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إذا وجد أحد ال يوافق على بعض البنود فإن ذلك من حقه ألننا في مؤسسة ديموقراطية والحكم هو التصويت

الخرافي: عدم التوصل إلى اتفاق بين لجنة الشباب والحكومة 
حول تعديل قوانين الرياضة يؤدي لخروج جلسة اليوم دون نتائج

قال رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ان 
جلسة اليوم جاءت بناء على طلب احلكومة 
وسيكون موضوع النقاش فيها حول التقرير 
الذي س����يتم توزيعه على اعضاء املجلس 
في حال انتهاء اللجنة من اتخاذ االجراءات 

الالزمة.
واش����ار اخلرافي الى انه يتمنى ان يتم 
التوصل الى توافق حتى ميكن انهاء هذا االمر 

املتعلق بتعديالت القانون الرياضي.
واوض����ح اخلرافي انه مت����ى كان هناك 
خالف بني اللجنة واحلكوم����ة فانه يعتقد 
عدم الوص����ول الى النتيجة املرجوة هذا ما 
حمله على ان يؤك����د تخوفه من ان تنتهي 

اجللسة دون شيء.
ولكن عاد اخلرافي ليشير الى انه متفائل 

بالوصول الى توافق حول هذا االمر.
 واوضح انه اذا وجد احد ال يوافق على 

بعض البنود فان ذلك من حقه الننا في مؤسسة 
دميوقراطية واحلكم هو التصويت.

وطالب رئيس جلنة ش����ؤون الش����باب 
والرياضة النائب مرزوق الغامن النواب بتحمل 
مسؤولياتهم وحضور اجللسة املقرر عقدها 
اليوم ملناقشة التعديالت التي أقرتها اللجنة 
خالل اجتماعها الذي مت امس بحضور وزير 
الشؤون االجتماعية د.محمد العفاسي، متمنيا 
اال تشهد اجللسة محاوالت إلفشالها من خالل 

عدم اكتمال النصاب.
وقال الغ����امن في تصريح صحافي عقب 
االجتماع ان اللجنة انتهت مبوافقة اغلبية 
اعضائها على الصيغة النهائية للتعديالت 
املزمع تقدميها غدا )اليوم(، مشيرا الى انه 
مت تغيير التعديالت التي جاءت بها احلكومة 
بش����كل جذري ولم يتم التنازل عن اي من 

الثوابت الدستورية والقانونية للكويت.

وأضاف: لقد أقمنا بهذه التعديالت احلجة 
اللجنة األوملبية فالتعديالت تتضمن  على 
تأكيدا على احترام نظ����ام االحتاد األوملبي 
والنظ����م الدولية، مؤكدا انه ال تعارض بني 
قانون الرياضة الكويتي وامليثاق األوملبي.

وبني انه من املفترض اال يكون هناك اي 
جدل على التعديالت التي متت ألنها متفق 
عليها وتتفق مع القوانني واللوائح الرياضية 
الدولية اما اذا كان هناك تعسف او نية مبيتة 
فه����ذا امر آخر، معتبرا ان����ه مت اليوم حفظ 
حق الشعب الكويتي قانونيا واقامة احلجة 
األوملبية وكذلك االطراف الكويتية التي حتاول 

ايقاف الكويت بأي شكل من االشكال.
وأكد انه سيوضح هذا األمر خالل جلسة 
اليوم فهناك رس����ائل لألس����ف كانت تهدف 
إليقاف النشاط الرياضي وهذا ما لن نسمح 
به وسنعزز ونقوي كل من يريد الدفاع عن 

مصلحة الكويت سواء في احملافل الدولية 
او غيرها، متمنيا اال تشهد اجللسة حتركات 
إلفشالها من خالل افشال النصاب املطلوب 

لكونها جلسة مهمة.
وطالب النواب بتحمل مسؤولياتهم وان 
يحضروا اجللسة وستحترم كل اآلراء ولكن 
القرار متروك للمجل���س وكذلك احلكومة 
مطالبة ب���أن حتضر بكام���ل اعضائها من 
اجل اكمال النصاب، مبينا ان جلنة الشباب 
والرياضة تعتقد ان التعديالت التي اجرتها 
على القانون حتقق جميع املطالب وفي الوقت 
نفسه متنع املس���اس بالدستور والقوانني 
الكويتية، متمنيا ان حتظى مبوافقة االغلبية 

النيابية.
وذكر انه في حال اقرار هذه التعديالت لن 
تبقى حجة للجنة األوملبية بايقاف النشاط 
الرياضي والشيخ احمد الفهد بصفته رئيسا 

للجنة األوملبية أكد للجنة ان املطلوب هو 
احترام امليثاق األوملبي وهذا ما مت.

من جانبه أكد عضو جلنة الشباب والرياضة 
البرملانية النائب عدنان املطوع ان التعديالت 
احلكومية على قانون الرياضة ترمي الى ايجاد 
توازن وتوافق بني قوانيننا احمللية واملواثيق 
الدولية ذات الصلة بالرياضة، مشيرا الى ان 
ثالثة اعضاء أيدوا هذا التوجه ووافقوا على 
التعديالت، مقابل اعتراض عضو واحد، فيما 

اعتذر اخلامس عن احلضور.
وأضاف املطوع في تصريح صحافي ان 
الكويت ملزمة بالوفاء بتعليمات املنظمات 
الدولية املتعلق����ة بالرياضة، وبالتالي البد 
ان تك����ون قوانيننا متوافقة م����ع اللوائح 

الدولية.
وعن اعتراض النائ����ب الطاحوس على 
التعديالت ق����ال املطوع: ان االخ الطاحوس 

لم يتكلم خالل اجتم����اع اللجنة عن وجهة 
نظره، ونحن في اللجنة اجتهدنا للوصول الى 
توافق بني آراء اللجنة واحلكومة واملنظمات 
الدولي����ة، مؤكدا انه ال مجال ألي تأخير في 

حسم هذه التعديالت.
من جانبه اك����د النائب خالد الطاحوس 
عقب اجتماع كتلة العمل الشعبي امس في 
مكتب النائب احمد السعدون رفض الكتلة 

للتعديالت على قانون الرياضة.
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيني 
»ان رفض الكتلة للتعديالت لكونها تؤصل 
مب����دأ التدخ����الت اخلارجية ف����ي القوانني 

الرياضية احمللية«.
وكان الطاحوس ص����وت خالل اجتماع 
جلنة الش����باب والرياضة أم����س بالرفض 
عل����ى التعدي����الت احلكومية عل����ى قانون 

الرياضية.
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أبورمية: نرفض حجج الحكومة 
بأن االستجوابات تعطل التنمية

الصواغ يدعو إلقرار
قانون معالجة القروض

عبدالصمد: التجاذبات السياسية تحول دون النظر في المخالفات الواردة
بتقرير ديوان المحاسبة عن ميزانيات الجهات الحكومية

الميزانيات  جدد رئيس لجنة 
والحساب الختامي النائب عدنان 
عبدالصمد تس����ليط الضوء على 
المخالفات والتجاوزات  كثير من 
الت����ي وردت في تقاري����ر ديوان 
المحاس����بة فيما يتعلق بالجهات 
والهيئات الحكومية، مشيرا الى ان 
التجاذبات السياسية التي تحدث في 
البالد في الوقت الراهن تحول دون 
النظر في تلك المخالفات الكبيرة 

والتي تقدر بالمليارات.

تراكم حسابات

وقال عبدالصمد ان هناك كمًا 
متراكما لعدة حسابات ختامية منذ 
سنوات س����ابقة ولم يتح للنواب 
النظ����ر فيه����ا بس����بب الظروف 

السياسية التي مرت بها البالد.
 وأضاف ان هن����اك مخالفات 
كثيرة في الجهات الحكومية ايضا 
لم ينظر فيها فض����ال عن وجود 

ثالثة فصول تشريعية خالل اربع 
سنوات تقريبا.

وبين ان كل هذه االسباب جعلت 
كثي����را من الحس����ابات الختامية 
متراكمة وفيها مخالفات جسيمة، 
الفتا الى ان اللجنة سبق ان كلفت 
ديوان المحاسبة بإعطائها تقارير 
عن اهم تلك المخالفات، مستدركا: 
بالفعل الديوان بذل جهدا مشكورا 
المداد اللجنة بتقرير عن اهم تلك 
المتكررة  المخالفات والمخالفات 

بالنسبة للوزارات.
وأضاف عبدالصمد ان اللجنة 
ام����س االول وبرئاس����ة النائ����ب 
عادل الصرعاوي واعضاء ديوان 
المحاس����بة قاموا بدراس����ة هذه 
المخالفات وتم االتفاق على ارسال 
كتب الى الوزارات المعنية متضمنة 
هذه المخالفات وتقرر ارسال كتب 
الى الجهات المعنية المداد اللجنة 
باجراءاتها تجاه هذه المخالفات.

وأب����دى أس����فه ف����ي ان تلك 
الجهات لم تقم بأي اجراءات تجاه 
تلك المخالف����ات وخاصة المالية 
ومازالت موجودة في تقارير ديوان 
المحاسبة، مشيرا الى انها بحاجة 
الى عالج جذري، الفتا في الوقت 
نفسه الى ان مجلس الوزراء شكل 
اخيرا لجنة تابعة لمجلس الوزراء 

برئاس����ة وزير الشؤون د.محمد 
المخالفات  العفاس����ي للنظر في 
الخاصة بالجهات الحكومية وهي 
اآلن في طور متابعة هذه المخالفات 

من تلك الجهات الحكومية.
وأمل عبدالصمد الى الوصول 
الى مرحلة الحد من تلك المخالفات 

في الجهات الحكومية.
وعلى صعي����د تلويح بعض 
الن����واب بتقديمهم اس����تجوابات 
لبعض الوزراء ورئيس الوزراء قال 
عبدالصمد: يفترض عدم استخدام 
االدوات الدستورية اال بعد استنفاد 
االدوات االقل من السؤال او لجان 
التحقيق، مس����تدركا: وإذا غلبت 
الروم واضطررنا الى اللجوء الى 
االستجوابات فليكن، رافضا القفز 

اليها كخطوة أولية ومباشرة«.

البلد في حاجة لالستقرار

وخاطب عبدالصمد: االعضاء 

المزم����ع تقديم االس����تجواب الى 
وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
قائال: ان البلد بحاجة الى نوع من 
االستقرار السياسي، متسائال: بعد 
سلسلة االستجوابات االخيرة ماذا 

بعد؟ هل سينتهي الموضوع؟
وقال عبدالصمد اذا كنا سنسير 
على ه����ذا النم����ط فل����ن تنتهي 

المشكلة.
 مشيرا الى ان البلد بحاجة الى 
نوع من التعاون بين السلطتين 
للخروج م����ن النفق المظلم الذي 

تعيشه البالد.
كما أكد ان البل����د بحاجة الى 
ترشيد استخدام األدوات الدستورية، 
مشيرا الى ان المشكلة لن تنتهي 
باستقالة وزير اإلعالم فالمشكلة 
ليست قضية وزير اإلعالم ولكن 
المشكلة في االتفاق على اسلوب 
ومنهج عمل للخروج من تلك األزمة 
السياسية التي يعيشها البلد األمر 

الذي ح����دا بنا الى عدم النظر في 
المخالفات الجسيمة الموجودة في 
تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة 

ببعض الجهات الحكومية.

مخالفات

وأض����اف ان هن����اك مخالفات 
بالمليارات وال رقيب وال حسيب 
حولها بسبب ما يحدث في البلد، 
مش����يرا الى ان الحكومة والنواب 
وكذلك لجان المجلس ليس لديها 
الوقت الكافي لدراسة هذه المخالفات 

بسبب ما يحدث على الساحة.
وأشار الى ان هذه المخالفات اهم 
مما يعرض في المجلس والجلسات 
العامة من اس����تجوابات وغيرها 
آمال في االتفاق على اسلوب عمل 
النقاذ البلد وانطالق البلد انطالقة 
حقيقية للنهوض بهذا البلد ولكننا 
بحاجة الى التوافق بين االعضاء 

والحكومة.

رفض النائب ضيف اهلل 
أبورمية اي تحجج حكومي 
عند تقديم االستجوابات بأن 

ذلك يعطل التنمية.
 وأشار الى انه ال يوجد 
اي مشروع تنموي رفضه 
المجل���س، موضحا ان اي 
مجال للتنمي���ة تبادر به 
الحكومة نش���د على يدها 
لتحقيقه، فالتنمية ال تتوقف 

باستجواب او محاسبة.
وأوض���ح أبورمية ان 
النزول للشارع كان بسبب 
التعدي على الش���عب من 
خالل الفضائيات ولمدة 6 

اشهر ابتداء من االنتخابات االخيرة ووزارتي الداخلية واالعالم 
تتفرجان وتباركان، مبينا ان »الجويهل« دخل ادارة االنتخابات 
ومعه شنطة تحتوي على مبالغ تقدر ب� 250 ألف دينار بنية 

توزيعها على المرشحين ولم يسأله أحد.
واشار أبورمية ان الشعب الكويتي كان ينتظر طوال هذه 
المدة التخاذ اجراء من قبل الحكومة ولم يتم ذلك، وبالتالي 
بادرت الجموع الشعبية بقرار االعتصام السلمي المسموح 
به في  جمي���ع دول العالم المتقدمة وهو قرار صائب لوقف 

هذه المهزلة.
وشدد أبورمية على محاس���بة وزيري الداخلية واالعالم 
اللذي���ن ادخال البالد في هذه المش���كلة ولم يكلفا خاطرهما 

بمحاسبة المتسبب حتى ال يتكرر هذا االمر.
وطالب أبورمية بتطبيق القانون فور وقوع الخطأ حتى 
ال يؤثر على الوحدة الوطني���ة، الفتا الى ان البلد تنحر من 
الوريد الى الوريد ولمدة شهور والوزيران يتفرجان، مشددا 

على ضرورة محاسبتهما »لما اقترفته أيديهما«.

النائب فالح الصواغ  دعا 
احلكومة للتعاون مع مجلس 
االمة بإقرار املشاريع الشعبية 
التي حتس���ن من املس���توى 
املعيش���ي للمواطن، والتي 
إقرارها  انتظر الشعب  طاملا 

من املجالس السابقة.
 واك���د الصواغ ان تعاون 
احلكومة مع املجلس في اقرار 
هذه املشاريع يصب لصالح 
احلكومة واملجلس معا، السيما 
ان هذه املشاريع موجهة الى 
كل شرائح املجتمع الكويتي 
وتساهم في تخفيف معاناة 
الكويتيني بش���كل كبير من 

خالل اسقاط فوائد القروض او اعادة جدولتها الذي اقره املجلس 
ف���ي املداولة االولى، وكذلك من خ���الل العمل على اقرار قوانني 

التنمية وتنفيذ توصيات املجلس املوجهة للحكومة.
واكد الص���واغ ان مجلس االمة يده مم���دودة للتعاون متى 
وجد التعاون من قبل احلكومة، بل قد تكون يده هي الس���باقة 
للتع���اون. مؤك���دا ان املجلس ال يبحث عن ت���أزمي العالقة بني 
الس���لطتني، بل يدفع الى التعاون والتالحم مبا يحقق مصلحة 

الوطن واملواطن معا.

عدنان عبدالصمد

الطاحوس: »الش�عبي« ترفض تعديالت الحكومة عل�ى قوانين الرياضةالغانم: نتمنى أال تشهد جلسة اليوم محاوالت إلفشالها بعدم اكتمال النصاب

د.ضيف اهلل أبورمية

فالح الصواغ


