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 المجلس وافق على تعديل قوانين الرياضة في المداولة األولى

القوانني الرياضية، وتوصلنا الى 
حل توفيقي يكون شامال وجامعا 
ولكن اللجنة الدولية لم توافق على 
التعدي����الت وتوصلنا الى صيغة 
نهائية تفي بالغرض ولكن حتى 
هذه اللحظة لم يتم استطالع رأي 
اللجنة االوملبية الدولية، ونحن اآلن 
في مفترق طرق وشبح االيقاف يهدد 
اجلميع ونطالب املجلس باملساعدة 

والوقوف معنا.
  محمد املطير: أتينا اآلن لتغيير 
القوانني الرياضية ووزير الشؤون 

وافقت على التعديالت.
  مرزوق الغامن »رئيس اللجنة«: 
احلكومة احالت للمجلس مشروع 
القانون االسبوع املاضي وعقدت 
اللجنة اجتماعا بنفس اليوم ولم 
تكن احلكومة جاه����زة ثم عقدنا 
اجتماعا آخر واستمر 9 ساعات وقد 
تكون هناك وجهات نظر مختلفة 
ونحن في اللجنة اجتهدنا والرأي 
راجع للمجل����س والصيغة التي 
توصلنا اليها تختلف عن صيغة 
املشروع املقدم من احلكومة ونحن 

يقول: نعتقد ان القوانني تتوافق مع 
القوانني الدولية فكيف يعتقد؟

  صالح عاش����ور: الوزير يقول 
تعديالت، واعتق����د انها تعديالت 

هشة.
  عادل الصرعاوي: التقرير مثبت 
فيه انه مت اس����تطالع رأي اللجنة 

الدولية.
  صالح املال »املق����رر«: خرجنا 
بصيغة توافقية رغم االتفاق عليها 
مع اللجنة االوملبية الدولية ووزير 
الش����ؤون اكد ان اللجنة االوملبية 

أقس����منا ولن نحنث بهذا القسم 
والميكن ان نقبل بان يتم تعطيل 
الرياضة الكويتية، وهناك اجحاف 
من اللجنة االوملبية الدولية، ونحن 
نواجه واقعا اذ يوم 31 من الشهر 
اجل����اري نواجه التهديد بااليقاف 
ونحن نعتق����د انه ال تعارض بني 
قوانينا وامليث����اق االوملبي الذي 
القوانني الرياضية ويترك  ينظم 
مس����احة كبيرة للقوانني احمللية، 

 حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
  بعد مناقش���ات ل���م تخل من 
املساجالت، وافق مجلس األمة امس 
على تقرير جلنة الشباب والرياضة 
البرملانية اخلاص بتعديل قوانني 

الرياضة من املداولة األولى.
  وأرج���أ املجل���س مناقش���ة 
التعدي���الت املقدمة م���ن النواب 
عل���ى املداولة الثاني���ة على ان 
يحدد لها موعد اما بجلسة خاصة 
او في احدى اجللس���ات العادية 

للمجلس.

  وفيما يلي نص اجللسة:
  افتتح رئيس اجللس����ة جاسم 
اخلرافي اجللسة الساعة 9٫30 دقيقة 
وبعد تالوة اس����ماء املعتذرين مت 

التصديق على املضبطة.
اليوم خاصة    الرئيس: جلسة 
ملناقش����ة تقرير جلنة الش����باب 
والرياضة ح����ول توافق القوانني 

مع نظم لالحتادات الدولية.
  محمد العفاسي: اشكر رئيس 
واعضاء جلنة الشباب والرياضة 
على اكمال التقرير وتقدميه بهذه 

املس����توى الرياضي الذي وصلنا 
اليه، واليوم تشهد الرياضة منعطفا 
خطيرا، ونحن مهددون والتهديد 
سبب هاجس����ي واجواء مشؤومة 
للرياضيني، واحلكومة دأبت على 
االلتقاء برئيس اللجنة الدولية جاك 
روÛ وقال اننا اعطينا الكويت فرصا 
كثي����رة ولكنها لم تلتزم بالوعود 
التي قطعتها ولم تعدل قوانينها، 
واتفقنا على تشكيل جلنة مشتركة 
وكانت هناك اجتماعات مشتركة 
وتوصلت الى اجراء تعديالت على 

الس����رعة، الكل يعرف ما آلت اليه 
الرياضة في الكويت، اذ انها انحدرت 
انحدارا كبي����را بعدما كانت محل 
متي����ز وحتقق اجن����ازات كبيرة، 
ووصلن����ا اآلن الى اكث����ر من 24 
مشاركة لم حتقق اي اجناز، وهذا 
يرجع الى عدم وجود اس����تقرار 
نفسي للرياضيني، وأصبحنا اآلن 
ال يخشى منا في احملافل الرياضية، 
نحن اسسنا دورة اخلليج واالن 
اصبحنا يتدخل صاحب الس����مو 
االمير لكي نلعب بها وهذا يعكس 

 دليهي: رئيس هيئة الش�باب والرياضة دائم�ًا ما يضرب بالقواني�ن عرض الحائط الحريت�ي: أغلب المتواجدين ف�ي القاعة ال يعلمون ما يحدË في الوس�ط الرياضي

 الروم�ي: أختلف مع م�ا ورد في تقري�ر اللجنة ألن القضية ليس�ت رياضية أبورمي�ة: إÐا كانت التعديالت س�تمنع إيقاف النش�اطات الرياضي�ة فنحن معها
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 عبداهللا الرومي  الشيخ أحمد الفهد في حديث مع الرئيس جاسم اخلرافي ومتابعة من دليهي الهاجري ود.روال دشتي 

 وجه النائب صالح عاشور سؤاال الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان قال فيه: صدر بيان من مجلس الوزراء باحالة كل من صاحب قناة »السور« 
وصاحب مركز »وذّك���ر« للجهات القضائية للتجاوزات القانونية لكل منهما، فيرجى 
تزويدي بنس���خة من صحيفة االحالة لهما مع بيان تاريخ االحالة ونوع التهمة ورقم 
القضية، وما اجلهة املسؤولة عن ترخيص مركز »وذّكر« ونوعية الترخيص مع تزويدي 
بنس���خة من هذا الترخيص وطبيعة الترخيص، وما االجراءات التي مت اتخاذها وفقا 

ملخالفات هذا املركز مع تزويدي بصورة من هذه املخالفات واالجراءات. 

ر«  بعد احالتهما للقضاء¿ øكÐما تهمة صاحبي »السور« و»و 

 الميع: س�معاً وطاعة يا صاحب الس�مو خطابك�م منارة لدحر كي�د المتربصين  
 مزيد: لنتفكر في خطاب صاحب الس�مو  والعبر  والمضامين الداعية للتمس�ك بالوحدة 

 الخرافي يشيد بخطاب صاحب السمو :
  ينبغي االلتزام بالتوجيهات السديدة لألمير

 »ثوابت األمة« تلغي المؤتمر الصحافي حول »وøÐكر« 
 أعلن جتمع ثوابت االمة الغاء املؤمتر الصحافي الذي كان مقررا 
عقده امس واملعنون حتت ش���عار »وذكر بالوحدة الوطنية ونبذ 
الطائفية«، مؤكدا ان ذلك جاء انس���جاما مع خطاب صاحب السمو 
االمير وتقديرا لتوجيهاته البنائه، مبينا ان هذا املؤمتر اعد ردا على 
ما اثير في مهرجان حسينية مقامس اخلطابي، حيث ورد فيه على 
لسان عدد من املش���اركني كثير من املغالطات واالثارات الطائفية، 
مضيفا انه متت مخاطبة عدد من النواب الش���يعة قبل مهرجانهم 
اخلطابي ودعوتهم للتهدئة بعد ازالة اللوحة مثار اجلدل من مركز 

»وذكر« الدع���وي، لكن االصرار على اقام���ة مهرجان مقامس بعد 
محاولة نزع فتيل االزمة املفتعلة هو ما دفع التجمع الى اعداد مادة 
هذا املؤمتر التي احتوت على وثائق مقروءة ومرئية ومس���موعة 
للتأكيد على تناقضات اصحاب املهرجان املذكور، مضيفا ان التجمع 
يحتفظ بحقه في مطالبة احلكومة الذي سيقوم بتسليمها ما لديه 
من مادة تستحق التحقيق والنظر للوقوف عندها واتخاذ ما يلزم 
من اجراءات قانونية وادارية متنع تكرارها مس���تقبال درءا للفتنة 

الطائفية ومحافظة على الوحدة الوطنية. 

 اشاد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
بحكمة صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد والتوجيهات الس����ديدة التي تضمنها 
خطاب سموه مساء اول من امس، مؤكدا حرص 
س����موه على حماية الوحدة الوطنية وتنقية 

املمارسة الدميوقراطية من اي شوائب.
  وق����ال الرئيس اخلرافي، ف����ي تصريح ل� 
»كونا«، ان خطاب صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد كان واضحا ومؤثرا وش����امال 
للقضايا التي تشهدها الساحة الوطنية وتضمن 
توجيهات سموه السديدة التي ينبغي االلتزام 
بها لتحقيق اهدافنا الوطنية في االمن واالستقرار 
والتنمية. واشار الى ان سموه أكد مجددا اميانه 
الراس����خ بالدميوقراطية وحرصه على قيمها 

وثوابتها.
  وبني الرئيس اخلرافي ان صاحب السمو 
االمير عبر في خطابه عن احلزن واالسى ملا آلت 
اليه االوضاع في ساحتنا الوطنية من جتاوزات 
فاقت احلدود في تشويه احلرية والدميوقراطية 
والعمل الوطني، وحذر من ان ذلك ال يؤدي اال 

الى الفرقة والتشتت وتعطيل التنمية.
  وعبر الرئيس اخلرافي في هذا الصدد عن 
تقديره الكبير حلرص صاحب السمو االمير على 
معاجلة االمور في الوقت املناسب وباحلكمة 
وسعة الصدر وبروح القائد املسؤول الذي يدرك 

بنظره الثاقب عواقب االمور ومخاطرها.
  واوض����ح ان ما جاء ف����ي خطاب صاحب 
الس����مو االمير يحتم على اجلميع ان يكونوا 
مبستوى املس����ؤولية واحلفاÙ على الوحدة 
الوطنية واعطاء صورة مش����رقة ملمارستنا 
الدميوقراطية، مش����ددا على ضرورة تعزيز 
التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وحسن استخدام االدوات الدستورية وااللتزام 
بأصول وقيم املمارسة الدميوقراطية السليمة 

حتت قبة مجلس االمة.
  واعرب الرئيس اخلرافي عن االمل في ان 
يلتزم اجلميع بتوجيهات صاحب السمو االمير 

وان تبدأ السلطتان التشريعية والتنفيذية عهدا 
جديدا من التعاون االيجابي البناء.

  واك����د في ختام تصريحه ان املس����ؤولية 
الوطنية تقتض����ي تصفية النفوس وتضافر 
اجلهود، مشددا على ضرورة ان تكون مصلحة 
الكويت نصب اعني اجلميع مبا في ذلك وسائل 
االعالم ألن مركز القوة احلقيقية للكويت وامنها 

يكمن في متاسك وترابط شعبها.
  وأكد النائب غامن امليع ان خطاب صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد جاء في ظروف 
استثنائية تعيشها الكويت سواء على املستوى 
احملل����ي او االقليمي، مش����يرا الى ان اخلطاب 
الس����امي ميثل خارطة طريق لكل الكويتيني 
حلماية وحدتهم الوطنية ومنارة نستنير بها 

لدحر كيد املتربصني بهذه الوحدة.
  وقال امليع، في تصريح صحافي، ان كلمات 
اخلطاب الس����امي متثل حكما ستتخطى بها 
الكويت املرحلة الصعبة التي متر بها حاليا، 
مشددا على ضرورة متسك اجلميع مبضامني 
النطق السامي وااللتزام بقيمه الرائعة سواء 
بنبذ الفنت وحماية الوحدة الوطنية او االلتزام 
باملنهج الدستوري قوال وفعال لنبحر بسفينة 

الكويت الى شواطئ االمان.
  وشدد امليع على ضرورة االمتثال لتوجيهات 
صاحب السمو االمير مضيفا: ان النواب على 
مختلف مشاربهم ومذاهبهم عليهم مسؤولية 
مضاعفة في تنفيذ مضامني هذا اخلطاب السامي 
لولي االمر وااللتزام مبا جاء فيه، متابعا: نقول 
لولي االمر سمعا وطاعة يا صاحب السمو االمير 
وباذن اهلل سيكون خطابكم السامي انطالقة 
لكل الكويتيني لنبذ الفنت الطائفية والعنصرية 

البغيضة وحماية الوحدة الوطنية.
  وقال النائب صالح عاش����ور ان اخلطاب 
التاريخي لصاحب السمو االمير جاء في الوقت 
املناس����ب وحمل اجلميع املسؤولية الوطنية 
ف����ي احلفاÙ على الوح����دة الوطنية وتعزيز 
التعاون بني املجلس واحلكومة واحلفاÙ على 

دميوقراطيتن����ا الكويتية التي اصابها الكثير 
من النقد.

  واضاف عاش����ور: علينا ان ندرك عواقب 
االمور التي جتري في البلد ومخاطرها الكبيرة 

التي تنعكس على اجلميع.
  واكد عاشور ان على اجلميع العمل بتطبيق 
توجيهات صاحب السمو االمير الى عمل ملموس 
على ارض الواقع، وعلينا العمل بقوة لتوصيل 
السفينة الكويتية الى بر االمان وان نحميها 
من أي عوارض تهدد بعرقلة استمرار تواصلها 
لتحقيق التنمية الشاملة لبلدنا احلبيب الكويت 

بعيدا عن التأزمي السياسي.
  كما دعا النائب حس����ني مزيد اجلميع الى 
التفكر فيما جاء في خطاب صاحب الس����مو 
االمير والعبر واملضام����ني التي جادت لتؤكد 
حاجتنا الى ابعاد كل املمارسات الغريبة على 
مجتمعنا املتماسك امللتف حول قيادته احلكيمة 
والتوقف عن اثارة القالقل التي لن يجني منها 
وطننا الغالي اال التفكك والفرقة. وقال مزيد، في 
تصريح صحافي: ان صاحب السمو االمير عبر 
عما يجيش في قلوب احملبني لهذا الوطن الساعني 
للمحافظة عليه من ريح الفتنة، مؤكدا التزامه 
مبا جاء في النطق الس����امي الذي حدد ثوابت 
احلرية صونا للدستور وللمجتمع، موضحا 
ان اخلطاب االميري ابرز مالمح اخللل الواضح 
الذي عصف بعالقة السلطتني وجاء معاجلا ملا 
نطمح اليه من رؤية ترس����م مالمح املستقبل 
لوطن اوهنه التأخر والتوقف لسنوات عديدة. 
ومتنى مزيد ان يكون خطاب صاحب السمو 
االمير بكل ما يحمل من عبر ومضامني سامية 
نقطة اللتقاء العمل بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية وان تصل رسائله الى اجلميع وان 
ننهل منه احلكمة واملوعظة احلسنة التي حاكت 
قلوب احملبني لهذا الوطن لنشرع الفق يدعو له 
قائدنا واميرنا نهضتنا عبر عمل دميوقراطي 
قومي دعائمه التمس����ك بالدس����تور ومناهجه 

التشريع ملا فيه خير البالد والعباد. 




