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(هاني الشمري ـ متين غوزال)مدير التحرير الزميل محمد احلسيني ملقيا  كلمة «األنباء»

درع «األنباء» للدكتورة أسيل العوضي

..واحملامية ذكرى الرشيدي تتسلم درع «األنباء» نورية السداني تتسلم الدرع من الزميل محمد احلسيني

الزميل محمد احلسيني يسلم د.معصومة املبارك درع «األنباء» نورية السداني تسلم «الدرع العلم» للشيخ صباح ناصر الصباح

..وللدكتورة روال دشتي

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد ملقيا كلمته نورية السداني

 بحضور العديد من أعضاء السلك الديبلوماسي والناشطات السياسيات

«تنامي» و«األنباء» يكرّمان البرلمانيات الفائزات في حفل جّسد فخر المجتمع بنجاحهن
المشـروع حقهـا  علـى  الكويتيـة  المـرأة  بحصـول  حقيقيـة  ديموقراطيـة  فرحـة  تعيـش  الكويـت  الصبـاح: 
السـداني: ١٦ مايو وّجه الشـعب صوته لتحقيق الحلم الدسـتوري العادل للكويت وزمن الشـعارات انتهى وزمن الواقعية بدأ وهذا ما سيدفع بعجلة التنمية

الحسـيني: فـوز المـرأة باالنتخابـات رسـالة بوجـه كل مـن يعـارض دور المـرأة ويحـاول الوقـوف حجـر عثـرة أمـام تقدمهـا
 دارين العلي ـ رندى مرعي

لم تعد قاعة عبداهللا الســــالم 
ذكوريــــة بعد ان فرضــــت املرأة 
الكويتية نفســــها بقوة فاقت كل 
التوقعات وتخطت كل احلواجز 
االجتماعيــــة التي طاملا فرقت بني 
الرجل واملرأة واتت مجالس ذكورية 
عملت على استبعاد املرأة عن معظم 
املرافق، خصوصا السياسية منها، 
حتى جاءت االنتخابات الكويتية 
االخيرة بالبرملانيات الفائزات الالتي 
غيرن هذه املفاهيم بوصولهن الى 
الكرسي االخضر في قاعة عبداهللا 
الســــالم من دون كوتا ومن دون 
اي دعم من تكتالت سياســــية او 
حتالفات تضع املرأة على الئحتها، 
لكن جاء وصول كل من د.معصومة 
املبارك ود.اسيل العوضي ود.روال 
دشــــتي ود.ســــلوى اجلسار الى 
البرملان بارادة شعبية بحتة تدل 
على زيادة الوعي لدى الناخب الذي 
صبت قناعته في ايصال نساء ذوات 
كفاءات عالية الى قبة البرملان لتقف 
الى جانب الرجل في خدمة الوطن 
واملواطن ملــــا فيه خير ومصلحة 

الكويت.
«صانعات التاريخ» كن ضيفات 
جتمع تنامي وجريــــدة «األنباء» 
في حفــــل تكرميي يعبر عن فخر 
الكويتي بتحقيقهن هذا  املجتمع 

النجاح.
وقد شاركهن فرحتهن الشيخ 
صبــــاح ناصــــر الصبــــاح وعدد 
الهيئات  الســــفراء وممثلــــي  من 
الديبلوماسية الى جانب عدد من 
السابقات والناشطات  املرشحات 
السياسيات وحشــــد من الكوادر 

االجتماعية.
اســـتهل احلفل بكلمة عضو 
املجلس التأسيســـي لـ «تنامي» 
نورية السداني قائلة إن صفحة من 
التاريخ طويت يوم السادس عشر 
من مايو ٢٠٠٩ حينما وجه الشعب 
الكويتي أصواته لتحقيق احللم 
الدستوري العادل للكويت، حيث 
ال متييز بسبب اجلنس، وبذلك 
سجل عهد صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الريادة في 
هذا العالم الذي نعيش فيه ريادة 

احلق والعدل واملساواة.
وقالت: إن تربية االنســـان ال 
تبنى على اخلوف بل تبنى على 
االحترام واالحترام هو أســـمى 
القيـــم في احلياة لـــذا علينا أن 
نربي الطفل علـــى عدم اخلوف 
بل على االحتـــرام حتى يصبح 
مجتمعنا بكل مؤسســـاته مبنيا 
على لغة االحترام ال اخلوف وبذلك 

املدني، تتالقى السواعد  املجتمع 
والعقول لتنطلق من اساس وطني 
بحت ال يعرف عائلة او قبيلة او 
طائفــــة او حزبــــا اال الوطن ومن 
هنا كان تأييدنا الدائم ومباركتنا 
املبذولــــة من فريق  لكل اجلهود 

«تنامي».
انتخابات  واعتبر ان نتائــــج 
٢٠٠٩ جاءت لتؤكد حيوية ومتيز 
وفــــرادة املجتمــــع الكويتي الذي 
اوصل باقتراع مباشــــر، من دون 
احزاب ودون «كوتا» ٤ نساء، كانت 
كفاءاتهن واداؤهن خالل حمالتهن 
االنتخابية الطريــــق الى النجاح 
الكبير الذي حققنه بجدارة، وجاء 
مفاجئا لكل املراقبني في دول املنطقة 
والعالم وسمعنا كما سمعتم كيف 
اصبحت املرأة الكويتية النموذج 
الــــذي تدعو وســــائل االعالم في 
الدول االخرى مثل لبنان والبحرين 
لالقتداء به، وجاء فوز الســــيدات 
االربع بعضوية املجلس استجابة 
الراحل  الســــامية لالمير  للرغبة 
الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح، 
طيب اهللا ثراه، وتتويجا جلهود 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح، حفظه اهللا، 
ودعمه املتواصل حلقوق املرأة في 
كل املناصب التي توالها حتى تبوأ 

سموه مسند االمارة.
هذا الفوز جــــاء ايضا ليتوج 
جهــــودا شــــعبية صادقــــة بذلها 
الكثير من املناضلني واملناضالت 
في مجــــال الدفاع عــــن احلقوق 
السياسية واملدنية للمواطن عموما 
واملرأة خصوصا على مدى سنني 
وفي املقدمة تأتي «األم الشرعية 
الكويتية» السيدة  املرأة  حلقوق 
الفاضلة نورية السداني فلها منا 

كل التحية.
واضاف: نحن في «األنباء» ايضا 
كانت لنــــا جتربة مهمة مع املرأة، 
حيث كنا لسنوات بقيادة رئيسة 
حترير تتحلى بكل معايير القدرة 
والكفاءة وهي االخت بيبي خالد 
يوسف املرزوق التي نفتخر بأننا 
تخرجنا من مدرستها في الصحافة 
ومتيزها كان خير دليل على القدرات 

القيادية للمرأة الكويتية.
وختم قائال: نتعهد في «األنباء» 
بأن نواصل مسيرة دعمنا الكامل 
للمرأة الكويتيــــة وحقوقها على 
الدوام، ونبارك للســــيدات االربع 
الفائزات بعضوية املجلس، ونسأل 
اهللا ان يوفقهن مع زمالئهم ملا فيه 
خير البالد وصاحلها، وان تستمر 
املسيرة الرائعة واجلهود املباركة 

لفريق «تنامي».

نضمن دولة قوية تستحق احترام 
العالم.

وأكدت ان الفرح الذي ســـاد 
املرأة للبرملان  الكويت بوصول 
يســـتحق التوقف عنده من قبل 
علمـــاء السياســـة واالجتمـــاع 
والنفس ذلك انه حالة مجتمعية 
ستنعكس على مستقبل الكويت 
وفق املتغيرات التي حدثت عند 

ظهور نتائج االنتخابات.
وتوقفت عند قولها في مؤمتر 
التآزر الوطني ان زمن الشعارات 
انتهى وزمـــن الواقعية بدأ وهذا 
ما ســـوف يدفع بعجلة التنمية 

في بلدنا.
ووجهت السداني حتية جلريدة 
«األنباء» و«تنامي» وأول رئيسة 
حترير جريدة يومية في الكويت 

الفاضلة بيبي خالد املرزوق.
وأود أن أقول إلى د.معصومة 
املبارك د.روال دشـــتي، د.أسيل 
العوضي، د.سلوى اجلسار، أعانكن 
اهللا على حمل األمانة – أعانكن 

اهللا على حمل األمانة – أعانكن 
اهللا على حمل األمانة.

ثم كانت كلمة الشيخ صباح 
ناصر الصباح قال فيها: «إن الكويت 
تعيش فرحة دميوقراطية حقيقية 
إذ حصلت املــــرأة الكويتية على 
حقها املشروع ولهذا الفوز دالالت 

سياسية ال تخفى على أحد.
وتابــــع الصبــــاح ان حصول 
نساء الكويت على عضوية مجلس 
األمة حق تفخر به املرأة ويعتز 
به الرجل فاملرأة هي األم واألخت 
وهي الزوجــــة واملعلمة في إطار 
األسرة الصغيرة ومحافل املجتمع 

الكبير.
وأعتبر انه من حسن الطالع ان 
تكون الفائزات ممن شغلن مقاعد 

العلم ومترسن بتربية األجيال.
كما شاء حسن الطالع أن تكون 
صاحبــــة هذه الدعــــوة الكرمية 
إحدى رائــــدات العمل الصحافي 
الفاضلة بيبي خالد  الكويت  في 
املــــرزوق، وتشــــاركها «تنامي» 

التي تنامت على يد إحدى رائدات 
العمل السياسي في الكويت نورية 

السداني.
وفي تصريح قال الصباح إن 
الكويت فيهــــا كفاءات كثيرة من 
النســــاء لذلك ميكن توزير امرأة 
من خارج البرملان ولكن احلكومة 
تفعل ما فيه خيــــر لهذه األرض 

الطيبة.
وأكد علــــى أن تقدم املرأة في 
املجال السياسي أمر جيد، ومتنى 
أن حتقق مبتغاها قائال: إنه إذا كان 
للمرأة نصيب فقد تصل الى رئاسة 
املجلس وهي قادرة على أن ترجح 

أي كفة في املعادلة السياسية.
وردا على ســـؤال قال الشيخ 
صباح إن االستقرار يجب ان يبدأ 
بالعالقة بني املجلس واحلكومة، 
ومتنى ان تسود لغة احلوار في 
املجلس، معتبرا ان املرأة اضافة 

جديدة للمجلس.
وفي رســـالة وجههـــا مدير 
الى كل  حترير جريدة «األنباء» 

من اليزال إلى اليوم يعارض دور 
املرأة ويحاول الوقوف حجر عثرة 

بوجه تقدمها قائال:
أقبية  يا من تتمترس خلف 

اجلهل
ويـــا مـــن تتمنطـــق بالردة 

املعرفية
أمنـــح عقلك مســـاحة.. كي 

تشارك في االنتصار
االنتصار غاب عنك لسنوات، ال 
لشيء سوى ألنك لم متنح عقلك 
املساحة التي يريد. املساحة التي 
متنحه افقا لكي يتنفس احلرية، 
فالعقل كالنبتة ينمو حني يجد من 
يهتم به بعيدا عن اثقال وحصار 
العــــادات والتقاليــــد واملفاهيــــم 

اخلاطئة.
اآلن.. وبعد انتصار احلرية،

لم يعــــد ممكنا ان حتل قضايا 
املرأة بالوكالة كمــــا كان يحصل 
ســــابقا، حني كانت تتم مناقشة 
قضاياها على طاوالت الرجال ان 

سنح الوقت لهم بذلك.

التاريخ سيسجل بعد ١٦ مايو 
اجلاري ان قاعة عبداهللا الســــالم 
ستشــــهد متغيرا ليــــس فقط في 
حضور املرأة بــــل في آلية العمل 

البرملاني.
واذ نعيــــش احتفاالتنــــا هذه 
باكتمــــال الدميوقراطية علينا اال 
ننسى دور املرأة ليس فقط في خدمة 
قضايا املرأة باعتبارها اكثر تلمسا 
الوضاعها، بل نريدها في االقتصاد 
كما تبرهنه د.روال دشــــتي، وفي 
السياسة كما ترسمها د.معصومة 
املبارك، وفــــي تطور لغة احلوار 
والطرح السليم كما تطلقهما استاذة 
الفلسفة د.أســــيل العوضي التي 
نفتخر كل الفخر بأننا ساندنا احلق 
من خاللها حينما وقفنا معها في 
وجه احلملة املغرضة التي حاولت 
تشويه صورتها الناصعة، ونحتاج 
ايضا الــــى كيفية تنظيم عالقاتنا 
االجتماعية كما سترشدنا في هذا 
املجال د.سلوى اجلسار، مع التأكيد 
على تقديرنا جلهود كل من السيدات 

الفاضالت في املجاالت االخرى في 
غير تخصص كل منهن، وال يفوتنا 
ان نتوجه بتحية كبيرة للمحامية 
ان  التي سنراها  الرشيدي  ذكرى 
شــــاء اهللا الى جانب زميالتها في 
املجلس بالدورة املقبلة بعد النتيجة 

املهمة التي حققتها.
وتابع: ببالغ السعادة اقف معكم 
اليوم الوجه حتية باسم جريدة 
الوطني  الــــى «التجمع  «األنباء» 
املدني»  للنهوض بأدوار املجتمع 
(تنامي) على جهوده الكبيرة التي 
اثمرت نتائج مبهرة خالل الفترة 
القصيرة نسبيا لعمله، ومن هذه 
النتائــــج احتفاؤنا اليــــوم بفوز 
اربع ســــيدات فاضالت بعضوية 
مجلس االمة الول مرة في تاريخ 

الكويت.
الشك في ان املجتمع املدني هو 
الطريــــق االمثل الزالة كل مظاهر 
العصبوية في اي مجتمع، اثنية 
كانت أو عرقية او طائفية او عائلية 
او قبلية، ففي هــــذا املجتمع، اي 

باقة من الزهور حتمل تهنئة من عماد بوخمسني إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق عادلة الساير تتوسط اثنتني من احلاضرات جانب من احلضور في احلفل

حفل تجمع تنامي وجريدة «األنباء» : المرأة الكويتية في البرلمان بثقة شعبية.. حلم تحقق




