
محلياتاالربعاء  23  ديسمبر  2009   16
صعود رئيس الوزراء المنصة بادرة إيجابية نزعت فتيل التأزيم وجعلتنا نتفاءل بأجواء أقل توتراً

د.أسيل العوضي لـ »األنباء«: في السابق كانت الحكومة تتحجج 
بأن المجلس يعّطل ويؤّزم.. أما اآلن فلم يعد لها عذر

املرافعتني س���واء من الوزير أو 
النائب املستجوب لتحديد الرأي، 
فال يفترض ان يتم اختزال موقف 
نائب على تصويت ألنه يسيئني 
ان يتم الهجوم على طرف صّوت 
مع الوزي���ر او آخر صوت ضد 
الوزير وكأنه باع مبادئه وانهار 

فهذا كالم مبالغ فيه.
لك��ن د.أس��يل ان��ت عدل��ت 
موقفك من ط��رح الثقة في وزير 

الداخلية؟
حت���ى األخ العنج���ري عدل 
موقف���ه وكذلك م���رزوق الغامن 
وصالح املال، وهذا كان رس���الة 
واضحة، حيث كانت أمام الوزير 
فرصة إلصالح األم���ر ولم يتم 
إصالح���ه، واس���تجواب وزير 
الداخلي���ة أخذ أبعادا بعيدة عن 

محور االستجواب.
هل تل��ك األبع��اد كان��ت من 
املس��تجوب  النائب  خالل ط��رح 

الستجوابه؟
ش���خص النائ���ب ودواف���ع 
االستجواب كان لها دور بالطبع 
وايضا الشارع الكويتي والذي ال 
نعرف أصبح بقيادة من، حيث 
كان هناك تقسيم بني الناس وكأن 
الوقوف أصبح مع أشخاص ضد 
أشخاص وليس بناء على قضية 
مطروحة وهذا أمر خاطئ متاما 
التصويت  ان يك���ون  ألنه البد 

ملبدأ.
ه��ل الش��ارع هو م��ن يقود 
النائب؟ أم يفترض ان يقود النائب 

الشارع؟
يفت���رض ان النائب هو من 
يقود الشارع لكن ما يحصل اآلن 
هو العكس متاما، ولهذا السبب 
حاولت بقدر ما استطيع ان انتصر 
للمبادئ التي بدأت تنس���ى في 
ظل ه���ذه الغوغاء التي حتدث، 
ألن املبدأ باق في النهاية بغض 
النظر عما يريده الشارع ونحن 
منثل األمة والبد ان نعود للشارع 
ونتلم���س تطلعاته لكن أحيانا 
تتحول القضية من أساسها الى 
موضوع آخر متاما ليس له عالقة 

مبا يحدث.
هن��اك م��ن ي��رى ان التي��ار 
يعاني  املجتم��ع  ف��ي  الليبرال��ي 
م��ن ضعف ش��ديد وان��ه ارمتى 
في احضان الس��لطة بعد ان فقد 
شعبيته في الشارع � ما تعليقك؟

طبعا ان���ا اطلق عليه التيار 
الوطني وليس الليبرالي، وهذا 
التيار ب���دأت مواقفه تتغير ألن 
املشهد السياسي كله بدأ يتغير 
ولم تع���د قضاي���ا الكويت هي 
القضايا، وعلى سبيل املثال قضية 
القضية  العام وهذه كانت  املال 
الرئيس���ية الت���ي كان يتبناها 
التيار الوطني، فاملشهد السياسي 
والعناصر األساسية التي تلعب 
بهذا املشهد بدأت تتغير واألجندة 
بدأت في التغي���ر وبالتالي فإن 
النهج الب���د أن يتغير وهذا أمر 
طبيع���ي جدا ويج���ب أن يعلم 
االنسان انه في السياسة ال يوجد 
صدي���ق دائم أو عدو دائم، وفي 
النهاية فإن املواقف التي تتخذ 
ستحقق املبادئ التي نطالب بها، 
فالذي يجمع التيار بصورة عامة 
� إذا ما طرحنا هذا السؤال � هو 
متسكهم باملكتسبات الدستورية 
بشكل أساسي، وعندما نرى انه 
في املؤسسة التشريعية يوجد 
انتهاك لهذه املبادئ لذلك املشهد 
السياس���ي يتغير، ففي السابق 

ال توجـد أي مواءمـة سياسـية لمحاسـبة الحكومـة اآلن ألن البرلمـان لـم يقـّر خطـة التنميـة ولـم يناقـش برنامـج عملهـا

الـدور الرقابـي ليس مقتصـرًا فقط علـى أداة االسـتجواب فهناك السـؤال 
البرلمانـي واالقتراحـات واجتماعـات اللجـان ثـم االتصـاالت الوديـة بالـوزراء

 موضـي الحمـود متجاوبـة مـع اللجنـة التعليميـة والسـاير متعـاون 
مـع اللجنـة الصحيـة و»الشـؤون« تحرص علـى حضـور اجتماعـات »المعاقين«

البـد من إعطـاء الحكومة مهلة عـام كامل لمعرفـة إنجازاتهـا وإذا أخفقت فـي تطبيق خطتها فسـأكون متصدرة صفوف مسـائليها

سـاءني جـدًا ما يطرح مـن اتهامات فئويـة وطائفيـة والقانون يضمن محاسـبة المسـيء ولكننا ضد اسـتغالل األمر لتكميـم األفواه

ال يوجد ما يمنع المرأة من الوصول إلى رئاسـة مجلس األمة لكن يجب أواًل تثبيت أقدام المرأة في المجلس كعضوة وإنجاح هذه التجربة
الرقاب���ي املوجود أصال،  الدور 
وللعلم ال���دور الرقابي ال يقف 
فقط عند تفعيله من خالل أداة 
االستجواب ألننا نوجه أسئلة 
برملانية واقتراحات برغبة وهناك 
اتصاالت مستمرة بالوزراء حتى 
بشكل ودي للمتابعة حول بعض 
القضايا، وأيضا يرتفع هذا الدور 
من خالل عملنا باللجان البرملانية، 
وهي نقط���ة إيجابية حيث يتم 
استدعاء الوزراء ولألمانة الوزراء 
يتعاونون في احلضور الجتماعات 

اللجان البرملانية.
وه��ل احلكوم��ة متجاوبة في 

هذا اجلانب؟
احلكوم���ة متجاوب���ة ج���دا 
وحترص عل���ى حضور اللجان 
ومتابعة امللف���ات وألحدثك عن 
اللج���ان التي أمثله���ا، فوزيرة 
التربي���ة د.موض���ي احلم���ود 
متجاوبة مع اللجنة التعليمية، 
ود.ه���الل الس���اير متعاون مع 
اللجنة الصحية، وايضا وزارة 
الشؤون دائما حاضرة الجتماعات 
جلنة املعاقني، وكذلك املسؤولون 
في »البيئ���ة« الذين يحضرون 
االجتماعات بشكل دائم وهذا أسفر 
عن تراجع النواب الذين يلوحون 
باستجواب رئيس احلكومة على 
خلفية املشكلة البيئية في منطقة 
أم الهيمان، حيث كان ذلك ثمرة 
جه���ود اللجنة حلل املش���كلة، 
فالعم���ل البرملاني ال يقف فقط 
عند استجواب ألنه ال توجد قضية 
مت حلها من خالل استجواب فقط، 
حيث ان االستجواب البد ان يكون 
آخر محاولة وذلك بعد استنفاد 
العمل سواء في اللجان البرملانية 
وتوجيه األسئلة أو التواصل مع 
املسؤولني لتقريب وجهات النظر 
حيث يأتي بعد كل هذه احملاوالت 

االستجواب.

التحالف الوطني

هن��اك م��ن يرى ع��دم وجود 
تنس��يق بين��ك وب��ن زميلك في 
التحال��ف الوطن��ي عبدالرحم��ن 
العنجري في التصويت على عدد 

من القضايا؟
النائ���ب  األخ  بالعك���س، 
عبدالرحمن العنجري أخ عزيز 
وهناك تنس���يق دائم معه ومع 
غي���ره من الزم���الء النواب من 
خالل التشاور في املواقف، لكن 
في النهاية أنا ال أملك أن أفرض 
على أخ���وي عبدالرحمن اتخاذ 
أي ق���رار في موقف معني، وهو 
كذل���ك ايضا ألنن���ا نحترم رأي 
بعضنا البعض، وفي النهاية الكل 
سيصوت بحسب القناعة، وحتى 
التصويت على طرح الثقة بوزير 
الداخلية كان وفق القناعة، ومن 
املبالغ في���ه ان يتم اختزال أداء 
النائب وعمله في التصويت على 
طرح الثقة، ألن االستجواب قد 
يتم حتديد املوقف عنه بعد انتهاء 

أخفقوا، حيث ستكون محاسبة 
الوزراء معتمدة على ما يطبق في 
البرنامج واخلطة، والوقت كذلك 
اآلن مبك���ر جدا فالبد من إعطاء 
احلكومة عاما على األقل ملعرفة 
ما اخلطوات التي متت وبعيدا عن 
األغلبية التي تتمتع بها احلكومة 
اآلن فإذا اخفق���ت احلكومة في 
العمل  تطبيق اخلطة وبرنامج 
فستجدني متصدرة صفوف من 

يسائلها على هذا االخفاق.
أال توجد قضاي��ا آنية أخفقت 
بها احلكومة حتت��م عليك تصدر 

صفوف املساءلة؟
نحن كنواب يرتكز عملنا على 
شقني الرقابة والتشريع، فالدور 
الرقابي ال يهمل وكذلك التشريعي 
ولكن سوف أؤجل العمل به حتى 
أرى ماذا س���تقدم احلكومة من 
ترجمة خلططها وبرنامج عملها 
وخالل هذه الفترة لن أقف مكتوفة 
األيدي عن العمل حيث سأواصل 
التشريعي  تفعيل دور اجلانب 
وهذا بالضبط م���ا أقوم به من 
عمل برملان���ي اآلن، ألننا نعاني 
اآلن من فراغ تشريعي كبير في 
قوانني حتتاج ال���ى إقرار حتى 
نس���ير بها كبلد وهناك ملفات 
وقضايا مفتوح���ة البد ان يتم 
إغالقها حتى نستطيع ان نفعل 

سوف استخدمها اذا شعرت بأنها 
األداة الوحيدة لي ملمارسة دوري 
الرقابي في املستقبل، ولكن في 
الوقت احلالي أرى ان احلكومة 
جديدة وقدمت خطة خمس���ية 
تنموية ومت تقدمي تعديالت على 
خطة احلكومة التي قدمت اساسا 
مبش���روع قانون ولم تقر حتى 
اآلن، وقدمت كذلك برنامج عمل 
لم تتم حتى اآلن مناقش���ته في 
البرملان، وبالنسبة لي سأحاسب 
أداء احلكوم���ة على هذه اخلطة 
وهذا البرنام���ج، والوقت مبكر 
ج���دا للمحاس���بة اآلن، ألننا لم 
نق���ر حتى اآلن خط���ة التنمية 
العمل،  ولم نناق���ش برنام���ج 
حتى نعطي بعده���ا للحكومة 
فرصة لتطبق هذه اخلطة ومن 
ثم تأتي احملاس���بة على أساس 
تطبيقها أو إخفاقها، اما اآلن فإن 
املساءلة ال توجد بها أي مواءمة 
سياسية وتكون في غير محلها 
ألننا ان حتدثنا عن الفساد فإننا 
نسحب أي ملف ونحن مغمضو 
العينني ونس���تجوب أو نطيح 
برئيس الوزراء، لكن اآلن املهم 
هو من يقف على رأس الوزراء 
وان كن���ا سنحاس���ب احلكومة 
فإن أمامنا معطيات جديدة اآلن 
ومن ثم يأتي دور احملاسبة اذا 

على مواجهة االستجوابات ألنها 
تعتقد انها شخصانية، ومبوجب 
النتيج���ة مت التأكيد على أن أي 
نائب في املستقبل ان كان يفكر 
في أي استجواب شخصاني فإنه 
سيفكر بشكل جدي باحتماالت 
الفشل قبل تقدميه، وهناك مثال 
وهو االستجواب الذي قدم لوزير 
البلدية د.فاضل صفر، حيث لم 
يجد النائب متحدثا ثالثا مؤيدا 
له، فما بالك في طرح الثقة وكذلك 
استجواب وزير الدفاع حيث لم 
يجد النائب عشرة نواب للتوقيع 
على طرح الثقة. ش���عرنا وكأن 
هناك س���باقا ب���ني النواب على 
االستجوابات رمبا ألنهم اعتقدوا 
أن األجواء كانت تتجه الى حل 
املجلس ف���كان البعض يرى ان 
من الضروري تس���جيل أهداف 

في مرمى احلكومة.

الحساب عند اإلخفاق

د.أس��يل  اصبح��ت  ان  بع��د 
العوض��ي أول نائب��ة في مجلس 
األمة تؤي��د طرح الثقة في وزير.. 
متى سنراها أول نائبة تستجوب 
وزيرا، وما امللف��ات األقرب الذي 

تولينها عناية من اآلن؟
لنك���ن أكث���ر صراح���ة ألن 
االستجواب أداة محاسبة برملانية 

لتعزيز احلريات وإعطاء فرصة 
لإلعالم حت���ى يتطور ويتطور 

معه الذوق العام.
ه��ل ما ش��اهدناه هو س��قف 
احلرية الذي يك��ون معه االنتقاد 

الشخصي والتجريح؟
ال طبع���ا، إذا وصل االنتقاد 
حلد املساس فهناك قانون وترفع 
مبوجبه قضايا مثل السب والقذف 
إذا ما وجد من يسيء لي فاإلعالم 
وسيلة تعبير عن الرأي سواء في 
مسلسالت أو برامج حوارية وهو 
حق مشروع فمن غير املعقول ان 
يخرج شخص لينتقد مثال أسيل 
العوضي، وأطالب بعدها بإغالق 
القناة، فأنا سأواجه هذا الطرح 
بطرح من أجل تفنيد النقد، واذا 
وصل األمر لإلساءة فإن القانون 

كفيل بحل املوضوع.
واخلسارة  املكس��ب  بحساب 
الراب��ح ومن اخلس��ران بعد  من 
االس��تجوابات األربعة التي قدمت 

للحكومة؟
احلكومة كس���بت جولة ألن 
الكثيرين من املتابعني قبل ذلك 
كانوا يرون  انها تتجه لعدم صعود 
املنصة، ولذلك فإن املواجهة كانت 
مكسبا للحكومة، وباملقابل كانت 
اجلولة األخرى مكسبا من نصيب 
التي أصرت  البرملانية  األغلبية 

من أجل تغليب هاجس التنمية 
والتهدئة للدفع بعملية التنمية، 
وبالطب���ع إن رأينا ان احلكومة 
غير جادة في هذا امللف وموضوع 
التنمية فإن النائب س���يمارس 
أدواته وستفقد احلكومة األغلبية 
النيابي���ة إن لم تقم بدورها في 
اإلصالح والتنمية وستساءل عن 

ذلك بكل تأكيد.

اإلعالم والحريات

أال يكفي سكوت احلكومة عما 
يبث في وس��ائل اإلع��الم والذي 
يش��ق صف الوحدة الوطنية وان 

يكون ذلك سببا في مساءلتها؟
احلكوم���ة لم تصم���ت إزاء 
ذلك واألح���داث في هذا اجلانب 
تطورت بش���كل سريع وصرح 
أكثر من وزير بهذا اخلصوص 
وأعل���ن أن احلكوم���ة لن تقف 
مكتوفة األيدي جتاه شق وحدة 
الصف سواء على أساس طائفي 
أو أس���اس فئوي، ومت منع بث 
القناة رغم ان ترخيصها ليس من 
الكويت مع انه في قانون املرئي 
واملسموع ال تساءل احلكومة عن 

قناة ترخيصها خارجي.
أكثر  وبش��كل  املطل��وب  م��ا 
تطبيقا للقان��ون لوقف ما يحدث 
من محاوالت لإلعالم الفاسد لشق 

هذا الصف؟
أحتفظ بداية على تس���مية 
اإلعالم به���ذه الصف���ة، فنحن 
نسعى وندفع لتعزيز احلريات 
وحرية الرأي، ونحن منلك أدوات 
دستورية جتعلنا نحاسب من 
يسيء اس���تخدام هذه القنوات 
ونح���ن ض���د إغ���الق القنوات 
والتعتيم على الرأي العام � رغم 
رفض ما يط���رح � ولكن الرأي 
يعالج برأي مض���اد واذا وصل 
الرأي ملستوى اإلهانة فالقانون 
كفيل مبحاس���بة م���ن يتعرض 
باإلهانة ألشخاص، وساءني جدا 
ما يثار اآلن من اتهامات متبادلة 
سواء طائفية أو فئوية، وهو أمر 
مس���يء والقانون كفيل بضمان 
حق املتضرر من هذه اإلس���اءة 
ومحاسبة املتسبب بالضرر الذي 
البد ان يس���اءل ولكن يجب أال 
نعمم األمر وال نريد ان يوصلنا 
بعض املسيئني الى تكميم األفواه 
وال نريد ان يأتي يوم يخرج فيه 
أي طرف النتقاد أطراف أخرى 
التعبير لوجود  ويرفض ه���ذا 
متنفع في الس���لطة لم يعجبه 

هذا التعبير مثال.
وله���ذا كان ل���ي موقف من 
أحد املسلسالت الذي عرض في 
ش���هر رمضان والذي انتقد فيه 
النواب وهم ش���خصيات عامة، 
وهو أنه ليس الشرط ان نتفق 
مع ما يعرضه املسلس���ل ألننا 
منلك ان نغير القناة بالرميوت 
كونترول ونذهب لقناة أخرى، 
وبص���ورة عامة نحن نس���عى 

كي��ف ترين عالقة الس��لطتن 
خ��الل املرحلة املقبل��ة وما احملك 

الختبار هذه العالقة؟
العالقة بني السلطتني مع بداية 
دور االنعقاد احلالي كانت متأزمة 
بسبب التلويح بتقدمي عدد من 
االس���تجوابات ومن ثم تقدمي 4 
استجوابات في يوم واحد، وما 
يحدد نوع العالقة بني السلطتني 
هو سلوك احلكومة جتاه املساءلة 
السياسية وما مت هو ان احلكومة 
إيجابية في  تقدمت بخط���وات 
هذا االجتاه لن���زع فتيل األزمة 
احملتملة والتي قد تتكرر، واعتقد 
ان مواجهة احلكومة لالستجوابات 
ال� 4 وعلى رأسها صعود رئيس 
مجلس الوزراء الى املنصة هي 
ب���ادرة إيجابية م���ن املمكن ان 
جتعلنا نتفاءل بأجواء أقل توترا 
في املرحلة املقبلة، وهناك كذلك 
عامل آخر وهو ان على احلكومة 
ان تعي متاما انه وان كانت هناك 
أسباب شخصانية وراء بعض 
االستجوابات فإن بعضها اآلخر 
يبقى حقيقيا، وعلى احلكومة ان 
تعاجله حتى تنزع فتيل االزمة 
والذي ليس لديه شيء يخشاه 

فإن املساءلة ال تخيفه.
هل حتتاج احلكومة اآلن إلعادة 

ترتيب صفوفها؟
بكل تأكيد، وعلى احلكومة ان 
تعمل بكل وزرائها كفريق حكومي 
واحد ألننا نحتاج حلكومة قوية 
وصاحبة قرارات مدروس���ة ال 
تتراجع عنها وان تكون حكومة 

ال ترهبها األصوات العالية.
وكي��ف تصل احلكوم��ة لهذا 
الوضع وتزيد الثقة بنفس��ها أوال 

من أجل العمل الطموح؟
احلكومة ليس لديها عذر اآلن 
الثقة بنفسها فهي  بشأن كسب 
حكومة جتاوزت 4 استجوابات 
دفعة واحدة وبكل جناح وبأغلبية 
برملانية ما يؤهله���ا لكي تقود 
العمل السياسي لكونها من ميتلك 

األدوات التنفيذية.
السابق كانت احلكومة  ففي 
تتحجج بأن املجل���س يعطلها 
ويؤزم وغير ذلك، أما اآلن فليس 

لها أي عذر.
التي  البرملانية  األغلبي��ة  وهل 
متلكها احلكومة س��تعطيها املبرر 
لعدم عالج التجاوزات واملالحظات 

املوجودة في الوزارات؟
احلكومة يج���ب أن حتترم 
القانون وان تدفع عجلة التنمية 
ألن حصولها على األغلبية النيابية 
ليس كافيا، كما ان هذه األغلبية 
ليست ثابتة وهي فقط أغلبية 
اتفقت على تغليب املصلحة العامة 
اآلنية واتفقت ايضا على ان البلد 
يحتاج الى نوع من التهدئة حتى 
نستطيع اإلجناز وكذلك اتفقت 
بع���ض األغلبية عل���ى مواجهة 
االستجوابات الشخصانية، وإذا 
كانت األغلبية اتفقت على هذه 
املواق���ف إال أن هذا لن يس���تمر 

طويال.

األغلبية وموقفها

ل��و اس��تمر حص��ول  م��اذا 
احلكومة عل��ى هذه األغلبية وهل 
س��يلغي ذل��ك دور النائ��ب ف��ي 

استخدام أدواته الدستورية؟
أشك في استمرار هذا الوضع 
ملعرفتي بالنواب الذين يرفضون 
أن يكونوا م���ع احلكومة »على 
الصح وعلى الغلط«، وهناك من 
النواب من صوت مع احلكومة 

موسى أبوطفرة

وصولها إلى مجلس األمة بثقة شعبية عارمة جّسد معاني التجديد الذي كان عنوانا حلملتها 

االنتخابية ودعوتها املتفائلة لبناء »وطن جديد«.

بفضل ثقافة واسعة ومخزون علمي وافر وكاريزما الفتة، استقطبت د.أسيل العوضي 

كتلة تصويتية وازنـة في الدائرة الثالثة، حيث رأى فيهـا الناخبات والناخبون منوذجا 

يستحق أن يحمل األمانة وأن تعقد عليه الطموحات لغد أفضل للكويت.

بعد مضي أشهر معدودة على جتربتها البرملانية أثبتت د.العوضي كفاءة ملحوظة 

على مستويي التشريع والرقابة، وحجزت لنفسها موقعا مستقال يحسب له حساب 

في املعادلة النيابية على الساحة السياسية.

تبني مواقفها على أساس »ما ُيطرح من أمور« ال على أساس »من َيطرح األمور« 

وخير دليل على ذلك مواقفها خالل جلسـة االسـتجوابات التاريخية، حيث 

رفضت التصويت على سـرية استجواب رئيس الوزراء، ثم رفضت التصويت 

على كتاب »عدم التعاون« مع احلكومة بعد أن أصرت على سماع ردود رئيس 

الوزراء قبل حسـم موقفها، طرحت الثقة بوزير الداخلية )بعد امتناعها عن 

ذلك في استجوابه األول( دون تهّيب من االنتقادات والتأويالت، موضحة أنها 

ال تستهدف شخص الوزير بل كانت تنتظر منه إصالحا ومحاسبة لم تقتنع بأنها 

متت في وزارته، وحتدثت رافضة الستجواب وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية مدلية 

مبداخلة أشاد املراقبون بـ »قوتها ومتاسك مضمونها«.

تشريعيا، اجلدية واإلنتاجية والفعالية سمات مّيزت عمل د.أسيل العوضي خالل املرحلة 

املاضية، هي التي كما تقول لـ »األنباء« تسـعى إلى تغيير في األسـلوب واملضمون للصورة 

النمطية التي شوهت العمل النيابي، خالل فترة طويلة وذلك عبر ارساء منوذج جديد عناوينه 

االلتزام والتنظيم وصياغة التوافق على التشـريعات والقوانني األساسية في اللجان قبل أن 

تدخل اجللسات ناضجة فتبصر النور بالتصويت عليها بعد أن تكون قد أخذت حقها من النقاش 

وتقريب وجهات النظر، ألنه في هذه احلالة فقط، تؤدي اجللسات النيابية غايتها. وتستشهد 

د.العوضي بأن عدم التوافق النيابي ـ احلكومي على قضيتي البدون والقروض، على سـبيل 

املثال ال احلصر، قد حال دون بلوغ اجللسات املخصصة لها النتائج املرجوة.

إن إحاطة د.العوضي بكل شاردة وواردة في كل قضية طرحناها عليها خالل اللقاء املطول 

والشامل معها مبا فيها القضية الرياضية ومواضيع االقتصاد وغيرها وإجاباتها املتسمة بالعمق 

والشـفافية والصراحة دون تكلف أو حرج، وروح االسـتقاللية املتحررة من أي حسابات أو 

خلفيات والتي تقوي إجاباتها، واألهم ذلك احلرص واحلس باملسـؤولية أمام الناخبني من 

كل خطوة تقدم عليها، كلها عوامل جاءت لتؤكد أن االنطباعات املكونة عن جناحها ما هي 

إال صورة للواقع واحلقيقة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء الشائق مع النائب د.أسيل العوضي:

البقية ص17د.أسيل العوضي متحدثة للزميل موسى أبوطفرة )متين غوزال(


