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جلنة شؤون املرأة اختتمت احتفاليتها بأمسية فنية

فعاليات نسائية: املرأة الكويتية 
مثال يُحتذى بني نساء العرب

دارين العلي

اختتمت جلنة شــؤون املرأة احتفاليتها 
بيوم املرأة الكويتية التي أقيمت حتت رعاية 
صاحب الســمو االمير الشيخ صباح األحمد 
حتت عنــوان »عطاء وبناء« مســاء اول من 
امس بأمسية فنية ضمت العديد من الفقرات 
املتنوعة، منها إضاءات ثقافية ألستاذ النقد 
األدبي حســن عبــداهلل وفقرة الشــاعر رجا 
القحطاني والشاعرة موضي الرحال أعقبها 
حفل موسيقي تراثي، بحضور حشد كبير من 
الشخصيات االجتماعية النسائية من مختلف 

اطياف املجتمع.
وشهدت االحتفالية جلسات متعددة حتدث 
فيهــا عدد مــن القياديات عــن دور املرأة في 
اجهزة الدولة، فمن جانبها استعرضت عميد 
كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.فريدة 
العوضي مسيرتها العلمية .واشارت العوضي 
الى ان ٢5% من اعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
من النســاء، كما ان طبيبــات وزارة الصحة 
يشكلن نسبة 4٨% من اجمالي عدد االطباء، 
فيما متثل موظفات احلكومة 6٧% طبقا ألحدث 
االحصاءات الرسمية من اجمالي عدد املوظفني، 
مبــا يؤكد أن املرأة تلعب دورا مهما وحيويا 

في تسيير شؤون الدولة.
مــن جانبها، قالت ممثل وزارة االشــغال 
العامة الكويتية علياء احملروس ان 39% من 
بني اجمالي موظفي الوزارة البالغ عددهم ١435٢ 
من النساء، مشيرة الى ان نسبة املهندسات 
بالوزارة تبلغ 4٨% واملديرات 5٢% ورئيسات 

األقسام %46.
من جهتها، قالت نائب املدير العام للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية فوزية دشتي ان نساء 
الكويت حصلن على حقوقهن السياسية في 
الترشح واالقتراع بفضل القيادة السياسية 
احلكيمة، مســتعرضة العديــد من اجنازات 
مؤسسة الرعاية السكنية واخلاصة باملرأة.

من ناحيتها، اعتبرت املديرة باحملكمة الكلية 

بوزارة العدل عواطف السند ان محكمة االسرة 
من امليزات التي تفردت بها الكويت، مشددة 
على انها اجناز كبير لصالح املرأة الكويتية.
وعلــى هامش االحتفاليــة، ثمن عدد من 
النساء الكويتيات واخلليجيات والعربيات 
رعاية ودعم القيادة السياســية في الكويت 
للمرأة الكويتية ومتكينها وتكريس تواجدها 
في مواقع صنع القــرار والتحاقها مبختلف 

التخصصات الوظيفية.
من جانبها، ثمنت مستشارة وزير العمل 
والتنمية االجتماعية لشؤون الرعاية في اململكة 
العربية السعودية لطيفة بنت سليمان أبو 
بنيان الدور الذي تقوم به جلنة شؤون املرأة 
في الكويت، ودعمها ألدوار املرأة في مختلف 
التخصصــات واملواقــع فــي وزارات الدولة 
املختلفة. بدورها، قالت مديرة دائرة شؤون 
املرأة بوزارة التنمية االجتماعية في سلطنة 
عمان جميلة بنت سالم ان متكني املرأة سواء 
كان في الكويت او سلطنة عمان له دور فاعل 

ومهم في مساهمتها في التنمية املستدامة.
من جهتها، عبرت مدير ادارة املوارد البشرية 
باالحتاد النسائي العام باالمارات فاطمة عبداهلل 
خميس احملرزي عن سعادتها باملشاركة في 
يوم املرأة الكويتية باسم دولة االمارات وما 
يحمله هذا اليوم من معان جميلة للمرأة على 
املســتويني العربي والعاملي وما يحمله من 

اضافة واضحة لتاريخ املرأة العربية.
مــن جانبها، اعربــت الوكيلة املســاعدة 
لتكنولوجيا املعلومات في وزارة العدل الكويتية 
هبة العبد اجلليل عن فخرها باملشــاركة في 
يــوم املرأة الكويتية للعام الثاني، مؤكدة ان 
االمــر مدعاة فخر واعتــزاز للمرأة الكويتية 
املناضلة التي عملت وتعمل في خدمة بلدها.

بدورها، قالت مديرة ادارة الفتوى والرأي 
والدراسات واالبحاث القانونية في وزارة االعالم 
الكويتيــة منال البغدادي: ان املرأة الكويتية 
استطاعت اثبات قدرتها على العمل وحتمل 

املسؤولية في خدمة املجتمع.

الشيخة لطيفة الفهد ود.سهام الفريح وعائشة اليحيى في احلفل اخلتامي

افتتحت مؤتمر المرأة الكويتية وأكدت دمج »القوى العاملة« و»إعادة الهيكلة« قريباً

الصبيح: »هيئة اإلعاقة« أصدرت 5000 شهادة معاق..
2500 منها لم يتسلمها أصحابها

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيــح الــدور املتميــز التي 
متارسه دور املرأة الكويتية في 
شتى املجاالت والسيما دورها 
في اجلانب القانوني كمستشار 
وقانونية ومحامية، متمنية أن 
تــرى املرأة فــي أعلى املناصب 
وأن تتســع اإلحصائيــات إلى 
أعداد أكبر في املناصب القيادية 
والوزارية والبرملان وكل املناصب 

القانونية.
وفي تصريح صحافي على 
هامــش رعايتها مؤمتــر املرأة 
الكويتية الذي نظمته جمعية 
احملامــني صبــاح امــس، نفت 
الصبيح وجــود أي تأخير في 
إصدار شهادات اإلعاقة، مبينة 
أن هيئــة ذوي اإلعاقة أصدرت 
ما يقارب الـ 5٠٠٠ شــهادة ومت 
إرســال أكثــر مــن رســالة إلى 
أصحاب الشهادات لتسلمها ولم 
يتقدم إال ٢5٠٠ لتسلم الشهادات، 
والبقية جاهزة للتسليم، قائلة: 
حتى يوم السبت تفتح الهيئة 
للتسليم، فنتمنى من كل من تقدم 
بطلب شهادة أو لوحة مرورية 
فهي جاهزة لدى اإلدارة وعليه 

ان يراجعها لتسلمها.
معاجلــة  عــن  وكشــفت 
املشاكل التي واجهت البرنامج 
اآللــي، مشــيرة إلــى أن الهيئة 
قامت بتنظيــم العمل وافتتاح 
صاالت جديدة وتقليص الدورة 
املستندية اليوم الذي يدخل اي 
جلــان طبيــة خالل أســبوعني 
يحصل على شهادته واالنتهاء 
من معاجلة كل امللفات املتأخرة، 
فالشهادات جاهزة وأمتنى من 

اجلميع تسلم شهاداتهم
وعــن تنفيذ قــرار مجلس 
الوزراء فــي موعد دمج القوى 
العاملة وبرنامج الهيكلة احملدد 

بداية يونيو، أكدت الصبيح ان 
احلكومــة مازالت عنــد قرارها 
في الدمج واليــوم )اخلميس( 
سيعقد آخر اجتماع لالنتهاء من 
وضع الهيكل التنظيمي ورفعه 
إلــى مجلــس اخلدمــة املدنية 
العتمــاده والقــرارات اخلاصة 

بالدمج ستصدر قريبا.
وقالــت الصبيــح ان هــذا 
املؤمتر الذي تنظمه جلنة املرأة 
في جمعيــة احملامني الكويتية 
يناقــش حقوق املرأة الكويتية 
بعد مضي أربع وعشرين ساعة 
فقط من احتفال الكويت بيوم 
املرأة الكويتية برعاية سامية من 
صاحب السمو األمير البالد وقائد 
االنسانية الشيخ صباح األحمد، 
وهي داللة واضحة على تكامل 
األدوار احلكوميــة والتطوعية 
ومنظمات املجتمع املدني لتحقيق 
الشراكة املجتمعية واإلجماع على 

دور املرأة الكويتية املتميز.
واشارت الى خطأ شائع يقع 
فيه الكثيرون حينما يتحدثون 
عن حصول املرأة الكويتية على 
حقوقها في عام ٢٠٠5، بالتزامن 
مع صدور املرســوم التاريخي 
الــذي أصــدره األميــر الراحل 
الشيخ جابر األحمد مبنح املرأة 
حق الترشح واالنتخاب، حيث 
حصلــت املــرأة الكويتية على 
حقوقها السياسية فقط، أما باقي 
حقوقها االجتماعية والصحية 
والتعليمية والثقافية وغيرها 
من شتى أنواع احلقوق فقد كفلها 
الدستور والتشريعات القانونية 

شأنها في ذلك شأن الرجل.
عــن  الصبيــح  وأعربــت 
ســعادتها مبا حققته املرأة من 
اجنازات وجناحات يشــهد لها 
القاصــي والدانــي، مضيفة أن 
املشاركة في هذا املؤمتر لها أهمية 
قصوى ألسباب عديدة أولها أن 
نخبة من الكويتيات املتميزات 
يشاركن في فعالياته وهن من 

النمــاذج اللواتي يشــار إليهن 
بالبنان، كما يستعرض املؤمتر 
مناذج لبعض التجارب الناجحة 
للمرأة ويساهم في نشر الوعي 
املجتمعــي لضرورة مشــاركة 
املــرأة فــي التنمية املســتدامة 
ويعزز الوعي القانوني للحقوق 
املكتسبة للمرأة الكويتية، كما 
يدعم ويشجع على متكني املرأة 
ودمجها في مختلف األنشــطة 
واملجاالت فضال عن مســاهمة 
بعض أوراق العمل املقدمة في 
التعريف بالواقع القانوني للمرأة 
الكويتية العاملة وتبادل التجارب 
واخلبرات املختلفة للمسؤولني 
وصناع القرار واخلبراء وبناء 
املجتمع من خالل نشــر ثقافة 
أهمية مشــاركة املرأة مبختلف 

املجاالت.

القطاع الحكومي
ان  الصبيــح  وأوضحــت 
االحصائيات إلى زيادة ملحوظة 
في أعداد الكويتيات في ســوق 
العمل بالقطاع احلكومي حيث 
تبلــغ اعدادهــن وفقــا آلخــر 
االحصائيات املنتهية في نهاية 
ديسمبر من العام املاضي ٢٠١6، 
١6١ ألفا و3٢9 كويتية بنســبة 
٧9.٢% من العاملني في القطاع 
احلكومي، كما تؤكد االحصائيات 
الزيادة الواضحة في أعداد اإلناث 
في املؤسسات التعليمية، حيث 
تزيد أعــداد اإلناث فــي وزارة 
التربيــة عــن 65 ألــف موظفة 
مقابــل ما يقارب ١١ ألف موظف 
من الرجال، وفي القطاع اخلاص 
لم يقل دور املرأة الكويتية عن 
الرجل بل توجد زيادة ملحوظة 
فــي أعداد اإلنــاث العامالت في 
القطاع اخلــاص مقارنة بأعداد 
الذكور حيــث يبلغ عددهن 36 
ألفا ومائتان وثمانية وعشرون 
بنســبة  % ٢3 مقارنــة بالرجال 
الذين يشكلون فقط ٢.5  %  من 

العمالــة الوطنية فــي القطاع 
اخلاص.

المرأة قاضية
بــدوره أكــد رئيس جمعية 
احملامني ناصر الكريوين تركيز 
اجلمعية على حق املرأة في تولي 
القضاء، مشيرا إلى أن اجلمعية 
تناصر وبقوة تولي املرأة كافة 
املناصب دون إقصاء او متييز 
وهذا احلق يســتمد شــرعيته 
مــن الدســتور اوال ومن رحلة 
كفــاح املــرأة للحصــول علــى 
حقوقهــا ثانيا، الــى جانب ان 
احلاجة أصبحت ملحة لتتولى 
املرأة ســدة القضاء مع توليها 
مناصب قانونية تؤهلها لذلك 
وان تولي املرأة منصب القضاء 
يساعد في سد النقص في الدوائر 
القضائية على اختالف انواعها 
ودرجاتها. وبــنّي الكريوين أن 
رســالة جمعيــة احملامني التي 
تبنتها منذ ٧ سنوات وحتديدا 
فــي عــام ٢٠١٠ بعقــد مؤمتــر 
»املرأة والقضاء«، مشــددا على 
أن اجلمعيــة لــن تتوانــى في 
أداء دورهــا لتحقيــق مطالبها 
الصريحة لوزارة العدل والتي 
تتمحور حول توضيح أن عدم 
تعيني املرأة في مناصب القضاء 
يعارض مبدأ املساواة ونصوص 
الدستور، ومطالبة وزارة العدل 
واملجلس األعلى للقضاء بالبدء 
في اتخاذ خطوات عملية نحو 
تعيني املرأة في ســلك القضاء، 
وتأســيس قنوات بني الهيئات 
القضائيــة فــي جميــع انحاء 
العالم لالستفادة من جتاربهم 
وخبراتهم، باالضافة الى تشكيل 
جلنة من احملامني والقانونيني 
والنشــطاء السياسيني ملتابعة 
امللف وحملــة اعالميــة بكافة 
وسائل االعالم لتهيئة األجواء 
لتقبل املجتمع دخول املرأة سلك 

القضاء.

)عادل سالمة( هند الصبيح وناصر الكريوين ومعصومة املبارك ونبيلة العنجري وعدد من املشاركات في مؤمتر املرأة الكويتية   هند الصبيح خالل كلمتها في املؤمتر 

55 امرأة كويتية 
تتولى املناصب 

القيادية بكل 
اجلهات احلكومية

97.2% من العاملني 
في القطاع 

احلكومي من النساء 
منهن 65 ألف 

موظفة بـ»التربية«

املرأة الكويتية 
سبقت نظيراتها 

خليجيًا وعربيًا 
ولها تاريخ مشرف 
في صناعة نهضة 

الكويت

الكريوين: عدم تعيني 
املرأة في مناصب 

القضاء يعارض مبدأ 
املساواة ونصوص 

الدستور

معرض إلغاء املادة 153 يعزز حق املرأة في املساواة بالرجل
ندى أبو نصر

انطلــق معرض تعبيري فني فــي he Hub Gallery دعما إللغاء 
املادة ١53 من قانون اجلزاء الكويتي والتي تكتفي مبعاقبة الشخص 
مــدة ال تتجــاوز ثالث ســنوات أو بغرامة ماليــة أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، في حال أقدم على قتل أمه أو ابنته أو أخته أو زوجته 
إذا شــك في أخالقها. املعرض من تنظيم كل من د. العنود الشارخ 
وشيخة النفيسي ولولو الصباح وأميرة بهبهاني وسندس حسن، 
وهن اللواتي بادرن بإطالق فكرة املطالبة بإلغاء هذه املادة ١53 من 
قانون اجلزاء، وما يتبعها من عواقب سلبية على حقوق اإلنسان 
بشــكل عام وحقوق املرأة بشــكل خاص، الســيما أنه - بحســب 
رؤيتهن - يتنافى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، خاصة بعد مرور 
١٢ سنة على حصول املرأة الكويتية على حقها في خوض املعركة 
السياســية في الكويت. ويتضمن املعــرض مجموعة من األعمال 
الفنية والصور الفوتوغرافية التي متثل املرأة باإلضافة إلى عرض 
مجوهرات ومنحوتات نفذها مجموعة من الفنانني الكويتيني والعرب 
من أجل تعزيز هذه احلملة التوعوية لدى جميع شرائح املجتمع 
على أمل حتقيق العدالة واملســاواة بني الرجل واملرأة في مختلف 

امليادين واستبعاد العنف بأي حال من األحوال.

من االعمال املشاركة

جانب  من املنظمني واملشاركني في املعرض

براءة اختراع للشيخة لطيفة  الفهد
ثّمن مدير مركز صبــاح األحمد للموهبة 
واالبــداع د.عمر البنــاي اجلهود احلثيثة 
املبذولة من رئيسة جلنة شؤون املرأة التابعة 
ملجلس الوزراء الشــيخة لطيفة الفهد في 

مجال االختراع.

واعلن البناي فوز الشيخة لطيفة الفهد ببراءة 
اختراع من الواليات املتحدة، تساعد االكفاء 
وضعاف البصر على القراءة، مشيرا إلى أن 
املركــز بصدد تصنيع هذا االختراع املفيد 

للبشرية.


