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الخرافي: االجتهادات ستتواصل لحلّ قضية الرياضة وتحقيق االستقرار

واالمر ينسحب على امللف الرياضي، 
فقان����ون 2007/5 صدر منذ ثالث 
سنوات، ولم يطبق، االمر الذي دفع 
كتلة العمل الوطني الى التلويح 
باستجواب رئيس الوزراء. وقال 
الطاحوس في تصريح للصحافيني: 
امللفات يج����ب ان حتل اوال بأول، 
وال تترك حت����ى تتراكم وتتفاقم، 
وعموما اي نائب من حقه ان يقدم 
االس����تجواب الذي يراه مستحقا، 
وال ضير ف����ي ذلك، وعلى النواب 
ان يتريثوا قب����ل اطالق االحكام، 
فمن البديهي ان التعليقات تصدر 
بعد قراءة مادة االستجواب. ودعا 
الطاح����وس: ال����وزراء الى حتمل 
مس����ؤولياتهم، فمن غير املنطقي 
ان يتخل����وا عن دوره����م، وتاليا 
يصف����ون اي نائب يقدم على اداء 
دوره الرقاب����ي باملؤزم، فمثل هذا 
الكالم مأخوذ خي����ره، فكل وزير 
مستجوب عليه ان يعتلي منصة 
االس����تجواب العلنية ليدافع عن 
نفسه، الن الشارع محبط من عدم 
تطبي����ق القانون، وخصوصا في 

امللف الرياضي.
من جانبه قال النائب حس����ني 
القالف: اتضح مبا ال يقبل الشك 
أن األزم����ة الرياضية أزمة نفوس 
وليست أمرا آخر وسوف تكون لنا 
كلمة في ذلك نكشف بها الغطاء، 
وليتحمل البعض قسوة ما سوف 

نقوله للرأي العام.

شفافية في البيان. واشار الغامن الى 
ان النقطة اخلالفية تتعلق بطريقة 
عودة االندية املنحلة، ومس����طرة 
القياس بالنسبة لنا واحدة، وهي 
عودة االندية وفق القانون بعدما 
يتم تطبيقه في احتاد كرة القدم 
وبقية الهيئ����ات الرياضية. وفي 
اليه حول محتوى  س����ؤال وجه 
الوثيقة رد الغامن: انا ال املك طرح 
هذه النقطة ومن يطرحها هو من 
قدمها، ونحن اطلعنا عليها، ونرى 
انها تتضم����ن الكثير من مطالب 

الداعني الى تطبيق القانون.
ونفى الغامن وجود اي خالف 
داخ����ل الكتلة، فنحن رأينا واحد، 
ومن وقع على بي����ان »الوطني« 
الستة في اجتاه  واعني االعضاء 
واحد. وجدد الغامن: ان كان هناك 
استجواب، فسيقدم قبل انقضاء 
دور االنعق����اد احلالي، وما حدث 
الي����وم لي����س له عالق����ة بتقدمي 
املس����اءلة، ونحن لسنا طرفا في 
اي خ����الف، حتى نتفاوض، نحن 

ننتصر للقانون.
اكد النائب خالد الطاحوس ان 
اخفاق الوزراء ف����ي حل القضايا 
العالقة، وع����دم تطبيق القوانني، 
دفع الكتل النيابية وبعض النواب 
الى الذهاب مباش����رة الستجواب 
رئيس ال����وزراء، مبينا ان قضية 
التلوث ظلت تراوح مكانها سنوات 
طواال، حتى لم اجد بدا من املساءلة، 

القانون، واالحكام القضائية.
وافاد الغامن: وقمت بنقل الرسالة 
الى اعضاء »الوطني« وبدوره نقل 
الوزير العفاسي الرسالة الى اعضاء 
كتلة العمل الوطني، ونحن مازلنا 
القانون، ونؤكد  نطالب بتطبيق 
الس����مو  على توجيهات صاحب 
االمير الداعية الى تطبيق القانون، 
التي وقعت من رئيس  والوثيقة 
املجلس والنائب االول والعفاسي 
يجب ان تتحول الى واقع عملي، 

وتنفذ ونحن لم نزل نترقب.
الغ����امن ان توقي����ت  وب����ني 
االستجواب ومحاوره ومن سيقدمه 
يعودان الى رأي نواب »الوطني«، 
وهن����اك اجتماع اس����تثنائي غدا، 

نتباحث من خالله االمور كافة.
واضاف: نحن لن ننتظر حتى 
نهاي����ة دور االنعقاد، وكما ذكرنا 
سابقا نحن هدفنا تطبيق القانون 
واالستجواب بالنسبة الينا وسيلة 

وليس غاية.
واكد الغامن: ان كل شيء قائم 
ولم يتغير ش����يئا حتى اآلن، وما 
حصل الي����وم ذكرن����اه لكم بكل 

سمو االمير من قبل رئيس مجلس 
االمة والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الش����ؤون، وتاليا 
اصبحت اس����تحقاقا على مجلس 
الوزراء، ونح����ن مازلنا نترقب، 
وتشرفت بلقاء صاحب السمو االمير 
الذي كان حريصا جدا على حل هذه 
املشكلة، وكان سموه الذي يتميز 
دوما بحكمته حريصا على تطبيق 

صاحب السمو األمير، ممثال لكتلة 
العمل الوطني، بغية اس����تيضاح 
بعض اجلوانب في امللف الرياضي، 
وبينت لسموه ان »الوطني« ال يريد 
غير تطبيق القانون، مبا يتماشى 
مع توجيهات سموه، وما جاء في 
النطق الس����امي. وقال الغامن في 
تصريح للصحافيني: نحن لسنا 
طرفا في الوثيقة التي قدمت الى 

اعادة االمور الى اطارها الصحيح 
وحفظ حقوق اجلميع حتى تبقى 

الكويت رمزا.
املقترحة  ابرز احلل����ول  وعن 
حلل االزمة، قال: انها حلول وسط، 
وتتضمن تنازالت من كل طرف، 
وتبقت نقطة خالفية بسيطة جدا 
سيتم التغلب عليها ان شاء اهلل، 
ولن احتدث عنها اآلن ألنها محل 
مفاوضات وال نريد استباق االحداث 
لكنها لن تك����ون عائقا امام احلل 
املنشود. وكش����ف د.العفاسي ان 
صاحب السمو االمير نقل له رسالة 
الى اعضاء كتل����ة العمل الوطني 
تتضمن تأكيدا على ان االمور سيتم 
حله����ا في اطار القانون ومن اجل 
مصلحة الكويت. وسئل د.العفاسي 
عن املداولة الثانية لقانون الرياضة 
فأجاب ان جلنة الش����باب اجنزت 
تقريرها بالتواف����ق مع احلكومة 
واحالته الى جدول االعمال وستعقد 
جلس����ة خاصة في دور االنعقاد 

احلالي القرارها.
ذكر النائب مرزوق الغامن انه 
جرى اس����تدعاؤه ام����س من قبل 

رفع الى صاحب السمو االمير ورقة 
موقعة من الرئيس اخلرافي والنائب 
االول ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ومنه تتضمن حال وسطا 
ومتوازنا ونهائيا لالزمة الرياضية، 
مؤكدا ان حكمة سموه ستحسم هذا 

املوضوع ملصلحة الكويت.
واضاف في تصريح للصحافيني 
بعد لقائه رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي امس، ان توجيهات صاحب 
الس����مو االمير ه����ي النبراس لنا 
جميعا، واوامر سموه لها السمع 
والطاعة، مش����يدا باهتمام سموه 
باملل����ف الرياض����ي وكل ملف����ات 
الكويت. واعرب د.العفاس����ي عن 
تفاؤله بقرب حل هذه االزمة، مؤكدا 
ان الكويتيني اخوة مهما اختلفوا، 
وكل اختالفاتنا هي ملصلحة الكويت 
لكن التضحيات مطلوبة من اجلميع 

من اجل الكويت.
التقى اعضاء  وفيم����ا ان كان 
كتلة العمل الوطني، قال: ان الكتلة 
تس����عى ملصلحة الكويت وهذا ما 
نتوقعه في اهدافنا وهدفنا جميعا 
هو مصلحة الكويت، مستبعدا اي 
مقاصد شخصية لدى اعضاء الكتلة 

بل مجرد اولويات.
وشدد د.العفاسي على ضرورة 
حس����م امللف الرياض����ي من اجل 
الكويت، فنحن مقبلون على بطوالت 
ودورات، والكثير من االمور خرجت 
عن االط����ر الصحيحة، وال بد من 

تواصلت أمس اجلهود الرامية 
حلل األزمة الرياضية حيث التقى 
صاحب السمو األمير رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي والنائب األول 
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ووزير الش����ؤون د. 
محمد العفاسي حيث قدموا لسموه 
ورقة حتمل حال وسط للقضية. 
وفي هذا الطار أكد الرئيس اخلرافي 
ان االجتهادات التي يقوم بها اطراف 
عدة حول »الرياضة« ستتواصل 
حلني التوصل الى النتيجة املرجوة 
الكفيلة بتحقيق االستقرار الرياضي 
في البالد. واضاف، في تصريح له 
قبيل خروجه من املجلس، انه وحتى 
هذه اللحظة ال يوجد شيء ميكن 
ان نتكلم عنه في هذا املوضوع، اال 

ان االجتهادات مستمرة.
وسئل عن لقائه صاحب السمو 
االمير اليوم )امس(، فأكد انه في 
اطار اللقاءات البروتوكولية، مشيرا 
الى انه ابلغ س����موه بكل االحداث 

املتعلقة مبجلس االمة.
وع����ن لقائه وزير الش����ؤون 
ان لقائي  العفاسي، قال:  د.محمد 
يعد استكماال للجهود الرامية حلل 
االزمة، واالخ د.العفاسي احد هؤالء 
املجتهدين من اجل ايجاد تصور 

حول هذا املوضوع.
كشف وزير الشؤون االجتماعية 
العفاسي عن ان  والعمل د.محمد 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 

التقى صاحب السمو وسلّمه ورقة موقعة منه ومن النائب األول والعفاسي تحمّل حالً وسطاً لألزمة

د.محمد العفاسي متحدثا للصحافيني في مجلس األمة

خالد الطاحوس خالل حديثه للصحافيني

)متني غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني عبدالرحمن العنجري وعبداهلل الرومي ومرزوق الغامن ود.أسيل العوضي في مجلس األمة أمس 

»التعليمية«: إعادة النظر في قانون الجامعات الخاصة

لجنة المرأة اجتمعت إلى وفد »الصداقة األذربيجانية«

املغلقة  اعمال مشكلة الشعب 
في كلية احلق���وق وكذلك مد 
الساعات الدراسية باجلامعة الى 
8 مساء وموضوع احلاصالت 
على درجة الدكتوراه في كلية 

الشريعة.

التعلي���م العالي مبؤسس���اته 
وبالتالي سيس���اعد في تعزيز 
القانون���ي واألكادميي  الغطاء 

واملنهجي والعلمي.
وذكرت اجلسار ان اللجنة 
ناقشت في بند ما يستجد من 

االتفاق مع اجلامعة على اعادة 
النظر في قانون انشاء اجلامعات 
اخلاصة الذي ينطلق من احتاد 
اجلامعات اخلاصة بوجود قانون 
يسعى لتنظيم التعليم العالي 
للجامعات اخلاصة، حيث سينظم 

التعليمية  اللجن���ة  عقدت 
أمس اجتماعها ملناقشة قانون 
اجلامعة وتنظيم التعليم العالي 
بحضور مدير اجلامعة د.عبداهلل 

الفهيد.
وبين���ت رئيس���ة اللجن���ة 
د.سلوى اجلس���ار ان جامعة 
الكويت تعد اآلن مسودة قانون 
إنشاء جامعات حكومية، مبينة 
انه مت االتفاق مع اجلامعة على ان 
تبدي الرأي حول قانون تنظيم 
التعليم العالي ومت اعطاؤها مهلة 
حتى 7/14 حتى يتسنى للجنة 

مناقشته مرة أخرى.
وقالت اجلسار انه مت االتفاق 
على ضرورة وجود قانون إلنشاء 
جامعات حكومية حتى يكون 
غطاء تشريعيا ينظم مؤسسات 
التعليم العالي خاصة في ظل 
وجود خط���ة التنمية اجلديدة 

للدولة.
وأضاف���ت اجلس���ار انه مت 

اجتمعت جلنة ش����ؤون املرأة 
واالسرة في مجلس االمة صباح امس 
بوفد جلنة الصداقة االذربيجانية 
� الكويتي����ة وخ����الل اللقاء متت 
مناقشة االمور ذات االهتمام النيابي 
املشترك خاصة ما يتعلق باملرأة 
والتشريعات التي تخصها. وقدم 
اعضاء جلنة شؤون املرأة واالسرة 
عرضا ملسيرة احلقوق االجتماعية 
املدنية للمرأة الكويتية، واستمعت 
اللجنة باملقابل الى االجنازات التي 
حققتها املرأة االذرية في البرملان 
االذربيجاني، ومت تبادل وجهات 
التي  الثقافية  النظر في املجاالت 
من خاللها ميكن تطوير العالقات 

والتعرف على املوروث الشعبي 
لكال البلدين الصديقني.

بالذكر ان رئيس جلنة  جدير 
الصداق����ة البرملاني االذربيجانية 
أك����رم كمال  النائب  الكويتي����ة   �
عبدالاليي����ف والوف����د املرافق له 
وص����ل الى البالد مس����اء اول من 
امس في زيارة رسمية تستغرق 

اربعة ايام.
وكان في استقبال الوفد الضيف 
كل من رئيس بعثة الشرف املرافقة 
النائب د.وليد الطبطبائي والنائبة 
د.معصومة املبارك والنائبة د.روال 
دشتي وكبار املسؤولني باالمانة 

العامة ملجلس االمة.

د.سلوى اجلسار ود.علي العمير ود.حسن جوهر خالل اجتماع »التعليمية«

الوفد األذربيجاني يسلم د.معصومة املبارك ود.روال دشتي ود.سلوى اجلسار هدية تذكاريةالوفد األذربيجاني وبصحبتهم منال السردي

»حدس« تنظم ندوة »حقوق المرأة« اليوم
تقيم احلركة الدستورية االسالمية )حدس( مساء اليوم ندوة 
بعنوان »حقوق املرأة: الى متى؟« وذلك في ديوان السالم مبنطقة 
الش��امية، ويش��ارك في الندوة كل من النائب د.جمعان احلربش 
والنائب الس��ابق عبداللطيف العميري والدع��وة عامة للجمهور 
ووسائل االعالم. وحول هذه الندوة، قال احملامي اسامة الشاهني 
� املس��ؤول االعالمي للحركة � »ان مس��يرة احلركة مع احلقوق 
املدنية واالجتماعية للنساء بدأت منذ العام 1999 مع النائب مبارك 
صنيدح واخوانه، وتأكدت في 2006 مع النائب دعيج الش��مري 

واخوانه، وهاهي تستمر مع النائب د.جمعان احلربش.

الغان�م: النقط�ة الخالفي�ة تتعل�ق بطريق�ة ع�ودة األندي�ة المنحل�ة
الق�الف: أزم�ة الرياضة أزم�ة نفوس وسنكش�ف الغط�اء لل�رأي العام


