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قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحا برغبة 8
جاء فيه: مشكلة البطالة التي يعاني منها اغلب 
الشباب الكويتي اصبحت مشكلة صعبة وتستمر 
مل���دة طويلة وهي من مهددات االمن االجتماعي 
واالمن الوطني بكل جوانبه دون حصول املواطنني 
على وظائف مناس���بة بعد تخرجهم، لذا فإنني 
اتقدم باالقتراح برغبة التالي: على احلكومة ان 

تلتزم بتوفير وظيفة للمواطنني بعد تخرجهم 
وفي حال عدم التزامها بعد سنة من تسجيلهم في 
ديوان اخلدمة املدنية يتم صرف مكافأة شهرية 
وتكون قيمتها 250 دينارا شهريا. كما قدم اقتراحا 
آخر جاء فيه: يعاني ذوو االحتياجات اخلاصة 
من جميع الظروف الصعب���ة التي يواجهونها 
ف���ي حياتهم اليومية هم وذووهم وبالذات عند 

الطبية للمستش���فيات احلكومية،  مراجعتهم 
ورغب���ة منا في تخفيف املعاناة عن هذه الفئة، 
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة ان تقوم الدولة 
ببناء مستشفى خاص متكامل لذوي االحتياجات 
اخلاصة يحتوي على جميع االقسام وان تكون 
الكوادر الطبية املوجودة بهذا املستشفى مستواها 

متميزا ومختصة في التعامل مع هذه الفئة.

الحويلة يقترح إلزام الدولة بتوفير وظائف للخريجين خالل سنة من تخرجهم

مرزوق الغامن ومخلد العازمي

د.محمد البصيري ود.سلوى اجلسار وصالح عاشور

عدنان عبدالصمد وسعدون حماد ود.روال دشتي وعادل الصرعاوي وعبداهلل الرومي في حديث مع د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك بحضور عالم الكندري الرئيس جاسم اخلرافي محييا النواب

علي الدقباسي ود.علي العمير جانب من القاعة بعد رفع اجللسة

سؤال اختبار التربية اإلسالمية حول دعاء أهل القبر يثير جداًل نيابيًا
حظيت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
باهتمام نيابي بالغ امس على اكثر من صعيد متثل باطالق تصريحات 
صحافية أو تقدمي أس���ئلة برملانية من اكثر من نائب اختلفت فيها 
القضايا ما بني تس���ريب االمتحانات لبعض املراحل التعليمية او 
محاول���ة الضغط الحداث تغيير على املناهج وفي هذا االطار حذر 
النائب محمد هايف من محاوالت الدخال العقائد الفاسدة في الكويت، 
مؤكدا ان العقيدة الس���ليمة التي نشأ عليها ابناء الكويت ستبقى 

بعيدة عن البدع والشركيات وكل العقائد الفاسدة والشاذة.
ورفض هايف في تصري���ح الى الصحافيني االنتقاد غير املبرر 
املوجه الى وزارة التربية على خلفية امتحان التربية االس���المية 
الذي تضمن سؤاال عن دعاء أهل القبور، وآخر حول املوقف من سب 
الصحابة، مؤكدا ان انتقاد مناهج التربية االسالمية هو تشكيك في 

عقيدتنا، وهي عقيدة أهل السنة واجلماعة.
وتس���اءل هايف: ما دام البعض يزعم انه يحترم الصحابة فما 
الذي يضيره اذا مت توجيه الطلبة بش���كل حسن وراق الى معرفة 
مكان���ة وقدر الصحابة رضوان اهلل عليهم، والذين لهم فضل كبير 

على األمة بعد اهلل ونبيه الكرمي ژ.
واضاف: اذا لم يدرس تأصيل احترام الصحابة في منهج التربية 

االس���المية، فماذا ندرس في هذا املنهج؟ مش���ددا على تأصيل هذا 
االحترام في مناهجنا الدراس���ية، فحب الصحابة وتقديرهم يزيد 

من االميان، وبغضهم وسبهم من الكفر والنفاق.
واشار الى ان آل البيت والصحابة اجتمعوا على احلب والعالقات 
الطيبة، وكان بينهم نسب وعالقات ود، ومن يقرأ التاريخ واسماء 
آل البي���ت واصحاب علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه وزوجاتهم 
وابنائهم يالحظ هذه العالقة املتميزة، اما املتأخرون الذين دأبوا على 

التشكيك في هذه العالقة فإن عليهم قراءة التاريخ جيدا.
وأكد هاي���ف ان القول بأن امليت قادر عل���ى جلب اخلير ودرء 
الش���ر عن الناس من البدع، وق���ال: اذا كان هذا امليت خالل حياته 
غير قادر على شفاء املرضى وجلب املنافع فكيف يأتي قبره اآلالف 
من الناس، وبألس���نة مختلفة يطلبون حاجاتهم ويريدون من هذا 
امليت ان يفهمهم، وزاد: أي جهل واي عقل هذا؟ مجددا التأكيد على 

انه لن تقوم قائمة للعقائد الفاسدة في بالدنا.
كما وجهت النائبة د.روال دش���تي سؤاال للحمود جاء فيه: هل 
صحيح ان من بني اسئلة اختبار التربية االسالمية للصف التاسع 
ف���ي منطقة العاصمة التعليمية، الس���ؤال التالي »مب تنصح رجال 
يذهب الى القبور لدعاء اصحابها لرفع الضر وجلب املنافع؟« واذا 

صح ذلك فهل هذا الس���ؤال داخل املنهج؟ وم���ا اجابته النموذجية 
في املنهج؟

من جانبه اس���تغرب النائب د.جمعان احلربش صمت الوزيرة 
واركان الوزارة أمام وصف احد النواب مناهج الوزارة بأنها تكفيرية 
والتطاول على املوجهني واملدرسني الذين وضعوا اختبارات التربية 

االسالمية.
وطالب احلربش الوزيرة بالدفاع عن مناهج الوزارة وعن ابنائها 
العاملني فيها او عليها تقدمي اس���تقالتها ح���ال كونها عاجزة عن 

ذلك.
مؤك���دا ان املعلومات التي وصلت اليه خطيرة بش���أن تعنيف 

وتوجيه لوم ملوجهي التربية االسالمية الذين وضعوا االختبار.
معتبرا ذلك ان صح سقطه خطيرة ورضوخا حملاولة تسييس 
املناهج وستكون لها عواقبها السيئة على املناهج العلمية واستقرارها 

ومستقبل العملية التربوية عموما.
وأكد احلربش ان االسئلة التي وضعت ليس فيها مساس بالوحدة 
الوطنية وتتعلق بثوابت هذا الدين متس���ائال: هل سؤال هذا نصه 
ميس الوحدة الوطنية ب� »ماذا تنصح زميل لك يسب الصحابة؟«

وسؤال: ماذا تنصح زميال لك يذهب الى اصحاب القبور يطلب 

منهم جلب النفع ودفع الضر والعون؟
بل السؤال يجب ان يوجه للمعترضني، هل سب الصحابة مقبول 

ومن مقتضيات الوحدة الوطنية؟
وه���ل دعاء وطلب العون ودفع الضر وجلب النفع من غير اهلل 

تعالى من مقتضيات الوحدة الوطنية.
أليس االولى بالوصف بالتطرف هو من يس���وغ ويبرر س���ب 
الصحابة الذين قال اهلل عنهم )محمد رسول اهلل والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل 

ورضوانا سيماههم في وجوههم من اثر السجود(.
والذين قال فيهم النبي ژ »ال تس���بوا اصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ ُمّد احدهم وال نصيفه«.

وختم احلربش تصريحه مؤكدا ان جميع املنصفني من الشيعة 
وعلى رأسهم علي املتروك رفضوا التطاول على الصحابة.

وأك���د احلربش ان الطعن في عدالة اصحاب النبي ژ هو طعن 
في القرآن الك���رمي الذي وثقهم وأثنى عليه���م وطعن في صحيح 

السنة النبوية.
وختم احلربش مطالبا الوزيرة الصامتة عن الطعن في املناهج 

الدراسية وعن ابنائها العاملني بالوزارة بالرحيل.

عدم اكتمال النصاب أضاع جلسة مناقشة معالجة القروض وحقوق المرأة وإعفاء اللحى ورفع الحصانة عن بعض النواب

ِ اهلل في الكويت الخرافي: علينا عدم إثارة الفتنة والحفاظ على وحدتنا ولنتق

الروض�ان: رف�ع الجلس�ة ش�يء طبيع�ي يح�دث ف�ي كل برلمان�ات العال�م

المسلم: هناك مجاميع من النواب مقتنعة بقانون حقوق المرأة المدنية واالجتماعية

الدويس�ان: الحكومة لم تكن حريصة وأحّمل النواب مس�ؤولية إضاعة الجلس�ة

الدقباس�ي: جمعن�ا تواقي�ع لمناقش�ة قضي�ة البطال�ة خ�الل جلس�ة أم�س

ما عاله من بن����ود، اال ان النصاب 
أطاح باجللس����ة كاملة، وهو االمر 
الذي يس����تحق التوقف عنده في 
ظل الفش����ل احلكومي في التعامل 

مع القضية.
ولفت الى ان نس���بة العمالة 
الواف���دة تش���كل 30% من حجم 
العمالة في اجلهاز احلكومي أي 
ما يقارب 112 ألف موظف، مشيرا 
الى انه بالرغم من كثرة التحذيرات 
اال  البطالة،  بشأن تزايد مشكلة 
ان الدراسات واالحصائيات التي 
أجريت في ه���ذا املجال تؤكد ان 
االعوام منذ 1998 الى 2008 شهدت 
تناميا ملحوظا في حجم الكويتيني 
املعطلني عن العمل لصالح العمالة 
الوافدة التي قد تكون في أحيان 

كثيرة عمالة هامشية.
وبني ان نسبة البطالة ارتفعت 
من نسبة 1.4% عام 1998 الى %5.9 
عام 2008، وهذا دليل فش���ل كل 
السياسات والقرارات واالجراءات 
التي تتعامل بها احلكومة في هذا 
االجت���اه، معتبرا ان عدم حماس 
احلكومة حلضور جلستني ملناقشة 
القضي���ة يؤكد ما ذهبنا اليه من 
عدم جديتها في التعامل مع األزمة 
وانهاء آثارها السلبية على املجتمع 

الكويتي.
الدقباس����ي ان احلكومة  وقال 
مطالب����ة بأن تثب����ت خوفها على 
مصالح ومستقبل الشباب الكويتي 
من خالل وضع حد لهذه املش����كلة 
واحلرص على التعاون مع املجلس 
في دراسة هذا امللف، وان تتحمل 

مسؤولياتها.
وحذر الدقباسي من مغبة فض 
دور االنعقاد قبل مناقش����ة قضية 
البطالة، مؤكدا انه سيطلب تقدميها 
على ما عداها من بنود في جلسة 
اليوم مطالبا احلكومة بالتجاوب مع 

الطلب وعدم الوقوف أمامه.

للصحافيني ح����ول ردود األفعال 
املتعلقة باختبار التربية اإلسالمية: 
»أرجوكم االنتباه الى عدم التأجيج 
في املواضي����ع الطائفية فبلدنا ال 
يحتمل«، مش����يرا الى ان رؤساء 
حترير الصحف اتفقوا على عدم 
إفس����اح املجال أمام التصريحات 
التي من شأنها إذكاء الفتنة، ونأمل 
االلتزام بهذا التوجه حرصا على 

الوحدة الوطنية.
وقال: »ان كانت هناك اي أخطاء 
فإن عالجها ال يكون بخطأ آخر، بل 
باحلكمة، فلنح����رص على بلدنا، 
الكويت ونحافظ  ولنتق اهلل في 
البعض،  على محبتن����ا لبعضنا 
الوطنية، ولنبعد  وعلى وحدتنا 
عن كل ش����يء يؤثر على التقارب 

فيما بيننا«.
وأكد ان احلكم����ة في معاجلة 
األخطاء هي التي تقربنا وتزيدنا 
تالحما، وال نريد املعاجلة التي تثير 
الفنت، معربا عن تفاؤله باستمرار 
محبتنا لبعضن����ا البعض، داعيا 
وس����ائل اإلعالم الى التعاون في 
تعزيز الوحدة واالبتعاد عن الفنت 

وعدم نشر ما يثير الفتنة.
وق����ال: »أنا ال أدعو الى تكميم 
األفواه، بل أن تكون لوسائل اإلعالم 
مس����ؤولية في عدم نشر ما يضر 

الوحدة الوطنية«.
وفيما يتعلق بج����دول اعمال 
املجلس ذكر اخلرافي ان جلس����ة 
اليوم س����تكون آخر اجللس����ات 
العادية، وسيكون األسبوع املقبل 
للميزانيات، حسب قرار املجلس، 
مؤكدا ان املجلس س����يد قراراته 
التعامل م����ع جدول  في كيفي����ة 

االعمال.
وردا على سؤال حول اسباب 
رفعه اجللسة وعدم افساح بعض 
الوقت الكتم����ال النصاب قال انا 
أمامي الئحة واجللسات لها وقت 

ومن جان����ب آخر ال اع����رف ملاذا 
الرئيس اخلرافي لم ميهل النواب 
املتواجدين في االستراحة الفرصة 
لدخول القاعة، معربا عن امله في ان 
يكون هذا األمر درسا لالعضاء لكي 
يلتزموا باملواعيد احملددة للجلسات 

واعتبارها مواعيد مقدسة.
وشدد الدويسان على ان الرئيس 
اخلرافي استخدم صالحياته وهذا 
حق له ولكن من يتحمل مسؤولية 

البرملانات وكان يفترض ان يكون 
احلضور الساعة التاسعة ورفعها 
الرئيس ملدة نصف ساعة وبعدها 
رفعها نهائيا لعدم وجود نصاب، 
مضيفا انها ليست املرة األولى التي 

يحدث فيها هذا األمر.

مسؤولية

من جهته حمل النائب فيصل 
الدويسان النواب مسؤولية »إطارة« 

جلسة األمس مؤكدا في الوقت ذاته 
ان احلكوم����ة هي االخرى لم تكن 
حريص����ة على احلض����ور بدليل 
التمثيل املتواضع في قاعة عبداهلل 

السالم ممثال في وزير واحد.
وقال الدويسان من الواضح ان 
احلكومة لم حتضر سوى بوزير 
واحد ولم تبني احلرص على حضور 
هذه اجللس����ة على الرغم من انها 
جلس����ة عادية وليس����ت خاصة، 

محدد، وعند انتهاء الوقت احملدد 
الكم����ال النصاب لم يتوافر العدد 
املطلوب فرفعت اجللسة وعموما 

اللي في قلبه صالة ما تفوته.

شيء طبيعي

وفي هذا االطار قال وزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروض����ان ان ما ح����دث من رفع 
اجللسة شيء طبيعي يحدث في كل 

النهاية، هم  »إطارة« اجللسة في 
النواب الذين لم يتواجدوا داخل 

القاعة في الوقت احملدد.

حقوق المرأة

وأوضح النائب د.فيصل املسلم 
انه بعد املرحلة الطويلة والعمل 
واجلهد املبذول من املجلس واللجان 
املختصة فيما يخص قوانني احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة تبلورت 
كثير من االمور معتقدا ان مرحلة 
اخلالف يجب ان تكون قد انتهت. 
ويبقى ان يحسم مبدأ التصويت 

أوجه اخلالف.
وأضاف املسلم في تصريح 
صحافي ان هن���اك مجاميع من 
النواب مقتنع���ة بحقوق املرأة 
وتختلف على جزئية بسيطة، 
وهناك مجاميع أخرى مع احلكومة 
ضد كل التقارير املتعلقة باحلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة، مبينا 
ان احلكومة سجلت موقفها في 

ذلك الشأن في رد رسمي.
ودعا املسلم الى توحيد اجلهد 
املتفق عليه واملختلف  في اجناز 
عليه يحس����مه التصويت، مبينا 
ان ربة البيت وهي أشرف وظيفة 
وكذلك التقاعد املبكر سنطرحهما 

للتصويت.

أسف ودهشة

كما أعرب النائب علي الدقباسي 
عن أس���فه لعدم انعقاد جلس���ة 
األمس مبديا دهشته من التهاون 
في التعامل مع قضايا حيوية كانت 
مدرجة على جدول أعمال اجللسة 
وعلى رأس���ها مناقشة سياسات 
احلكومة بشأن توفير فرص عمل 

للمواطنني.
وكش����ف الدقباسي انه كان قد 
جمع تواقيع عدد من النواب لتقدمي 
بند مناقش����ة قضية البطالة على 

اضطر رئي����س مجلس األمة 
جاس����م اخلرافي الى رفع جلسة 
املجلس العادية امس نهائيا لعدم 
اكتمال النصاب داخل قاعة عبداهلل 
السالم بعد ان رفعها للمرة االولى 

مدة نصف ساعة للسبب نفسه.
وقال الرئيس اخلرافي »نظرا الى 
عدم اكتمال النصاب ترفع اجللسة 

نهائيا«.
وكان م����ن املق����رر ان يناقش 
املجلس في جلس����ته ع����ددا من 
تقارير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية عن طلب النيابة العامة 
رفع احلصانة النيابية عن بعض 

األعضاء.
وتضمن جدول أعمال اجللسة 
مناقش����ة االقتراح بقانون بشأن 
حق إعفاء اللحى للعسكريني في 
املداولة الثانية اضافة الى مواصلة 
النظر في ع����دد من تقارير جلنة 
شؤون املرأة واألسرة بشأن الرعاية 
السكنية وإنش����اء صندوق املرأة 
املدنية  اإلسكاني وبشأن اخلدمة 

وغيرها.
وتضمن جدول أعمال املجلس 
كذلك مواصلة النظر في تقرير جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية برد 
مشروع قانون بشأن قيام البنوك 
وشركات االستثمار بإعادة جدولة 
أرص����دة القروض االس����تهالكية 
واملقسطة املستحقة على املواطنني 
لديها وتنظيم منح هذه القروض 

مستقبال.
وقبيل خروجه من املجلس شدد 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
على االبتعاد عن كل ما من شأنه 
إثارة الفتنة ف����ي البالد، وأوصى 
بانتهاج احلكمة واحلوار في معاجلة 
اي اختالفات أو مالحظات، واصفا 
الذي ينبغي  الفتنة بالس����رطان 

استئصاله.
وأضاف في رده على س����ؤال 

)متين غوزال(أحمد السعدون ود.فيصل املسلم بعد رفع اجللسة


