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محمد هايف مخلد العازمي خالد العدوة

محمد املطير وخالد السلطان ود. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون اثناء اجتماع اللجنة املالية

ترفع تقريرها عن اإلضرار بالوحدة الوطنية مايو المقبل

»التعليمية« حددت أولوياتها بقوانين االعتماد 
األكاديمي والتعليم الخاص وخفض سن التعليم

ناقش���ت جلنة الش���ؤون التعليمية خالل 
الوطنية  الوح���دة  ام���س موضوع  اجتماعها 
والظواهر التي اس���اءت الى الوحدة الوطنية 
والتي شهدتها الفترة االخيرة بناء على تكليف 
املجلس متهيدا العتماد التقرير النهائي املتعلق 

بهذه القضية في مايو املقبل.
وقالت مقررة اللجنة النائبة د.سلوى اجلسار 
في تصريح للصحافيني مبجلس االمة ان اللجنة 
ناقش����ت مبوجب الرس����الة الواردة من املجلس 
موضوع الوحدة الوطنية والظواهر التي شهدتها 
الفترة االخيرة مشيرة الى انه متت مناقشة املسودة 
االولية للتقرير املتعلق بهذه القضية واتفق اعضاء 

اللجنة على البنود العامة الواردة فيه.
وبينت ان التقرير س���يعتمد في االجتماع 
الذي س���يعقد في 10 مايو املقبل متضمنا رأي 
اللجنة في هذه القضية واالس���باب التي ادت 
الى االضرار مبفهوم املواطنة ومن هو املسؤول 
عنها مبينة انه مت التطرق الى دور مؤسسات 
املجتمع املدني مبا فيها الس���لطة التشريعية 

في هذا اجلانب.
واش���ارت الى ان اللجنة احالت 19 اقتراحا 
برغبة مقدمة من النواب الى احلكومة من اجل 
دراستها وابداء الرأي كما ناقشت ردود احلكومة 
على 16 مقترحا برغبة كانت قد احيلت اليها في 
وقت سابق ومتت املوافقة عليها بحسب الردود 
مؤكدة في الوقت ذاته على ان اللجنة حرصت 
نظرا لقرب انته���اء دور االنعقاد احلالي على 

جدولة اولوياتها خالل الشهرين املقبلني.
واوضحت ان اللجنة ش���ددت على ان يتم 
ادراج مجموعة من االولويات على جدول اعمال 

املجلس في دور االنعقاد احلالي وفي مقدمة هذه 
االولويات مشروع االعتماد االكادميي وجودة 
التعليم والتدريب حيث حددت اللجنة موعد 
10 مايو ملناقش���ة القانون مع احلكومة معربة 
عن املها في ان حتضر احلكومة ذلك االجتماع 
ممثلة بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود ورئيس احت���اد اجلامعات 
اخلاصة ومدير جامعة الكويت ومدير الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي.
واعتبرت ان هذا القانون من اهم املشاريع 
التي وردت في اخلطة التنموية لكونه يضمن 
جودة االعتماد على املؤسسات التعليمية ويؤكد 
للمؤهالت  بالنس���بة  االكادميي  االعتماد  على 

والشهادات اجلامعية.
وذكرت ان االولوية الثانية بالنسبة للجنة هي 
قانون التعليم اخلاص الذي مت حتديد اجتماع 
24 مايو املقبل موعدا ملناقشته وخصوصا مع 
توجه اخلطة التنموية الى التوسع في مجال 
التعليم اخلاص، الفتة الى ان القانون احلالي 

يعاني من ثغرات كبيرة في هذا اجلانب.
واضافت: وايضا هناك قانون خفض السن 
االلزامية للتعليم من ست سنوات الى خمس 
سنوات وهو موضوع متفق عليه وكذلك قانون 
اجلامع���ة احملال من قبل اللجنة التش���ريعية 
الى التعليمية ولفتت الى ان من الرسالة التي 
ناقشتها اللجنة امس موضوع فصل التعليم 
التطبيقي عن التدريب حيث مت حتديد اجتماع 
7 يوليو املقبل ملناقشة هذا املوضوع بحضور 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ورابطة التدريب 

لالستماع الى وجهة نظرهم في هذا اجلانب.

أعلن رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف الزلزلة تأجيل مناقشة 
غالء األس���عار وذلك بعد مداوالت بني الطرف احلكومي املتمثل في 
وزارتي التجارة والشؤون واحتادي اجلمعيات التعاونية وشركات 

املواد الغذائية.
واشار الزلزلة الى ان احلاضرين ارتأوا ضرورة حضور وزيري 
التجارة والشؤون التخاذ قرارات حاسمة حول غالء األسعار واخلدمات 

ومواد البناء، مش���يرا الى ان اجتماع اللجنة سيكون االحد املقبل 
وسيتم بعده رفع تقرير للمجلس.

وكشف الزلزلة أن اللجنة ستنتهي من التعديالت النيابية على 
قانون اخلصخصة يوم اخلميس املقبل بعد استدعاء وزيري املالية 
والتجارة او اجلهات املعنية وستتم احالة التقرير للمجلس وذلك 

للبت فيه بعد اسبوعني.

اعتبروه قراراً يعارض أبسط حقوق اإلنسان ومعتقدات المسلمين

نواب يطالبون فرنسا باحترام حرية األديان
وعدم حظر ارتداء النساء النقاب

ال على النصرانية وال اليهودية وال 
على غيرهما مستغربا ملاذا فرنسا 
بالذات تعارض النقاب؟ هل جتامل 
تيارات شذوذ فيها عندها تعصب 

ضد الدين االسالمي.
مطالبا العازمي االمة العربية 
واالسالمية قاطبة بأن يكون لها 
موقف اذا طبقت فرنس����ا قضية 
النقاب وعندها ما يقارب 6 ماليني 
مس����لم في فرنسا، غير الدارسني 
والس����واح واملعاجلني هل تريد 
فرنسا ان تشذ عن العالم كله في 
قضية النقاب، مؤكدا ان هذه حرية 
كفلت ملن يريد ان يلبس ومن ال 
يري����د ان يلبس، الن هذا يخدش 
ديننا وهذه حرية االديان ونتمنى 
ان تتراجع فرنسا عن هذا القرار 

وتعطي لكل ذي حق حقه.
وطالب النائ����ب خالد العدوة 
الدول وعلى رأسها االحتاد االوروبي 
الذين ساهموا  باحترام املسلمني 
مس����اهمة كبيرة في بناء اوروبا 
في احلك ظروفها بعد خروجها من 

احلرب العاملية االولى والثانية.
ف����ي تصريح  العدوة  وق����ال 
النقاب  للصحافيني ان قرار منع 
واحلجاب يدخل ضمن احلريات 
الدينية ومعروف ان كل املواثيق 
واالتفاق����ات التي حتمي االقليات 
وحقوق االنسان تنادي باحترام 
الش����عائر الدينية، مشيرا إلى ان 
على دول االحتاد الذي عرف عنها 
التس����امح وقبول االخر وثقافة 
الدميوقراطية  احلوار ومب����ادئ 
وحق����وق االنس����ان توقيف هذه 
القرارات او هذه القوانني التي تصب 
في سياسة العنصرية ورفض اآلخر 
وعدم احترام الشعائر والديانات 

االخرى.
وقال العدوة يجب ان يضعوا 
االس����الم في مكانه الذي يليق به 
وهو دين تسامح ودين حرية ودين 
حق ونأمل من احلكومة الكويتية 
وسائر الدول العربية واالسالمية 
ان تتدخل بالطرق الديبلوماسية 

حلل هذه املشكلة.

عقد أمني عام جتمع ثوابت األمة 
النائب محمد هايف املطيري مؤمترا 
صحافيا في مجلس األمة، تطرق 
فيه الى التوجه الفرنسي بحظر 
ارتداء النس����اء النقاب في عموم 
فرنسا، وشاركه في املؤمتر النائبان 

خالد السلطان ود.علي العمير.
وقال هايف: ان اعتزام احلكومة 
الفرنسية حظر النقاب، أمر خطير، 
يعارض أبسط حقوق االنسان التي 
تزعم فرنسا انها ترعاها، وال ريب 
ان مثل هذا القرار يعارض معتقدات 

املسلمني.
وبني هايف: ان هناك 6 ماليني 
مس����لم يعيش����ون في فرنس����ا، 
ناهيك ع����ن البعثات الدراس����ية 
والديبلوماسية وأفواج املصطافني 
الذين يقصدون فرنسا بانتظام، 
فمن املس����تغرب ان تظهر فرنسا 
هذا العداء للمسلمني، وتتوجه الى 

التضييق على املعتقدات.
وأعلن هايف عن حترك على 
مس����توى البرملان����ات اخلليجية 
والعربية واالس����المية، اذا نفذت 
فرنس����ا توجهها وحظرت ارتداء 
النق����اب، فنحن لن نقف مكتوفي 
االي����دي، خصوص����ا ان مثل هذا 
التوجه تق����وده أحزاب متطرفة، 
ينم قرارها عن روح العداء، رغم 
ان فرنس����ا تتمتع بعالقات طيبة 

مع العالم االسالمي.
ودع����ا هايف الى: ع����دم ابرام 
اتفاقي����ات مع فرنس����ا ان أقدمت 
على توجهها بحظر ارتداء النقاب، 
الس����يما ان الدول االس����المية ال 
متنع النصارى الذين يعيش����ون 
في البلدان العربية، من ممارسة 
شعائرهم، حتى انها لم متنعهم من 

تعليق الصليب على صدورهم.
وانتقد النائب خالد السلطان 
موقف فرنس����ا التي اعتدنا على 
حملها ل����واء احلريات بينما اآلن 
تتوجه الى من����ع النقاب وتقييد 

احلرية الشخصية.
السلطان أن مينع  واستغرب 
النقاب داخل فرنسا، رغم ان النقاب 

الصارخ ضد االس����الم واملسلمني 
وطال����ب جميع هيئ����ات حقوق 
االنسان الدولية بالوقوف ضد هذا 
التعسف وقال لو كان هذا القرار 
صدر في أحد الدول االسالمية على 
أحد الرعايا الفرنسيني مبنع بعض 
األمور اخلاصة بهم أو من ممارسة 
معتقداتهم لوجدنا فرنس����ا تقيم 
الدنيا وال تقعدها مع الدول الغربية 
وقال يجب عل����ى الدول العربية 
واالسالمية الضغط على هذه الدول 
من خ����الل االتفاقيات املبرمة مع 
فرنسا ومع الدول الغربية للضغط 

عليها للتراجع عن هذا القرار.
وقال النائ����ب مخلد العازمي: 
فرنس����ا نحترمها كدولة صديقة 
للكويت وموقفها جيد ولكن في 
هذه القرارات لتعرف فرنسا وغير 
فرنس����ا ان هذه شريعتنا وديننا 
االس����المي يحثن����ا عل����ى قضية 

النقاب.
وتساءل العازمي في تصريح 
للصحافيني: اين حرية االنس����ان 
وحرية االديان؟ نحن هنا بالكويت 
نطبق هذه احلرية وال احد اعترض 

الش����خصية وأال تسمح لبرملانها 
بذلك التوج����ه حملاربة احلريات 
الدينية، خاصة االسالمية، ونأمل 

احترام العقائد واملقدسات.
من جانبه دعا النائب د.ضيف 
اهلل أبورمي����ة ال����دول العربي����ة 
واإلسالمية التي لها مصالح كبيرة 
واتفاقيات مع فرنس����ا ان جتعل 
هذه االتفاقيات وس����يلة ضغط 
على فرنسا حتى تتراجع عن هذا 
القرار الظالم واملتعسف بالنسبة 
للمسلمني وقال أبورمية في تصريح 
صحافي: ما حصل مبنع احلجاب 
في فرنسا أمر مرفوض وهذا أمر 
يتنافى مع حقوق اإلنسان، مؤكدا 
ان النقاب واحلجاب أمر ش����رعي 
وهذا من حرية األشخاص ودائما 
فرنسا تطالب بحريات األشخاص 
وتنقالتهم وحرية معتقداتهم وبني 
انه عندما اتى األمر على املسلمني 
الذين يعيشون في فرنسا نراها 
تتنكر لكل حقوق اإلنسان ومتنع 
ه����ذه الفئة من أق����ل حقوقها من 
النقاب واحلجاب، وشدد أبورمية 
على رفضه هذا االجراء التعسفي 

حرية شخصية ويرفع شأن املرأة 
وهي خاصية للمس����لمني، ومن 
الواجب على هذه الدولة ان تراعي 
حقوق املسلمني واالقلية املوجودة 

في بالدها.
النظر  اعادة  السلطان  ومتنى 
في هذا القرار الذي يسيء للعالم 
االسالمي، وعليها ان حتترم حقوق 

االديان االخرى.
الى ذلك، ق����ال النائب د.علي 
العمي����ر: ال ش����ك ان أي قرار فيه 
تضييق على احلريات العامة هو 
قرار مرفوض وم����ا بالنا اذا كان 
هذا القرار يتعارض مع أمر رباني 
ونهج نبوي ونستغرب ان يصدر 
ذلك من بلد احلريات وتضيق على 
مسّلمة فهي اختيار شخصي من 
النساء املس����لمات الالتي يعشن 
هناك، ونأمل في وقوف منظمات 
حقوق االنسان الى جانب االخوات 
املس����لمات وردع فرنسا واثنائها 

عن ذلك الفعل.
نحن نتمنى من فرنسا في ظل 
العالقات اجليدة مع العالم االسالمي 
احترام حرية االديان واحلريات 

»المالية البرلمانية« ترفع تقريرها األحد المقبل

 الزلزلة: تأجيل مناقشة الغالء لعدم حضور الهارون 
وإنهاء تعديالت »الخصخصة« الخميس

ورفض ان يق���ال ان فكرة 
تعديل الدستور من اخلطوط 
احلمراء بل انها من القضايا التي 
ترتبط بالشأن العام ولكن البد 
ان يكون الى مزيد من احلريات 
وتضمن حياة افضل للمستقبل 
وتكون حصنا واقيا للكويت 
شعبا ونظاما ومؤسسات وان 
الفكرة تتطلب دقة ووضوحا 
وبحث���ا مس���تفيضا من اجل 
الوصول الى مواد متنح النواب 
والش���عب الكويتي املزيد من 

احلريات.

الش���مول  الى عدم  باالضافة 
وتط���رق الزميل الراش���د في 
الثانية  املادة  البحث بتعديل 
من الدس���تور والشيء اجليد 

زيادة عدد النواب والوزراء.
واكد اخلرينج ان املناقشة 
في تعديل بعض مواد الدستور 
يرتبط بطرح استفتاء عام من 
قبل ممثلي األمة واذا اختلفنا 
في ال���رأي ف���ال نختلف على 
املودة وكما يقول املثل الدارج 
االختالف في الرأي ال يفس���د 

للود قضية.

قال النائب مبارك اخلرينج 
عن تعديل الدستور ملزيد من 
احلريات انه ال خالف فيه فهو 
شعار جميل يحتاج الى تطبيق 
وحرفية من اجل التماشي مع 
دس���تور 1962 الذي اختارته 
الكويت شعبا ونظاما ليكون 
املرجعية التي من خاللها تعمل 

مؤسسات الدولة.
واضاف ان م���ا اعلن عنه 
الزمي���ل علي الراش���د يعتبر 
تقليصا وتقيي���دا من حرية 
الدس���تور  ف���ي حقه  مبارك اخلرينجالنائب 

اختالفنا في الرأي ال يفسد المودة بيننا

الخرينج: ما أعلنه الراشد في تعديل الدستور 
تقليص وتقييد لحرية النائب

)متين غوزال(د. أسيل العوضي ود. سلوى اجلسار ود. علي العمير خالل الندوة ب�و رمية: على ال�دول العربية ع�دم إبرام اتفاقيات مع فرنس�ا

هايف:  لن نقف مكتوفي األيدي وسنتحرك على مستوى البرلمانات


