالم�ت�ي��ازات التي
تفتقر إليها نظيراتها في بعض دول
امل �ن �ط �ق��ة واض � � ��اف :ف ��ي امل �ق��اب��ل ت��وج��د
بعض التشريعات مازالت تحتاج الى
ت �ع��دي��ل وم �ن �ه��ا ق ��ان ��ون ال � �ج ��زاء ال ��ذي
يتطلب ت�ع��دي�لات ف�ي�م��ا ي�خ��ص امل ��رأة،
وح ��ق اس �ت �خ��راج ش �ه��ادة م �ي�لاد ألح��د
أب�ن��ائ�ه��ا وب�ط��اق��ة م��دن�ي��ة وف��ي السابق
ك� ��ان ال ي �ج ��وز ان ت �ص ��در ج � ��واز س�ف��ر
لنفسها وان ك��ان ت��م ح��ل ه��ذه القضية
وهذا ما يجعلنا نقف امام أمور كثيرة
ت�ت�ط�ل��ب ان ت �ت �س��اوى امل � ��رأة ف �ي �ه��ا مع
الرجل من حيث الحقوق.
وتابع الشايع ان��ه في ح��ال الخالف
ب�ين االزواج فهناك ام��ور كثيرة تعيق
امل ��رأة واب�ن��اء ه��ا م�م��ا يتطلب التعديل
ع �ل��ى ب �ع��ض م � ��واد ال �ق ��وان�ي�ن ال �ق��ائ �م��ة
ذات ال�ص�ل��ة وب�ي�ن ال �ش��اي��ع ان ��ه بصفة
عامة فإن أهم ما كان ينقص امل��رأة هو
ح�ق��وق�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة وح�ص�ل��ت عليها
لكن األم��ر م��ازال في حاجة ال��ى توعية
اك� �ث ��ر ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ح �ت ��ي ي�ع�ط��ي
املجتمع حق املرأة كامال.

الحريص :بعض
الثغرات في قوانين
المرأة
الهدية :قوانين
المرأة القائمة
تمنحها معظم
حقوقها
الجيران :المجتمع
منح الكويتية
حقوقها قبل
القوانين
مطيع  :عدم
االنتقاص من
حقوق المرأة
الشايع :مساواة
المرأة والرجل من
حيث الحقوق
الروضان :قضايا
المرأة من أولوياتنا
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شخصية عصامية أثبتت كفاءتها

العيسى :منح البابطين دكتوراه
فخرية استحقاق إلنجازاته

أك ��د وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
العالي د .بدر العيسى استحقاق
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س أم� �ن ��اء م��ؤس�س��ة
ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز س� �ع ��ود ال �ب��اب �ط�ين
ال �ث �ق��اف �ي��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ب��اب�ط�ين
ش �ه��ادة ال��دك �ت��وراه ال�ف�خ��ري��ة من
جامعة الكويت تقديرا النجازاته
في الشعر والثقافة مما ترك أثرا
ط �ي �ب��ا ع �ل��ى س �م �ع��ة ال �ك��وي��ت ف��ي
العالم.
وق � � � � ��ال ال � �ع � �ي � �س� ��ى ف � � ��ي ك �ل �م��ة
خ � �ل� ��ال ح � �ف� ��ل أق � ��ام� � �ت � ��ه ج ��ام� �ع ��ة
ال �ك��وي��ت مل �ن��ح ال �ب��اب �ط�ين ش �ه��ادة
ال ��دك� �ت ��وراه ال �ف �خ��ري��ة إن� ��ه ف�خ��ور
ب� �ت� �ك ��ري ��م ش� �خ� �ص� �ي ��ة ع �ص��ام �ي��ة
أث � �ب � �ت� ��ت ك � �ف� ��اء ت � �ه� ��ا وج� ��دارت � �ه� ��ا
وفاقت جهوده وإبداعاته الوطن
ال �ع��رب��ي وح� ��از ع �ل��ى ال �س �ب��ق في
ه��ذا امل�ض�م��ار وأص �ب��ح شخصية
م ��رم ��وق ��ة ي �ف �ت �خ��ر ب� �ه ��ا ش �ع �ب �ن��ا

د .بدر العيسى

وبلدنا الكويت.
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا أع � ��رب � ��ت ن ��ائ ��ب
م��دي��ر الجامعة د .ح�ي��اة الحجي
ف��ي ك�ل�م��ة م�م��اث�ل��ة ع��ن س�ع��ادت�ه��ا
بتكريم د .ع�ب��دال�ع��زي��ز البابطني
على مشواره املليء بالعطاء من

خ �ل�ال اق ��ام ��ة ال � �ن� ��دوات ال�ث�ق��اف�ي��ة
وت ��أس� �ي� �س ��ه ال� �ع ��دي ��د م� ��ن م ��راك ��ز
الترجمة والشعر واستحقاقه 11
دك �ت��وراه فخرية وع��دة وس��ام��ات
من رؤساء دول عربية.
من ناحيته قال د .البابطني إنه
يشعر ب��ال�ف��رح الكبير واالع �ت��زاز
بحصوله ع�ل��ى  12درج ��ة علمية
خ�ص��وص��ا ب�ع��د ت�ك��ري��م الجامعة
ل��ه ك��ون �ه��ا ق�ل�ع��ة ال �ث �ق��اف��ة وال�ع�ل��م
ف��ي ال �بل��اد م�ع�ت�ب��را ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م
اع � � �ت� � ��راف م � ��ن ال � ��وط � ��ن ب ��أب �ن ��ائ ��ه
وت�ك��ري�م�ه��م م��ا ي ��دل ع�ل��ى السمو
األخ�ل��اق� ��ي وال � � ��ذي أص� �ب ��ح س�م��ة
متالزمة بشعبنا وبلدنا الكريم.

توقع سفير دولة الكويت لدى الصني
م �ح �م��د ص ��ال ��ح ال ��ذوي ��خ ت� �ج ��اوز ح�ج��م
التبادل التجاري بني الكويت والصني
 13م �ل �ي ��ار دوالر وق � � ��ال ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا على هامش مشاركته في الدورة
السادسة ملؤتمر رج��ال األع�م��ال العرب
وال �ص �ي �ن �ي�ي�ن امل �ن �ع �ق��د ف ��ي ب � �ي ��روت إن
ال�ق�ي��ادة السياسية ف��ي ال�ب�ل��دي��ن دفعت
إل��ى تطوير ال�ع�لاق��ات الثنائية لتشمل
مختلف املجاالت.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن ال �ك ��وي ��ت ه ��و ال�ب�ل��د
ال �خ �ل �ي �ج��ي األول ال� � ��ذي أق� � ��ام ع�ل�اق��ات
دب �ل��وم��اس �ي��ة ك��ام �ل��ة م ��ع ال �ص�ي�ن وذل ��ك
ف��ي ال�ع��ام  1971م��ؤك��دا أن امل�ن�ت��دى بني
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وال� �ص�ي�ن دخ � ��ل ع��ام��ه

ال � � �ـ 11وم��ؤت �م��ر رج � ��ال األع� �م ��ال ون ��دوة
االس � �ت � �ث � �م ��ار ه � ��ي إح� � � ��دى ال �ف �ع ��ال �ي ��ات
امل�ن�ب�ث�ق��ة ع��ن ه��ذا امل��ؤت�م��ر وت �ه��دف إل��ى
ت�ق��ري��ب ال�ع�لاق��ة ب�ين رج ��ال األع �م��ال في
الجانبني وإع�ط��اء داف��ع ق��وي للعالقات
ف��ي امل �ج ��االت االق �ت �ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة
تحت مظلة الجامعة العربية.
وأوض��ح أن حجم ال�ت�ب��ادل التجاري
بني العالم العربي والصني ارتفع خالل
عشر س�ن��وات فقط م��ن  25مليار دوالر
إل��ى  240م�ل�ي��ارا وم��ن امل�ت��وق��ع أن يبلغ
نهاية العام الحالي أكثر من  300مليار
الف �ت ��ا ل ��وج ��ود م� ��ؤش� ��رات ت �ت �ح��دث ع��ن
وص��ول��ه ف��ي ال �ع��ام  2018إل��ى تريليون
دوالر.

الجاراهلل :عالقات متينة
وأخوية بين الكويت والعراق
أك��د وكيل وزارة الخارجية خالد
س �ل �ي �م��ان ال �ج��ارال �ل��ه ع �م��ق وم �ت��ان��ة
العالقات األخوية بني دولة الكويت
وجمهورية العراق وسعي الجانبني
ال��دائ��م إل��ى توطيدها وتعزيزها في
كافة مجاالت وأوجه التعاون.
وق ��ال ال �ج��ارال �ل��ه ردا ع�ل��ى س��ؤال
لكونا إن االحتكاك ال��ذي حصل بني
فريقي الحماية الكويتية والعراقية
امل �ك �ل �ف�ين ح �م��اي��ة وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
العراقي الضيف وذل��ك عند وصوله
إل� ��ى م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ق ��د تم
اح� �ت ��واؤه وت� �ج ��اوزه ب� ��روح األخ ��وة
وح� ��رص ال �ج��ان �ب�ين ع �ل��ى ال �ع�لاق��ات
األخ ��وي ��ة ب�ي�ن�ه�م��ا وت��أك�ي��ده�م��ا ع��دم
ال�س�م��اح ملثل ه��ذه األم ��ور باملساس
بهذه العالقات املميزة بني البلدين
والشعبني الشقيقني.
وك � � � ��ان ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة

محمد الذويخ

المطيري :تفعيل التعاون بين الحكومات وأرباب العمل
أك��د مدير منظمة العمل العربية
فايز املطيري أهمية تفعيل التعاون
ب�ين ال�ح�ك��وم��ات وأرب� ��اب ال�ع�م��ل في
الوطن العربي مضيفا في تصريح
لكونا أم��س بعد لقائه وزي��ر العمل
ال �ل �ب �ن��ان��ي واالت � �ح� ��اد ال �ع �م��ال��ي في
ل � �ب � �ن� ��ان وامل� � �ج� � �ل � ��س االق� � �ت� � �ص � ��ادي
االج�ت�م��اع��ي على ه��ام��ش مشاركته

ف ��ي م��ؤت �م��ر رج� ��ال األع� �م ��ال ال �ع��رب
وال�ص�ي�ن�ي�ين ف��ي ب �ي��روت أن ��ه بحث
خ�لال ه��ذه ال�ل�ق��اءات القضايا التي
تهم أطراف العمل الثالثة في الوطن
العربي.
وأوضح أن منظمة العمل العربي
تعامل األط��راف الثالثة الحكومات
وأرباب العمل والعمال وتعمل على

دع��م االستقرار في البلدان العربية
من أج��ل خلق بيئة مناسبة للعمل
وتوفير إمكانات التوظيف لأليدي
العاملة العربية.
وأك� � � ��د ب � � ��ذل امل� �ن� �ظ� �م ��ة ك � ��ل ج �ه��د
لتحريك عجلة التنمية ف��ي الوطن
ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �ح��د م� ��ن ارت � �ف � ��اع ن�س��ب
ال � �ب � �ط� ��ال� ��ة وت� �ق� �ل� �ي ��ص ال � � �ع � ��بء ع��ن
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السفير الذويخ يتوقع تجاوز التبادل التجاري
بين الكويت والصين  13مليار دوالر
وذك ��ر أن ال�ن�ف��ط وال �غ��از يستحوذان
ع �ل��ى ال �ح �ي��ز األك �ب ��ر م ��ن ق�ي�م��ة ال �ت �ب��ادل
ال �ت �ج��اري ب�ين ال�ص�ين وال� ��دول العربية
ف � �ض �ل�ا ع� � ��ن ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات ال �ص �ن ��اع �ي ��ة
والتجارية األخرى.
يذكر أن اللقاء العربي الصيني يقام
ك��ل ع��ام�ين وينتقل ب�ين ال�ص�ين وإح��دى
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ك ��ل ل �ق ��اء .واخ�ت�ت��م
مؤتمر رجال األعمال العرب والصينيني
أع�م��ال��ه ف��ي ب �ي��روت ب�ع��د م�ش��ارك��ة نحو
 300ش �خ �ص �ي��ة ص �ي �ن �ي��ة وم��ؤس �س��ات
تجارية وصناعية ومالية ورجال أعمال
ومستثمرين إلى جانب حضور العديد
م��ن الشخصيات االق�ت�ص��ادي��ة العربية
واألجنبية.

محليات

ال �ح �ك��وم��ات م �ش �ي��را إل ��ى أن ال�ع�م��ل
سيرتكز على توصيات وتوجيهات
املؤتمر ال�ع��ام للمنظمة ال��ذي يعقد
سنويا.
ي��ذك��ر أن امل �ط �ي��ري ت �م��ت تزكيته
للرئاسة باإلجماع في ال��دورة الـ42
ملؤتمر العمل العربي التي انعقدت
في دولة الكويت الشهر املاضي.

خالد الجارالله

ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ق ��د اج�ت�م��ع
الليلة قبل املاضية ووزي��ر خارجية
ال � � � �ع � � ��راق د.إب � � ��راه� � � �ي � � ��م ال� �ج� �ع� �ف ��ري
بمناسبة زيارته للبالد لترؤس وفد
بالده املشارك في أعمال الدورة الـ42
ملجلس وزراء خارجية دول منظمة

التعاون اإلسالمي التي تستضيفها
دولة الكويت.
وب� � �ح � ��ث ال � �ج� ��ان � �ب� ��ان ال � �ع �ل�اق� ��ات
ال � �ث � �ن ��ائ � �ي ��ة ب �ي ��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن وس� �ب ��ل
ت� � �ع � ��زي � ��زه � ��ا ف � � ��ي امل � � � �ج� � � ��االت ك ��اف ��ة
باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام
املشترك كما ت��م اس�ت�ع��راض مسيرة
ال� �ت� �ع ��اون ال �ث �ن��ائ��ي امل �ت �ن��ام��ي ع�ل��ى
ج �م �ي��ع األص � �ع � ��دة وم � ��ا ت �ح �ق��ق م��ن
خ � �ط� ��وات وان � � �ج� � ��ازات ع �ك �س��ت ع ��زم
البلدين الشقيقني على املضي قدما
ب��ال �ع�لاق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال ��ى م�س�ت��وى
الطموحات.
وت �ن��اول االج �ت �م��اع أي �ض��ا ت�ب��ادل
اإلشادة والتعبير عن كامل االرتياح
للسياق واملسار الفعال ال��ذي تسير
ف�ي��ه م�س�ي��رة ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ش �ت��رك في
س �ب �ي��ل ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق ��ات ال��رس�م�ي��ة
والشعبية املضطردة.

الكويت تشارك في الدورة
السابعة لمجلس وزراء المياه
ان� �ط� �ل� �ق ��ت ب� �م� �ق ��ر األم � ��ان � ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل � �ج� ��ام � �ع� ��ة ال � � � ��دول
العربية أم��س أع�م��ال ال��دورة
السابعة ملجلس وزراء املياه
ال�ع��رب برئاسة وزي��ر الطاقة
البحريني عبدالحسن ميرزا
وم � �ش� ��ارك� ��ة وزي � � ��ر األش � �غ� ��ال
وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء أحمد
الجسار.
وأك � ��د م��دي��ر إدارة ال�ب�ي�ئ��ة
وامل � � � ��وارد امل ��ائ� �ي ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة
امل � � �س� � � �ت � � ��دام � � ��ة ب� ��ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة د .ج� � �م � ��ال ج� ��اب
ال � �ل� ��ه ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص�ح�ف��ي
أه� � �م� � �ي � ��ة االج � � �ت � � �م� � ��اع ال � � ��ذي
سيناقش ال�خ�ط��ة التنفيذية
إلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة األم� ��ن امل��ائ��ي
ال� �ع ��رب ��ي وال � �ت� ��ي ت �ش �م��ل 50
م �ش��روع��ا ب �ت �ك �ل �ف��ات م �ح��ددة
وب� �ج� �ه ��ات م� �ن� �ف ��ذة وت �م��وي��ل
واض � ��ح .وأض � ��اف أن ال�خ�ط��ة
م��رف��وع��ة الع�ت�م��اده��ا م��ن قبل
امل� �ج� �ل ��س ت� �م� �ه� �ي ��دا ل��رف �ع �ه��ا
إل��ى القمة العربية التنموية
واالق �ت �ص��ادي��ة امل�ق�ب�ل��ة امل�ق��رر
ع� �ق ��ده ��ا ف� ��ي ت ��ون ��س أو إل ��ى
القمة العربية العادية املقرر
ع�ق��ده��ا ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة
 .2016وأش ��ار ج��اب ال�ل��ه إل��ى
أن االجتماع سيبحث أيضا

س � �ب� ��ل م� ��واج � �ه� ��ة ال � �س� ��رق� ��ات
اإلسرائيلية للمياه العربية
وت � �ش � �ك � �ي ��ل ل� �ج� �ن ��ة ل �ل��إع � ��داد
ملؤتمر دول��ي للمياه العربية
تحت االحتالل برعاية األمني
ال �ع ��ام ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة د.
ن �ب �ي��ل ال� �ع ��رب ��ي خ �ل��ال ال �ع��ام
ال � �ج � ��اري .وس �ي �ب �ح��ث وزراء
امل�ي��اه ال�ع��رب ف��ي ه��ذه ال��دورة
التي تشارك بها دولة الكويت
بوفد يترأسه وزي��ر األشغال
العامة وزي��ر الكهرباء وامل��اء
م .أح � � �م� � ��د ال� � �ج� � �س � ��ار س �ب��ل
م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات امل��ائ�ي��ة
ب��امل�ن�ط�ق��ة وت�ح�ق�ي��ق التنمية
املستدامة باإلضافة إلى عدد
م� ��ن امل� ��وض� ��وع� ��ات ك��ال �خ �ط��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة إلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
األم� � ��ن امل ��ائ ��ي ال� �ع ��رب ��ي ال �ت��ي
أق � ��رت ف ��ي ق �م��ة ب� �غ ��داد ال �ع��ام
 2012وس� � � �ب � � ��ل م � ��واج� � �ه � ��ة
السرقات اإلسرائيلية للمياه
في األراضي العربية املحتلة.
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مجلس التعاون الخليجي يحتفل
بالذكرى الـ  34لتأسيسه

صورة وتعليق

جانب من جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر املنعقدة بتاريخ  12يوليو  ، 2006ويظهر فيها عدد
من أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية بعد انتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي الحادي عشر
تم تشكيل الحكومة في  10يوليو  ، 2006وهي الحكومة الثالثة والعشرون بتاريخ دولة الكويت  ،وترأس
( إعداد إدارة اإلعالم)
			
مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر املحمد الصباح

اح �ت �ف �ل��ت األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ج�ل��س
التعاون الخليجي الليلة قبل املاضية
ب��ال��ذك��رى ال �ـ 34ع��ام��ا لتأسيس املجلس
ب��رع��اي��ة أم �ي��ر م�ن�ط�ق��ة ال ��ري ��اض األم �ي��ر
ف� �ي� �ص ��ل ب� � ��ن ب� � �ن � ��در وم� � �ش � ��ارك � ��ة ك� �ب ��ار
املسؤولني وأعضاء السلك الدبلوماسي
ال � �خ � �ل � �ي � �ج� ��ي وال � � �ع� � ��رب� � ��ي واألج� � �ن� � �ب � ��ي
وشخصيات اجتماعية وإعالمية.
وأعرب األمني العام ملجلس التعاون
د .ع �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف ال ��زي ��ان ��ي ف� ��ي ك�ل�م��ة
ب��االح�ت�ف��ال ع��ن واف ��ر ال�ش�ك��ر واالم�ت�ن��ان
لقادة دول املجلس على ما يبذلونه من
دع��م وم��ا يولونه من مساندة واهتمام
مل� �س� �ي ��رة ال� �ع� �م ��ل ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت ��رك
تحقيقا لتطلعات مواطني دول املجلس
ملزيد من التقدم والنماء واالزدهار.
وأك � ��د ال ��زي ��ان ��ي أن م �س �ي��رة م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون اس �ت �ط��اع��ت ب� �ع ��ون م ��ن ال �ل��ه
وب�ح�ك�م��ة وب �ص �ي��رة ق��ادت �ه��ا وإخ�ل�اص
وعطاء مواطني دول املجلس الكرام أن

مبادرة كويتية للتعليم اإللكتروني
تغطي أكثر من  500مدرسة
ب� �ع ��د م� � � ��رور خ� �م ��س س� � �ن � ��وات ع �ل��ى
ان �ط�ل�اق �ت �ه��ا ب ��ات ��ت امل � �ب � ��ادرة ال��وط �ن �ي��ة
للتعليم اإلل �ك �ت��رون��ي «ط��ال��ب» تجربة
رائدة متعددة األبعاد السيما التواصل
بني األضالع األربع للمنظومة التربوية
حيث حقق هذا املشروع التفاعلي الذي
أطلقه شاب كويتي انتشارا واسعا في
ال �ب�لاد غ�ط��ى أك�ث��ر م��ن  500م��درس��ة في
مختلف املناطق التعليمية وشمل نحو
 514ألف مستخدم.
ول � � ��م ت� �ت ��وق ��ف ه � � ��ذه امل � � �ب � � ��ادرة ع �ن��د

نظامها األول ل��دى إطالقها بل وصلت
إل � ��ى ال �ن �س �خ��ة ال� �س ��ادس ��ة ح �ي��ث ي�م�ك��ن
ال��ول��وج إل��ى ه��ذا النظام عبر تطبيقات
ال �ه��وات��ف ال �ن �ق��ال��ة واألج� �ه ��زة ال�ل��وح�ي��ة
ال��ذك�ي��ة وم��ا أض�ف��ى عليها خصوصية
أخرى هي الرعاية التي تحظى بها من
كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة
ال�ك��وي��ت وت��وف��ر مل ��دارس وزارة التربية
مجانا.
وق ��ال عميد ال�ك�ل�ي��ة د .ف ��واز العنزي
لكونا إن الكلية دعمت هذه املبادرة في

افتتاح جزئي لطريق الجهراء قريبا
أع� �ل ��ن ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ه �ن��دس��ة ال �ط ��رق ف ��ي وزارة االش �غ��ال
امل �ه �ن��دس أح �م��د ال �ح �ص��ان اس�ت�ك�م��ال
أع � �م� ��ال ت ��رك� �ي ��ب ق� �ط ��ع ج� �س ��ر ط��ري��ق
الجهراء املمتد من دوار األمم املتحدة
وح� �ت ��ى امل �ع �ه��د ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ب��ات �ج��اه
ال�ك��وي��ت وع �م��ل ال�ت�ش�ط�ي�ب��ات ال�لازم��ة
الف �ت �ت��اح ال �ط��ري��ق ال �ع �ل��وي ال��رئ�ي�س��ي
جزئيا خالل األشهر املقبلة.

وق � � � � ��ال ال� � �ح� � �ص � ��ان ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي ان انه تم االنتهاء من تشييد
ال�ج�س��ور ال�ت��ي ت��رب��ط ط��ري��ق ال�ج�ه��راء
ب�ت�ق��اط��ع ط��ري��ق امل�س�ت�ش�ف�ي��ات م��ؤك��دا
ت �ق ��دم س �ي��ر ال �ع �م��ل ب ��امل� �ش ��روع ال ��ذي
ي �ش �ه��د ت� �ط ��ورا ك �ب �ي��ر ف ��ي إن�س�ي��اب�ي��ة
حركة املرور على الطريق.

ال �ع��ام ال��دراس��ي  2014/2013وتبنتها
بغية املساهمة ف��ي تطويرها وجعلها
منتجا منافسا ع��امل�ي��ا ول�ي��س إقليميا
ف�ح�س��ب م�ض�ي�ف��ا أن ال�ك�ل�ي��ة الح �ظ��ت أن
البرنامج وصل إلى مراحل متقدمة في
التعليم اإلل�ك�ت��رون��ي ب��ل ب��ات أح��د أكثر
ال �ب��رام��ج ال�ن��اج�ح��ة ف��ي اإلق�ل�ي��م ال�ع��رب��ي
وأص� �ب� �ح ��ت ال �ك �ل �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �م �ي��ة
ال��راع�ي��ة للمبادرة وت��م تطوير نظامها
إل��ى النسخة السادسة منه ليطبق في
أكثر من  500مدرسة.
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وق � ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون
ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي وزارة ال �ص �ح��ة ال��دك �ت��ور
ق�ي��س ال��دوي��ري ف��ي ك�ل�م��ة خ�ل�ال حفل
االخ�ت�ت��ام ان فعاليات االس �ب��وع التي
انطلقت في  17الشهر الجاري جسدت
أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل امل� �ش� �ت ��رك وال� �ت� �ع ��اون
ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ف��ي ك��اف��ة
املجاالت الصحية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ت��رس��خ أق��دام�ه��ا ف��ي ال�س��اح��ة اإلقليمية
وال��دول �ي��ة ف�ض�لا ع��ن دوره ��ا ال�ب�ن��اء في
دع ��م ال �ج �ه��ود ال�ت�ن�م��وي��ة ل ��دول شقيقة
وص��دي �ق��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف أرج� � ��اء ال �ع��ال��م
م �ش �ي��را إل� ��ى أن األوض � � ��اع ال�س�ي��اس�ي��ة
واألم � �ن � �ي ��ة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال � �ص ��راع ��ات

ال � ��دائ � ��رة م� ��ن ح ��ول �ه ��ا ت �م �ث��ل ت �ح��دي��ات
جسيمة البد من مواجهتها والتصدي
لها بكل عزيمة وتصميم حماية ألمن
دول امل �ج �ل��س واس� �ت� �ق ��راره ��ا وس�ل�ام��ة
شعوبها.

الوفيات

اختتام فعاليات االسبوع
الخليجي لتعزيز الصحة
اخ � �ت � �ت � �م ��ت ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات األس� � �ب � ��وع
الخليجي األول (وزن��ي مسؤوليتي)
امس الذي استضافته البالد وتضمن
ال �ع ��دي ��د م ��ن االن �ش �ط ��ة ال� �ه ��ادف ��ة ال��ى
ال �ت �ع��ري��ف ب ��اب �ع ��اد م �ش �ك �ل��ة ال�س�م�ن��ة
وض�ب��ط ال ��وزن للتوعية بخطورتها
على الصحة العامة وابراز دور الفرد
واملجتمع في مكافحتها.

األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي تحتفل بالذكرى الـ 34عاما لتأسيسها

● صالح هزاع حالوب الخالدي 71 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الجهراء،
النسيم ق ،1مقابل مديرية امن الجهراء ،تلفون ،66003003 :نساء الجهراء،
الواحة ،ق ،3ش ،1م ،49تلفون94000473 :
● نورة بدر العتيبي ،زوجة :صالح العتيبي 75 ،عاما( ،شيعت)،
العدان ،ش ،76م ،9تلفون99078950 :
● عزيزة اسماعيل سفر الجعفر 47 ،عاما( ،شيعت) ،الصليبخات،
ق ،3ش ،112ج ،6م ،16تلفون67755155 - 66008859 - 66675067 :
● شيخة محمد محمود املناصير ،ارملة :حسني علي العميري82 ،
عاما( ،شيعت) ،حطني ،ق ،1ش ،106م ،1تلفون97812161 - 66688344 :
● فاطمة غريب سليم السليم ،زوجة :حسني علي سليم 87 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :حسينية احمد عاشور -بنيد القار ،تلفون- 97227778 :
 ،99430055نساء :الجابرية ،ق ،7ش ،1م ،31تلفون25347935 :
● عيسى عبدالركيم علي شموه 81 ،عاما( ،شيع) رج��ال :مسجد
االمام الحسن ،بيان ،تلفون ،99032595 :نساء :حسينية ام الصادق ،الرميثية،
ق ،4ش ،44م ،5تلفون66883353 :
● منيرة م�ب��ارك ب��ن خ��دع��ان ال�ع��ازم��ي 93 ،ع��ام��ا( ،شيعت) ،رج��ال:
صباح السالم ،ق ،13ش ،1ج ،11م ،64تلفون ،55330068 :نساء :صباح السالم،
ق ،13ش ،1ج ،11م.63
● فيصل عبداللطيف ح�س��ن ال�س�ن��اف��ي 30 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) رج���ال:
خيطان ،ق ،5ش امللك فيصل ،م ،7بجانب ديوان الجبري ،تلفون،66688422 :
نساء :القصور ،ق ،7ش ،38م.1
● لطيفة سالم بو سعده ،ارملة :عبداللطيف محمد النمش82 ،
عاما( ،تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رج��ال :الروضة ،ق ،5ش مشاري
عبدالله الروضان ،م ،1تلفون ،99725350 :نساء :املنصورية ،ق ،1ش ،10م،4
تلفون99272090 :

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

