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)كرم دياب( صالح عاشور متحدثا للحضور   

خالل لقاء مفتوح مع أهالي الدائرة األولى عقده في صالة قبازرد في منطقة الرميثية مساء أمس األول

عاشور: المجلس الحالي سّجل إنجازات عديدة
واالستجوابات لم تترك للحكومة فرصة للعمل

قدمت خالل دور االنعقاد الحالي 25 سـؤاالً  و15 اقتراحاً برغبة و29 اقتراحاً بقانون وشـاركت بـ 7 طلبات مناقشة 

اقترحـت قانونـاً للحقـوق المدنية واالجتماعيـة للمـرأة إلنصافها وشـمل العالج والتعليـم المجاني

عبدالصمد: انخفاض عوائد االستثمار في »التسليف«
بحثت جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي البرملانية مشروع ميزانية 
بنك التس����ليف واالدخار للسنة 

املالية 2011/2010.
وقال رئي����س اللجنة النائب 
اللجنة  ان  عدن����ان عبدالصم����د 
ناقش����ت م����دى اتس����اق اهداف 
وبرامج وسياسات ومشروعات 
اخلطة السنوية 2011/2010 لبنك 
التس����ليف واالدخار مع مشروع 
امليزانية وطالبت اللجنة تزويدها 

بتقرير تفصيلي عن ذلك.
اه����م االهداف  البنك  وعرض 
الس����نة  والسياس����ات في خطة 
2011/2010 وه����ي اق����رار الهيكل 
التنظيمي لبنك التسليف واالدخار 
والتطوير املستمر لقواعد ولوائح 
تقدمي القروض العقارية لتحقيق 
مزيد م����ن العوائد واالس����تقرار 
لألسرة الكويتية واالستفادة من 
البرنامج االمنائي  تقارير خبراء 
لدعم البن����ك والعمل على تنمية 
إي����رادات البنك بتوس����يع نطاق 
االس����تثمار وتنويعه والدخول 
في مجاالت جديدة لزيادة نسب 
األمان وتفادي الدخول في عمليات 
استثمارية غير مضمونة وزيادة 

عوائد االستثمار.
وقال عبدالصمد ان البنك افاد 
بأن نشاطه يتوقف على تنفيذ خطة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
والت����ي متثل 70% من النش����اط، 
والباقي لتمويل قروض شراء بيت 
او قروض الترميم او بناء بيوت 
توافرت لها ارض وتشمل مصادر 
متويل بنك التس����ليف واالدخار، 
واستعمال رصيد االعفاءات املالية، 
النسبة املقررة من ارباح الصندوق 
الكويتي للتنمية، رأسمال البنك، 

سداد باقي املكرمة االميرية.
ولفت عبدالصمد الى ان اللجنة 
توقفت كثي����را امام اهمية توفير 
البنك التمويل الالزم للقوانني التي 
يصدرها مجلس األمة مثل توفير 
الرعاية السكنية ل� 45 الف امرأة 
حتتاج للسكن، وفتح طلب الرعاية 
لالبن االصغر، والتثمني حتى 300 
الف دينار وذلك في حال اقرار تلك 

التعديالت على القوانني.
بأن����ه قادر على  البنك  وأفاد 
توفي����ر التمويل الالزم لذلك وأن 
توفير الرعاية الس����كنية للمرأة 
يعتمد على إنشاء صندوق مببلغ 
500 مليون دين����ار كما جاء في 

التعديالت القانونية.
وشدد عبدالصمد على ضرورة 
التنس����يق بني اهداف وتقديرات 
 2011/2010 الس����نوية  اخلط����ة 
وامليزانية وبرنامج عمل احلكومة 

واخلطة متوسطة املدى.

وطالب����ت اللجن����ة بتوضيح 
آلية التنسيق بني بنك التسليف 
واالدخار واملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية ووزارة املالية عند تقدير 
امليزانية وتزويد اللجنة بنسخة 

من املراسالت بهذا الشأن.
وأوص����ت اللجن����ة بتفعي����ل 
االجتماع����ات املباش����رة لتوفير 
الوقت والتنس����يق وتطوير آلية 

اتخاذ القرارات.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة 
الحظت املغاالة في تقدير احتياجات 
البنك م����ن التمويل، وافاد البنك 
بأن جملة االقراض للسنة املالية 
2011/2010 تبلغ 206 ماليني دينار، 
منها 95 ملي����ون دينار التزامات 
سابقة، 111 مليون دينار املنصرف 
على 17 شهرا، من هنا يالحظ ان 
املقدر يكون اكبر من املتوقع صرفه 

في هذه السنة.
وق����ال عبدالصمد بأن اللجنة 
الحظت انخفاض عوائدا الستثمار 

في بنك التسليف واالدخار.
وافاد البن����ك ان دوره خدمي 
يقدم قروض الرعاية الس����كنية 
وليس استثماريا، ويهدف البنك 
امواله، لذلك يتحفظ  الى حماية 
في مجاالت االستثمار، ويستثمر 

اموال����ه في االنش����طة املضمونة 
كالودائ����ع، وال يس����تثمر امواله 

خارج الكويت.
وال يضارب ف����ي العمالت أو 
مجاالت االستثمارات ذات املخاطر 
العالية او صعبة التسييل وحتى 
اآلن لم تصدر الئحة االس����تثمار 

للبنك.
ب����أن تقوم  اللجنة  اوص����ت 
اجلهات املتخصص����ة في الدولة 
باستثمار فوائض البنك وخاصة 
ال� 500 مليون دينار احملصلة من 
الصندوق الكويتي للتنمية والتي 
يدف����ع عنها البنك فوائد اكبر من 
العوائد احملصلة من استثمارها 
وذلك مع تأييده لئال يدخل البنك 
في مجاالت استثمارية ليست من 

اختصاصاته الرئيسية.
واكد عبدالصمد على ضرورة 
شغل الوظائف الشاغرة في البنك 
وزيادة نسبة احالل الكويتيني محل 
الوافدين وترشيد مصاريف الباب 

االول للرواتب واملزايا.
وافاد البنك بان زيادة الرواتب 
ترج���ع الى التكالي���ف الالزمة 
الك���وادر والزيادات  لتطبي���ق 
الدرجات  احلتمية وزيادة عدد 
والقرارات احلكومية بزيادة من 

تق���ل مرتباتهم عن 1000 دينار 
مببلغ 50 دينارا.

واوضح عبدالصمد ان اللجنة 
بحثت اس����باب زيادة مخصص 
انخفاض اعادة تقييم اسهم الى 4.5 
ماليني دينار في ميزانية 2011/2010 
مقابل 0.5 مليون دينار في ميزانية 

السنة السابقة.
وطالب����ت اللجن����ة بتزويدها 
بأسس تقدير هذه املخصصات، 
اعداد  االلت����زام بقانون  ومراعاة 

امليزانية.
واشار عبدالصمد الى مالحظة 
مضاعفة تقديرات بعض البنود مثل 
برامج وتراخيص احلاسب اآللي، 
وبند ايجارات االثاث والتجهيزات 

وغيرها.
اللجن����ة تزويدها  وطالب����ت 
املناقصات واالسترشاد  باسعار 
الس����ابقة  الس����نوات  بتقديرات 

لترشيد املصروفات.
التأخر  الى  ولفت عبدالصمد 
في تنفيذ املبنى الرئيسي للبنك 
في جنوب السرة ومرور اكثر من 
خمس سنوات مالية متتابعة دون 
االنتهاء منه، وزيادة التكلفة الكلية 
من  9.8 ماليني دين����ار الى 22.1 

مليون دينار.

عق���د النائب صالح عاش���ور لقاء 
مفتوحا في الدائرة االولى في منطقة 
الرميثية وسط حضور الفت وكثيف 
من اهالي الدائرة. وأوضح عاشور خالل 
اللقاء الكثير م���ن القضايا املطروحة 
على الس���احة البرملانية والسياسية، 
حيث حتدث حول ما يحصل في مجلس 
التشريعي احلالي  الفصل  االمة خالل 
وقرب انتهائه أو بعض القضايا التي 
متت مناقش���تها، مس���تعرضا بدايات 
املجلس في دور االنعقاد باالستجواب 
وأبرزها استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قضية 
الش���يكات، مثنيا على مواجهة رئيس 
الوزراء االستجواب في قاعة عبداهلل 

السالم.
وشدد عاشور على ان االستجواب 
لم يعط مهلة للحكومة للعمل مبعنى 
ان اول استجواب مت تقدميه بعد اسبوع 
فقط من عمل مجلس االمة وهي مدة ال 
تكفي لتقييم عمل احلكومة، كما ان احد 
االستجوابات جاء بناء على قسم احد 
املرشحني واستجواب آخر كان ردة فعل 
على االنتخابات الفرعية ألحد النواب 
وآخر كان بناء على موضوع القضايا 
احملالة الى أمن الدولة، مشيرا في الوقت 
ذاته الى ان هناك أساسني في االستجواب، 
االول هو املخالفة الواضحة والصريحة 
التجاوزات  القانون، والثاني  وكس���ر 
املالية الصارخ���ة والواضحة ومن ثم 
يجب ان يتم االستجواب من خالل عدة 
مراحل وهي السؤال البرملاني واستدعاء 
الوزير في اللجنة املختصة ومناقشة 
الس���ؤال حتت قبة البرملان وتشكيل 
جلنة حتقيق في املوضوع والوقوف 
على حيثيات هذا االستجواب ومن ثم 
اذا لم تكن هن���اك أي اجابة أو تعاون 
يتم تقدمي االس���تجواب، وهذا ما درج 

عليه العمل السياس���ي داخل الكويت 
وخارجها، وأوضح عاش���ور انه يجب 
عدم تخطي هذه اخلطوات، وان يلتزم 
النواب بهذه اخلطوات وذلك لكيال يفقد 

مجلس االمة قيمة االستجواب.
وعلى خلفية استجواب النائب خالد 
الطاحوس لرئيس مجلس الوزراء، قال 
النائب عاشور ان موقفه أو رأيه هو انه 
لن يستبق االحداث، كما ان من حق أي 
عضو االستجواب، لكن هذا االستجواب 
ال يختلف عن بقية االس���تجوابات في 
بعض القضايا، كما انه ال يوجد في هذا 
االستجواب أي تنسيق مع باقي الكتل 
واالعضاء في مجلس االمة، وايضا عدم 
التدرج في عملية احملاسبة، مبعنى ان 
املسؤول عن املصانع هو الهيئة العامة 
للصناعة حت���ت رقابة وزير التجارة، 
حيث لم تتم مساءلة وزير التجارة أو 

استدعائه.
وعلق عاشور على تقدمي اقتراحات 
تعديل الدستور، مؤكدا ان االختالف ليس 
على املبدأ، وامنا على مواد الدس���تور 
الت���ي يجب ان تعدل وكيفية تغييرها 
وم���ا هي اآللية وما هي االش���تراطات 
وكيفية التقدير، وشدد على انه ال توجد 
مشكلة دستورية في تعديل الدستور، 
ولكن هناك مشكلة بعدم وجود غالبية 
نيابية بتعديل الدستور، بل هناك غالبية 
حكومية تؤيد ذلك، وبالتالي مع وجود 
الغالبية احلكومية هناك تخوف كبير من 
أال تصب التعديالت في صالح املواطنني 
والدميوقراطية وان التعديالت ال تكون 
نتيجتها مزيدا من احلرية والدميوقراطية 

كما تنص املواد من 174 وما فوق.
واس���تغرب النائب عاشور اعتبار 
القضي���ة الرياضية ه���ي امل الكويت 
الوحيدة، وان حلت  الكويت  ومشكلة 
القضية الرياضية حتل جميع املشاكل، 

مؤكدا ان القضية الرياضية خرجت عن 
االطار احمللي، وان م���ا ادى الى وقف 
الرياض���ة الكويتية هو وجود اطراف 

متصارعة وظروف غير متعاونة.
مؤكدا انه قال في وقت س���ابق ان 
هن���اك قطبني مختلف���ني ومتعارضني 
على القضية الرياضية، مش���ددا على 
ان املشكلة الرئيسية عدم وجود حيادية 
لدى جلنة الشباب والرياضة في مجلس 
االمة، بل أصبحت اللجنة احد عناصر 
التأزمي واخلالف، مبعنى انه لو كانت 
جلنة الشباب والرياضة محايدة، لكان 
اليوم دورها قويا ومؤثرا في حل املشكلة 

الرياضية.
وأش���ار عاش���ور الى ان احلكومة 
مس���ؤولة مس���ؤولية مطلقة عن حل 
مشكلة الرياضة في الكويت ومحاولة 
فرض هيبة الدولة ف���ي هذه القضية 
ودع���وة جميع االط���راف ألن تتحمل 
مسؤوليتها ويتم تطبيق القوانني النافذة 

والصادرة باسم صاحب السمو األمير، 
وبالتالي ننتهي من هذه القضية، داعيا 
احلكومة الى ان تتحمل مس���ؤوليتها 
وتطبق القوان���ني واألحكام القضائية 
الصادرة من القضاء الكويتي واحترام 

القرارات واألحكام الصادرة من األحكام 
الدولية والتي أفات وأنصفت الكويت في 
قضايا كثيرة أبرزها قرارات األمم املتحدة 
بإع���ادة حترير الكويت والتعويضات 
عن طريق األحكام اخلارجية التي يجب 

أن نحترمها.
من ناحية أخرى اس���تغرب النائب 
عاشور زيادة وكثرة عدد طلبات رفع 
احلصانة البرملانية عن النواب والتي 
وصلت إلى 50 طلبا ومنها هو في قضايا 
االنتخابات الفرعية وقضايا الصحافة 
واملرئي واملسموع والتعدي على اآلخرين 
سواء بجنح صحافة أو بعض القضايا 
اجلنائية، وقال ان اخلمسني طلبا طالت 
نحو 24 نائبا مبعن���ى نصف أعضاء 
مجلس األمة لديهم قضايا في النيابة 
العامة وهناك عالمة استفهام تشير الى 
أن هناك انحرافا عن العمل البرملاني من 
قبل أعض���اء مجلس األمة وأن النائب 
يجب أن يكون الق���دوة الطيبة ألفراد 

املجتمع وأن يطبق القانون.
وأش����اد النائ����ب عاش����ور ببعض 
التي تسجل للمجلس على  االجنازات 
الرغم من هذه املشاكل والقضايا التي 
نعيشها منها املوافقة على قانون القطاع 
األهل����ي الذي كان تعديال على القانون 
الرئيسي الذي صدر عام 1964 بعد مرور 
أكثر من 24 سنة على سريان هذا القانون 
وأيضا أصدر املجلس تعديالت واضحة 
على قانون املعاقني الذي يخدم هذه الفئة 
املهمة والشريحة التي البد أن حتترم 
من الدولة وممثلي الشعب كما أضاف 
املجلس على القانون مس����اواة املعاق 
من أب كويتي ومع����اق من أم كويتية 
الذين عانوا س����ابقا كثيرا بسبب عدم 
املساواة كما أصدر مجلس األمة قانون 
امل����دن العمالية فاليوم الكل يعاني من 
س����كن العزاب في املناطق الس����كنية 
مثل مناطق شرق والصوابر وخيطان 
والرميثية والساملية وبنيد القار وقضية 
اإلقامات وجتارة اإلقامات، والشيء اآلخر 
هو قانون محطات الكهرباء مبشاركة 
شعبية مبعنى أن تكون محطات الكهرباء 
القادمة لشركات مساهمة 50% من أسهم 
هذه الشركات وتكون للمواطنني وبهذا 
سيشارك املواطنون في محطات الكهرباء 
من خالل أس����هم و24% للشركات التي 
تدخ����ل مزايدة والبقي����ة للحكومة مع 
وجود السهم الذهبي باالضافة الى قوانني 
املستودعات احلكومية والقضايا املتعلقة 
النائب  بقانون الصحابة.واستعرض 
صالح عاشور اجنازاته الشخصية في 
دور االنعقاد احلالي والتي قدم من خاللها 
25 سؤاال إلى مختلف الوزراء و15 اقتراحا 
برغبة و29 اقتراحا بقوانني وس���اهم 
بطلب 7 مناقشات عامة وشارك ب� 45 
قانونا منجزا من خالل 85 مشروع قانون 
قدم من احلكومة، وفي اجلانب اآلخر قدم 

عاشور قانونا منفردا بالنسبة للحقوق 
املدنية واالجتماعي���ة للمرأة واوضح 
من خالله حق���وق املرأة بصورة عامة 
واملرأة املتزوجة من غير كويتي سواء 
بالنسبة حلقوق التعليم والعالج املجاني 
وكذلك تعديالت على قوانني اجلنسية 
كما ش���ارك وقدم ف���ي قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعي���ة للبدون وكذلك 

قانون املرافعات وقانون القضاء.
وأوضح عاشور موقفه مع قانون 
الذي حاز  القروض  إس����قاط فوائد 
أغلبية برملانية وأيضا موقفه الرافض 
لقانون اخلصخصة واخلطورة التي 
سيواجهها في العشر سنوات القادمة 
وذلك بس����بب عدم ملكية احلكومة 
للكهرب����اء وال امل����اء وال القطاعات 
النفطي����ة وال القطاعات البس����يطة 
مثل الفحص الفني وشركات البريد 
واملطاحن وشركة األسماك واخلطوط 
الكويتي����ة فجميعها س����تكون ملك 
الشركات اخلاصة وخطورتها تأتي 
بإنهاء خدمات الكويتيني وذلك حدث 
في الس����نوات املاضية على خلفية 
األزمة االقتصادية واستخدمت أول 
خط����وة بإنهاء خدم����ات املئات من 
الكويتيني ولذلك يجب على احلكومة 
تأمني رواتب املس����رحني من القطاع 

اخلاص.
وفي النهاية فتح عريف احلفل محمد 
الهندال باب النقاش للحضور في اللقاء 
املفتوح مع أهالي الدائرة األولى ليناقشوا 
النائب عاشور حيث مت تبادل األسئلة 
واإلجابة عنها مع تقدمي بعض املقترحات 
واالستفسارات وكان الهندال بدأ اللقاء 
بحديث عن مجريات األحداث السياسية 
والبرملانية ومراحل التصعيد السياسي 
الس����لطتني وتقدمي االستجوابات  بني 

باالضافة الى اجنازات املجلس.

الزميل محمد الهندال يدير اللقاء 

جانب من احلضور

افتـتـاح أول فــرع لسـلـسـلة دجــاج شــيـكـيــنـغ فـي الكـويـت 
تفتتح سلســــلة مطاعم دجاج 
شــــيكينغ العاملية أول فرع لها 
الكويــــت في منطقة  في دولة 
البحر ســــنتر  حولــــي مجمع 
يوم اجلمعــــة املقبل الرابع من 
يونيو اجلاري .. حيث يشارك 
في حفل االفتتــــاح أبطال قناة 
األطفال العربية الشهيرة طيور 
الفضائية.تبدأ فقرات  اجلنــــة 
السادســــة مساء  االفتتاح في 
بفقرات تقدمها فرقة الســــنافر 
الكويتية بقيادة الفنان بســــام 
الثامنة  البارود وتستمر حتى 
مســــاء حيث ينطلق أول فرع 
فــــي الكويــــت ملطاعــــم دجاج 
شــــيكينغ العامليــــة ويتضمن 

حفــــل االفتتــــاح أغانــــي لألطفال 
وشــــخصيات كرتونية وتوزع من 
خالله العديد من اجلوائز والهدايا 
املجانيــــة وجتري فيه مســــابقات 
وألعــــاب لألطفال ، كمــــا توزع من 
خالل حفل االفتتاح تذاكر مجانية 
جلميــــع العاب فروع شــــركة طفل 
املستقبل في دولة الكويت. وميتاز 
دجــــاج شــــيكينغ املقلــــي بطعمه 
اللذيــــذ الذي حــــاز علــــى إعجاب 
فــــي دول اخلليج منذ  املســــتهلك 
تقدميه للمرة األولى في عام 2000 

وقد اســــتطاع دجاج شــــيكينغ أن 
يكسب سمعة طيبة بفضل جودته 
العاليــــة وطعمــــه الفريــــد والذي 
مييزه نكهته املكتســــبة من مزيج 
التي جتمع  الوصفــــات  خاص من 
أفضل األعشاب والتوابل الطبيعية 
ما يجعلــــه االختيــــار املفضل بني 
املنتجات املنافســــة. وبافتتاح فرع 
البحر  دجاج شــــيكينغ في مجمع 
سنتر في حولي تكون الكويت قد 
انضمت إلى العديد من الدول التي 
يوجد بها مطاعم دجاج شــــيكينغ 
حول العالم ومنها دبي والشــــارقة 

وأبو ظبــــي وســــلطنة عمان 
واململكــــة األردنية الهاشــــمية 
الســــعودية  العربية  واململكة 
وأملانيا والهند وماليزيا وقطر 
والبحريــــن والســــودان حيث 
تضــــم املجموعــــة العديد من 
الفــــروع فــــي أنحاء الشــــرق 
األوسط وأســــيا ، كما تخطط 
السلسلة الفتتاح فروع أخرى 
الــــدول األخرى  مــــن  في عدد 
في جنوب شــــرق أســــيا. وقد 
انطلقت سلســــلة فروع دجاج 
شــــيكينغ من دبــــي باإلمارات 
العربية املتحــــدة في اإلمارات 
بواســــطة مجموعة شــــركات 
فــــي مجاالت  الرائدة  البيــــان 
الرعاية الصحيــــة وتنقية وتعبئة 
مياه الشــــرب ومطاعــــم املأكوالت 
الســــريعة .. ولهــــذا جنــــح دجاج 
فــــي اكتســــاب ثقــــة  شــــيكينغ 
املســــتهلكني في جميع الدول التي 
توجد بها مطاعم دجاج شــــيكينغ 
بســــبب التزامــــه مبعايير اجلودة 
الصحية والتــــي حرصت على أن 
الدجــــاج بدون دهون  تقدم وجبة 
وخفيفة وذات طعم لذيذ باإلضافة 
إلــــى كونها حــــالل ومذبوحة وفق 

قواعد الشريعة اإلسالمية .


