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7 يعتذر النائب مبارك 
الوعالن عن عدم استقبال 
رواد ديوانيت���ه وذلك 
حت���ى نهاي���ة االجازة 

الصيفية.

قال رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف 
الزلزلة ان »اللجنة نظرت في مشروع قانون 
غرفة التجارة من خالل مناقش���تها لثالثة 

قوانني نيابية مقدمة بشأنها«.
وتوقع الزلزلة ان يتم االنتهاء من املشروع 

في االجتماع املقبل للجنة.

غ���ادر النائب صالح 
عاش���ور صب���اح أمس 
الى مشهد وذلك لزيارة 
العتبات املقدسة على أن 

يعود للبالد بعد ذلك.

الوعالن يعتذر عن عدم 
استقبال رواد ديوانيته

الزلزلة: نتوقع إنجاز قانون غرفة التجارة 
في اجتماع »المالية« المقبل

عاشور غادر 
إلى مشهد

الخرافي : جلسة األحد لـ »حقوق المرأة« و »القروض« واإلثنين لـ »المعسرين«

اعلن رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي عن تلقيه ثالثة طلبات نيابية 
بعقد جلس����ات خاصة يومي االحد واالثنني املقبلني، موضحا ان الطلب 
االول يتعلق بالقوانني التي تخص املرأة، فيما الثاني يخص مرس����وم 
رد قانون فوائد القروض، وكالهما حدد يوم األحد موعدا ملناقش����تهما، 
بينما الطلب الثالث يتعلق بعقد جلسة خاصة االثنني لتعديل صندوق 

املعسرين.
واضاف في تصريح الى الصحافيني ان االجراء الالئحي هو ان يتم 
قبول طلبي جلسة األحد على ان تكون األولوية للطلب املقدم اوال، وهو 
املتعلق بقوانني املرأة، ومن ثم البند املتعلق بالقروض، مؤكدا عدم جواز 
اضافة أي موضوع او تعديل اي من البندين املخصصني لهذه اجللسة 
اخلاصة، اال بتواجد جميع االعضاء الذين تشكل منهم املجلس والبالغ 

عددهم 65 عضوا.
واشار الى ان جلسة االثنني ستكون مخصصة لصندوق املعسرين 
بينما ستكون جلستا الثالثاء واالربعاء املقبلني للموازنة العامة للدولة، 
ام����ال في عقد اجللس����ة اخلتامية اخلميس املقبل بع����د التصويت على 

املوازنة.
وعما ان كان مت تنس����يق مع احلكومة قبل حتديد موعد اجللستني 
اخلاصتني، قال ال علم لدي، فان����ا صالحياتي طبقا لالئحة هي الدعوة 
للجلسة اخلاصة بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء، وآمل ان يكون 

هناك تنسيق.
من جانب آخر عاتب الرئيس اخلرافي الصحافيني الذين نشروا حديثا 
وديا جمعه والنائبني مس����لم البراك وعدنان عبدالصمد بحضور نائب 
رئيس الوزراء للش����ؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد اول من امس 
االربعاء، متمنيا التزام الصحافيني بنشر التصريحات وليس االحاديث 

الودية التي تتم بني االعضاء.
وفي هذا االطار أعلن النائب د.ضيف اهلل أبورمية انه قدم طلبا بعقد 

الكويتي على أحّر من اجلمر.
من جهتها أبدت رئيسة جلنة شؤون املرأة واالسرة البرملانية النائبة 
د.معصومة املبارك استغرابها من تقدمي طلب لعقد جلسة خاصة يوم 
االحد ملناقش����ة مرسوم رد قانون اس����قاط الفوائد، بالرغم من علم احد 
مقدمي الطلب بتقدم جلنة املرأة بطلب لعقد جلس����ة في اليوم نفس����ه 

ملناقشة التقارير اخلاصة باحلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة.
واضافت املبارك »نحن حاولنا من خالل تقدمي الطلب اقتناص الفرصة 
االخيرة في دور االنعقاد احلالي الجناز القوانني اخلاصة باملرأة، متمنية 
ان يتم اكتمال النصاب في جلس����ة االحد، واملسؤولية اآلن امام النواب 
»احلكومة« السيما ان يوم االحد سيشهد املرة اخلامسة التي تتم خاللها 

مناقشة قانون املرأة.
ومن جهة اخرى ابدت املبارك اس����فها لع����دم اكتمال نصاب اللجنة 
املشتركة املكونة من »املرأة« و»االس����كانية« محملة املسؤولية للجنة 

االسكانية التي لم يكتمل نصابها.
من جانبها اكدت مقرر جلنة املرأة النائبة د.اس����يل العوضي تقدمي 
طلب لعقد جلسة خاصة ملناقش����ة التقارير اخلاصة باحلقوق املدنية 

واالجتماعية للمرأة موقعا من احد عشر نائبا.
واش����ارت الى ان الطلب مت تقدميه الى رئيس املجلس على ان تكون 
اجللسة يوم االحد املقبل القرار التقارير اخلمسة التي انتهت منها جلنة 
امل����رأة. وانتقدت العوضي عرقلة اللجنة املالية ملناقش����ة تقارير جلنة 
املرأة خالل االجتماعات املش����تركة بني اللجنت����ني، الفتة الى انه خالل 
اربعة اجتماعات مشتركة افتقد فيها النصاب بسبب عدم حضور اعضاء 
اللجنة املالية لالجتماعات، بينما اعضاء اللجنة املالية يحضرون بالكامل 
خالل مناقشة قانون غرفة التجارة غير املدرج على اولويات اجللسات 
خالل دور االنعقاد احلالي، وذلك ما عرقل مهمة جلنة املرأة في استكمال 

التقارير اخلاصة باحلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة.

جلسة خاصة ملناقش����ة قانون رد شراء الفوائد، مبينا ان القروض من 
القضايا املهمة والتي تتحملها احلكومة، ألنها تركت احلبل على الغارب 

للبنوك التي رفعت الفوائد بشكل كبير حتى أثقلت كاهل املواطنني.
وقال ابورمية للصحافيني: »ان اللجنة املالية البرملانية جهزت تقريرها، 

وأكدت رفضها لرد احلكومة قانون شراء فوائد القروض«.

وبني ابورمية: انه نسق مع عدد من النواب والكتل البرملانية بشأن 
الطلب، وحصلت على موافقة النواب املوجودين أمس في البرملان، وإن 
كان هناك 37 نائبا يؤيدون إس����قاط الفوائ����د، وتعذر حضورهم أمس 
للتوقيع على الطلب. وثمن أبورمية ان حتضر احلكومة اجللسة وتبدي 
تعاونها، ألن ملف القروض مهم جدا، وينتظره عدد كبير من الش����عب 

أبـو رمية : الحكومـة تتحمل مسـؤولية تفاقم قضيـة القروض علـى المواطنين

معصومة : نحاول انتهاز الفرصة األخيرة في دور االنعقاد الحالي إلقرار حقوق المرأة

أسـيل : اللجنة الماليـة عرقلت تقاريـر لجنة المـرأة من خالل فقـدان النصاب

المـال : اللجنةالبرلمانيـة  اطمأنت إلجراءات تنفيذ القوانين الرياضية بدءاً من إخالء اتحاد الكرة وانتهاء بتشـكيل اتحاد شـرعي

3 مجاميع نيابية قدمت طلبات لعقد جلسات خاصة األسبوع المقبل تمهيداً إلقرار الميزانية العامة للدولة وفض دور االنعقاد الخميس المقبل

عبدالرحمن العنجري ومسلم البراك وخالد الطاحوس ومرزوق الغامن وصالح املال وعدنان املطوع خالل االجتماع د.محمد العفاسي خالل االجتماع

)متين غوزال(د.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي ود.سلوى اجلسار في املجلس أمس د.ضيف اهلل  أبورمية متحدثا للصحافينيالرئيس جاسم اخلرافي خالل حديثه للصحافيني

الشعبي: نرفض مسلك الحكومة في عدم تنفيذ القوانين الرياضية 
إال من خالل اتفاقات تثير التساؤالت وباستعمال السالسل واألغالل

العفاسي أكد سالمة اإلجراءات المتبعة في إخالء مبنى اتحاد كرة القدم نافياً وجود أي مسرحية في الموضوع

احتماالت غير محمودة في ظل 
حكومة عاجزة عن تنفيذ القانون 

وفرض احكامه.
واآلن، وبع����د ان ش����اهدنا 
مس����رحية ميك����ن الق����ول ان 
م����ن طالعن����ا بها لم يحس����ن 

اخراجها.
الناط���ق  ج���اء تصري���ح 
الرسمي باسم احلكومة وزير 
املواص���الت ووزي���ر الدول���ة 
لشؤون مجلس األمة املنشور 
في الصحاف���ة احمللية بتاريخ 
18 م���ن يونيو 2010، الذي ذكر 
فيه ان احلكومة )كلفت( وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
باتخ���اذ كل االجراءات الالزمة 
الرياضية،  القوان���ني  لتطبيق 
ليثبت في هذا التصريح ان عدم 
تطبيق القوانني والسكوت عن 
التمرد عليها حتى اآلن امنا كان 

مبوافقة وقبول حكوميني.
ومن الواض���ح ان تصريح 
الناطق الرسمي باسم احلكومة 
لم يصدر بتاري���خ 2010/6/18 
اال بعد ان اطم���أن انه بتاريخ 
التقرير  2010/6/14 قد ص���در 

املتضم���ن املوافقة على اضافة 
مادة جدي���دة برقم )5 مكررا( 
الى القانون رقم 42 لسنة 1978 
في ش���أن الهيئ���ات الرياضية 
وبالصيغة الت���ي وافق عليها 
املجل���س في املداول���ة االولى 
بتاريخ 2009/12/30 مما ضمن 
معه الوزير امكانية نظر التعديل 
في أي وق���ت وإقراره، وهو ما 
يتفق مع مطالب املتمردين على 
القانون، االمر الذي سبق للكتلة 

ان رفضته جملة وتفصيال.
واذا كان���ت كتل���ة العم���ل 
الشعبي قد رفضت وبشدة عدم 
تنفيذ القوانني الرياضية وفي 
القانون رقم 5 لسنة  مقدمتها 
2007، وكان���ت قد أدانت كذلك 
واقعة االستيالء على مقر االحتاد 
الكويتي لكرة القدم ورفضتها، 
فإنها ترفض مسلك احلكومة في 
عدم تنفيذ القوانني اال من خالل 
اتفاقات تبرم � تثير العديد من 
النظر عن  � بغض  التساؤالت 
مضمون ه���ذه االتفاقات وعن 

االطراف الضالعة فيها.
واذا كان وزي���ر الش���ؤون 

� املكلف  االجتماعي���ة والعمل 
من قبل احلكوم���ة باتخاذ كل 
االج���راءات الالزم���ة لتطبيق 
القوانني � قد اعلن كما جاء في 
العدد 13314  جريدة »القبس« 
بتاريخ 2010/6/22 اخالء مبنى 
احتاد كرة القدم وإغالقه بالكامل 
التزاما م���ن احلكومة بتطبيق 
القوانني الرياضية، فإن الوزير 
قد كش���ف وبالطريقة التي مت 
فيه���ا هذا االمر ان احلكومة قد 
ابتكرت أسلوبا جديدا لتنفيذ 
القوانني الت���ي ال يتم تنفيذها 
اال باتفاقات تبرم معها، وذلك 
باللجوء الى استعمال السالسل 
واالغالل، وهو اسلوب ترفضه 
الكتلة جمل���ة وتفصيال، كما 
أدانت واقعة االس���تيالء على 
مقر االحتاد الكويتي لكرة القدم 

ورفضتها.
ويتبني مما نشرته جريدة 
»القبس« في العدد ذاته بتاريخ 
2010/6/22 والذي جاء فيه حرفيا 

ما يلي:
»إخالء مبنى احتاد الكرة مت 
في الساعة التاسعة من صباح 

امس حني توجه موظفون من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الى مقر االحتاد بس���رية تامة، 
وطلبوا من موظف���ي االحتاد 
اخالء املبنى بداعي الصيانة ومت 
اتالف بعض االسقف املستعارة 
في الدور الثاني مع هدم جدار 
داخلي واحضروا بعض املواد 
الرئيس���ية اخلاصة بالصيانة 
)رمل وبحص( وأغلقوا االبواب 
بالسالس���ل كذريع���ة أمام أي 

مساءلة«.
وكذلك مم����ا ذكرته جريدة 
»القبس« في الع����دد ذاته: من 
انها علمت ان الوزير العفاسي 
مهتم باالستعجال في مناقشة 
القوان����ني  التعدي����الت عل����ى 
الرياضية في جلس����ة خاصة 
ملجلس االمة قب����ل نهاية دور 
االنعقاد احلالي، ملعاجلة الوضع 
الرياضي املتدهور، ان هناك ما 
يدعو الى التساؤل املشروع ما اذا 
كان القيام بأعمال »اتالف وهدم« 
في مبنى عام )أم����الك دولة(، 
واهتم����ام الوزير باس����تعجال 
مناقشة التعديالت على القوانني 

الرياضية في جلسة خاصة قبل 
نهاية دور االنعقاد احلالي، له 

عالقة باالتفاقات املبرمة؟
لق����د قدم����ت احلكومة من 
القانون  خالل قيامه����ا بتنفيذ 
املبتكر بالسالسل  بأس����لوبها 
واالغالل، وما نشر عن ذلك من 
صور في وسائل االعالم، عالوة 
املقدمة منها  التعدي����الت  على 
على القانون التي يسعى وزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
التي  املبررات  الى استعجالها، 
كانت تسعى اليها االطراف التي 
القانون ورفضت  متردت على 
االنصي����اع ألحكامه وحرضت 
الدولي����ة للتدخل في  الهيئات 
التشريعات احمللية وهو تدخل 
تعمل احلكومة على فرضه بقوة 
التشريعات احمللية، األمر الذي 
سبق لكتلة العمل الشعبي ان 
رفضته والت����زال ترفضه في 

الشكل واملضمون.
الباري جل  وختاما يق����ول 

شأنه في محكم كتابه:
أمة يهدون  )وممن خلقن����ا 
باحلق وب����ه يعدلون( ڈ 

)181( األعراف.
م����ن جانب����ه أك����د وزي����ر 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي على سالمة 
اإلجراءات التي اتبعتها الهيئة 
العامة للشباب والرياضة إلخالء 
مبنى االحتاد الكويتي لكرة القدم 
نافيا وجود اي مس����رحية في 

املوضوع.
وتس����اءل العفاسي في رده 
على سؤال للصحافيني بشأن 
بيان الشعبي هل يكون تقييم 
اإلج����راء بناء على الش����كل ام 
الغاي����ة؟ مؤكدا ان السلس����لة 
التي استخدمت في قفل بوابات 
االحتاد هي وسيلة اقفال االحتاد 
املستخدمة منذ سنوات طويلة 

وليست مبتدعة.
وأكد ان االجراء الذي قامت به 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
إلخالء مبن����ى االحتاد صحيح 
وال توجد مسرحية لهدم اجلدار 
او غيره ولكن ما مت بحس����ب 
الترتيبات مشددا على ان اعمال 
الصيانة تابعة للهيئة التي لديها 
برنامج معد قبل ان يأتي االحتاد 

ال تزال قضية الرياضة حتظى 
باهتمام نيابي موسع جلهة حل 

اخلالف الدائر حول القضية.
وفي هذا االطار أصدرت كتلة 
العمل الش����عبي بيانا جاء فيه 
يقول احلق س����بحانه وتعالى 
في محكم تنزيله: )يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون، 
كبر مقتا عند اهلل ان تقولوا ما 
ال تفعلون( ڈ )اآلية 2، 3 

سورة الصف(.
في البيان الذي أصدرته كتلة 
العمل الشعبي يوم االحد 23 من 
جمادي اآلخرة 1431ه� املوافق 6 
من يونيو 2010 في ش����أن عدم 
تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2007 
والتمرد عليه، ذكرنا وبدون أي 
لبس أو غموض انه كان واضحا 
بالقان����ون املذكور  العمل  منذ 
بتاري����خ 15 من ابريل 2007 ان 
احلكومة اما انها لم تكن راغبة، 
أو ل����م تكن لديها االرادة، أو لم 
تكن قادرة اصال على التصدي 
لالطراف التي اعلنت متردها على 
القانون فور صدوره، ورفضت 
االنصياع له وتطبيق أحكامه، 
وذكرنا كذلك ان هذه االطراف 
لم تكتف بذل����ك وامنا أقحمت 
جهات دولية عديدة أشرنا اليها 

باالسم.
كما أوضحنا في البيان ذاته 
الفرصة  التزمن����ا باتاحة  اننا 
لالخوة الذين كانوا يتولون امللف 
الرياض����ي، وأعربنا في الوقت 
ذاته عن استغرابنا ومعارضتنا 
بشدة للتعديالت التي تقدمت بها 
احلكوم����ة على بعض القوانني 
الرياضي، بل  املتعلقة بالشأن 
وطالبنا بسحبها، وذلك ملا تتسم 
به هذه التعديالت من استجابة 
ملطالب املتمردين على القانون 
وحتقيق����ا ألغراضهم بنس����ف 

قوانني االصالح الرياضي.
ولم تكتف الكتلة بذلك، بل 
أشارت الى ما وصل اليه الوضع 
الرياضي من ترد بش����كل عام، 
ومن ذلك واقعة االستيالء على 
مقر االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
وما ينتظر الوضع الرياضي من 

غير الشرعي.
وبس����ؤاله ع����ن اإلجراءات 
املقبلة ومن هو رئيس االحتاد 
احلالي قال العفاس����ي ال يوجد 
احتاد شرعي حتى نقول ان هناك 
احتادا وان شاء اهلل حتل االمور 
بحكمة اجلميع وحرصهم على 
مصلحة الكوي����ت ولن تخرج 
القانونية  احللول عن األط����ر 

ومبا يخدم الصالح العام.
من جهته ق����ال مقرر جلنة 
الش����باب والرياضة البرملانية 
النائب صالح امل����ال إن اللجنة 
عقدت اجتماعها بحضور وزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي ومسؤول الهيئة 
العامة للشباب والرياضة عصام 
جعفر، حيث متت مناقشة آخر 
املستجدات حول عالقة الهيئة 
القدم،  الكويتي لكرة  باالحتاد 
حيث أكد الوزير العفاسي ونائب 
املدير العام لش����ؤون الرياضة 
ممثال للهيئة العامة للش����باب 
الهيئة ملتزمة  ان  والرياض����ة 
الرياضية  القوان����ني  بتطبيق 
احمللية بدءا من اخالء االحتاد 
ممن استغلوا املقر بغير الطريق 
القانوني وانتهاء بتشكيل احتاد 

شرعي وفقا للقوانني احمللية.
وأض����اف امل����ال ان الوزارة 
والهيئة ستس����تكمل اجراءات 
التطبيق الصحيح للقانون في 
كل ما يتصل بهذا الش����أن وفي 
هذا اخلصوص اكد نائب املدير 
العام لشؤون الرياضة ان الهيئة 
ال تعترف أو تتعامل مع أي جهة 
أو احتاد مخالف للقوانني احمللية، 
خاصة القانون 2007/5، سواء 
فنيا أو ماليا الى ان يتم وضع 
الرياضي بالبالد على  النشاط 

طريق التطبيق الصحيح.
وق����د اطمأن����ت اللجنة الى 
التي تعتزم اجلهات  اخلطوات 
املعني����ة تنفيذها خالل الفترة 
التي حددها  القصيرة  الزمنية 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
القوانني  الس����تكمال تطبي����ق 
احمللية مما يعيد الهيبة للقانون 

وسيادته على اجلميع.

الخرافي هنأ رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى الصدري إبراهيم الرشدان
بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ببرقي��ة تهنئة إلى رئيس وحدة القس��طرة 
باملستشفى الصدري د.إبراهيم الرشدان بعد 

ابتكار طريقة لعالج تفرع شرايني القلب.
وقال اخلراف��ي في برقيته، بعد االجناز 

العلم��ي الطبي الكبير الذي أش��رفتم عليه 
بابتكار طريقة جديدة لعالج تفرع شرايني 
القلب خصوصا ش��رايني اجلذع عن طريق 
القس��طرة، أود ان أعرب لك��م عن تهنئتي 
القلبية أشفعها بدعاء صادق الى الباري جل 

شأنه ان يبارك جهودكم املوفقة وجهود أبناء 
الكوي��ت املخلصني من أمثالكم، وان ميدكم 
بعون من لدنه للمض��ي قدما الى ما يتطلع 
اليه بلدنا العزيز من دوام الرفعة والس��ؤدد 

والرقي واالزدهار.


