
 الخميس
  ١٠ مارس ٢٠١١ 

 6 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 
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 ثّمن االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا دور مكتب االستثمار الكويتي في لندن ودعمه املستمر 
ألنشطة االحتاد. وأعرب رئيس اللجنة الطالبية في االحتاد 
خالد الشهري في تصريحه له عقب اجتماعه أمس مع رئيس 
مكتب االســــتثمار الكويتي عيد الرشيدي عن خالص شكره 
ملكتب الهيئة على تبرعه مببلغ ٢٠٠٠ جنيه استرليني لدعم 
أنشــــطة االحتاد. وقال ان الدعم السنوي الذي يقدمه مكتب 

االســــتثمار ألنشطة االحتاد املختلفة ولرعايته الكرمية ملقر 
االحتاد في لندن أمر ال يعد غريبا على مسؤولي املكتب الذين 
يسعون دائما لدعم أبناء الكويت الدارسني في اململكة املتحدة 
وايرلندا. وأضاف الشــــهري ان االحتاد تقدم بكتاب لرئيس 
مكتب االستثمار مطالبا فيه بزيادة الدعم السنوي لالحتاد، 
خصوصا ان الدعم السنوي لم تتم زيادته منذ عدة سنوات 

على الرغم من ارتفاع األسعار املستمر في بريطانيا. 

 مكتب االستثمار قدّم ٢٠٠٠ جنيه إسترليني التحاد طلبة بريطانيا 

وزارة الكهرباء واملاء
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2011/3/1321الأحد
Amin Oil

الرقة - ق5

ميناء عبداهلل

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

2011/3/1417الثنني
85

الرقة - ق7

علي �صباح ال�صامل - ق2

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

2011/3/1511الثالثاء
87

الرقة - ق 1

علي �صباح ال�صامل - ق2

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

2011/3/1629الأربعاء
91

الرقة - ق 1

علي �صباح ال�صامل - ق2

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

2011/3/1734اخلمي�س
93

الرقة - ق 2

علي �صباح ال�صامل - ق2

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 د.أحمد األثري

 أكد أنه استخدم حسابه الشخصي لحجز السكن والتذاكر للطلبة 

 األثري: ليس من صالحيات المكتب الثقافي 
نقل الطلبة من نيوزيلندا إلى بريطانيا 

 كواالملبورـ  كونا: أكد املستشار 
الثقافــــي فــــي أســــتراليا د.أحمد 
األثري انه ليــــس من صالحيات 
املكتب الثقافي لدى أستراليا نقل 
الدارســــني في نيوزيلندا  الطلبة 
الى بريطانيا، مبينــــا ان الطلبة 
رفضوا العرض املقدم لهم لنقلهم 

الى استراليا.
  جاء ذلك في مقابلة مع «كونا» 
لتوضيح الدور الذي قام به املكتب 
الثقافي ملساعدة الطلبة الكويتيني 
الدارسني في مدينة كرايس تشيرش 
التــــي تعرضت الى  النيوزلندية 
زلزال بتاريخ ٢٢ فبراير املاضي، 
كما تأتي املقابلة تعقيبا على ما نشر 
في الصحف احمللية من معلومات 

غير دقيقة حول هذا املوضوع.
الى استخدامه حسابه    وأشار 
البنكي الشــــخصي حلجز السكن 
والتذاكر واملتطلبات األخرى لطلبه 
نيوزلندا اختصارا للوقت وإحساسا 
باملسؤولية، مؤكدا أن أي جهد يبذله 
املكتب الثقافي ملساعدة طالبه هو 
واجب بتوجيهات سامية وثابتة 
من وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
  وأكد االثري رغبته بتوضيح 
بعض األمور، الســــيما بعد ما مت 
نشره من تصريحات غير دقيقه 
بدأت من تاريخ الرابع من مارس 
اجلاري، أي بعد ١١ يوما من انتهاء 
األزمة والتــــي تخص الدور الذي 
قام به املكتب الثقافي في التعامل 

مع األزمة.
  وتساءل األثري «ملاذا لم نر أي 
تصريح أو شكوى إال بعد الرابع 
من مــــارس، وهــــو املوعد احملدد 
خلروجهــــم من الفنــــدق، كما انه 
يوجد في نيوزيلندا نحو ١٢٠ طالبا 
وطالبة وليس ١٨ طالبا فقط كما بني 
البعض». كما تساءل «كيف تكون 
مدينة (اوكالند) مدينة عصابات 
ويوجــــد بها أكثر مــــن ٦٠ طالبا 
كويتيا من ســــنتني، ولم تصلنا 
أي شكوى بخصوص سرقات أو 
عصابات إضافة الى احتضانها ٦٠ 
ألف طالب مغترب، وهي ثاني أرقى 

مدينة تنمويا».
  وقال «ملاذا ظهر التصريح بعد 
أن ابلغهم رئيس املكتب انه ليس 
من صالحياته نقلهم الى بريطانيا 
ولكن يستطيع نقلهم الى استراليا 
وملاذا اخلطر فقط يحوم حول هؤالء 

الـ ١١ طالبا؟».
  وأضــــاف انه من خــــالل هذه 
املقابلة يود ان يضع النقاط على 
احلروف لتظهر الصورة احلقيقة 

ملا حدث خطــــوة بخطوة وما قام 
به املكتب الثقافي بجهود ال يجب 
بخسها من اجل تأمني سالمة الطلبة 
الدارسني بنيوزيلندا، وذلك بدعم 
مطلق من الوزيرة وسفيرنا لدى 
اســــتراليا ووكيل وزارة التعليم 
العالي والوكيل املساعد للبعثات 
ومديــــرة إدارة البعثــــات بوزارة 

التعليم العالي.
  وبــــني «ان الزلــــزال وقع في 
الســــاعة الـ ١١ صباحــــا بتوقيت 
أســــتراليا والواحدة ظهرا تقريبا 
بتوقيت نيوزيلندا من يوم الثالثاء 
بتاريخ ٢٢ فبراير املاضي ومت نقله 
مباشرة عن طريق االخبار، حيث 
ضرب وسط املدينة وقام املكتب 
الثقافي باالتصال بالطلبة والتأكد 
من سالمتهم سواء باالتصال املباشر 
معهــــم أو عبر الهواتــــف النقالة 
الذيــــن تواجدوا معهم  لزمالئهم 
والسؤال عنهم واحدا واحدا للتأكد 

من سالمتهم جميعا».
  وذكر األثري «انه وبنفس الوقت 
مت إبالغ الســــفير خالد الشيباني 
باحلادث إضافة الى إبالغ كل من 
وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد 
السعد والوكيل املساعد لشؤون 
البعثات راشد النويهض ومديرة 
ادارة البعثــــات ســــامية الرميح 
باحلادث مباشــــرة عبر رســــالة 
هاتفية بسبب الفارق الزمني في 
التوقيت بني استراليا والكويت اذ 
الثالثة  الكويت  التوقيت في  كان 

صباحا تقريبا».
  وقال انه «حجز مباشرة تذكرة 
سفر وتوجه الى مدينة (سيدني) 
لوجود مطار دولي هناك أمال في 
احلصول على طائرة متوجهة الى 
مدينة (كرايس تشيرش) وذلك في 
الساعة الـ ١٢ ظهرا ومت إبالغه ان 
املطار أغلق ولن يفتح في الوقت 
احلالي فانتظر ست ساعات تقريبا 
ترقبا إلعادة افتتاح املطار هناك، 

ولكن بعد ذلك أخبرتنا السلطات 
انه لن يتم فتحه في نفس اليوم 
خوفا من الهزات التابعة، وهذا ينفي 
نفيا قاطعا ما تناوله البعض بأن 
املكتب لم يعلم بالزلزال، السيما انه 
بلحظتها مت إبالغ جميع املسؤولني 

املعنيني باألمر».
الفترة    وأضاف «خالل هــــذه 
استمر التواصل مع جميع الطلبة، 
وهذا ما يؤكده كل من الطلبة زينب 
ابراهيم وضاري القبندي ومشاري 
القبندي وعائشة السنافي ودانة 
القطان وخالد البراك والذين فضلوا 
البقاء مبنازلهم الى صباح اليوم 

التالي».
  أما بقية الطلبة الـ ١١ فقد أصابهم 
اخلــــوف والهلع وال لــــوم عليهم 
بسبب تعرضهم لزلزال ألول مرة 
في حياتهــــم وأغلبهم لم يقضوا 
في املدينة أكثر من شهرين، حيث 
وصلوا حديثا للدراسة فيها، علما 
ان الزلزال ضرب وســــط املدينة 
ولم تتضرر اجلامعــــات الواقعة 
باملنطقة كونها بعيدة نسبيا عن 

موقع الزلزال.
  وذكــــر األثري انه نظرا لتعذر 
احلصول على وسيلة نقل سريعة 
بسبب الفوضى التي عمت املدينة 
وإغالق الشــــركات، فقد مت الطلب 
من الطلبة العــــودة الى منازلهم 
ومن ثم التجمع في اليوم التالي 
مبكان محدد ليسهل االتصال بهم 
وتوجيههم في الساعات الالحقة، 
إال ان بعضهــــم فضلوا البقاء في 
منزل احد الطلبة ومنهم من عادوا 
الى منازلهم وهذا ينفي ما تناقله 

البعض منهم عن تشردهم.
  أما مــــا يخص عمليــــة نقلهم 
مــــن مدينة (كرايس تشــــيرش) 
أنها  الى مدينة (دنيدن) فأوضح 
«متت في اليوم التالي ٢٣ فبراير 
فلم يكن هناك شخص متطوع، بل 
هو سائق قام بقيادة السيارة الى 
مدينة (دنيــــدن) التي تبعد أربع 
ساعات، وهذا أيضا ينفي ما ورد 
بأن هناك شــــخص عربي يحمل 
النيوزيلندية تطوع  اجلنســــية 
لقيادة السيارة، بل هو سائق أخذ 
حسابه كامال ونظرا لرفض شركة 
اإليجار اعتماد البطاقة االئتمانية 
لرئيس املكتب ألمور قانونية تخص 
التأمني وضرورة تواجده لتوقيع 
مستندات االيجار، فقد مت حتويل 
املبلغ كامال حلســــاب أحد الطلبة 
لتســــديد القيمة االيجارية كاملة 
وتكلفة السائق والتي بلغت ٤٥٤٠ 

دوالرا نيوزيلنديا». 

 د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار وعبدالرضا أسيري خالل املؤمتر

 اختلفوا حول قانون منع االختالط في الجامعة

 خالل محاضرة نظمتها «األسترالية» عن أثر التطورات في الطاقة على الشرق األوسط 

 نواب: قوانين جديدة لصالح المرأة ستقّر قريبًا
  ونأمل زيادة عدد العضوات في االنتخابات المقبلة 

 فرانسين: ما يحدث في ليبيا ال يرقى
  أن نصفه بأزمة تستدعي رفع أسعار النفط

 آالء خليفة
  نظمت الكلية االســـترالية محاضرة 
بعنوان «التطورات على ســـاحة الطاقة 
واثرها على منطقة الشـــرق االوســـط» 
قدمها د.هيرمن فرانسني املدير التنفيذي 
ملجموعة معلومات الطاقة، ود.فرانسني 
كان مستشارا سابقا لوزير النفط بعمان 
ورئيـــس االقتصاديني بوكالـــة الطاقة 
الدولية ســـابقا ومستشارا للكونغرس 
االميركي لشؤون الطاقة سابقا، وشهدت 
احملاضرة حضورا كثيفا من سفراء عدة 
دول وديبلوماسيني من جمهورية مصر 
العربيـــة والعراق وهولنـــدا والواليات 
املتحدة االميركية ومسؤولني من مؤسسة 
البترول الكويتية وخبراء في مجال النفط 

بالكويت.
  واستعرض د.فرانسني خالل احملاضرة 
املسار التاريخي السعار النفط ثم عرج 
للحديث عن الوضع احلالي في اســـواق 
النفط والطاقة، ثم بدأ في حتليل العوامل 
املؤثرة على الطاقة واهمها ازدياد الطلب 
من ناحية وتطور التكنولوجيا من ناحية 
اخرى. وخلص الى ان الوضع احلالي ال 
يشهد وجود ازمة في العرض والطلب 

دوالرا للبرميل» قد ولى وذهب، نظرا الن 
تنامي الطلب من الدول النامية كالصني 
والهند ودول في افريقيا وجنوب اميركا 
سيســــتدعي الزيادة فــــي الطلب على 

الكهرباء والسيارات.
  واضاف انــــه انتقل في الصني نحو 
٤٠٠ مليون نسمة من الريف الى املدن 
عام ١٩٧٩ مــــع االخذ باالعتبار اختالف 
منــــط االســــتهالك في الريــــف واملدن، 
الفتا الى ان الصــــني تعمل حاليا على 
انشاء شبكة مواصالت وطرق ستفوق 
شبكة املواصالت والطرق املوجودة في 

اميركا.
  واضاف قائال: وهذا يعني ان قطاع 
النقل ســــينمو وال بديل للنفط كوقود 
للسيارات في االمد املنظور، مشيرا الى 
ان العوامل اجليوسياسية هي التي تلعب 

وتدفع للمضاربة.
  واوضح ان االســــعار العالية اليوم 
تشكل اساسا مضاربة على براميل ورقية، 
حيث ان االسعار هي لعقود آجلة لتسليم 
النفط بعد ٤ شهور، مبا يؤثر على االسعار 
احلالية وان كان من وجهة نظره ال يوجد 

مبرر للتخوف. 

بالنســــبة للطاقة، ولكن هناك مخاوف 
قد تكون مبالغ بها بالنســــبة لالحداث 
السياسية التي تطرأ على دول املنطقة 
والتي ستكون لها تداعيات التي تؤثر 
في العــــرض وتدفق امدادات النفط في 

املنطقة.
  وحول رأيه عما يحدث حاليا في ليبيا 

قال د.فرانسني: ما يحدث حاليا في ليبيا 
ال يرقى لدرجة ان نصفه بأزمة تستدعي 
الطفرة في اسعار النفط التي شهدناها 
في اآلونة االخيرة، عندما تعدى سعر 

النفط ١١٠ دوالرات للبرميل الواحد.
  مضيفا: ومع ذلك فــــإن عهد النفط 
الرخيص «اي النفط بسعر اقل من ٤٠ 

 آالء خليفة
  اجمعت عضـــوات البرملان 
د.معصومة املبارك ود.سلوى 
اجلسار ود.اسيل العوضي خالل 
مشـــاركتهن في ندوة نظمتها 
وحدة دراســـات املـــرأة بكلية 
العلوم االجتماعية ضمن ملتقى 
املرأة االول، ان االصالحات ال 
تكون مبحاربة الفساد فقط وامنا 
بإعطاء املرأة حقوقها وفرصتها 
لتقلد مناصب قيادية مؤكدات 
اقرار العديد من القوانني التي 
تصب في صالح املرأة الكويتية 

خالل دور االنعقاد.
  في البداية اعتبرت د.سلوى 
أربع  اجلســــار أن «وصــــول 
البرملــــان عن  إلى  عضــــوات 
طريق االنتخاب خطوة جيدة 
حتســــب للمرأة في كل مكان 
وليس في الكويت وحســــب، 
متحدثة عن جتربة املشاركة 
السياسية للمرأة السيما في 
املها في  الكويت، معربة عن 
زيادة أعداد النساء في البرملان 
للحفاظ علــــى اإلجنازات كما 
ونوعا وحتقيــــق املزيد منها 
املرأة دورها املطلوب  لتلعب 
منها بخطة التنمية على أكمل 
وجه» مشيرة إلى أن ثمة قوانني 
بحاجة إليها املرأة ولكن لم تقر 
إلى اآلن ويجب اإلسراع فيها، 
كما أن هناك قوانني عدة أقرت 
لصالح املرأة منذ دخول النساء 

مجلس ٢٠٠٩.
  وشـــددت د. اجلسار على 
ضرورة أن يتوسع مركز دراسات 
املرأة بكلية العلوم االجتماعية 
ويهتم بدراســـة أوضاع املرأة 
وشؤونها املختلفة مع التركيز 
على املرأة في سن ١٦ـ  ٣٠ كونها 
الســـن التي تكـــون فيه املرأة 
في قمة العطاء ومتر مبراحل 
دراسية تتمكن خاللها من صقل 
مهاراتهـــا وقدراتها، الفتة الى 
ان املرأة في هذه الســـن قادرة 
التغيير املطلوب  على احداث 

في جميع املجاالت.
  وتابعت: البد ان تركز الوحدة 
على موضوع التوعية والتدريب 
والتأهيل، فمشكلتنا في دول 
مجلس العربي اخلليجي اننا ال 
نركز على الوقاية التي تعتبر 
خيـــرا من الف عـــالج، فدائما 
تكون املرأة هـــي كبش الفداء 
ويشـــار اليها بأصابع االتهام 
سواء من الرجال او من النساء 

انفسهم.
  وعلـــى جانب اخـــر اكدت 
د.اجلســـار ان املؤسســـات 
التشريعية دورها تشريعي 
ورقابي، طالبة من مؤسسات 
الدولة املختلفة وجمعيات النفع 
العام ان يعينوهم على وضع 
اليد على مواطن اخللل سواء 
في قضية التحرش اجلنسي 
او اخللل فـــي منظومة القيم 

منحى وهو األصح بالدخول إلى 
كل قانون من القوانني املعمول 
بها وننقحها وننظفها من أوجه 
وســـمات التمييز ضـــد املرأة 
وبفضل اهللا جنحنا في تعديل ٣ 
قوانني مهمة وتنتظرنا ٣ قوانني 
مهمة، فقد قمنا بتعديل قانون 
الرعاية السكنية وجعلناه أكثر 
عدالة وإنصافا للمرأة واقتربت 
املرأة من املســـاواة التامة مع 
الرجل في هذا اجلانب وكذلك 
إقامـــة األجانب  عدلنا قانون 
املرأة  لكي ننصـــف ونطمئن 
املتزوجة من غير  الكويتيـــة 
كويتي على اســـتقرار أسرتها 
وأبنائهـــا وزوجها، والتعديل 
الثالث خـــاص بالتعديل على 

قانون اخلدمة املدنية.
أن  د.املبـــارك    وكشـــفت 
بانتظارهم أيضا ٣ قوانني وهي 
التأمينات االجتماعية  قانون 
والتعليـــم والصحة باإلضافة 
إلى قوانني أخرى سيتم النظر 

فيها في القريب العاجل.
  وفي ردها على سؤال موجه 
من رئيسة وحدة دراسات املرأة 
د.لبنـــى القاضي حول قانون 
منع االختالط بجامعة الكويت 
ووصفته بأنه قانون مكلف ماديا 
على اجلامعة وأيضا يساهم في 
تأخر تخرج الطلبة والطالبات 
فقالت د.معصومة املبارك: انا 
كنت من اشد املعارضني للقانون 
عندما كنت استاذة باجلامعة 
وكنت اوضح للطلبة والطالبات 
الكلفة املادية الرهيبة التي تعاني 
منها اجلامعة جراء ذلك القانون 
باالضافة الى الكلفة االجتماعية 
التي توسع الفجوة بني الشباب 
والشابات في مرحلة هم احوج 
ما يكونون فيها لتعلم كيفية 
البعض  التعامل مع بعضهما 
النهم في نهاية االمر سيكونون 
في محيط عمل مختلط وكنت 
ومازلت ضـــد القانون ونعمل 
على طرح آلية العادة النظر فيه 
وتعديله او الغائه بشكل تام.

  متابعة: واكثر انسانة جسارة 
في التقدم مبقترح اللغاء هذا 
النائبة الزميلة  القانون هـــي 
د.روال دشتي ويحسب لها انها 
تقدمت بذلك املقترح او باالخص 
عدم تطبيقـــه على اجلامعات 
اخلاصة كمرحلة اولى بان يتم 
جعل اجلامعات اخلاصة متنفسا 
حلرية االختيار، الســـيما ان 
القانون االصلي ملنع االختالط 
كان موجهـــا جلامعة الكويت 
التطبيقي ولكن من  والتعليم 
حيث ال نعلم اجنـــر القانون 
املدارس واجلامعات  ليشـــمل 

اخلاصة.
  وزادت: وانا شخصيا ضد 
القانون، النه مكلف اقتصاديا 
واجتماعيا وليس له ما يبرره 

اخالقيا. 

ودور األسرة.

  زيادة العضوات

  من جانبها قالت د. أســـيل 
العوضي اننـــا «نحتفل بيوم 
العاملي ووضعنا أفضل  املرأة 
نسبيا حيث ان االهتمام بقضايا 
املرأة ازداد وباتت قضايا املرأة 
مطروحة للنقـــاش ولها ثقل 
وأهمية ولكن في املقابل ما زال 
الوضع ليس كمـــا نريد وهو 
ليس مفروشا بالزهور ونسعى 
أكثر للمرأة  لتحقيق إجنازات 
كما امتنى ان تشهد االنتخابات 
النيابية املقبلة زيادة في عدد 
النساء وانخراطهن في العمل 
النيابـــي، موضحة ان نســـاء 
العالم جميعـــا يحتفلن بيوم 
املرأة العاملـــي على الرغم من 
اختالف اوضاعهن من ناحية 
الصحـــة والتعليم واألهم من 
ذلك هو تبوؤ املناصب القيادية 
واملناصب التي وصلت اليها في 

مجال السياسة.
  وأشارت د.العوضي إلى أنه قد 
أقرت قوانني وتشريعات حققت 
مساواة بني املرأة والرجل في 
بعض احلقوق املدنية واملطلوب 
العمل بشكل أكبر وأوسع فليس 
هذا هو احلد املطلوب ومازالت 
تلك التشريعات اقل من مستوى 
املرأة  الطمـــوح كما مازالـــت 
التشريعات  تعاني من بعض 
والقوانني وحتى من التي أقرت 
مؤخرا، الفتة الى ان عدد النواب 
املؤيدين لقضايـــا املرأة قليل 
نوعا مـــا وبالتالي فما اقر من 
تشريعات لصالح املرأة تعتبر 
خطوة اولى تستلزم خطوات 

اخرى قادمة.
  وحـــّذرت د.العوضـــي من 
محاوالت جادة يقوم بها البعض 
مـــن الذين يرفعون شـــعارات 
حماية املرأة واالهتمام بقضاياها 
ولكنها في احلقيقة هي محاوالت 
جادة إلقصاء املرأة عن ســـوق 
العمل وتبـــوؤ املرأة للمناصب 

القيادية.
  متابعـــة: كأن يتـــم اقتراح 
منح راتب شهري للمرأة على 
ان جتلس في منزلها دون عمل، 
وهذا احد االمثلة املطروحة في 
املجلس وتعتبر مثاال واضحا 
القصاء املرأة عـــن دورها في 
مراكز العمل الفتة الى ان املرأة 
شريك حقيقي في التنمية والتي 
لن تكتمل من دون املرأة، فهذه 
اقتراحات ظاهرها خدمة املرأة 
ولكن باطنها إقصائها عن العمل، 
واحلاجة ماسة لدعم املؤسسات 
االكادميية ومؤسسات املجتمع 
املدني واجلمعيات النســـائية 
لتســـليط الضوء على اهمية 
اندمـــاج املـــرأة فـــي املجتمع 

واالرتقاء بها.
  وشـــددت العوضي على أن 
اإلصالحات ال تكـــون مبحاربة 
الفساد فحسب إمنا بإعطاء املرأة 
حقوقها وفرصة للكفاءات منهم 
لتقلد مناصـــب قيادية كوكيلة 
وزارة وقاضيـــة ووكيلة نيابة، 
فحتـــى اآلن لم نصل التفاق مع 
السلطة التنفيذية في هذا الشأن 
فنحـــن منـــارس ضغوطا على 
السلطة التنفيذية ولكن مع االسف 

حتى اآلن «عمك اصمخ».
إلغـــاء قانون منع    وحول 
االختالط، بينـــت د.العوضي 
أن «مجلـــس األمة حتكمه لغة 
األرقام فقبل تقدمي أي قانون 
للتصويت عليه البد من جمع 
مؤيدين له وإال فإن أي قانون 
يقـــدم دون وجود مؤيدين له 
فسوف يتم «حرقه «وال ميكن 
تقدميه مرة أخرى، مؤكدة انها 
لم تنس تقـــدمي قانون بإلغاء 
قانون منع االختالط بل وكان 
من اهم اولوياتها في برنامجها 
االنتخابي ولكن لم جتد الفرصة 

املواتية لتقدميه.

  إنصاف المرأة

  مـــن جهتها قالـــت النائبة 
د.معصومة املبارك إن احلديث 

عن املـــرأة يعني احلديث عن 
املجتمع وانصاف املرأة واقرار 
حقوقها وتقليل فجوة التمييز 
ضدها يعني اننا جنعل املجتمع 
اكثر عدالة وقربا من املساواة 
واكثر اقترابـــا من مبدأ تكافؤ 
الفـــرص وهذا ما نســـعى له 

جميعا.
  واوضحـــت د.املبـــارك ان 
الطريق ليس ممهدا سواء في 
الكويـــت او فـــي دول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي بل وفي 
العالم اجمـــع، فالطريق ليس 
مفروشا بالزهور للمرأة عندما 
تسعى القرار حقوقها، وكنت 
العام املاضي في اجتماع لالحتاد 
البرملاني الدولي وكان عنوان 
امللتقى حينهـــا هو هل أبواب 
البرملانات مفتوحة للمرأة وكان 
احلضور يزيـــد على ٨٥ دولة 
واجلميع اجمع على ان أبواب 
او بأخرى  البرملانات بطريقة 

ليست مفتوحة للمرأة.
  وشـــددت على ان األهم من 
أن نصـــل او ال نصـــل هو ان 
نظل نثابر ونسعى لكي نحقق 
الوصول ونحقق ما هو اهم من 
الوصول وهو تعديل القانون 
املـــرأة وهذا كان  املميزة ضد 
هدفنا األساسي في جلنة شؤون 
املرأة عندما وصلنا نحن األربع 

نائبات الى البرملان.
  مضيفة: عندما وصلنا الى 
اللجنة كان امامنا ٣ اقتراحات 
بقوانـــني تنتظـــر إقرارها من 
القوانني  اللجنة وعنوان تلك 
جميعا هو قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للمرأة وتباحثنا 
فتـــرة ليســـت بالقصيرة في 
اللجنة وانتهينا إلى انه ليس من 
املناسب على اإلطالق تشريعيا 
أو اجتماعيا أن يكون هناك قانون 
خاص للمرأة، وكانت هناك ردة 
فعـــل عاصفة ضد املرأة وضد 
النائبات وجلنة املرأة وقيل ان 
املرأة عدوة املرأة وأنها ستخسر 
املرأة حقوقها املكتسبة وأخذنا 

 (قاسم باشا)  د.هيرمن فرانسني ود.فرانسني كان خالل احملاضرة 


