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قدم نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل 6
الرومي اقتراحا برغبة جاء فيه: نالحظ في 
الفترة األخيرة تسلل العديد من االشخاص، 
احملظور دخولهم إلى الكويت، إلى البالد، 
وقدوم البعض ممن لديهم سوابق إجرامية 
بوثائق سفر غير صحيحة مما يخل بأمن 
البالد القومي. وملا كانت معظم دول العالم 

تس���تخدم بصمة العني في منافذ البالد 
للكشف عن القادمني اليها للحد من الدخول 

بطريقة غير شرعية. 
لذا اتقدم باالقتراح برغبة الستخدام 
بصمة العني للقادمني ال���ى الكويت في 
جميع املنافذ البرية والبحرية ملنع دخول 

البالد بطريقة غير شرعية.

الرومي الستخدام بصمة العين لمنع دخول الممنوعين إلى البالد

تتقدم ب�صادق العزاء من الزميل

�شريف عبداملنعم عطية
لوفـــــــاة املرحـــــوم

والـــــده
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�شركة دار الكويت لل�شحافة

)متين غوزال(د. محمد العفاسي أثناء ذهابه لالجتماع بالنواب في مكتب احلربش

الشيخ أحمد العبداهلل أثناء قدومه للمجلس إلجراء بروڤة االستجوابرسالة بعث بها أحد املواطنني للنائب علي الدقباسيد. محمد البصيري ود. فيصل املسلم وحسني احلريتي في مجلس األمة أمس

أكد أن لقاءه بصاحب السمو كان بروتوكولياً أطلع سموه على آخر المستجدات وجدول أعمال المجلس

الخرافي: ال تأجيل الستجواب العبداهلل ولن أسمح بالخروج عن المحاور

أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أن لقاءه صاحب السمو 
األمي���ر أمس كان لقاء بروتوكوليا اطلع س���موه خالله على جميع 
املس���تجدات على الس���احة البرملانية وإبالغ سموه بجدول األعمال 
واملواضيع التي س���تطرح خالل اجللسة، ومن املعلوم لدى اجلميع 

انه سيطرح موضوع االستجواب.
وقال اخلرافي في تصريح للصحافيني قبيل خروجه من مجلس 
األمة أمس انه لم يبلغ من قبل احلكومة ان هناك أي تأجيل في شأن 
االستجواب، مؤكدا ان ما استمع اليه ان وزير اإلعالم قد قام صباح 
امس بعمل ترتيباته، معربا عن اعتقاده بأن الوزير سيعتلي منصة 

االستجواب في جلسة الغد.
وفي رده على س���ؤال حول تلويح بعض النواب بعرض وثيقة 
في جلس���ة االستجواب خارج احملاور املقدمة، قال اخلرافي ان ثقته 
بالنائب املستجوب كبيرة، مؤكدا ان النائب الدقباسي من احلريصني 
على تطبي���ق الالئحة الداخلية ملجلس األم���ة واإلجراءات اخلاصة 

باالس���تجواب، وكذلك ه���و من احلريصني على ع���دم اخلروج عن 
الالئحة والدستور.

وأكد اخلرافي ان االستجواب من محورين وانه لن يسمح ألي نائب 
اخلروج عن هذين احملورين وذلك وفقا لالئحة التي ال جتيز للنواب 
اخلروج عن محاور االستجواب وال حتى اإلساءة في احلوار، آمال ان 

يستفيد اجلميع من هذا االستجواب ومن اإلجابة على محاوره.
من جانبه، أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري وقوف احلكومة بكل ثقة خلف وزير اإلعالم 

الشيخ أحمد العبداهلل واصفا األمور بأنها »على خير ما يرام«.
وأضاف في تصريح للصحافيني عقب لقائه البروتوكولي مع رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي امس »ان احلكومة مطمئنة متاما الى ان 
لدى وزير اإلعالم الردود الوافية والشافية على محوري االستجواب 

ولن يكون هناك اي تردد في تفنيد احملورين.
وس���ئل عن مفاجآت يعتزم املستجوبون طرحها خالل املناقشة 

فأجاب »في كل اس���تجواب نس���مع هذه الكلمة لكن نحن جاهزون 
لكل االحتماالت ونث���ق في قدرة وزيرنا على ال���رد الوافي«، وقال 
لن نس���مح باخلروج عن محوري االستجواب. وسئل البصيري ان 
كانت احلكومة على ثقة بتأييد عدد من النواب للوزير فأجاب »نحن 
سياستنا هي مواجهة االستجوابات وعدم التهرب من املواجهة، وحتمل 
املسؤولية السياسية، وبالتالي ال ميكن ان نقدم على أي استجواب 
ما لم نكن مس���تعدين له متاما من حيث ال���رد على احملاور، فمهما 
كثرت االستجوابات فإن احلكومة املتضامنة ستواجهها. وسئل عن 
مدى صح���ة املعلومات القائلة ان احلكومة لم جتد احدا من النواب 
للحديث مؤيدا للوزير فقال »أرجو عدم االستعجال«، فنحن أمامنا 
يومان قبل املناقشة وسوف تسمعون ردود الوزير ومن سيقف معه 

اقتناعا بتغيير محوري االستجواب.
وقال وزير اإلعالم ووزير النفط الش���يخ أحم���د العبداهلل بعد 
اجرائه بروڤة الرد على االس���تجواب في قاعة عبداهلل  السالم »إن 

االستجواب املقدم من قبل النائب علي الدقباسي حق دستوري نحترمه، 
واحلق بالرد على محاوره، ونفند ما ورد به«. واضاف العبداهلل: »ال 
تستعجلوا باحلكم على االستجواب، وانتظروا يوم الثالثاء« متمنيا 
»ممن يبحث خلفي ان يقرأ تداعيات جلسة االستجواب جيدا، حيث 
ستكون حاسمة«. من جانبه فضل النائب د.يوسف الزلزلة االستماع 
إلى النائب املستجوب والوزير املستجوب قبل ابداء أي رأي، فالبد 

ان يكون قرارنا بخصوص االستجواب بعد املناقشة«.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيني: »إذا اتضح لنا أن الوزير 
أحمد العبداهلل لم يطبق القانون، فلن نتردد في تسجيل اسمنا ضمن 
طارحي الثق���ة بوزير اإلعالم، خصوصا ان قضية الوحدة الوطنية 

من القضايا املهمة التي يتفاعل معها املجتمع الكويتي«.
وفي سؤال وجه إليه بخصوص رأي النواب الشيعة، وهل عقدوا 
اجتماعا لتوحيد الرأي بشأن االستجواب رد الزلزلة: »الرأي النهائي في 

مثل هذه املوضوعات يبقى للنائب نفسه، فهو من يقرر موقفه«.

العبداهلل بعد إجرائه بروڤة في قاعة المجلس أمس: االس�تجواب حق دستوري وانتظروا جلسة المناقشة فهي حاسمة

الزلزلة: قرارنا بخصوص االستجواب بعد المناقشة وسماع ردود الوزيرالبصيري: الحكومة تقف بكل ثقة مع وزير اإلعالم واألمور على خير ما يرام

باستثناء المادة الخاصة بمزايا العامل في القطاع المراد تخصيصه

 »المالية« أعدت تقريرها حول »الخصخصة«
قال رئي���س اللجنة املالي���ة البرملانية النائب 
د.يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت من إعداد تقريرها 
بش���أن قانون اخلصخصة باس���تثناء املادة التي 
تتعلق باملزايا التي سيحصل عليها املوظف العامل 

في القطاع املراد تخصيصه.
وأضاف الزلزلة في تصريح الى الصحافيني عقب 
اجتماع اللجنة املالية امس ان قانون اخلصخصة 
اخذ حصت���ه من النقاش���ات املتتالية بني اعضاء  
اللجنة املالية واحلكومة، مؤكدا ان اللجنة انتهت 
من صياغة التقرير وستلتقي »اليوم« املسؤولني 
في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لوضع 
الصيغة النهائية إلحدى مواد القانون والتي تتعلق 
باملزايا التي س���يحصل عليها املوظف في القطاع 
املراد تخصيصه بحيث إذا كان ال يرغب في العمل 

ف���ي القطاع األهلي بع���د التخصيص، أوال يرغب 
في العمل في القطاع احلكوم���ي، وفضل التقاعد 
ان مينح 5 س���نوات اعتبارية ويستحق التقاعد 
فيما بعد بحس���ب ما مت االتفاق عليه بني اللجنة 
واحلكومة. وأكد الزلزلة ان القانون يعتبر اضافة 
جديدة ضمن التش���ريعات االقتصادية التي تدفع 
باجتاه دوران عجلة التنمية، واملساعدة على تنفيذ 

اخلطة االستراتيجية للدولة.
وحول القطاعات املراد تخصيصها قال الزلزلة ان 
هذا ليس من شأن اللجنة املالية وال حتى القانون 
وامنا ترك األم���ر الى املجلس األعلى للتخصيص 
والذي نص على انش���ائه القانون ويتبع رئيس 
الوزراء وعددا من الوزراء وهم من يحددون القطاعات 

املراد تخصيصها.

تقدم به النائب صالح عاشور

الحريتي: »التشريعية« وافقت على اقتراح بصرف
5 آالف دينار لكل كويتي بلغ سن الرشد

التنمية  أك����د عض����و كتل����ة 
واإلصالح النائب د.وليد الطبطبائي 
أن لقاء عقد اليوم مع وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
مبكتب النائب د.جمعان احلربش، 
وبحضور النواب د.وليد الطبطبائي 
ود.فيصل املسلم ومحمد هايف، 
مش����يرا إل����ى أن االجتماع تطرق 
الى عدد من املوضوعات وقانون 
املشاركة النس����ائية في الرياضة 
خارج الكويت. وقال د.الطبطبائي 
في مؤمتر صحافي مبجلس األمة 
امس: إننا أبلغنا الوزير العفاسي 
اعتراضنا عل����ى تعديالت قانون 
اجلمعيات التعاونية خاصة مسألة 
ع����دد االعضاء مبجل����س االدارة 
وكذلك صوت لكل ناخب، وطالبنا 
بزيادة العدد ال����ى 9 أعضاء، مع 
تغيير نصف االعضاء كل عامني، 
ورفضنا منح ص����وت واحد لكل 
مرشح في انتخابات مجلس ادارة 

كل جمعية.
واض����اف: وق����د أبدينا بعض 
املالحظات حول قانون احلضانة 
العائلية، وكذلك ناقشنا موضوع 
املشاركة النسائية في اخلارج في 
الرياضة، واكدنا للوزير العفاسي 
تأييدنا لتشجيع الفتيات والنساء 
الى  الرياضة، الفتا  على ممارسة 
انهم أوضحوا أن هناك نقصا في هذا 
االجتاه، ودعونا إلى انشاء اكثر من 

اعتراضن����ا عل����ى م����ا حصل في 
مش����اركة ما يسمى مبنتخب كرة 
القدم النسائية باعتبارها مشاركة 
غير قانونية، وايضا باعتبارها ال 
تتناسب مع طبيعة املرأة الكويتية، 
وحذرنا من تأثير ذلك على املجتمع 

الكويتي.
وأش����ار الى ان النواب طلبوا 
من الوزير أن تكون هناك قواعد 
النس����ائية  وضواب����ط للرياضة 
اخلارجية مع تشجيع ادخال اكبر 
عدد من النوادي الرياضية للفتيات 
ملراعاة خصوصيتهن، أما بالوضع 
احلالي فإن الكثير من الفتيات ال 
يشاركن في الرياضة لعدم وجود 
الرياضة  ف����ي  خصوصي����ة لهن 
واالندية، ولع����دم احترام قواعد 
الشريعة االسالمية عند ممارسة 
الرياضة خاصة في لباس املرأة. 

الطبطبائ����ي ان وزير  وأك����د 
الش����ؤون اقتنع باملالحظات التي 
أبداه����ا النواب، وانه يش����اركهم 
نفس التوجه ونفس الفكرة، ولن 
يدخر أي جهد ف����ي الوصول الى 
الهدف املنشود حسب الصالحيات 
التي ميلكها ووعد بأنه س����يكون 
هناك تواصل مع اجلهات املعنية 
بالرياضة النسائية للوصول الى 
توافق يخدم املرأة ومشاركتها في 
الرياضة ضمن اطار احملافظة على 

خصوصية املرأة الكويتية.

ناد للفتيات بالكويت باحملافظات. 
وتابع قائ ال: لكن ممارسة النساء 
للرياض����ة يج����ب ان يت����م ف����ي 
الع����ادات والتقاليد  اطار مراعاة 

واخلصوصية للفتيات حتى يشارك 
اكبر عدد من الفتيات.

اما ما يتعلق باملش����اركات في 
اخلارج من الرياضة النسائية، فقد 

طلبنا من الوزير ان تكون هناك 
النساء  ضوابط تنظم مش����اركة 
في الرياضة باخلارج فيما يتعلق 
بنوعية اللعب����ة، وزيها، وأبدينا 

رف�ض اقتراح إلغ�اء قانون المجلس البلدي وإنش�اء مجال�س المحافظات
قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب حسني 
احلريت����ي إن اللجنة اجتمعت امس بكامل اعضائها، حيث 

تضمن جدول األعمال العديد من املوضوعات املتنوعة.
الفتا الى انه ُعرض على اللجنة االقتراح بقانون املتعلق 
باإلدارة احمللية واخلاص بإلغ����اء قانون املجلس البلدي 
احلالي، مؤكدا أن قرار اللجنة كان بعدم املوافقة عليه بعد 

املناقشة وسماع وجهات النظر حوله. وأضاف احلريتي أن 
اللجنة رفضت االقتراح املقدم واملتعلق بإنشاء قناة فضائية. 
وتابع: ان اللجنة ناقشت اقتراحا يتعلق بحماية الطفل فيما 
يتعلق باحلقوق املدنية واالجتماعية إال أن اللجنة رأت أن 
بعض البنود املتعلقة بهذا االقتراح البد من مناقشتها من 
حيث اجلانب الشرعي وعليه مت إرسال املقترح إلى وزارة 

األوقاف لتزويد اللجنة بالرأي الشرعي.
وع����ن املقترح اخلاص مبنح كل مواطن مبلغ عش����رة 
آالف دينار قال احلريت����ي إن اللجنة رأت أن يقتصر على 
خمسة آالف دينار لكل كويتي بلغ سن الرشد مشيرا الى 
ان املوافقة على االقتراح الذي تقدم به سابقا النائب صالح 

عاشور، جاءت بإجماع أعضاء اللجنة.

اكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
ان قان��ون التعاون اجلديد ال��ذي اقرته اللجنة الصحية 
واحي��ل الى املجلس في صالح العمل التعاوني، موضحا 
ان املس��اهمني واهالي املنطقة هم املس��تفيد االكبر من 
القانون الذي س��يحقق العدال��ة ويحقق نقلة نوعية في 
اخلدمات التي تقدمه��ا التعاونيات في املناطق. وأضاف 
في تصري��ح للصحافيني عقب حضوره اجتماع اللجنة 

الصحية: ان املش��روع احلكومي في ش��أن التعاونيات 
مت بعد دراس��ة مستفيضة، ومت اخذ آراء اجلهات املعنية 
خالل مناقش��ته في اللجنة الصحية مبا في ذلك رئيس 
احتاد اجلمعيات التعاونية. وتوقع العفاسي تأييد اهالي 
املناطق واملساهمني لهذا القانون، الفتا الى ان معارضيه 
ه��م من لديهم طموحات انتخابية معينة، او يرغبون في 
استمرار العضوية في مجالس االدارة ملدة غير محددة.

وزير الشؤون: قانون التعاون الجديد في صالح العمل التعاوني

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي أثناء تصريحه للصحافيني

وزير الشؤون اجتمع بالنواب هايف والمسلم والطبطبائي والحربش بمكتب األخير

الطبطبائي: العفاسي اقتنع بمالحظات النواب
حول الرياضة النسائية ووعد بمتابعتها


