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تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة بن المي الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

ال�صيخ/ �صاهود بن علو�ش بن المي

�صركة دار الكويت لل�صحافة

تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا لتعديل قانون »زيادة 
مرتب����ات املوظف����ني املدنيني 
والعسكريني وزيادة املعاشات 
التقاعدية وتعديل بعض أحكام 

قانون نظام اخلدمة املدنية«.
املادة  م����ادة أولى: تع����دل 

الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 
1982 املشار إليه لتصبح على 

النحو اآلتي:
»يعاد النظر كل ثالث سنوات 
على األكثر من تاريخ العمل بهذا 
املرتبات  القانون في مستوى 
واملعاشات التقاعدية على ضوء 

زيادات نفقات املعيشة، وذلك 
التي  وفقا للقواع����د واألحكام 
يقررها مجلس الوزراء. ويلغى 
ما ورد في املادة 9 من القانون 
رقم 25 لسنة 2001 املشار إليه 
في شأن التأمينات االجتماعية 

وزيادة املعاشات التقاعدية«.

اس����تنكر النائب ش����عيب املويزري 
ما تتعرض له دور العبادة واملقدسات 
اإلسالمية في فلسطني احملتلة من انتهاكات 
واعت����داءات صهيونية متواصلة، وكان 
آخرها اقتح����ام مجموعة من املتطرفني 
اليهود للمسجد األقصى وتدنيسه، الى 
جانب قرار احلكومة الصهيونية ضم احلرم 

اإلبراهيمي ومسجد بالل الى قائمة اآلثار 
اليهودية. وقال املويزري ان قرار العدو 
الصهيوني األخير بضم موقعي احلرم 
اإلبراهيمي باخلليل ومسجد بالل ببيت 
حلم الى قائمة التراث الصهيوني قرار 
خطير وميثل حلقة جديدة من مسلسل 

تهويد فلسطني وطمس هويتها.

عسكر لتعديل قانون مرتبات الموظفين كل 3 سنوات المويزري يستنكر االعتداءات الصهيونية على المقدسات اإلسالمية

الخرافي: إجماع عربي على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية

عالم الكندري: سأبذل قصارى جهدي لالرتقاء بالجمعية

الحربش يحّذر من مشاركة نساء الكويت في األولمبياد
أس�يل: اس�تجابة العفاس�ي لمطال�ب »الظواه�ر« ق�د تفض�ي إل�ى اس�تجوابه

روال: مطالب�ات أعض�اء لجن�ة الظواه�ر الس�لبية خطي�رة وتنته�ك الدس�تور

موفد مجلس األمة عايض البرازي
زكى األمناء العامون في البرملانات العربية أمني عام مجلس 
األمة الكويتي عالم الكندري رئيس��ا جلمعي��ة األمناء العامني 
للبرملانات العربية وذلك خالل اجتماعهم الذي عقد على هامش 

أعمال املؤمتر ال� 16 لالحتاد البرملاني العربي.
واع��رب عالم الكندري في تصري��ح صحافي عن تقديره 
للثق��ة الكبيرة التي أواله إياها األمن��اء العامون في البرملانات 

العربية مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده من أجل االرتقاء بعمل 
اجلمعية وزيادة أنشطتها مبا يخدم العمل البرملاني فضال عن 
توفير جميع السبل املمكنة لتفعيل دورها املساعد لعمل االحتاد 

البرملاني العربي.
وقال الكندري انه س��يعمل كذلك على زيادة التعاون فيما 
بني األمان��ات العربية في البرملانات العربية مبا ينعكس إيجابا 
عل��ى تلك البرملانات وعملها الى جان��ب إيجاد آلية عمل توفر 

أرضية عمل مش��تركة ترتقي بالعم��ل البرملاني العربي وتزيد 
من فعاليته عالوة على اكتساب اخلبرات بني البرملانات وزيادة 

التبادل اإلداري والفني فيما بينها.
واضاف ان اجلمعية ستسعى خالل املرحلة املقبلة إلى اختيار 
أمني عام لها لتعزيز دورها ورسم استراتيجية مستقبلية لها مبينا 
ان اجلمعية ستعقد اجتماعها املقبل في الكويت على ان يحدد 

له جدول أعمال االجتماع وموعده في املستقبل القريب.

الخالد: ال ُيبت في تجنيس أبناءترأس وفد الكويت الجتماعات المؤتمر الـ 16 لالتحاد البرلماني العربي في القاهرة
المتجنسين قبل فحص ملفاتهم

»شؤون المرأة« تبحث الحقوق المدنية للمرأة

الصرعاوي يسأل الفهد عن لجنة مناقصات »السكنية«

قال وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد انه ال ميكن 
البت في منح أبناء املتجنسني اجلنسية حلني انتهاء 
اللجنة العليا من عملها، وستتخذ االجراءات الالزمة 
على ضوء ما يس����فر عنه البت في هذه التوصيات 

بشكل نهائي.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائبة د.معصومة املبارك 
حول أس����باب عدم منح اجلنس����ية الكويتية ألبناء 

املتجنسني الذين بلغوا سن الرشد.
واكد اخلالد ان مجلس الوزراء أصدر قراره بتكليف 
فريق برئاس����ة الوكيل بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الش����يخ ثامر اجلاب����ر وعضوية ممثلني عن 
وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع للتحقيق 
في كل ما أثير من مالبس����ات بش����أن منح اجلنسية 
الكويتية مبوجب املرس����وم رقم 397 لس����نة 2007 
لبعض االش����خاص ممن ال تنطبق عليهم الشروط، 
ليقوم فريق العمل بعد فحص جميع امللفات املشمولة 
مبرسوم التجنيس محل الفحص بعرض تقريره على 
مجلس الوزراء. مؤك����دا ان الفريق انتهى الى اعداد 
تقري����ر بتوصيات في هذا الش����أن، حيث قام برفعه 

الى مجلس الوزراء.

دش����نت جلنة ش����ؤون املرأة 
البرملانية املنتدى االول للمرأة في 
مؤمتر صحافي عقدته اللجنة في 
مجلس االمة امس ومت خالله عرض 

انشطة املنتدى وأهم محاوره.
وقال����ت النائب����ة د.معصومة 
املب����ارك »نلتقي هذا اليوم لنعلن 
ع����ن يوم 8 مارس وه����و احتفال 
عاملي بي����وم املرأة العاملي واليوم 
نقيم مؤمتر املنتدى االول للمرأة«، 
مضيفة اننا نشكر رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي على رعايته 
هذا املنتدى االول وسيكون هناك 
استعراض ومناقشة للخطة التي 
تعم����ل فيها جلنة ش����ؤون املرأة 
وسنس����لط الضوء على القضايا 
املهمة التي تعمل اللجنة من اجلها. 
وذك����رت املبارك ان ه����ذا املنتدى 
سيركز على عدة محاور تهم املرأة 
واالسرة بشكل عام، مشيرة الى ان 
مسيرة اليوم العاملي للمرأة اليوم 
اليوم  املئوية العالن  الذكرى  هو 
العاملي للمرأة واالحتفال بيوم املرأة 
وكان ذلك في 8 مارس 1915 ولكن 

وجه النائ ب عادل الصرعاوي 
سؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واالسكان الشيخ احمد الفهد جاء 
فيه: يرجى تزويدي بنسخة من 
قرار تش���كيل جلنة املناقصات 
باملؤسسة العامة للرعاية السكنية  
املعمول به حاليا، يرجى تزويدي 
بنسخة من محاضر اجتماعات 
جلنة املناقصات باملؤسسة من 
تاري���خ 2009/6/1 حتى تاريخ 
الس���ؤال، وبنسخة من  تقدمي 
قرار تشكيل جلنة فتح مظاريف 
العطاءات باملؤسسة، مع بيان 
املسميات الوظيفية لكل اعضاء 
اللجن���ة مع تزويدي بنس���خة 
اللجنة  من محاضر اجتماعات 
مرفقة بها كشوف فتح املظاريف 
العطاءات لكل اجتماع على حدة 

ارب����ع نائبات ف����ي مجلس االمة، 
الفتة الى ان هذا اليوم س����يكون 
يوما للتواصل مع املرأة نس����تمع 
من خالله الى مشاكل املرأة وكذلك 
نتبادل اآلراء في عدد من القضايا 
التي تخص املرأة ونقول للمرأة ان 
هذا اليوم هو يومك وندعو اجلميع 
لالحتفال بهذا اليوم في قاعة الراية. 
وبسؤالها عن حقوق املرأة اشارت 
املبارك الى ان جلنة شؤون املرأة 
تدرس املقترحات والقوانني بشأن 
للم����رأة. واكدت  املدنية  احلقوق 
املبارك ان اللجن����ة قامت ببلورة 
بعض االفكار وبالتالي س����نقدم 
التعدي����الت على القوانني القائمة 
على هذه التعديالت النصاف املرأة. 
واوضحت املبارك ان آراء اخلبيرات 
من النس����اء مهمة ألي قانون يهم 
املرأة وبناء على قناعة اللجنة وما 
يتم التوصل اليه، مشيرة الى انه 
والى اآلن لم يصل الى اللجنة اي 
قانون مقدم من احلكومة والوقت 
املتوقع لهذا القانون هو في نهاية 

شهر مارس النه شهر املرأة.

الق���رار اخلاص  بنس���خة من 
اللجنة مع تزويدي  بتش���كيل 
بتقرير مفصل باملسميات اخلاصة 
اللجن���ة واخلبرات  بأعض���اء 

السابقة لهم؟
يرجى تزويدي بنسخة من 
الق���رارات الوزاري���ة واالدارية 
الصادرة س���واء م���ن مجلس 
ادارة املؤسسة أو رئيس مجلس 
االدارة أو مديره���ا العام أو اي 
جهة اخ���رى املنظم���ة لتأهيل 
الش���ركات العاملية واحمللية أو 
أي مس���ميات اخرى للمشركة 

مبناقصات املؤسسة؟
يرجى تزويدي بنسخة من 
قائمة الشركات العاملية واحمللية 
املؤهلة بالفئة االولى )انشاءات( 
بالهيئة مع تزويدي بنسخة من 
القرار اخلاص الذي مت مبوجبه 

تأهيل هذه الشركات.

جمعية االمم املتحدة لم تعتمد هذا 
اليوم اال في عام 1970 واملجتمعات 
تختلف فيما بينها في االحتفال بهذا 
اليوم ومن حيث تسليط الضوء 
على القضايا التي تعيش����ها تلك 
املجتمعات س����واء كانت امنية او 
اجتماعي����ة او غيره����ا. واضافت 
املبارك اننا بالكويت نعتبر ان هذا 
االحتفال ل����ه طعم خاص في هذا 
الع����ام خصوصا أنه يأتي وهناك 

من تاريخ 2009/6/1 حتى تاريخ 
االجابة عن هذا السؤال؟

وهل لدى املؤسس���ة جلنة 
لتأهيل الش���ركات للمش���اركة 
مبناقصات املؤسسة؟ اذا كانت 
االجابة )نعم( يرجى تزويدي 

)ناصر عبدالسيد(الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا الى الزميلة هناء السيد بحضور أمني عام مجلس األمة عالم الكندري

د.معصومة املبارك

عادل الصرعاوي

د.روال دشتي د.أسيل العوضي د.جمعان احلربش

البرملاني الدولي بأن يتضمن جدول 
أعمال االحتاد في االجتماع املقبل 
قضية االنتهاكات اإلسرائيلية على 
املقدسات اإلسالمية واملتمثلة في 
ضم احلرم اإلبراهيمي ومس����جد 
ب����الل بن رب����اح ضم����ن التراث 

اإلسرائيلي.
وش����دد اخلرافي على أهمية 
تقريب وجهات النظر بني برملانات 
الدول املشاركة في االجتماع املقبل 
لالحتاد البرملاني الدولي السيما فيما 
يتعلق بالبنود التي سيتضمنها 

جدول أعمال االجتماع.
من جانب آخ����ر، ثمن رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي تزكية 
األمناء العامني للبرملانات العربية 
ألمني ع����ام مجلس األمة الكويتي 
الكندري رئيس����ا جلمعية  عالم 
األمناء العاملني للبرملانات العربية، 
متمني����ا ان يكون الكندري »خير 
خلف خلير سلف« مشيرا الى ما قام 
به األمني العام السابق ملجلس األمة 
الكويتي شريدة املعوشرجي عندما 
كان رئيسا للجمعية من دور متميز 
يعكس سمعة الكويت املضيئة في 
مختلف املواقع العربية والدولية 

السيما البرملانية منها.

اخلتامي للمؤمتر حظي بإجماع من 
املشاركني كما متيز بعدم وجود أي 
حتفظات عليه، معربا عن أمله في 
استمرار هذه البادرة اجليدة وان 
يتم التوصل ال����ى قرارات تكون 

مقبولة من قبل أعضاء االحتاد.
وبني ان االحتاد البرملاني العربي 
رفع خالل مؤمتره طلبا الى االحتاد 

الفلسطينية � الفلسطينية.
وطالب في هذا السياق برملانات 
ال����دول العربية أعض����اء االحتاد 
البرملاني العربي بأن يضعوا مسألة 
حتقيق املصاحلة بني األشقاء في 
فلسطني نصب أعينهم وان يكون 
على رأس أولويات العمل البرملاني 
العربي. وأوضح اخلرافي ان البيان 

جاء ذلك في تصريح اخلرافي 
قبيل مغ����ادرة القاهرة عائدا الى 
الكويت. وأثنى اخلرافي على خروج 
املؤمتر بتوصية واضحة وصريحة 
للبرملانات العربية للتركيز على 
حتقيق املصاحلة الفلس����طينية، 
ان ثم����ة »احباطا عربيا  معتبرا 
كبي����را« الس����تمرار اخلالف����ات 

القاهرة � هناء السيد
وصل البالد ظهر امس رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي على 
رأس وفد الشعبة البرملانية ملجلس 
األمة قادما من العاصمة املصرية 
القاهرة وذلك بعد مش����اركة وفد 
الشعب���ة في اجتماع��ات امل�ؤمت�ر 
ال� 16 لالحت����اد البرملاني العربي 
والذي عقد خالل الفترة من األول 
وحتى الرابع من مارس اجلاري.

وضم الوفد في عضويته النواب 
صالح عاشور، د.علي العمير، غامن 
امليع، علي الدقباسي، واألمني العام 

ملجلس األمة عالم الكندري.
وكان في استقبال الوفد نائب 
رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي 
ووزير املواصالت ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األم����ة د.محمد 
البصيري وسفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت طاهر فرحات 
وكبار املسؤولني باألمانة العامة 
ملجلس األمة. وكان اخلرافي دعا 
الى ضرورة سرعة التوصل الى 
تسوية فيما يتعلق باخلالفات بني 
الفرقاء الفلسطينيني، مشيرا الى 
ان ثمة إجماعا عربيا على ضرورة 

حتقيق املصاحلة الفلسطينية.

من حك���م احملكمة الدس���تورية 
بخصوص حجاب النائبات والذي 
أكد صح���ة عضوية النائبة غير 

احملجبة.
وأضافت دشتي في تصريحات 
للصحافيني أمس مبجلس األمة 
انني اعتقد ان التمادي في مطالبات 
تنتهك الدستور الذي يكفل احلرية 
الشخصية أمر في غاية اخلطورة 
ومن ذلك املطالبة بوقف النشاط 
النس���ائي في رياضة  الرياضي 
ك���رة القدم، الفتة ال���ى ان الكل 
يحترم الشريعة اإلسالمية لكن 
استخدام هذا االحترام للشريعة 
في خل���ط األوراق وإهانة أهالي 
الذين وافقوا على ارسال  األسر 
بناتهم للمشاركة بأنهم ضمنيا 
غير حريصني على سمعة بناتهم 

في غاية اخلطورة.
وتابعت قائل���ة: اليوم الفتاة 
الكويتية تش���ارك ف���ي متثيل 
وطنها في احملاف���ل الدولية في 
الرياضية مثل  مختلف األلعاب 
كرة الس���لة وكرة الطائرة وكان 
متثيلهن يرفع اسم الكويت وبأداء 
ال يخدش اآلداب العامة التي جبل 
الى ان  عليها مجتمعنا، مشيرة 
املزايدة في هذا املوضوع في غاية 

اخلطورة.
وقالت دشتي: اذا كان االخوة 
في جلنة الظواهر السلبية مهتمني 
بتطبيق أحكام الش���ريعة، كان 
األجدر بهم ان نسمع لهم اعتراضات 
على شبابنا الذكور الذين نفتخر 
به���م والذين ميثل���ون الكويت 
في احملاف���ل الدولية في رياضة 
الس���باحة، ناهيك ع���ن احتفال 
أهل الكويت أم���س األول بتأهل 
فريقنا لك���رة القدم الى نهائيات 
كأس آسيا وقيام أعضاء من جلنة 
الظواهر السلبية بتهنئة الشعب 
الكويتي بالرغم من ان ش���بابنا 
لم يلتزموا بالزي الشرعي وفق 
رأي نواب اللجنة. وأضافت: نحن 
لن نكون أوصياء على املواطنني 
وأهالي األسر الذين هم مسؤولون 
عن أبنائهم مادام اجلميع يلتزم 
باآلداب العامة والقوانني ويحترم 

الدستور. 
وهددت بأن النواب سيتخذون 
اإلجراءات التي كفلها الدس���تور 
بحق وزير الشؤون اذا اتخذ أي 
قرار ينتهك الدستور، واذا انصاع 
إلرضاء بعض األطراف النيابية، 
وقالت: اننا أقسمنا على احترام 
الدستور وحماية مصالح املواطنني 

وحرياتهم ضمن القانون.

فنحن دولة مدنية يحكمها القانون 
والدستور، فاحلرية الشخصية 
مكفولة طبقا للدستور، فكما صدر 
حكم احملكمة الدستورية املتعلق 
بحجاب النائبات، فهذا ينطبق على 
النساء الالتي يرغنب في املشاركة 
في االلعاب االوملبية، مستغربة 
تصوير نساء الكويت على أنهن 
مخالفات للعادات والتقاليد في 
مالبسهن، وهذا غير صحيح على 

االطالق.
العفاسي  الوزير  وعن وقوع 
بني املطرقة والسندان في قضايا 
عدة، قالت: نحن يحكمنا الدستور، 
وهذا ما نريده من الوزير العفاسي، 
وبالتالي عل���ى النائب والوزير 
النظر  االلتزام بالدستور بغض 

عن املوقف الشخصي.
وعن رؤيتها خلسارة املنتخب 
الكويتي النس���ائي، أوضحت ان 
هذه اخلسارة متوقعة لعدم وجود 
ناد يسمح للفتيات بالتدرب على 
كرة القدم، وبالتالي ذهب فريقنا 
على البركة وبال تدريب، مشيرة 
الى ان هذا امللف س���ُيفتح ألننا 
السماح  نريد معرفة سبب عدم 
الكويتيات في  الفتيات  بتدريب 

االندية الكويتية.
وعن تصريح احلربش الذي 
اعلن االلتزام بأي فتوى شرعية 
حيال هذا املوض���وع، قالت: ان 
الفت���وى تلزم صاحبه���ا، وأي 
قانون يجب أن يستند الى احكام 
الدستور الذي يعلو على القوانني 

والفتاوى.

روال: ال النتهاك الدستور

من جهتها، وردا على تصريحات 
عضو جلنة الظواهر الس���لبية 
النائب د.جمعان احلربش، قالت 
النائبة د.روال دشتي يؤسفني ان 
زمالءنا بلجنة الظواهر السلبية 
لم يتعظوا ول���م يأخذوا العبرة 

عامة. وأشارت إلى وجود »آراء« 
كثي����رة في تفس����ير النصوص 
الش����رعية، مبينة أن الكثير من 
الدول اإلس����المية تشارك بفرق 
نسائية في األلعاب الدولية. فهل 
نحن فقط في الكويت نفهم الشرع 

بالطريقة الصحيحة؟ 
ورأت أن م����ا يحص����ل حيال 
املشاركة النس����ائية ال عالقة له 
بالشريعة االسالمية، واعتبرت ان 
املوضوع يتعلق مبمارسة منظمة 
ومنهج ضد املرأة الكويتية لعدم 
متكينها من ممارس����ة دورها في 
املجتمع. وفيما اذا استجاب وزير 
الش����ؤون محمد العفاسي لطلب 
جلنة الظواه����ر البرملانية قالت: 
ستكون لنا وقفة جادة اذا استجاب 
الوزي����ر العفاس����ي، فلن نرضى 
ولن نس����كت ع����ن هضم حقوق 
املرأة بهذا الش����كل. وعن طبيعة 
الوقفة، أوضحت العوضي  هذه 
انها ره����ن بطبيعة االجراء الذي 
يتخ����ذه الوزير، وس����يكون لكل 

حادث حديث.
وسئلت عن احتمال تسجيل 
أو اس���تجواب نسائي، فأجابت: 
اذا ل���م يلت���زم الوزي���ر بأحكام 
الدس���تور وقوان���ني الدولة فال 
مشكلة من ايصال املوضوع الى 

االستجواب.
مس���تطردة: أن���ا كل���ي ثقة 
باحترام الوزير العفاسي للدستور 
والقوان���ني، وبالتالي ال نريد ان 
نقفز اآلن ملا سيحدث في املستقبل، 
وما أؤكده اننا لن نس���كت ولن 
نسمح مبنع املرأة الكويتية من 
املش���اركة في أي مجال كان في 
اطار الدستور والقانون مبا في 

ذلك الرياضة.
وفيما كان االعتراض النيابي 
على »الزي« وليس املشاركة بحد 
ذاتها، قالت: ال صالحية للدولة 
بفرض زي معني على النس���اء، 

مطالب باستكمال اجراءاته، واتخاذ 
قراره، سواء كان القرار داخل وزارة 
الشؤون وإن كان قرارا سياسيا، 
فعليه ان يعبر عن رأيه كوزير الى 
مجلس الوزراء، وكل طرف يجب 

ان يتحمل مسؤوليته.
وبخصوص وجود مثل هذه 
األمور ف����ي األماك����ن العامة رد 
احلربش »نحن لسنا مسؤولني 
عن افعال الناس الشخصية، نحن 
نتوقف عن املشاركة التي حتمل 

اسم الكويت«.

أسيل: ال للوصاية

وبدورها أكدت النائب د.أسيل 
العوض����ي رفضه����ا املطلق ألي 
وصاي����ة أو متييز ض����د املرأة، 
سواء في مش����اركتها الرياضية، 
أو اي مجال آخر، ملمحة إلى أن 
استجابة وزير الشؤون ملطالب 
جلنة الظواهر البرملانية باستبعاد 
املرأة من املش����اركة األوملبية قد 

يفضي إلى استجوابه.
وأبدت العوضي استغرابها من 
تصريح النائب جمعان احلربش 
نيابة عن جلنة الظواهر السلبية 
الذي طالب فيه مبنع املش����اركة 
النس����ائية الكويتي����ة في دورة 
األلعاب األوملبية، مؤكدة أن مثل هذا 
املنع مخالف ألحكام الدستور الذي 
أقسمنا على احترامه، السيما ما 
يتعلق بعدم التمييز بني املواطنني. 
ورأت أن مطالبة »اللجنة« تعبر عن 
مبدأ مرفوض وهو أشبه بالوصاية، 
وتساءلت كيف تطالبون الدولة 
مبنع امل����رأة الكويتية التي ترى 
في نفسها طموحا لتحقيق اجناز 
من هذه املش����اركة وحتقيق هذا 
االجن����از الدولي بحجة االحتكام 
للشريعة. اضافت اننا دولة نحتكم 
الى الدستور وقوانني الدولة التي 
لم متنع املرأة من املش����اركة في 
األلعاب األوملبية والرياضة بصورة 

حّذر النائب د.جمعان احلربش 
من مغبة التمادي في مش����اركة 
الف����رق النس����ائية الكويتية في 
البطوالت الدولية مؤكدا ان مثل 
هذه املش����اركات ل����ن متر مرور 
الك����رام، وان تكررت فلن نكتفي 

بالتحذير.
وقال احلرب����ش في تصريح 
للصحافي����ني اجرين����ا اتص����اال 
الش����ؤون االجتماعية  مع وزير 
الدكتور محمد العفاسي  والعمل 
بشأن مشاركة الكويت في االلعاب 
األوملبية النسائية، خصوصا ان 
هن����اك اكثر من موقف نيابي عن 

مشاركات سابقة.
وذكر احلربش وخالل املكاملة 
العفاس����ي أوصلنا  الهاتفية مع 
رسالة مفادها أن هذه املشاركات 
تتعارض تعارضا واضحا وصريحا 
مع احكام الش����ريعة االسالمية، 
والبد من ايقافها، وطالبنا احلكومة 
التي تبرعت سابقا ببعض الفتاوى 
املتعلقة بإسقاط الفوائد، ان تلتزم 
بأحكام الشريعة، وتصدر أوامرها 
بإيقاف املشاركات النسائية التي 
تتناق����ض تناقض����ا واضحا مع 

الشريعة.
ولف����ت احلربش الى ان حجة 
الفيف����ا فرضت مش����اركة فريق 
نسائي لكرة القدم، حجة واهية، 
وغير مقبولة، ولن نقبل التذرع 
بها، واململكة العربية السعودية 
رفضت املشاركة ولم يتم اتخاذ 

اي اجراء بحقها.
وأك����د احلرب����ش »ان الوزير 
العفاسي يحمل الهم نفسه، وانه 
التي  لن يقبل بهذه املش����اركات 
الش����ريعة،  تتعارض مع احكام 
ونحن في جلنة الظواهر السلبية 
قررنا استدعاء اجلهات املسؤولة 
في وزارة الشؤون والهيئة العامة 
للش����باب والرياض����ة واللجنة 
األوملبية للوق����وف على حقيقة 

اجلهة املسؤولة«.
وتس����اءل احلرب����ش هل من 
الهوية االسالمية  احملافظة على 
املشاركة في فريق نسائي، وهل من 
استكمال تطبيق الشريعة مثل هذه 
املشاركات، يجب ان جتيب حكومة 

التنمية عن هذه األسئلة.
ودعا احلربش وزير الشؤون 
إلى مخاطبة وزارة األوقاف وحتديدا 
ادارة االفتاء بطلب احلكم الشرعي 
في كشف ما حرم اهلل كشفه من 
مفاتن املرأة، وينقل ذلك في وسائل 
االعالم، واحلكومة باتت على احملك 
في هذه القضية والوزير العفاسي 


