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7 نواب التقوا صاحب السمو حول آخر تطورات الساحة الرياضية
أصدر النواب عبداهلل الرومي 
وعادل الصرعاوي ومرزوق الغامن 
ود.سلوى اجلسار وعبدالرحمن 
العنجري ود.أس���يل العوضي 
وصالح املال بيانا جاء فيه: لقد 
تشرفنا مبقابلة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه ملناقشة آخر 
التطورات على الساحة الرياضية 
وأوضحنا لسموه أنه التزاما مبا 
جاء بالنطق السامي بأن الكويت 
هي دولة مؤسسات ودولة قانون 
فإن الطريق األقصر حلل املشاكل 

الرياضية والت���ي يعاني منها 
الشعب الكويتي لفترة طويلة هي 
التزام جميع املؤسسات الرياضية 
بالدستور والقوانني الدستورية 
املمهورة بتوقيع صاحب السمو 

األمير.
وأضاف البيان: ان أمام الهيئات 
واملؤسس���ات الرياضية فرصة 
تاريخية إلغالق ملف املش���اكل 
الرياضي���ة وهو حضورها يوم 
اخلميس 12 اجلاري واملصادقة 
على النظام األساسي. لذلك نحن 
نهيب بجميع املعنيني بالرياضة 

الى التعاون والتضافر لتجنيب 
الشعب الكويتي الدخول في نفق 
مظلم مرة أخرى واعادة املشكلة 
الرياضية الى املربع األول وذلك 
بأن تلتزم جميع األندية باحلضور 
النظام  واملصادق���ة على ه���ذا 
األساسي يوم 12 اجلاري والذي 
يتوافق مع القوانني الدستورية 
في الكويت ورغبة صاحب السمو 
حفظه اهلل والت���ي أكدها مرارا 
وكان آخرها الرسالة التي بعثها 
س���موه لرئيس االحتاد الدولي 
السامية ويحظى  مؤكدا رغبته 

مبوافقة االحتاد الدولي حيث مت 
اعتماده من االحت���اد بتاريخ 6 

أكتوبر املاضي.
وإذ انن���ا نؤك���د أن محاولة 
العمومية يوم  عرقلة اجلمعية 
12 نوفمبر اجلاري، وعدم إقرار 
النظ���ام األساس���ي من ش���أنه 
أن يض���ر بس���معة الكويت في 
اخلارج وهيبة النظام من خالل 
تناقض موقف أعضاء اجلمعية 
العمومية مع الرغبة السامية التي 
عبر عنها صاحب السمو األمير 

والقانون.

المؤسسات الرياضية أمامها فرصة تاريخية إلغالق ملف المشاكل الرياضية بالمصادقة على النظام األساسي 12 الجاري

الدقباسي يقترح تطوير التشريعات 
البيئية والحرص على ضمان تفعيلها

السلطان: لم ألتق رئيس الحكومة

إحالة فرعيات
»عجمان الخامسة« للنيابة العامة

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار عادل الصقر وأمانة 
سر هشام سماحة إحالة دعوى فرعية العجمان في الدائرة اخلامسة 
النتخابات مجلس األمة 2009 للنيابة العامة ملخاطبة مجلس األمة 
لرفع احلصانة عن الن���واب الصيفي مبارك الصيفي وخالد العدوة 
وخالد الطاحوس. وقد حض���ر عن املتهمني احملاميان فهاد العجمي 
ومحمد اجلميع. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمني، وعددهم 
22 من أفراد القبيلة من ضمنهم نواب حاليون وسابقون تهمة تنظيم 

انتخابات فرعية ودعوا إليها بصورة غير رسمية.

قدم النائب علي الدقباس���ي 
اقتراحا برغبة بش���أن انش���اء 
وزارة للبيئ���ة لرفع مس���توى 
الرقابة واحملاسبة املباشرة من 
قبل السلطة التشريعية، وتطوير 
التش���ريعات البيئية واحلرص 
على ضمان تفعيلها، اعادة النظر 
في منظومة الصحة العامة في 
الكويت عب���ر ادخال املتغيرات 
البيئي���ة فيها، ادم���اج العنصر 
البيئي في مختلف السياس���ات 
واالستراتيجيات العليا للدولة، 
التوسع في انش���اء مؤسسات 
بح���ث علم���ي متخصصة في 
الشؤون البيئية، تذليل العقبات 
والصعوبات التي تواجه اجلهات 
احلكومية والتطوعية لتحقيق 

نفى مكتب النائب خالد السلطان 
ان يكون النائب ضمن الوفد النيابي 
الذي التقى س����مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
جاء ذلك ف����ي بيان هذا نصه: 
تناقلت بعض وسائل اإلعالم خبر 
لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء 
بعض السادة اعضاء مجلس االمة، 
وذكرت ان ضمن هذا الوفد النيابي 

النائب خالد سلطان بن عيسى.
ونؤكد نحن مكتب النائب خالد 
سلطان بن عيسى ان هذا اخلبر 

غير صحيح جملة وتفصيال.
فالنائب - اعاده اهلل بالسالمة - 
خارج البالد منذ االربعاء املوافق 4 
اجلاري وحتى اعداد هذا البيان.

ونح����ن بدورن����ا نتمنى على 

اقصى اداء ايجابي ممكن، ايجاد 
مص���ادر طاق���ة بديل���ة ضمن 
سياسات تنوع الدخل، واعتماد 

اسس االقتصاد املستدام.

وس����ائل االعالم حتري الدقة في 
صحة ونقل االخبار. ونرجو نشر 
هذا البي����ان للتوضيح في نفس 

مكان نشر اخلبر السابق.

جمعان احلربش

حسني القالف

علي العمير

علي الدقباسي

خالد السلطان

د. سلوى اجلسار صالح املال د. أسيل العوضي عبدالرحمن العنجري

د. يوسف الزلزلة

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع مكتب املجلس أمس

الطاحوس لوزير المالية: ما حجم مساهمة 
الكويت في المؤسسة العربية المصرفية؟

الحربش للحمود: الموسيقى اختيارية أو التصعيد

العمير: ما نسبة النجاح للعام 2009/2008؟

القالف يطلب أسماء الجمعيات التعاونية 
التي تم حل مجالس إدارتها

مكتب المجلس يقر مشاركة
نائبتين بمؤتمر المرأة في البحرين

عقد مكتب مجلس االمة ظهر 
امس اجتماعه الثاني لدور االنعقاد 
العادي الثاني للفصل التشريعي 
الثالث عشر برئاسة رئيس مجلس 
االمة جاس����م اخلرافي واعضاء 
املكتب. وصرح امني سر املجلس 
دليهي الهاجري بأن مكتب املجلس 
اطلع على كتاب الشكر املوجه الى 
رئيس املجلس من اخيه رئيس 

البرملان املغربي لزيارته البالد.
كما وافق املكتب على مشاركة 

نائبتني في املؤمتر اخلاص باملرأة 
واملقرر انعقاده مبملكة البحرين 
الشقيقة. ووافق مكتب املجلس 
على نقل حملة شهادة الثانوية وما 
يعادلها او حملة الشهادة الثانوية 
باالضافة الى دورة مدة سنة من 
الدرجة التي يشغلونها الى الدرجة 
األعلى، وفق الضوابط والشروط 
اخلاصة. كم����ا اطلع املكتب على 
املتعلقة  االدارية  االم����ور  بعض 
باالمان����ة العامة واتخذ القرارات 

املناسبة بشأنها. من جانب آخر 
غادر البالد ظهر امس نائب رئيس 
مجل����س االمة عب����داهلل الرومي 
متوجها ال����ى العاصمة العمانية 
)مس����قط( على رأس وفد يضم 
النائب س����يد عدنان عبدالصمد 
وامني ع����ام مجل����س االمة عالم 
الكندري، وذلك للمش����اركة في 
اجتماع جلنة التنسيق البرملانية 
والعالق����ات اخلارجية للمجالس 

البرملانية اخلليجية.

يتساءل ما الفائدة التي سيجنيها 
االبناء من حفظ س����يرة وتاريخ 
امللحنني واملوسيقيني، ولعل األسوأ 
من ذلك ان يتص����در كتاب مادة 
املوسيقى بعض العبارات الواهية 
التي تتضمن ان دراسة املوسيقى 
تزيد االميان، معتبرا ان هذه املقولة 
ادعاء باطل وخطأ كبير يس����يء 
الى الشريعة والدين وينسب له 
ما ليس منه. كما دعا د.احلربش 
وزيرة التربية الى االس����تعجال 
في اع����ادة االمور ال����ى نصابها 
الطبيعي ورفع عدد حصص القرآن 
وتخصيصها لقراءته وحفظ آياته 
ومعرفة احكام����ه لزيادة االميان 
باهلل وتعزيز العقيدة في نفوس 

النشء.

من فرض دراسة مادة املوسيقى 
وما يالزمها من حتفظات شرعية 
كثيرة في دراستها بل ان اجلميع 

يوجد من مت تعيينهم اعضاء 
في فرق او جلان يستلمون بها 
مكافأت شهرية في عدة اماكن 
اللج���ان والفرق  مختلفة في 
اضافة الى اجلمعيات التي مت 
تعيينه���م بها؟ وهل هناك من 
يجمع عدة مناصب ويتس���لم 

مكافآت منها.
وقال القالف: منى الى علمي 
التعاونية  ان جمعية الشرق 
قد مت تعي���ني موظفني اغلبهم 
من مكتب الوكيل، متسائال: كم 
قيمة املكافآت الس���نوية التي 

يتسلمونها.

الدراسي 2009/2008؟ وبنسب 
النج���اح للمرحلة الثانوية في 
الصفوف العاشر واحلادي عشر 

والثاني عشر؟
كما وّجه العمير سؤاال لوزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
جاء فيه: نشرت جريدة الوطن 
بتاريخ 2009/10/12 خبرا مفاده 
ان وافدا آس���يويا دخل الكويت 
أكثر من عشرين مرة، وما مدى 
صحة هذا اخلبر؟ وما إجراءات 
وزارة الداخلي���ة لع���دم تكرار 
دخول املمنوعني من دخول البلد 

بجوازات مزورة؟

وجه النائب خالد الطاحوس 
املالية مصطفى  سؤاال لوزير 
الش���مالي قال فيه: تس���اهم 
الهيئة العامة لالس���تثمار في 
املؤسس���ة العربية املصرفية 
لسنوات طويلة سابقة وذلك 
ضمن سياسة تنويع االستثمار 
ومصادر الدخل، ومن الطبيعي 
ان ميثل الهيئة العامة لالستثمار 

في مجلس إدارة هذه املؤسسة 
أناس يسهرون على استقرار 
أداء هذه املؤسس���ة وتعظيم 
عوائدها ودعم الكفاءات الوطنية 
في منح فرص التوظيف لهم في 
هذه املؤسسة حسب مساهمة 
الكويت فيها، ومبا يتناسب مع 
نسبة املوظفني من جنسيات 
املساهمني اآلخرين، متسائال: 

ما حجم مساهمة الكويت في 
هذه املؤسسة مقارنة مع باقي 
املساهمني، وما العائد السنوي 
على هذا االستثمار على اساس 
التكلفة؟ وما االداء املالي املعتمد 
لهذه املؤسس���ة على اساس 
حس���اب األرباح واخلس���ائر 
منذ قدوم ممثلي الهيئة العامة 

لالستثمار احلاليني؟ 

شدد النائب د.جمعان احلربش 
على ض����رورة ان تعي����د وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود النظر وبصورة 
سريعة إلعادة مادة املوسيقى الى 
كونها مادة اختيارية وليست مادة 
اجبارية للمرحلة املتوسطة، معتبرا 
ان االستمرار واملكابرة في الدفاع 
وتثبيت القرارات اخلاطئة يؤدي 
الى مس����لك واحد وهو التصعيد 
وفقد روح التعاون املطلوبة بني 
السلطتني، كما اعرب عن استغرابه 
ان تعتمد وزارة التربية مساواة 
مادة املوسيقى مع القرآن الكرمي في 
نصاب وعدد احلصص الدراسية 
خاص����ة في ظل تزايد ش����كاوى 
الكثير من اولياء االمور وابنائهم 

وجه النائب حسني القالف 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي طلب 
فيه تزويده بأسماء اجلمعيات 
التعاونية التي مت حل مجالس 
اداراتها مع اس���ماء املوظفني 
الذين مت تعيينه���م كأعضاء 
معينني ف���ي تلك املجالس مع 
الس���يرة الذاتية ل���كل منهم، 
وما ه���ي الضوابط التي متت 
على اساسها عملية االختيار؟ 
وهل متت االستعانة بأي منهم 
في ع���دة مجالس في عدد من 
التعاونية؟ وهل  اجلمعي���ات 

العمير  النائب د.علي  وّجه 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
أكد في���ه ان وزارة التربية هي 
اجلهة املس���ؤولة ع���ن أبنائنا 
الطلب���ة ف���ي تعليمه���م ورفع 
العلمية، واملسؤولية  كفاءتهم 
كبي���رة على ال���وزارة بضبط 
جودة املخرج���ات حتى يخرج  
لنا جيال مسلحا بالعلم، متسائال: 
ما نسبة النجاح للعام الدراسي 
2009/2008 مقارنة بالسنوات 
التي قبلها؟ وما نسبة النجاح 
في امتحانات الدور الثاني للعام 

الرومي ترأس الوفد النيابي المغادر إلى مسقط

اقرت جلنة الشؤون املالية 
البرملانية خالل اجتماعها امس 
تعديالت جديدة على »صندوق 
املعسرين«، مؤكدة ان تقريرها 
النهائي في ش���أن هذا القانون 
س���يكون جاهزا للمناقشة في 

جلسة 17 اجلاري.
واوضح رئيس اللجنة النائب 
يوسف الزلزلة في تصريح له 
عقب االجتماع، ان من التعديالت 
اجلديدة خف���ض احلد األعلى 
للقس���ط من 50% الى 40% من 
الراتب، مع السماح ملن يرغب 
في االقتراض مجددا قبل سداد 
التزاماته، شريطة عدم جتاوز 

القسط 50% من الراتب.
واض���اف ان من التعديالت 

ايضا رفع رأس���مال الصندوق 
الى مليار دينار او اكثر حسب 
احلاجة ووفق ما تراه اجلهات 
املعنية، كما مت السماح للمدينني 
بالتظل���م ض���د البن���وك عبر 
»املركزي« اذا ما تعرضوا للظلم 
او شعروا بزيادة نسبة الفوائد 

بطريقة غير قانونية.
وذكر الزلزلة ان من التعديالت 
السماح ملن لم يستفد من املهلة 
املخصصة للدخول في صندوق 
التق���دم مجددا  »املعس���رين« 
لالستفادة منه، موضحا ان من 
يشملهم الصندوق هم املدينون 

حتى 30 سبتمبر املاضي.
وأبدت النائب د.روال دشتي 
اعتراضها على جزء من القرارات 

وأعلنت دشتي ان القرارات 
التي اتخذتها اللجنة لم توافق 
عليها العتقادها بضرورة اخذ 
البنك  الكافي���ة من  املعلومات 
املرك���زي واالرقام الصحيحة، 
مشيرة الى انه مت اتخاذ القرار 
الرجوع للبنك واالطالع  دون 

على هذه املعلومات.
ان لديها  واضافت دش���تي 
معلومات وحتليالت تدل على 
عدم التوازن والتفريط في املال 
العام، وقالت دشتي انها اتخذت 
موقفها هذا لكي يكون هناك حل 
عادل وشامل لقضية القروض 
واالستخدام االمثل للمال العام 

وحسن التصرف فيه.
وش���ددت دش���تي ليعرف 

التي  اجلمي���ع ان االقتراحات 
قدمت لها شقان اساسيان هما: 
َمن هو املتعثر؟ وكيفية املعاجلة 
وهذا امر فني ويتباين بكيفية 
استخدام املال العام، اما الشق 
اآلخر فاجرائي من حيث التعامل 
مع االج���راءات مثل حتصيل 
االموال، والتسويات، والتقاضي، 

واالقتراض.
وعبرت دشتي عن اعتقادها 
ان صندوق املعسرين لن يحل 
اذا بدأنا بهذا االطار،،  القضية 
الن املجلس واحلكومة يريدان 
العامة  التوازن ف���ي املصلحة 
وحت���ى ال نرجع للمربع االول 
وعدم حل القضية يدخلنا في 

ازمة سياسية اخرى.

املفصلي���ة لقضية املديونيات 
لعدم وجود توازن بني مصلحة 

املواطن والوطن.

»المالية«: 40% قيمة القسط الشهري
والسماح باالقتراض مرة أخرى من صندوق المعسرين

بشرط أال يتجاوز القسط 50% من الراتب

روال: ل�م أواف�ق عل�ى ق�رارات اللجنة لع�دم وج�ود ت�وازن والتفريط ف�ي الم�ال العام

حدس في ذكرى اصدار الدستور: متمسكون 
بالمبادئ الدستورية والمصلحة الوطنية

أصدرت احلركة الدستورية 
اإلسالمية )حدس( أمس بيان 
في ذك����رى إصدار دس����تور 
الكويت بعنوان »الدستور.. 

نظام وسور«، جاء فيه: 
حتل علين����ا في هذا اليوم 
ذكرى اصدار دستور الكويت 
)11 نوفمب����ر 1962( ونود في 
احلركة الدستورية االسالمية 
ان نؤكد على املفاهيم واملضامني 
التالي����ة ف����ي هذه املناس����بة 

الوطنية الهامة:
1 � دستور دولة الكويت � 
»قانون القوانني« بحسب لفظ 
مذكرته التفسيرية � أتى نتيجة 
حراك شعبي طويل، انتهى الى 
مالقاة جتاوب كرمي من سمو 
امير الكويت الراحل عبداهلل 
الى  السالم الصباح، فتحّول 
العقد االجتماع����ي والتنظيم 
للسلطات العامة وشكل الدولة 
ونظام حكمها، املتفق عليه بني 
احلكام واحملكومني. ونحن في 
هذه املناسبة نستذكر بالعرفان 
كل اجلهود الشعبية � الفردية 
واجلماعية � التي عززت التمسك 
بهذا الدستور ومضامينه في 
املواقف احلاس����مة املختلفة 
بتاريخ الكويت، ونعتز مبوقف 
العريضة  احلركة اإلسالمية 
وأبنائها البررة في هذه املسيرة 
الوطنية املشرقة، والتي يعد 
»مؤمتر جدة الشعبي 1990« 
الرؤية املستقبلية  و»وثيقة 
إلعادة بناء الكويت 1991« إحدى 

محطاتها الهامة.
2 � دستور دولة الكويت أقام 
دولة مؤسسات »دميوقراطية« 
و»قانونية«، وه����ي في ذات 
الوق����ت دول����ة ذات دين هو 
»اإلسالم« والذي يعد مصدرا 
رئيس����ا للتش����ريع فيها، وال 
تناقض بني هذه العناصر لدى 
ذوي الفهم الس����ليم والنوايا 
الصادقة، فالدين االس����المي 
اخلامت أتى ليعزز املش����اركة 
الشعبية وسيادة األمة وسمو 
القوانني ومساواة الناس، وهي 
املفاهي����م التي توص����ل اليها 
الغرب بعد أثمان غالية وحروب 
مستعرة ومئات السنني بعد 
نزول مفاهيم اإلسالم العظيمة. 
إذ نؤكد عل����ى هذه  ونح����ن 
احلقائق الواضحة، لنستغرب 
من األصوات النشاز، التي تلوي 
عنق النصوص الدس����تورية 
الكويت  الواضحة، لتص����ور 
كدول����ة »علماني����ة« تفصل 
دينها عن مناحي احلياة العامة 
املختلفة فيها، رغم فداحة هذا 

اخلطأ دستوريا وشرعيا.
كما نستهجن � في الوقت 
ذاته � األفهام العليلة لإلسالم 
التي تريد تعطي����ل جوانبه 
العملية العام����ة واجلماعية، 
والتي امتألت بها النصوص 
الكرمية واألحاديث  القرآنية 
النبوية الش����ريفة، وما قوله 
تعال����ى: )ولكم في القصاص 
حياة يا أولي األلباب( إال أحد 

تل����ك األوامر اجللية والتي ال 
يخجل املسلم احلق من اتباعها 
والس����عي لتطبيقها، تطبيقا 
ألمره س����بحانه )يأيها الذين 
آمنوا استجيبوا هلل وللرسول 

إذا دعاكم ملا يحييكم(.
3 � يأتي احتفاؤنا بذكرى 
إص����دار الدس����تور، في وقت 
عصي����ب غابت في����ه مفاهيم 
دس����تورية عدي����دة، س����واء 
في املمارس����ات احلكومية او 
البرملانية، وأدت هذه املمارسات 
� مع أبواق »اإلعالم الفاسد« � 
الى تشكيك بعض املواطنني 
بأهمية التمسك بهذه الوثيقة 
الدس����تورية وحمايته����ا، لذا 
السياسية  القوى  وجب على 
واملدنية احلية، التذكير املستمر 
بالغاي����ات العلي����ا واألهداف 
الس����امية واملصال����ح العامة 
 الهامة التي يتوخى دس����تور
حتقيقه����ا،   1962 الكوي����ت 
وضرورة االلتفاف املس����تمر 

حولها.
ختاما: نح����ن في احلركة 
الدس����تورية اإلسالمية نؤكد 
على خطنا الذي أسست عليه 
وسط جراحات 1990 وأشهرت 
وقفه في خضم حتديات 1991، 
داعني املولى عز وجل ان يثبتنا 
على درب االعت����زاز بالهوية 
االسالمية والتمسك باملبادئ 
الدس����تورية واحلرص على 
املصلحة الوطنية السامية على 

كل االعتبارات الشخصية.

أصدرت بياناً أكدت فيه اعتزازها بالهوية اإلسالمية


