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اكد النائب صالح عاشور ان 
دور االنعقاد احلالي ملجلس االمة 
بدأ بتصعيد سياسي من خالل 
تقدمي 5 اس���تجوابات، ثم جاء 
بعدها استجواب وزير االعالم 
لتختتم االمور باستجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء املقدم من 

النائب خالد الطاحوس.
واشار عاشور، خالل اللقاء 
املفتوح الذي عقده مع ناخبات 
الدائرة االولى مساء اول من امس، 
ان مش���كلة هذه االستجوابات 
تكم���ن ف���ي انه���ا تفتق���ر الى 
التنسيق النيابي، وواضح انها 
افعال بسبب االنتخابات  ردود 
الفرعية وقضايا امن الدولة وقد 
اخذت هذه االستجوابات الطابع 
الش���خصي وليس السياس���ي 
انه وللمرة  والرقابي، وأضاف 
االول���ى عربي���ا يقب���ل رئيس 
السياسية  احلكومة املس���اءلة 
ويصعد ملنصة االستجواب وهذه 
سابقة تس���جل للدميوقراطية 

الكويتية.
وزاد عاشور ان هذا املجلس 
اول مجل���س يطرح فيه قضية 
تعديل الدستور بشكل واضح، 
حي���ث ان املذكرة التفس���يرية 
بين���ت انه يج���ب تعديله بعد 
مرور خمس سنوات من العمل 

به لكن نقول ال لتعديل الدستور 
ألن الغالبية املوجودة حكومية، 
وبالتالي اي تعديل سينتقص 
من احلريات الشعبية، ونحن 
مع تعديل الدس���تور ملزيد من 

احلريات والدميوقراطية.
واوضح عاش���ور ان هناك 
مشكلة اخرى واجهت املجلس 
احلالي وهي املشكلة الرياضية 
ونتيجة للخالفات بني شخصيات 
الرياضة  رياضي���ة مت وق���ف 
الكويتية وحكم احملكمة بعودة 
فؤاد الفالح رئيسا للهيئة العامة 
للشباب والرياضة خطوة اولى 
الرياضي في  الصالح املس���ار 

الكويت.
ان���ه وعلى  وبنينّ عاش���ور 
الرغ���م من هذه املش���اكل التي 
مر بها املجل���س احلالي، اال ان 
له جانبا مشرقا وعمليا حيث 
ان هناك جه���ودا متواصلة في 
جلانه اثمرت عن اقرار العديد من 
القوانني واهمها قانون العمل في 
القطاع االهلي وهو احد اسباب 
رفع التحفظ الدولي على الكويت 
في قضايا حقوق االنسان، وكذلك 
اقرار قانون املعاقني ومتيز  مت 
هذا القانون عن الس���ابق بأنه 
ل���م مييز بني املع���اق الكويتي 
وابن الكويتية وينظر للجميع 

من ناحية االنسانية واملساواة 
ب���ني املعاقني ونح���ن نحرص 
دائما على هذه املس���اواة وهذا 
ما مييز قوانني اخرى منظورة 
مث���ل قانون احلق���وق املدنية 
واالجتماعي���ة للمرأة الكويتية 
وقان���ون اجلنس���ية، وأضاف: 
ان املجل���س احلالي وافق  كما 
على قانون ش���راء املديونيات 
ورفعه للحكومة ولكنها أرجعته 
وسنستمر به في دور االنعقاد 
املقبل، لكن اذا متت املوافقة على 
قانون املعسرين فسيؤثر عليه، 
مشيرا الى ان املجلس حرص على 

حل مشكلة غير محددي اجلنسية 
من خالل تقدمي اقتراح بقانون 
احلقوق املدني���ة واالجتماعية 
له���م، ونتمنى ان ي���رى النور 
لرفع معاناته���م، خصوصا ان 
اجتم���اع جنيڤ االخير خطوة 
موفقة ودافع للحكومة حلل هذه 

املشكلة.
وأشار عاشور في كلمته امام 
الناخبات الى ان قانون احلقوق 
املدني���ة واالجتماعي���ة للمرأة 
الكويتية يحتوي على اكثر من 
36 مادة تعنى بالتقاعد واالسكان 
والتعليم والعالج وغيرها من 

القضايا املهمة بالنسبة للمرأة 
الكويتية، قائ���ال انه الول مرة 
تشارك اربع نائبات في املجلس 
اال انه مع األسف اختلفت نظرتهن 
عن نظرة املجلس السابق لهذا 
القانون حيث اننا نهدف العطاء 
دور اكبر وامتيازات اكثر للمرأة 
خصوصا احتساب تفرغها لتربية 
ابنائها جزءا من الدخل القومي 
وهذا الش���يء لي���س من وحي 
خيالنا بل معمول به في بعض 
الدول ولألس���ف جلنة املرأة لم 
توافق على ثالث قضايا اساسية 
بالقانون وه���ي التقاعد للمرأة 

بعد 15 س���نة من العمل وإلغاء 
التمييز بالتقاعد والنظر لعملها 
دون النظر حلالتها االجتماعية 
واستطعنا أخذ موافقة التأمينات 

على ذلك.
وقال عاش���ور: كما طالبنا 
بصرف مكافأة لربة املنزل ولم 
توافق اللجنة على ذلك، وطالبنا 
كذلك بتغيير مفهوم االسرة في 
قانون االسكان وفي حال اقراره 
يعطي املرأة احلق في فتح ملف 
اسكاني أسوة بالرجل كما كان 
معموال به قبل عام 1992، كذلك 
استطعنا بالتوافق مع احلكومة 

اقرار صرف العالوة االجتماعية 
للمرأة الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي والتي ال يتقاضى زوجها 
املكافأة االجتماعية وسيدرج ذلك 
في القانون اجلديد للمرأة وكل 
هذه حقوق وليس���ت امتيازات 
لها ونتمنى ان ترى هذه احللول 

النور بالقريب العاجل.
وبني عاشور اننا بصدد تقدمي 

قانون متكامل حلماية الطفل.
بع���د ذلك أوضح عاش���ور 
رأيه في قان���ون اخلصخصة، 
مبينا ان مفه���وم اخلصخصة 
ه���و عجز احلكوم���ة عن ادارة 
املؤسس���ات بالدولة ونقول ان 
املؤسس���ات احلكومية ان متت 
ادارتها بش���كل علم���ي وإداري 
صحيح فستكون منتجة كما هو 
احلاصل في مؤسسة التأمينات 
ومعهد االبحاث وجامعة الكويت 
وبالتالي ال يعني هذا ان انتاجية 
املوظف الكويتي متدنية ولكن 
بالوقت نفسه هناك مؤسسات 
حتتاج العادة النظر بها وادارتها 
بنظام اخلصخصة مثل اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة حيث انها 
اداري وبلغ  تعاني من تضخم 
عدد العاملني بها 5800 موظف 
رغم ان أسطولها يتكون من 18 
طائرة لذلك نح���ن مع التدرج 

باخلصخصة في املشاريع غير 
الناجحة ثم االنتقال للمشاريع 
الناجحة وليس العكس وكما هو 
حاصل في هذا القانون خصوصا 
ان القط���اع اخلاص غير مؤهل 
حتى اآلن والدليل تقليل وتسريح 
الكويتيني  العديد من املوظفني 

في الفترة السابقة.
وبخصوص مشكلة الساملية 
أشار عاش���ور الى صدور قرار 
باملوافقة من قبل املجلس البلدي 
باستمالك املنطقة من خالل تقرير 
اللجنة الفنية واعترض على هذا 
القرار وزي���ر البلدية، وبدورنا 
كنواب للدائرة اجتمعنا مع رئيس 
الوزراء ووعدنا بإعادة النظر في 
هذا املوضوع ومت تشكيل جلنة 
ثالثية لدراسة املوضوع مشكلة 
م���ن وزراء االس���كان والبلدية 
النهائي  واملالية وننتظر احلل 
خالل شهرين. بعد ذلك استعرض 
عاشور اجنازاته الشخصية في 
املجلس حيث اوضح انه خالل 
هذه السنة قدم 47 سؤاال برملانيا 
في مختلف القضايا و15 اقتراحا 
برغبة و29 اقتراحا بقانون و7 

طلبات مناقشة.
وف���ي اخلت���ام مت فتح باب 
األسئلة مع احلاضرات واالستماع 

ملشاكلهن ومالحظاتهن.

اللجنة اإلعالمية النسائية للنائب صالح عاشور اشرفت على تنظيم اللقاءالزميل محمد الهندال أدار اللقاء

)متين غوزال( صالح عاشور أثناء حديثه لناخبات الدائرة األولى

متابعة حلديث عاشورناخبات من الدائرة حضرن لقاء عاشور جانب من احلضور

اكد النائب صالح املال ان مفتاح حل االزمة الرياضية الكويتية بيد س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، مطالبا اياه بالتحرك اجلدي لتطبيق 
القوانني الرياضية بحذافيرها. وقال املال في تصريح للصحافيني: ان ما حدث 
في احتاد كرة القدم ما هو إال احتالل من الشيخ طالل الفهد ملقر االحتاد وليس 
تس���لما له، لعدم صدور حكم من القضاء الكويتي بتسليمه املقر. واشار املال 
الى ان من يجب ان يس���تجوب بس���بب األزمة الرياضية ليس وزير الشؤون 
والعمل د.محمد العفاس���ي، ولكن من هو اعلى من العفاسي وهو سمو رئيس 

الوزراء، مؤكدا انه س���يقوم باستجوابه اذا لم يقم بتطبيق القوانني الرياضية 
الكويتية على اجلميع خاصة القانون رقم 5 لسنة 2007. وأوضح املال ان قرارات 
احملكمة الرياضية الدولية غير ملزمة للكويت، مشيرا الى ان احلكومة سبق ان 
عارضت جلوء احتاد العمال الكويتي الى منظمة العمل الدولية، وتساءل: وهل 
هو حالل في الرياضة وحرام الحتاد العمال االس���تعانة باملنظمات الدولية؟! 
ووصف احملكمة الرياضية الدولية »كاس« بأنها جلنة حتكيمية وليست محكمة 

باملفهوم التقليدي للقضاء، لعدم جواز استئناف قراراتها.

المال: استجواب رئيس الحكومة في حال عدم تطبيق القوانين الرياضية بحذافيرها

خالل لقاء مفتوح عقده مساء أول من أمس مع ناخبات الدائرة االنتخابية األولى

عاشور: سنواصل العمل لتمرير قانون
شراء مديونيات المواطنين في دور االنعقاد المقبل
  نه�دف إلعط�اء الم�رأة دورًا أكبر من خ�الل إلغ�اء التمييز ف�ي التقاع�د ومنحها 
امتي�ازات أكث�ر واحتس�اب تفرغه�ا لتربي�ة األبناء ج�زءًا من الدخ�ل القوم�ي للدولة 
  المجل�س الحال�ي ل�ه إنجازات واضح�ة من خالل إق�رار قانون�ي العمل في القط�اع األهلي 
و»المعاقي�ن« الذي أنصف هذه الفئ�ة ونتمنى إنجاز قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنس�ية

النيباري: »المعارضة« 
اليوم غير واضحة المعالم

نفى أن يكون المنبر الديموقراطي تسبب في إضعافها 

نفى النائب السابق واالمني 
العام للمنب���ر الدميوقراطي 
عب���داهلل النيباري ان يكون 
املنبر الدميوقراطي قد تسبب 
في اضعاف فكرة قيام التحالف 
الدميوق����راطي  الوطن������ي 
الق���وى  كمظل���ة جتم������ع 

الوطني���ة. 
النيباري جاء خالل  كالم 
حديثه للزميل عمار تقي في 
برنامج بني الس���طور والذي 
سيعرض مساء اليوم االربعاء 
في متام الس���اعة العاش���رة 

مساء. 
النيب���اري وفي س���ياق 
حديث���ه عن جتربة التحالف 
الوطني اشار الى ان التحالف 
املنبر  انشئ ملعاجلة جتربة 
الدميوقراط���ي لكن التحالف 
الوطني لم يتط���ور وكذلك 

املنبر.
وعن تقييمه لوضع املنبر 
الدميوقراطي اقر االمني العام 
للمنبر عبداهلل النيباري بأن 
املنبر اليوم »ضعيف« والدليل 
تراجع عدد مرشحيه بشكل 
كبير، لكنه اشار الى ان احلالة 
التي تعتري املنبر اليوم هي 
حالة سائدة في بقية التيارات 

السياسية.
من جانب آخر، اشار النائب 
السابق عبداهلل النيباري الى 
ان املعارض���ة اليوم تختلف 
الس���ابق،  عن املعارضة في 

حيث ان املعارضة في السابق 
كان���ت معارض���ة م���ن اجل 
حتقيق التنمية واالصالح اما 
اليوم فباتت غير  املعارضة 
واضحة املعالم وغير منسجمة 
ف���ي قضاياها، وعن رأيه في 
املقدمة مؤخرا  االستجوابات 
اش���ار النيباري الى ان كثرة 
التهديد باالستجوابات اضعفت 

هذه االداة.
معتب�������را  ان بع������ض 
االستجوابات كان الهدف منها 
انتخابية،  حتقي���ق مصال���ح 
وحول الدعوة النتخابات مبكرة 
استغرب النائب السابق عبداهلل 
النيباري اط���الق هذه الدعوة 
معتبرا اياها انها قراءة مستعجلة 
لألمور، رافضا في الوقت ذات 
بأن���ه  وصف املجلس احلالي 

مجل��س كارثي.

عبداهلل النيباري


