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خالل ملتقى نجالء النقي حول مدى دستورية القوانين

الزلزلة: علينا أن نصلي شكرًا هلل ألن لدينا أميرًا يستمع للناس وليس لديه نية حّل المجلس
الرشيدي: تقدم وازدهار أي بلد يأتي في المقام األول عبر احترام القوانين وتفعيلها
فريح�ة األحمد: ض�رورة تعاون الس�لطتين لتحقيق التنمية الفعلي�ة في الكويت

املرأة من جتنيس أبنائها وزوجها مثلما يحق 
للرجل. واستغربت حرمان املرأة الكويتية من 
العمل في سلك النيابة أو القضاء، بالرغم من 
وصولها للسلطة التشريعية وعدم وجود ما 
مينع ذلك في قانون تنظيم القضاء، مش����يرة 
إلى أن دخول النائبات في سجاالت حول قضايا 
فرعية ومنها قضية احلجاب أدى إلى إشغالهن 
عن القضايا األساسية، مؤكدة وجود أصوات 
داخل املجلس حتاول أن تعيق العمل النيابي 
سواء النسائي أو الرجالي منه، وقالت: من غير 
املنصف أن نحكم على أداء النائبات في ظل هذا 
الصراع القائم، وأشارت إلى أن األنظار تتجه 
إلى عمل اللجان املوجودة، خاصة التي تتعلق 

باملرأة إلقرار حقوقها الدستورية.

تحرك مجتمعي

من جهته، أك����د احملامي صالح الهاش����م: 
انن����ا بحاجة إلى حترك مجتمعي كبير تتبني 
فيه مؤسسات املجتمع املدني كل على حسب 
تخصص����ه حصر القوانني غير الدس����تورية 
والضغ����ط لتعديلها، معربا ع����ن أمله في أن 
يكون الوصول املباشر للمحكمة الدستورية 

حق لكل مواطن.
بدوره، أرجع احملامي حس����ني اخلشاوي 
وجود القوانني غير الدستورية نظرا لغياب 
الثقافة القانونية عن بعض النواب مما تسبب 
في إهدار املال العام، معربا عن أسفه لتغليب 
ن����واب مجلس األمة للدور الرقابي على الدور 
التشريعي. وأشار اخلشاوي الى أن جمعيات 
النفع العام تخضع إلى وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية مما يعيق عملها نتيجة عدم وجود 
احلرية الكافية وارجع سبب تراجع عمل هذه 
اجلمعيات إلى تراجع دور أعضاء مجلس األمة، 
مؤكدا أن جمعية احملامني تطالب بإش����هارها 

كنقابة وتفعيل مواد الدستور.
م����ن جهتها، أكدت رئيس����ة اللجنة العليا 
جلائزة األم املثالية الش����يخة فريحة األحمد 
ضرورة التعاون بني السلطتني لتحقيق التنمية 
الفعلية في الكويت. وقالت في تصريح لها عقب 
مشاركتها في ملتقى النقي ان كثرة االستجوابات 
أدت إلى تعطيل التنمية، مشيرة إلى أن بعض 
أعضاء مجلس األمة ال يريدون اخلير للكويت 

ألنهم ال يريدون التعاون مع احلكومة. 
وأش����ادت األحمد بإجن����ازات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزي����ر التنمية االقتصادية 
الش����يخ أحمد الفهد واهتمامه الكبير بتوفير 
السكن للمواطنني الكويتيني، خاصة في بعض 
املناطق مثل أم الهيمان، وانه يفتح بابه جلميع 
الناس، ووعدت بأنها ستعمل على تخصيص لقاء 
بينه وبني مجموعة من احملامني 
واملهتمني لتقدمي مقترحاتهم 
في قضايا عديدة تهم املواطن 

الكويتي.
وأكدت أن صاحب الس����مو 
أفراد األس����رة  األمير وجميع 
أبوابهم  احلاكم����ة يفتح����ون 

وقلوبهم ألهل الكويت.
وتساءلت عن سبب تواصل 
طرح االستجوابات ومحاولة 

إدخال البالد في نفق آخر.
وأشادت مبا تقوم به املرأة 
في مجلس األمة، وقالت ان أداء 
النائبات مشرف جدا ودعتهن 
إل����ى مواصلة عمله����ن وعدم 

االلتفات إلى ما يعيقهن.
وعن جديده����ا في جائزة 
األم املثالية قالت: لدينا مفاجأة 
هذا العام الذي يصادف السنة 
السادس����ة النطالق اجلائزة، 
مؤك����دة أن اجلائ����زة اجتازت 
العديد م����ن املراحل بإدخالها 
جائزة لألب املثالي العام املاضي 
وتوسعها لتشمل األم املثالية 

العربية واخلليجية.

الدميوقراطية وحتى إن وصلنا لطريق مسدود 
فخيار احلل بيده وحده، مش����يرا إلى تفاؤله 
باس����تمرار هذا املجلس ألنه يختلف عن غيره 
من املجالس ألنه يحت����وي على مجموعة من 
النواب أصحاب العقل واحلكمة الذين يتصدون 
حلالة التأزمي ولقد طلبت شخصيا من الرئيس 
تفعيل الالئحة الداخلية ضد من ال يلتزم باإلطار 
األخالقي الع����ام داخل املجلس. أما بخصوص 
مجموعة ال����� 26 فأوضح أننا يجب أن نصلي 
شكرا هلل أن لدينا أميرا يستمع للناس وأبوابه 
مفتوحة للجميع وزيارة مجموعة ال� 26 لصاحب 
السمو األمير يجب أن نفتخر بها وال نحاربها، 
مشيرا إلى أنه كان يزور صاحب السمو األمير 

مرة بالشهر بعد أن خرج من مجلس 2003.

تحديات المرأة

ومن جهتها أش����ارت الناش����طة السياسية 
احملامية جن����الء النقي لدراس����ة أعدتها حول 
التحديات التي تواجه املرأة من خالل القوانني 
والتشريعات الكويتية والتي نشرت على موقع 
وكالة األنباء الكويتية في 2007/8/4، معربة عن 
سعادتها إللغاء احملكمة الدستورية لقانونني 
ذكرت عدم دستوريتهما في الدراسة األول قانون 

اجلوازات والثاني الشرطة النسائية.

احترام القوانين

ومن جهتها أكدت املرشحة السابقة ملجلس 
األمة احملامية ذكرى الرشيدي أن تقدم وازدهار 
أي بل����د يأتي في املقام األول من خالل احترام 
القوان����ني وتفعيله����ا حي����ث ان احترامها هو 
للدستور الذي هو عقد بني احلاكم واحملكوم، 
مشيرة إلى أن التقدم لن يتحقق ونحن نتعثر 
مكبلني بعدد من القوانني غير الدستورية والتي 
تعيق تقدمنا. وأوضحت الرشيدي أنه ليس 
عيب����ا أن يكون لدينا عدد م����ن القوانني غير 
الدستورية وهذا دور احملكمة الدستورية والتي 
تراقب مدى دس����تورية القوانني وتلغي غير 
الدستوري منها، معربة عن سعادتها بالقوانني 
التي أصدرتها احملكمة الدستورية أخيرا والتي 
أكدت أن احلرية الشخصية مكفولة وال وصاية 
من فرد على آخر، مشددة على ضرورة أن يكون 
اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرا ألنها هي 
احلصن املنيع لنا. ولفتت إلى أن القوانني غير 
الدستورية تنطوي على متييز كبير وحتتاج 
لتعديل، فقانون االنتخاب الذي عدل في األعوام 
املاضية حرم املرأة من حقها السياسي على مدار 
40 عاما، موضحة أن قانون اإلسكان يحرم املرأة 
من حق الرعاية السكنية الذي كفله الدستور 
لها، باإلضافة إلى قانون التجنيس الذي يحرم 

أسامة دياب
أكد النائب د.يوس����ف الزلزلة أن الس����بب 
املباشر لوجود مجموعة من التشريعات التي 
تخالف روح الدستور هو التسرع في إقرارها 
نتيجة لضغوط نيابية مع عدم وجود مراجعة 
دستورية لها في مراحل التغيير، موضحا أن 
أي اقتراح بقانون يحول للجنة التش����ريعية 
للتأكد من مدى دس����توريته ثم يحال بعد ذلك 
للجان املعنية، بينما مشاريع القوانني تذهب 
للجان املعنية مباشرة ألن الفتوى والتشريع في 
مجلس الوزراء هي من يحدد مدى دستوريتها، 
وفي اللج����ان املعنية قد حتدث تعديالت على 
القوانني قد يكون بعضها مخالفا لروح الدستور 
ثم يطرح للتصويت داخل املجلس ويقر وبه 

شبهة دستورية. 
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خالل 
ملتقى جنالء النقي الذي عقد مساء أمس األول 
ملناقشة مدى دستورية القوانني بحضور النائب 
د.يوسف الزلزلة، رئيس����ة جلنة األم املثالية 
الش����يخة د.فريحة األحمد، املرشحة السابقة 
ملجلس األمة احملامية ذكرى الرشيدي، احملامي 
صالح الهاشم واحملامي حسني اخلشاوي وعدد 

من الناشطني واملهتمني بالشأن العام.
وضرب الزلزلة مثال بصندوق املعس����رين 
الذي خرج نتيجة خطأ حكومي محض حيث ان 
احلكومة ممثلة في البنك املركزي لم تراقب مدى 
التزام البنوك باللوائح وأنظمة البنك املركزي 
فيم����ا يتعلق بإق����راض املواطنني حيث تنص 
اللوائح على أن����ه ال يجوز إقراض أي مواطن 
تزيد التزاماته املالية على 50% من راتبه وخالل 
عامني من الغفلة وغياب الرقابة تفاقمت األزمة 
واستفحلت آثارها بني املواطنني مشيرا إلى أن 
احلكومة أقرت صندوق املعس����رين لتكفر عن 
ذنبها الذي كان في البداية حال ال بأس به وساعد 
البعض ولكنه عرف املعسر على أنه الشخص 
الذي تزيد التزاماته على 50% وفرض عليه أال 
يقترض حتى يس����دد مديونيته التي يجب أن 
تكون فقط من البنوك أو شركات التمويل وكل 
هذه الش����روط أدت إلى عدم دخول الكثير من 
الناس حتت مظلته بالرغم من أنهم معسرين 
وأحوج ما يكونون للمس����اعدة وهذا يعكس 
مدى اخللل الواضح والب����ني في القانون مما 
حدا باحلكومة إلى تقدمي تعديل لبعض مواد 

القانون وكذلك بعض النواب.

حجاب النائبات

وأضاف أن موضوع حجاب النائبات متتد 
جذوره ملجلس 2003 عندما طرح موضوع إعطاء 
املرأة حقها السياسي كنا نود إجناز هذا القانون 

بأي طريقة وواجهنا مجموعة 
من النواب مع احلقوق السياسية 
للمرأة ولكن بشرط إضافة عبارة 
االلتزام بالزي الشرعي وأضيفت 
العب����ارة وصوت النواب على 
القانون وكنا على يقني من عدم 
دستوريته وهذا ما جاءت به 

احملكمة الدستورية مؤخرا. 
وأشار إلى أن القوانني هي 
اجتهادات بش����رية قد تتطابق 
مع الدستور أو تتعارض معه 
واحملكمة الدستورية هي اجلهة 
املعنية بالفصل وإلغاء القوانني 
غير الدس����تورية، موضحا أن 
ليس من عيب أن يكون لدينا 
بعض التشريعات التي حتتوي 
على مخالفة صريحة للدستور 
وحتتاج إلع����ادة نظر وإعادة 
صياغة لتتطابق مع الدستور.  

ال نية لدى األمير للحل
ولفت إل����ى أنه ال نية لدى 
»أبو السلطات« صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
حل����ل املجلس حي����ث أكد في 
أكثر م����ن موضع أننا نتنفس 

د.يوسف الزلزلة الشيخة فريحة األحمد ذكرى الرشيدي جنالء النقي

مداخالت
في مداخلة لها اكدت فخرية الطخيم ان مقابلة ش����يوخ االسرة 
احلاكمة اس����هل بكثير من مقابلة موظفي القطاع احلكومي، مشددة 
على ضرورة اعادة النظر في هيئة شؤون القصر ووضع حد ملعاناة 
االمهات واألرامل. وفي مداخل����ة اخرى رفضت د.صديقة العوضي 
جتاهل املعاقني الذين ميثلون 13% من اجمالي س����كان الكويت في 
اي نقاش حتضره، مشيرة الى ان معاشا يجب ان يأخذه من يرعى 
املع����اق وليس األب معتبرة ذلك نوعا من التمييز الذي يضيع حق 
املعاق. ومن جهتها قالت احملامية عنود الشمري انها اقامت دعوى 
قضائي����ة امس لرفض طلب املواطنة ش����روق الهاجري للعمل في 
وظيفة وكيل النائب العام، موضحة ان القانون والدستور الكويتي 

ال مينعان املرأة من تولي هذا املنصب. 
واعربت عن املها في ان يفعل القانون وان تتس����اوى املرأة مع 
الرجل وان حتذو الكويت حذو بقية الدول العربية لتسمح للمرأة 

بتولي وظيفة وكيل النائب العام.
وطالبت اميرة الشمري ذوي االحتياجات اخلاصة بتكوين جلان 
حتمي املعاق من اس����رته ومن املجتمع كما طالبت جميع الوزارات 

بتهيئة املباني واملجمعات التجارية لذوي االحتياجات اخلاصة.

األغاني الخليجية في الماضي ذكريات 
موس�يقية بحرية لفرقة العمي�ر ي 9 الجاري

ضمن املوس���م الثقافي لدار اآلثار االس���المية تلقي د.ليزا 
اوركفيت���ش محاضرة باالجنليزية حتت عن���وان »االغ����اني 
اخلليجية في املاضي، ذكريات موسيقية بحرية لفرقة الع�����ميري« 
في الس��ابعة من م�����ساء 9 اجلاري ب�����مركز امليدان الث����قافي 
)مقر منطقة حولي التعليمية(، يقدم احملاضرة ويدير حولها 
النقاش ب���در البعيجان رئيس اللجنة التأسيس���ية ألصدقاء 

الدار.
يذكر ان د.اوركفيتش اس���تاذ مس���اعد في علم املوسيقى، 
واملوسيقى االثنية ومديرة مشروع تراث اجلزيرة العربية في 
اجلامعة االميركية بالكويت، وقدمت الى الكويت اول مرة عام 

2003 ضمن منحة فلبرايت لوزارة اخلارجية االميركية.
وقامت منذ ذلك احلني بإجراء بحوث موسيقية وتسجيالت 
ميدانية توثيقا للتراث املوس���يقي في الكويت خاصة ومنطقة 
اخلليج بش���كل عام، فضال عن عملها السابق باململكة العربية 
السعودية ملدة اربع سنوات كباحثة ايضا في االصول االيقاعية، 
وساهمت كمحاضرة في مجال تخصصها في عدة مواسم ثقافية 

بدار اآلثار االسالمية.
وتتناول محاضرة د.اوركفيتش م���ا قدمته فرقة العميري 
ألغاني البحر والتي تعتبر آخر الفرق املوسيقية البحرية التي 
صمدت عبر الزمن في اخلليج العربي وكانت تقوم بعروضها 
بصورة منتظمة ولعدة عقود بقي���ادة خليفة العميري وعلي 
الرومي، وكان���ا فضال عن اعتبارهما من اه���م مصادر التراث 
املوس���يقي، مصدرا مهما للروايات املتعلق���ة بتاريخ اخلليج، 
تصح���ب احملاضرة مناذج تطبيقية موس���يقية من اداء فرقة 

العميري الكويتية ألغاني البحر.

أوركفيتش تتابع تقديم
الموسيقى الخليجية في دار اآلثار


