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خالل الندوة التي أقامها خالد الشليمي في منطقة الجهراء

نواب: رحيل الحكومة مطلب ضروري لوقف مسلسل تدهور األوضاع العامة

د.سلوى اجلسار د.أسيل العوضي

..والنائب مبارك الوعالن ..والنائب د. ضيف اهلل أ بو رمية ..والنائب د. جمعان احلربش متحدثا النائب علي الدقباسي يلقي كلمته 

أبورمية: إنجازات الحكومة فس�اد سياس�ي وش�راء الذمم والتدخل في االنتخابات الدقباس�ي: س�نذهب إلى ما يمكن فعله ضمن إطار الدستور للوصول إلى نهج جديد

البراك: الكلمة للش�باب وس�نكتفي بحمل العل�م والحضور بين صف�وف الجماهير الحرب�ش: التجم�ع لي�س ض�د النظ�ام والش�عب الكويت�ي يحب أس�رة الحكم
رشيد الفعم

طالب عدد من النواب واملهتمني بالش����أن السياسي بضرورة رحيل 
حكومة الش����يخ ناصر احملمد وتش����كيل حكومة جديدة برئيس جديد، 
مؤكدين على اهمية العمل على تغيي����ر النهج الذي اتبعته احلكومات 
السابقة للوصول الى انهاء العديد من املشاكل واالخفاقات التي متر بها 

الكويت وكان العجز عن معاجلتها واضحا خالل الفترة السابقة.
وذهب بعض املشاركني الى ابعد من استقالة احلكومة مطالبني بأن 
يكون التغيير شامال من خالل حل مجلس االمة وانتخاب مجلس جديد 
ميك����ن من خالله ترجمة رغبات املواطن����ني. اول املتحدثني كان النائب 
علي الدقباس����ي الذي أكد ان املطالب تنطلق من نصوص الدستور بعد 
توقيع النواب على كتاب عدم التعاون وجتدد في االس����تجواب االخير 

الذي ارتفع فيه العدد من 21 إلى 22 ضد رئيس احلكومة.
ولفت في الندوة التي اقامها املرش����ح السابق في مجلس االمة خالد 
الش����ليمي في اجلهراء امس االول الى أن االمر لم يعد ترفا سياسيا بل 
ألجل اهلل ثم للكويت ثم لألمة، مشيرا إلى أن االجتهاد كان كبيرا لرؤية 

مستقبل أفضل للبلد.
وذكر أن البلد يحتاج إلى رئيس وزراء جديد يوقف مسلسل تدهور 
االوضاع العامة في البل����د في جميع القطاعات احلكومية، الفتا إلى أن 
الن����واب لم يقفوا متفرجني بل سيس����اهمون في اخ����راج البلد من هذا 
التراجع مستشهدا بقوانني واقعة كاملرئي واملسموع واملعاقني والرياضة، 
وطالبي التوظيف، مش����يرا إلى ان النواب شركاء في املساءلة واختيار 
س����مو الرئيس من اختصاص س����مو األمير ولكن من حق النواب ابداء 
الرأي والتعليق، مس����تدركا هناك كلمة حق يجب أن تقال ان احلكومة 

غير قادرة على ادارة شؤون البلد.
وقال الدقباس����ي ان املرحلة املقبلة حتتاج مصداقية في التعامل مع 
رؤية جديدة تفرز الوحدة الوطنية وجميع اخلطابات لم تخل من االشارة 
بهذا الشيء ألن الواقع غير، مؤكدا أن »كذب« احلكومة موجود من خالل 

ضرب النواب وهدر كرامات الناس من خالل هذه احلكومة، الفتا إلى أن 
الوضع متدهور وهناك ترد كامل وفقدان للمصداقية في خطاباتها.

وذكر الدقباس����ي أن النواب مس����تعدون للرجوع إلى الش����ارع ألن 
اس����تمرار احلكومة ال ميثل الطموح وسنذهب الى ما ميكن فعله ضمن 

أطار الدستور قائال »نعم لنهج جديد ورؤية جديدة«.
 مضيف الندوة املرش����ح السابق خالد الشليمي كرر التأكيد على أن 
النهج اجلديد أعم من احلكومة والرئيس ونقصد به القيام على الشراكة 
احلقيقية ما بني النظام واألسرة والشعب، واستذكر قائال »ازدراء الشعوب 
لألنظمة أدى إلى سقوط النظام« موضحا أن التزوير باالنتخابات وإيصال 

االنبطاحيني إلى مراكز القرار أدى إلى سقوط كثير من األنظمة«.
وأكد أن الشعب الكويتي حريص على األسرة والنظام أكثر من بعض 
أفرادها، وطالب الشليمي احلكومة باإلصالح، ورئيس احلكومة حوله 
مستشارون وأعضاء منافقون يصورون لرئيس الوزراء في السابق أن من 
يتكلم ضدك »يبون راسك«، مستغربا استمرار الوزراء في هذه احلكومة 
رغم متاديها على النواب واملواطن����ني باالنتهاكات والضرب واملالحقة 
السياسية، مشيرا إلى أن أي رئيس وزراء جديد يجب أال يكون قد شارك 
في حكومة ناصر احملمد«. وبني أن أحد النواب املنبطحني اخلذالء رحب 

بضرب املواطنني والنواب، وضرورة مكافأة القوات اخلاصة.
 بدوره أكد احملامي أس����امة مناور أنه غي����ر مؤيد للتظاهرات إال أن 

السور اخلامس متحمس ألنهم »ملوا« من ممارسات احلكومة.
 وأض����اف أن الكويت متر بأكذوب����ة التنمية ألن ما حتقق منها على 
أرض الواق����ع ال يتعدى 14%، مؤك����دا أن التصريح اإلعالمي يقول %60 

محمال رئيس احلكومة املسؤولية الكاملة.
وذكر أن هناك من يروج لش����خص ما سيصبح رئيس وزراء، قائال: 
هذا االسم حقود جبان حسود، مشيرا إلى أن هناك أسماء كثيرة تستحق 
أن تتس����لم منصب رئيس الوزراء، مثل الشيخ أحمد احلمود والشيخ 

سعود الناصر والشيخ ناصر صباح األحمد.

النائب مبارك الوعالن أع����اد التأكيد على ضرورة ان تكون املرحلة 
احلالي����ة مفصلية ونختلف مع رئيس الوزراء بس����بب اعتبارها بأنها 
حكومة مثالية، محمال احلكومة سبب األزمات احلالية وسجلت بامتياز 
على مستوى احلكومات باالعتداء على كرامات الناس والضرب والسحل، 

مشيرا إلى أننا نعارض أسلوب احلكومة وليس أسرة احلكم.
واستغرب الوعالن هروب احلكومة من جلسة مناقشة قضية البدون 

وعدم تنفيذ قرارات املجتمع املدني.
وقال النائب جمعان احلربش إن التنازالت احلكومية لم تأت إال بعد 
س����قوط »البوعزيزي« ما يدل على أن األفعال احلالية تأتي بغير وعي، 
مش����يرا إلى أنه في عهد هذه احلكومة مت����زق املجتمع الكويتي بفضل 

االعالم الرخيص.
ولفت احلربش إلى أن أحد النواب قال املشكلة ليست برئيس الوزراء 
بل ف����ي 6 نواب فقط قائال »من أتى بهم ومن يقيلهم«، مش����يرا إلى أن 
التجمع لن يكون ضد النظام كما يصور البعض ألنه باختصار الشعب 

الكويتي يحب أسرة احلكم. 
وأكد احلربش أننا اآلن نحتاج إلى تعديل الدستور ألن الوضع اختلف 

عما كان عليه سابقا.
 من جانبه أكد الكاتب محمد عبدالقادر اجلاس����م انه في حالة نزول 
الشباب للش����ارع فان نواب احلكومة سيكونون مجبرين على التخلي 
عن الرئيس وانتهاء نهج ش����راء ضمائر النواب، مشيرا الى ان احلديث 
عن فساد النواب السياسي ليس حديث وهم وامنا حقيقة ثبتت لنا بعد 
تدخ����ل احلكومة في العديد من القضايا ومنها القضاة واإلعالم وتقييد 
احلريات، واش����ار اجلاس����م الى ان احلكومة وباختصار شديد ال تريد 
إدخال الشارع بالعملية السياسية وذلك النها تعرف ان الشارع هو من 

سيؤدي الى نهايتها فورا.
بدوره قال النائب د.ضيف اهلل ابورمية ان احلكومة احلالية لم تقدم 
أي اجنازات ولكن قدمت فسادا سياسيا وماليا وشراء للذمم وتدخال في 

االنتخابات ودفع أموال وأعالم فاسد، مستدركا »الهدف نغرق البلد«.
واش����ار إلى أن من أخطاء احلكومة ازدراء هيبة املراس����يم األميرية 
ودعمها لإلعالم الفاسد، وأشار إلى أن احلكومة تأخذ من أموال الشعب 
الكويت����ي لتفرق بينه، متحديا أي حكوم����ة التفرقة باملجتمع الكويتي 

ألنه مجتمع متماسك.
من جهته قال النائب مسلم البراك ان حركة »كافي« و»نريد« والسور 
اخلامس و»ارحل« التي جاء بها الشباب الكويتي هي حراك شعبي غير 

مقلد من اخلارج امنا نابع من داخلهم.
وأضاف أن املتحدثني يوم غد هم الش����باب فقط ونتشرف كنواب أن 

نحمل علم الكويت وجنلس بني صفوف اجلماهير.
وأك����د البراك ان املواطنني ازدحموا أم����ام صناديق االقتراع إلخراج 
أفضل النواب إال أن اإلقرار لم تشأ بذلك، مستدركا بأن حضور الشباب 
داعم أساس����ي لإلرادة لنردد جميعا »تسقط هذه احلكومة التي أساءت 
للبالد«، وأشار إلى أننا لسنا على خالف شخصي مع ناصر احملمد امنا 
مع سياسته وندعم مطالب الش����باب، مشيرا إلى أن من سيحاسب هم 

الشباب هم أطفالهم ونساؤهم ألنهم يحتاجون األفضل. 
وبني البراك أن يوم غد سيكون التغيير بفضل طوفان الشباب الذي 
س����يقول كلمته وسنكون مستمعني جيدين لهم بذلك اليوم، مشيرا إلى 

أن قاعة عبداهلل السالم لم تعد تستوعبنا مع احلكومة. 
بدوره أكد احملامي نواف س����اري املطيري أن الش����عب يريد حكومة 
جديدة بنهج جديد، مشيرا إلى أن الشعب في الوقت ذاته متمسك بالنظام، 
وأش����ار إلى أن هذه احلكومة ال يستحق أن تكون موجودة ألنها تشجع 

بعض أبناء األسرة على تهديد الناس بالقتل.
وأكد س����اري أن التهديد الذي جاءني من الشيخ ضاري الفهد ما يهز 
شعرة فينا، بدوره أكد الناشط السياسي طالل منيزل العنزي أن الوالء 
ألسرة احلكم ال تشوبه شائبة وأن حب الوطن والدستور يعمل اجلميع 

للحفاظ عليه.

العوضي: إنصاف المرأة بتوفير الفرص لها وليس بإقصائها
الجسار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: نحتاج للمزيد من القوانين

كمركز مالي عاملي.
أما عل���ى اجلان���ب االداري، 
الكويتية تتبوأ مناصب  فاملرأة 
قيادية عليا ادارتها بكفاءة وقدرة 
وجناح، كذلك انخراطها في السلك 
العسكري كتجربة جديدة أثبتت 
م���ن خاللها جناحه���ا ومتيزها 

وكفاءتها رغم حداثة التجربة.
وعلى الرغ���م من االجنازات 
الس���ابقة، اال ان هن���اك بعض 
احلاجات التي البد أن تكلل بالدعم 
من مجلس الوزراء ومجلس األمة 
وكل قوى املجتمع املدني كاحلاجة 
القوانني واالنظمة  الى مراجعة 
التي حتكم االحوال الشخصية 
في الكوي���ت لتحقيق مزيد من 
العدالة للنس���اء، كذلك احلاجة 
الى فتح املج���ال لها في بعض 
الوظائف التي مازالت مقتصرة 

على الرجال.
وعندما أصبحت املرأة الكويتية 
عضوا مبجلس األمة حترص على 
اقتراح القوانني ورقابة احلكومة 
في أدائها، بل شكلت جلنة خاصة 
مبجلس األمة وهي جلنة شؤون 
املرأة واألسرة الستيفاء نيل املرأة 

احلقوق الكاملة لها.
ولعل من االجن���ازات املهمة 
واملش���رفة والتي يجب التوقف 
عندها والتي دفعت بها النائبات 
مع اخوانه���ا النواب في مجلس 
األمة مشروع القانون الذي أقره 
الرعاية  مجلس األمة بتوفي���ر 
الس���كنية لفئ���ات عدي���دة من 

املواطنات الكويتيات.
اللجن���ة أيضا  وقد قدم���ت 
اقتراح���ا بقانون معروضا على 
اجللس���ة املقبل���ة ملجلس األمة 
لتعديل املرسوم بقانون رقم 15 
لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية 
بإضافة مواد عش���ر متنح املرأة 
من خاللها حقوق وظيفية عديدة 
حرمت منها، ووافقت اللجنة أيضا 
على مشروع قانون مت التصويت 
عليه في مجلس األمة وهو إضافة 
الى املرس���وم  مادتني جديدتني 
األميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون 
إقامة األجانب مبقتضاها بعض 
أوالد الكويتية من أب غير كويتي 

من رسوم اإلقامة.
كما تقدمت جلنة املرأة مبناقشة 
واعتماد مقترحات بشأن تعديل 
بعض أحكام قانون 1976/61 حول 
التأمين���ات االجتماعية والذي 
يقدم احلماية التأمينية للمواطن 

الكويتي.

العمل والقيادة والعلم واملعرفة، 
فاملرأة هي صانعة االجيال ونصف 
املجتمع ولها دور كبير في النهضة 
والتقدم ف���ي الكويت، لذلك فإن 
املجتمعات املتقدمة ال تغفل دور 
املرأة وتعم���ل على متكني املرأة 
في مختلف القطاعات سياس���يا 
واقتصاديا واداريا واجتماعيا، بل 
اعطائها كل حقوقها مساواة مع 
الرجل حتقيقا للتنمية والتقدم.

ونحن وهلل احلمد في الكويت 
حتظى امل���رأة باهتمام كفله لها 
الدستور الكويتي وبني حقوقها 
ومساواتها وتلقى الدعم املتواصل 
م���ن القيادة السياس���ية، ولعل 
احلدث األهم في السنوات املاضية 
هو متكينها سياسيا ووصولها الى 
مقعد البرملان الكويتي واملجلس 
البلدي ومتثيلها الكويت خارجيا 
حتى أبدعت في املجال السياسي 
ابداع���ا يجل���ب الفخ���ر للمرأة 
الكويتية على الرغم من حداثة 

دخولها املعترك السياسي.
كذلك للم���رأة الكويتية دور 
كبير في تقدم املجتمع الكويتي 
كونه���ا متثل نس���بة كبيرة من 
القوى العاملة في الدولة، وحققت 
الكويتية تقدما كبيرا في  املرأة 
مجال العلم واملعرفة، فمخرجات 
التعليم تش���ير الى تقدم املرأة 
وتفوقها في ه���ذا املجال، حيث 
نال���ت الدرجات العلمية املميزة 

مساواة مع أخيها الرجل.
أما في املجال االقتصادي فإن 
للمرأة الكويتية إسهامات كبيرة 
في دفع عجلة االقتصاد من خالل 
ترؤس بعض سيدات االعمال 
الكويتيات الشركات واملؤسسات 
االقتصادي����ة املهمة في الدولة 
والتي تدف����ع عجلة االقتصاد 
الكويتي وحتقق تطلعات القيادة 
احلكيمة ف����ي حتويل الكويت 

وأضافت العوضي ان حصول 
املرأة على حقوقها السياسية أجبر 
املشرع على االلتفاف الى قضاياها، 
مشيرة الى »التنافس احملموم من 
قبل أعض���اء البرملان والتيارات 
السياسية على تبني قضايا املرأة، 
وهذا التنافس واالهتمام هو ما كنا 
ننشده عندما طالبنا بحق املرأة 
السياس���ي«، ولكنها حذرت في 
الوقت ذاته من بعض املقترحات 
التي ظاهرها خدمة املرأة وباطنها 
التهميش واالقصاء، اذ ش���ددت 
عل���ى أن »من يرد انصاف املرأة 
وحتسني وضعها املعيشي عليه 
أن يتقدم مبقترحات توفر الفرص 
الوظيفي  التطور  أبواب  وتفتح 
الذي يوصل املرأة الى مراكز صنع 
القرار، وليس إيجاد االعذار حلمل 
النساء على العزوف عن العمل 

والعطاء«.
وختمت العوضي قائلة: على 
الرغم مم���ا حتقق حتى اآلن، إال 
أنه الي���زال ال يلبي الطموح وال 
يحقق احلد االدنى من اإلنصاف 
املستحق للمرأة الكويتية، لذلك 
على املجلس واحلكومة مسؤولية 
كبيرة في العمل والتعاون لتحقيق 
املساواة بني الرجل واملرأة بدءا 
بإق���رار تعديالت قانون اخلدمة 

املدنية في مداولتها الثانية.
من جهته���ا، أصدرت النائبة 
د.سلوى اجلسار بيانا مبناسبة 
اليوم العاملي للمرأة، جاء البيان 

فيه:
يصادف اليوم 8 مارس يوم 
املرأة العاملي، ونحن من هذا املنطلق 
نتحدث عن املرأة الكويتية ودورها 
الكبير وتضحياتها عبر تاريخ 
الكويت منذ القدم وتضحياتها في 
االحتالل العراقي الغاشم بجانب 
أخيها الرجل، وعطائها الالمحدود 
في التربية الصاحلة وفي مجال 

النائب���ة د.أس���يل  بارك���ت 
العالم  العوضي جلميع نس���اء 
مبناس���بة الذكرى املئوية ليوم 
املرأة العاملي الذي يصادف اليوم 
الثامن من مارس، وقالت العوضي: 
بينما جتتمع النساء حول العالم 
على احياء هذه املناسبة في هذا 
اليوم، تظ���ل الفروقات في حال 
امل���رأة واضح���ة ب���ني كل دولة 
التعليم والصحة  ف���ي  وأخرى 
والعمل واملس���توى االقتصادي 
وأسلوب احلياة وتبوؤ املناصب 
القيادية واملس���اهمة في تنمية 
املجتمع واملش���اركة السياسية، 
ومن املناس���ب في هذا اليوم أن 
نتمعن في حال املرأة الكويتية 

وموقعها بني نساء العالم.
وأضافت العوضي: على صعيد 
املرأة  التش���ريعات، فقد خطت 
الكويتية خطوات كبيرة باجتاه 
االنصاف في املجل���س احلالي 
بالتعاون مع احلكومة ومؤسسات 
املجتمع املدن���ي من خالل إقرار 
عدة قوانني وقرارات في مجاالت 
العمل والرعاية السكنية واخلدمة 
املدنية وحقوق الكويتية املتزوجة 
من أجنب���ي، ولكن التزال املرأة 
التميي���ز ضدها في  تعاني من 
أكثر  التش���ريعات جراء تراكم 
من أربعني عاما ظلت املرأة فيها 
مغيبة عن املشاركة السياسية 

ومراكز صنع القرار.
وعل���ى صعي���د املناص���ب 
القيادي���ة، قالت العوضي: على 
الرغم من ان النس���اء متفوقات 
ف���ي التحصي���ل العلم���ي وفي 
قوة العم���ل، اال ان تطور املرأة 
الوظيف���ي أبطأ من الرجل نظرا 
إذ لم  أمامها،  الف���رص  لتقلص 
نر خ���الل العام املاضي اال عددا 
قليال جدا من النساء الكويتيات 
متت توليته���ن مناصب قيادية 
لعل أبرزهن السفيرة رمي اخلالد 
في خطوة تستحق عليها وزارة 
اخلارجية االشادة بتكليف امرأة 
كويتية من جيل الشباب بتمثيل 
الكويت في جمهورية تش���يلي 
وتأس���يس السفارة فيها، اال ان 
الصورة العامة مازالت هي هيمنة 
الرجال على املناصب القيادية، 
الدولة  ما يضع استحقاقا على 
بإشراك املرأة بفعالية في تنفيذ 
خطة التنمية، ونعمل في املجلس 
على تش���ريع آلي���ة لوضع حد 
أدنى لنسبة النساء في املناصب 

القيادية احلكومية.


