الجامعة األميركية تأهلت لنهائيات «كأس التخيل»

األربعاء  07شعبان 1438هـ
 03مايو 2017م  -العدد 3062

ف ��از ف��ري��ق ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ب��ال �م��رك��ز األول ف ��ي ال �ن �ه��ائ �ي��ات ال�م�ح�ل�ي��ة ل�م�س��اب�ق��ة
ً
مايكروسوفت «ك��أس التخيل» متأهال بذلك للنهائيات اإلقليمية التي سوف تعقد في بيروت في
شهر مايو الحالي وأقيمت فعاليات المسابقة ،في حديقة الشهيد وذلك تحت رعاية الشيخ محمد
العبدالله ،حيث جرت المنافسة بين الشباب المبتكر وقام المتنافسون بعرض تطبيقاتهم المبتكرة
باستخدام احدث تقنيات مايكروسوفت من أجل إيجاد حلول لبعض أكبر التحديات المجتمعية.
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الجمعية الثقافية النسائية استضافت وزيرًا لبنانيًا

أوغاسبيان :تمكني املرأة في مختلف املجاالت
كاظم :إطالع الجانب
اللبناني على دور املرأة
الكويتية وما تتمتع
به من حقوق
املال :الرجل الكويتي
أول املدافعني
عن حقوق املرأة
الكويتية في البرملان

اأوغا�شبيان متحدثا ً يف اجلمعية الثقافية الن�شائية

كتب عبدالرسول راضي

استضافت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية مساء أمس
األول ف��ي مقرها بالخالدية وزي��ر ش��ؤون ال �م��رأة بجمهورية
لبنان جان أوغاسبيان الذي يزور البالد لبحث سبل التعاون
واالط��الع على التجربة الكويتية في مجال تمكين المرأة في
مختلف ال �م �ج��االت االج�ت�م��اع�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة،
وكان في استقبال الوفد رئيس الجمعية لولوة المال وأعضاء
مجلس اإلدارة ،وب�ح�ض��ور ال��وك�ي��ل المساعد لقطاع التنمية
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي وزارة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ح �س��ن ك��اظ��م.
وأك ��د أوغ��اس �ب �ي��ان ،أن زي��ارت��ه ل�ل�ك��وي��ت ت��أت��ي ف��ي إط ��ار بحث
سبل التعاون وتبادل المعلومات بين الجمهورية اللبنانية
وال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة وم��ؤس �س��ات المجتمع ال�م��دن��ي المعنية
ب �ش��ؤون ال �م��رأة ف��ي ال �ك��وي��ت ،وال �ت �ع��رف ع�ل��ى مختلف ال�م�ه��ام
المنوطة ب��ه تلك الجهات ،متوجها بجزيل الشكر واالمتنان
ل��وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية هند الصبيح على ه��ذه الدعوة
الكريمة ،م��ؤك��دا أن دول��ة الكويت ليست بغريبة على الشعب
اللبناني إنما يربطهم عالقة أهل وأخوة وثيقة.
ولفت إلى أن زيارته إلى الثقافية االجتماعية النسائية تأتي
ف��ي اط��ار حرصه على االس�ت�ف��ادة م��ن خ�ب��رات الكويت ف��ي هذا
المجال ،خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني الكويتية ذات
خ �ب��رات وب ��اع ط��وي��ل ف��ي م�ج��ال ال �م��رأة واس�ت�ط��اع��ت أن تحقق

العديد من اإلنجازات على مختلف األصعدة ،الفتا إلى وجود
ت�ش��اب��ه كبير ب�ي��ن ق�ض��اي��ا ال �م��رأة اللبنانية وال�ك��وي�ت�ي��ة فيما
يتعلق بحقوقها ومطالبها المشروع إل��ى جانب إنجازاتهن
على مختلف األصعدة.
وق��ال أوغاسبيان :إن االجتماع مع الوزيرة الصبيح سيشهد
مناقشة س�ب��ل ال�ت�ع��اون وال�ب�ح��ث ح��ول إع ��داد م �س��ودة م��ذك��رة
تفاهم وتنسيق بين البلدين في مجال تمكين المرأة وكيفية
العمل على تحقيق استقالليتها المالية واالقتصادية ،فضال
ع��ن ال�ت�ع��اون ف��ي ال�م�ج��االت التدريبية وال�ت��وع��وي��ة بحقوقها،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ق�ض��اي��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة المتعلقة بها
وتنقيتها من الفوارق بين المرأة والرجل.
من جهته ،أش��ار الوكيل المساعد لقطاع التنمية االجتماعية
ب��وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية حسن كاظم ،إل��ى أن زي��ارة وزير
ش��ؤون ال�م��رأة ف��ي لبنان تأتي الط��الع الجانب اللبناني على
دور المرأة الكويتية وما تتمتع به من حقوق ،وكيفية التعامل
الحكومي معها ،الفتا إلى أن الوزير اللبناني شاهد التجربة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي م �ش��روع م��ن ك�س��ب ي��دي ال�ت��اب��ع إلدارة ال��رع��اي��ة
األسرية ،حيث شاهد المنتفعات من المساعدات االجتماعية
م��ن ث��م ت��م إي�ج��اد لهم ف��رص عمل شخصية عبر ورش العمل
الحية التي شاهدها شخصيا ،من ثم توجه لزيارة الجمعية
ال�ث�ق��اف�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا م��ن الجمعيات
ال��رائ��دة ف��ي م�ج��ال ح�ق��وق ال �م��رأة وال��دف��اع عنها ف��ي ال�ك��وي��ت،

ال�زير اللبناين مع ح�شن كاظم وع�ش�ات اجلمعية الثقافية الن�شائية
الف�ت��ا إل��ى أن س�ي�ق��وم ب��زي��ارة أي�ض��ا أع �ض��اء المجلس األع�ل��ى
ل�ش��ؤون االس ��رى ،ليقوم بعد ذل��ك باالجتماع وزي ��رة ال�ش��ؤون
االجتماعية هند الصبيح كما سيتم اطالعه على خطة التنمية
ف��ي ال�ج��وان��ب المتعلقة بتنمية ال �م��رأة بشكل ع��ام ،باإلضافة
إلى االجتماع مع الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بحضور
مديرة الهيئة د .شفيقة العوضي الطالعه على دور المرأة في
مجال ذوي اإلع��اق��ة وم��ا تقدمه الحكومة الكويتية من حقوق
للمرأة المعاقة.
ب��دوره��ا رحبت رئيس الجمعية الثقافية االجتماعية لولوة
ً
ً
المال بالوزير اللبناني وقدمت له شرحا مفصال عن الجمعية
ون �ش��اط��ات �ه��ا ف ��ي ج�م�ي��ع ال �م �ج��االت االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ص�ح�ي��ة
ً
ً
وال�خ�ي��ري��ة ،كما ق��دم��ت تعريفا ك��ام��ال ع��ن الجمعية وأعمالها
وأهدافها وعن وضع المرأة الكويتية.
وأك ��دت ال�م��ال أن الجمعية تفتح أب��واب�ه��ا أم��ام جميع ال��وف��ود
ال��زائ��رة للكويت ،وذل��ك باعتبارها إح��دى جمعيات النفع ذات
التاريخ الطويل من العمل المجتمعي ليس في مجال المرأة
فحسب إنما في كل ما يتعلق باألسرة والطفولة ،الفتة إلى أن
أعضاء الجمعية استبشروا خيرا بهذه ال��زي��ارة لوجود رجل
يدافع عن المرأة الكويتية ،الفتة إلى أن الجمعية تتعامل مع
ال��رج��ل بالمعية وال�ت�ع��اون وليس بالند ،مستذكرة أن الرجل
ال�ك��وي�ت��ي ه��و أول م��ن داف ��ع ع��ن ح �ق��وق ال �م ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
البرلمان

تأسيس كرسي ألطاف السالم لدراسات
املرأة بـ «األميركية» في بيروت
استضافت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
أم ��س ح�ف��ل ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ت��أس�ي��س ك��رس��ي
الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح لدراسات
ال�م��رأة والتنمية ال��ذي وقعته الشيخة ألطاف
وال�ج��ام�ع��ة األم��ري�ك�ي��ة ب�ب�ي��روت ب��ال�ت�ع��اون مع
المؤسسة .وقالت صاحبة المبادرة الشيخة
أل �ط��اف س��ال��م ال�ع�ل��ي خ ��الل ح�ف��ل ال�ت��وق�ي��ع إن
االت�ف��اق�ي��ة ت��أت��ي ك �ب��ادرة طيبة ل��دع��م األب�ح��اث
وال �ت �ع��اون ال �م �ت �ب��ادل ب �ي��ن ال�ج��ان�ب�ي��ن واث� ��راء
مسيرة العلم وتمكين المرأة في المجتمع.
وأضافت أن هذا الكرسي جاء تكريما لذكرى
المغفور لهما الشيخة لولوة الناصر الصباح
والشيخة شيخة العلي الصباح ولكل ام��رأة
ورج��ل يؤمن برسالة العلم ودوره المستنير
ف��ي ت�ن�م�ي��ة وت �ق��دم ال�م�ج�ت�م��ع .وأوض� �ح ��ت أن
الكرسي يعد تكريما للجميع «ونبعت فكرة
إنشائه كوقفية لدعم العلم والتعليم عرفانا
ل �ه��ات �ي��ن ال �س �ي��دت �ي��ن ال�ج�ل�ي�ل�ت�ي��ن ورؤي �ت �ه �م��ا
ال �ث��اق �ب��ة وإي �م��ان �ه �م��ا ال� �ق ��وي ب��ال �ع �ل��م ك�س��الح
ون��ور ي�ض��يء مسيرة ك��ل ف��رد ف��ي المجتمع».
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة األم��ري�ك�ي��ة
ف��ي ب �ي��روت د .ف�ض�ل��و خ ��وري خ ��الل التوقيع
إن ال�ج��ام�ع��ة ال ت�ه��دف إل��ى اس�ت�ن�س��اخ ال�م��رأة
الغربية في المجتمعات العربية بل إل��ى دعم
ال �م��رأة ال�ع��رب�ي��ة ل�ت�خ��دم مجتمعها ف��ي شتى
الطرق دون إغفال ثقافتها وعاداتها.
ّ
وبين خ��وري أن ه��ذه المبادرة أساسية لدعم
ال� ��دراس� ��ات ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �م��رأة وه ��ي تحفيز
إي �ج ��اب ��ي ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة وال �ع��ال��م
العربي ككل ،موضحا أن هذا البرنامج يهدف
إل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون البحثي وب��رام��ج ت�ب��ادل
ال �خ �ب��رات ب �ي��ن ال �ك��وي��ت وب� �ي ��روت .م��ن جهته
أع��رب المدير ال�ع��ام لمؤسسة التقدم العلمي
د .ع��دن��ان ش�ه��اب ال��دي��ن خ��الل ح�ف��ل التوقيع
عن تطلعه ليكون هذا الكرسي منبرا لمناقشة
درس � ��ات ال �م ��رأة وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي المعاصر خصوصا ف��ي دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي .وأض ��اف شهاب
ال ��دي ��ن ان ال �ط ��رح األع �م ��ق واألك� �ث ��ر دق ��ة لتلك
الموضوعات أم��ر ض��روري لتشجيع النقاش
واق� �ت ��راح وج �ه��ات ن �ظ��ر ب��دي �ل��ة وت �ط��وي��ر أط��ر

ال�شيخة األطاف �شامل العلي و�شهاب الدين خالل امل�ؤمتر
ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ج ��دي ��دة م�ب�ي�ن��ا أن دور ال�م��ؤس�س��ة
ه��و تحفيز ال�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�ع�ل��وم واألب �ح��اث
وبناء القدرات عبر بناء شراكات بين قطاعات
ال�م�ج�ت�م��ع ال�م�خ�ت�ل�ف��ة وض �م��ن إط � ��ار إق�ل�ي�م��ي
ودول� ��ي .وأك ��د ح��رص ال�م��ؤس�س��ة ع�ل��ى توفير
الدعم االستشاري لدعم هذه المبادرة النبيلة
نحو رف��د اإلرث التعليمي والبحثي العريق،
الف �ت��ا إل ��ى أن ال �م��ؤس �س��ة ف ��ي ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة
مستشار ومنسق للبرنامج المصاحب لهذا
الكرسي ال��ذي يدعم االبحاث ويعزز التعاون
ويمكن المرأة .وذكر أن االستراتيجية الجديدة
المؤسسة ه��ي فتح أبوابها لتعزيز التعاون
وال �ش��راك��ات م��ع مختلف ال�ج�ه��ات وال�ش��رك��ات
واالف��راد حتى تحقق للكويت والوطن العربي
التقدم والتطور وزيادة حصة التعليم والعلم
ك��رك�ي��زة أس��اس�ي��ة للمستقبل .وأش� ��ار إل ��ى أن
المؤسسة ال�ت��ي ي��رأس مجلس إدارت �ه��ا سمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد تهدف بشكل
رئيس للمساهمة في تحفيز إطالق المبادرات
ال�خ��الق��ة وال�ط��اق��ات البشرية ال�ت��ي ت�ع��زز بناء
ق ��اع ��دة ع�ل�م�ي��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ة م�ت�ي�ن��ة ون �ظ��ام
حاضن لالبتكارات .من ناحيتها قالت مديرة
المشاريع الخاصة والمبادرات في المؤسسة
ابتسام الحداد لوكالة االنباء الكويتية (كونا)
على هامش التوقيع إن وقفية تأسيس كرسي
جامعي تهدف الى أن تشغله خبرات أكاديمية

ذات خبرة وكفاءة وخلفية علمية متميزة في
دراسات وابحاث المرأة والتنمية االجتماعية.
وبينت ال �ح��داد أن الشخصية ال�ت��ي ستشغل
ال �ك��رس��ي ي �ت��م اخ �ت �ي��اره��ا م ��ن ق �ب��ل ال�ج��ام�ع��ة
االم��ري�ك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت وس �ت �ك��ون خ ��الل فترة
تمتد من ستة أشهر الى سنة على ان تتجدد
م��ن حين إل��ى آخ��ر .وأوض�ح��ت أن مسؤوليات
ال� �ك ��رس ��ي ت �ش �ت��رط ال� �ت ��دري ��س ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة
واج��راء البحوث وال��دراس��ات الخاصة بالمرأة
أو ت �ط ��وي ��ره ��ا واالش � � � � ��راف ع �ل �ي �ه��ا الث ��رائ �ه ��ا
وال�م�س��اه�م��ة ف��ي خ��دم��ة ال �م��رأة ق ��در اإلم �ك��ان.
واف��ادت بأن الشيخة ألطاف الصباح اختارت
المؤسسة لتكون شريكا فعاال ف��ي االتفاقية
وت� � �ش � ��رف ع� �ل ��ى ال � �ك� ��رس� ��ي الي� �م ��ان� �ه ��ا ب � ��دور
المؤسسة وخبراتها الواسعة في العلم .ولفتت
إلى أن دور المؤسسة ال يقتصر فقط على لعب
دور الوسيط إنما سيتعدى ذلك في المستقبل
إذ ي �م �ك��ن أن ت��دع��م ب �ع��ض ال �ن �ش��اط��ات ال�ت��ي
ستنتج م��ن ه��ذا الكرسي م��ن خ��الل برامجها
ب �م��ا ي �ت �س��ق واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ت �ل��ك ال� �ب ��رام ��ج.
وتأسست الجامعة األميركية في بيروت عام
 1866وهي جامعة بحثية تدرسية تضم أكثر
من  130برنامجا للحصول على البكالوريوس
والماجستير والدكتوراه في الطب كما توفر
تعليما طبيا وتدريبا في مركزها الطبي الذي
يضم مستشفى فيه  420سريرا.

«العلوم االجتماعية» نظمت «الجرائم اإللكترونية»
أقامت طالبات مقرر علم النفس الجنائي بقسم علم النفس بكلية العلوم
االجتماعية ندوة بعنوان ( القوانين الجديدة للجرائم االلكترونية وعواقبها
ودور هاتف الطوارئ  ١١٢على المجتمع الكويتي) حاضر فيها رئيس
قسم البالغات في اإلدارة العامة المركزية للعمليات المقدم عبداهلل
الدوسري وحضر الندوة كل من رئيس قسم علم النفس أ .د .عويد
المشعان وأستاذة علم النفس و المشرفة على النشاط .د  .نعيمة طاهر.
وبهذه المناسبة شكر رئيس قسم علم النفس أ .د .عويد المشعان وزارة
الداخلية على تعاونهم الدائم مع قسم علم النفس مضيفا ان قسم علم

النفس و كما جرت العادة في كل عام يقيم محاضرات توعوية خاصة
فيما يتعلق بعلم النفس الجنائي أو العلوم االخرى  ،كما تقدم المشعان
كذلك بالشكر للمشرفة على إقامة هذا النشاط د .نعيمة طاهر .
ً
وأوضح المشعان ان قسم علم النفس يحاول دائما أن يعطي طلبته نوعا
من التوعية خاصة فيما يتعلق بالجرائم االلكترونية أو غيرها ولذلك
نحن في علم النفس دائما نسعى إلى توعية الطالب ليكون لديه تحصين
ذاتي عندما ينخرط بالمجتمع و يعرف كيف يتعامل مع بعض األمور
و خاصة فيما يتعلق بالجرائم او المخدرات وغيرها .

 % 45نسبة الوجود النسائي
في القضاء اللبناني
أك��د وزي��ر ش��ؤون المرأة بجمهورية لبنان ج��ان أوغاسبيان ،أن المرأة
اللبنانية تتميز ب��وج��وده��ا ال�ت��اري�خ��ي ال�ع��ري��ق وال �ح��اف��ل ف��ي القطاع
ال�خ��اص ،حيث استطاعت تحقيق العديد م��ن االن �ج��ازات والنجاحات
ال�ت��ي أهلتها إل��ى ال��ري��ادة ل�ي��س فحسب ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص إن�م��ا في
القطاع العام أيضا ،مشيرا إل��ى أن وج��ود المرأة في القضاء اللبناني
وص��ل إل��ى م��ا ي�ق��ارب م��ن  ، ٪٤٥بينما نجحت ف��ي ال��دخ��ول ف��ي مجال
المحاماة بنسبة وصلت إلى .٪٥٢
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ف��اع�ل�ي��ة ال �م��رأة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي م�ش��ارك�ت�ه��ا السياسية
أش��ار إل��ى أن��ه على الرغم من تلك األرق��ام إل��ى أن مشاركتها في الحياة
السياسية تعد ضئيلة ج��دا ال تتعدى نسبة  ، ٪٣على ال��رغ��م م��ن أن
القانون اللبناني في عام  ١٩٥٣منح المرأة اللبنانية حقها في الترشح
واالنتخاب.
وكشف الوزير اللبناني عن العمل على قانون انتخابي جديد يهدف
إل��ى إدخ ��ال الكوتة النسائية بنسبة  ٪٣٠كمرحلة أول��ى حالية حتى
تتمكن المرأة من إثبات قدرتها داخ��ل المجلس النيابي وحتى يعتاد
الشعب اللبناني على ذلك.

