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الوعالن: لن نقبل إقرار كادر املعلمني

في حال استثناء معلمي »األوقاف«

..و الطبطبائي يسأله عن توقف إذاعة القرآن الكرمي

أك���د النائب مبارك الوعالن 
أن إق���رار كادر املعلمني لن مير 
داخل مجلس األمة في حال مت 
استثناء معلمي وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية منه، محذرا 
وزي���ر التربية ووزير التعليم 
العالي من مغبة جتاهل الكادر 

لهذه الفئة من املعلمني.
وأوضح الوعالن في تصريح 
صحافي ان التمييز بني معلمي 
وزارة التربي���ة ونظرائهم في 
وزارة األوقاف من العاملني في 
دور ومراكز القرآن الكرمي، هو 
أمر غير مقب���ول وغير مبرر، 
ويتناف���ى مع مب���ادئ العدالة 
واملساواة بني ذوي االختصاص 
املتشابه واملهنة الواحدة، وهي 
املبادئ التي نص عليها دستور 

الكويت.
وب���ني الوع���الن أن معلمي 
التربي���ة ومعلم���ي األوق���اف 

وّج���ه النائ���ب د. ولي���د 
الطبطبائي سؤاال برملانيا إلى 
وزير اإلعالم ووزير املواصالت 
س���امي النصف ج���اء نصه 
كالتالي: إن أساس مسؤولية 
الوزير السياسية هو الوقوف 
على اخلطأ أو التقصير أو اخللل 
في عمل األجه���زة اخلاضعة 
الذي يؤدي لوقوع  لسلطته، 
ضرر باألمة أو معتقداتها أو 
مصاحلها أو ثرواتها، وقد مت 
الفترة األخيرة وقف بث  في 
إذاعة القرآن الكرمي عبر القمر 
الصناعي عرب سات من ضمن 
الكويت، ومن  باقة تلفزيون 
أخص واجبات وزارة اإلعالم 

ميارس���ون نف���س األعم���ال 
والتعليمي���ة،  التدريس���ية 
ومسماهم وتوصيفهم الوظيفي 
واح���د، وهم يؤدون الرس���الة 
ذاتها في تعليم وإعداد النشء، 
وبالتالي فإن أي متييز بني هاتني 
الفئتني من املعلمني من النواحي 
املادية واملعنوية ليس له محل 
من اإلعراب، وسيكون مفتقدا 
للعدالة واملس���اواة، ومنتهكا 

لألصول املهنية السليمة.
وحذر النائب الوعالن وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
من أن استثناء معلمي »األوقاف« 
من كادر املعلمني س���يصيبهم 
باإلحباط واليأس، مبا لذلك من 
تبعات سلبية جسيمة تصب في 
نهاية املطاف جلهة إغالق دور 
ومراكز القرآن الكرمي، متسائال 
عما إذا كان الوزير يريد ذلك؟، 
وداعيا وزير االوقاف والشؤون 

ه���و القيام عل���ى تنمية تلك 
القنوات الدينية التي تعكس 
الوجهة احلضاري للدولة عن 
طريق بثها واحلفاظ عليها وأن 
تعمل أيض���ا على تنمية تلك 

القنوات.
ل���ذا يرج���ى إفادت���ي عن 

اآلتي:
إذاعة  ب���ث  أسباب توقف 
الق���رآن الك���رمي عب���ر القمر 
الصناعي عرب س���ات ضمن 

باقة تلفزيون الكويت؟
م���ا خط���ة وزارة اإلعالم 
الدينية  القن���وات  في دع���م 

وتنميتها؟
هل توجد برامج مباشرة 

االس���المية للقيام بدور مؤثر 
وبارز داخل مجلس الوزراء من 
أجل إنصاف معلمي »األوقاف« 
ودحض الظلم واجلور الذي كاد 

يقع بهم.
وفي ختام تصريحه، شدد 
الوعالن على أن حرمان معلمي 
»األوقاف« من مزايا كادر املعلمني 
إقراره قريبا، من شأنه  املزمع 
أن يعط���ل عمل وزارة األوقاف 
ومساهمتها في تنفيذ وحتقيق 
التنمي���ة، عبر  أهداف خط���ة 
إنشائها املزيد من دور ومراكز 
القرآن الكرمي، التي تقوم بدور 
مهم وحيوي في إعداد وتأهيل 
الك���وادر الوطنية املتس���لحة 
بالعلوم الشرعية الصحيحة، 
والت���ي تضطلع بدور محوري 
في نشر وزيادة الوعي الديني، 
وتعزيز قيم االعتدال والوسطية 

والتسامح.

تخ���ص القضاي���ا الديني���ة 
تب��������ث عل���ى تلفزي���ون 

الكويت؟ 
هل تقوم الوزارة مبتابعة 
الن���دوات الدينية التي تقوم 
بها وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية واجلهات األخرى 
س���واء بنقله���ا مباش���رة أو 
تسجيلها وإع�����ادة بثها على 

تلفزيون الكويت؟
ملاذا ال يتم عمل برنام����ج 
مقابالت لضيوف الكويت من 
علماء العال����م اإلسالمي التي 
تقوم باستضافته����م وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 

واجلهات األخرى؟

مبارك الوعالن

د. وليد الطبطبائي

احلربش يحّذر النصف من تسكني أسماء محددة 
في مناصب مهمة في »اإلعالم«

احلويلة: مشروع »نبي نزينها« 
يهدف إلى تنمية الوالء للكويت

ح����ذر النائ����ب د.جمع����ان 
احلربش من استجابة احلكومة 
ممثلة بوزارة اإلعالم للضغوطات 
التي متارسها بعض األطراف 
السياس����ية لف����رض أجندتها 
اخلاصة في تكليف وتس����كني 
ف����ي مناصب  أس����ماء محددة 
مهم����ة بوزارة اإلع����الم، وذلك 
رغم كثرة الشبهات والشكاوى 
بحق هذه األسماء التي سجلت 
بحقها العدي����د من املالحظات 
السلبية عند تسلمها ملناصب 
سابقة وثبت عليها مالحظات 
القيام  القصور والعجز ع����ن 
بامله����ام املطلوبة منها، وكذلك 
ش����بهات التنفيع التي سجلت 
بحقها، مش����يرا ال����ى ضرورة 
عدم زج أجهزة اإلعالم الرسمي 
التباين واالختالف  في ساحة 
السياسي في البلد، وعدم إبعاد 
من يستحق عن شغل املناصب 
التي يستحقونها إرضاء خلواطر 
وتسديدا لفواتير مواقف األطراف 
السياسية التي تخصصت بفرض 
أجندة خاصة من خالل تهديدها 

النائ���ب د.محم����د  أك���د 
احلويلة ان مب���رة التواصل 
اطلقت مشروع »نبي نزينها« 
يعد مشروعا وطنيا سيساهم 
في ابراز وجه الكويت احلضاري 
ب���ني األمم النه يهدف الى بث 
القيم الوطنية وتنمية االنتماء 
للوطن وتفعي���ل دور جميع 
افراد املجتمع للمحافظة على 

املرافق العامة في الدولة.
املبرة  ان  وقال احلويل���ة 
اس���تطاعت من خ���الل فكرة 
تزيني الكوي���ت والعمل على 
تنفيذ هذه الفكرة على املرافق 
العامة في احملافظات الس���ت 
خالل السنوات الثالث املقبلة 

ووعيده����ا املس����تمر للقائمني 
عل����ى وزارة اإلع����الم من أجل 
التراكمات الشخصانية  تنفيذ 
وتصفية حسابات سابقة جتاه 
هذا املرفق املهم، وذلك من أجل 
فرض خريط����ة برامج موجهة 
يش����رف على تنفيذها من مت 
املناصب  الى  دعمهم للوصول 
دون وج����ه حق، مش����يرا الى 
ضرورة ان يستش����عر وزير 
اإلعالم هذا اخلطر القادم جيدا 
ويعمل على القضاء عليه قبل 
ان يستفحل وقد مت التدرج معه 
بهذا الشأن فقد مت نقل الصورة 
له كاملة ملا يجري ش����فويا ثم 
بدأنا اآلن بتوجيه األسئلة التي 
ستتم على دفعات وعلى ضوء 
التفاعل واإلجراءات التي ستتخذ 
ليتم حتديد اخلطوات املقبلة، 
وسترفع وتيرة التعامل حتى 
إيق����اف اس����تمرار العبث غير 
املسبوق. من جانب آخر، وجه 
الى  احلربش س����ؤاال برملانيا 
وزير اإلعالم ووزير املواصالت 
سامي النصف جاء نصه كالتالي: 

مما سيولد مناطق جميل����ة 
تزينه���ا ه���ذه املراف���ق التي 
الكهرباء  اعتبرت مح���والت 
خط��وة اولى لها باالضاف����ة 
ال�����ى كتاب���ة الش���ع����ارات 
الوطنية عليها وتزينه���ا بها 
الوطنية  حتى تبعث رسائل 
وال������والء واالنتماء الى هذا 

الوطن احلبيب. 
واضاف ان هذا املش���روع 
س���يكون احد ابواب احلرص 
الك����وي���ت  عل������ى رفع���ة 
وتقدمها ب���ني االمم من خالل 
ربط املواطن بالتراث الكويتي 
العريق وغرس القيم النبيلة 
التي  للع�������ادات االصيل���ة 

أصدر مجلس الوزراء بجلسته 
املنعقدة ي����وم 13 فبراير 2011 
قرارا بتعيني 4 وكالء مساعدين 
جدد في وزارة اإلعالم، يرجى 

تزويدي بالتالي:
٭ الس����يرة الذاتي����ة لكل من 

الوكالء املساعدين اجلدد.
التي  ٭ تزوي����دي بالعقوبات 
حصل عليها الوكالء املذكورون 
أثناء تأدية مهام أعمال الوظيفة 
منذ تعيينهم في الوزارة وحتى 
توليهم منصب وكيل مساعد.

٭ تزويدي بجميع التحقيقات 
والتقاري����ر والش����كاوى التي 
قدمت بحق الوكالء املساعدين 
املذكورين س����واء كانت داخل 
الوزارة او من املكاتب اإلعالمية 

خارج الكويت.
٭ تزويدي بجميع الش����كاوى 
املقدم����ة ضد أي م����ن الوكالء 
املس����اعدين اجلدد خالل عمله 
في أحد املكاتب اإلعالمية خارج 
الكويت واألس����باب التي دعت 
ال����وزارة إلنهاء عمل����ه كمدير 

للمكتب اإلعالمي.

جبل عليها مجتمعنا الكويت 
احملافظ. 

ودعا احلويلة الى حس���ن 
اختيار الشعارات التي ستزين 
احملوالت حتى تكون اداة تعليم 
لالطفال الصغار لكي يتعلموا 
منه���ا كل املعان���ي الوطنية 

اجلميلة وطاعة الوالدين. 
واشاد احلويلة باخلطوات 
االجرائي�����ة التي اتخذتها مبرة 
التواصل الستكمال اجراءات 
تنفيذ املشروع الوطني وذلك 
من خالل عقد اللق����اءات الالزمة 
م���ع احملافظني في احملافظات 
الست لضمان حسن واستمرار 

العمل في هذا املشروع.

د.جمعان احلربش

د. محمد احلويلة

عقدها املنبر الدميوقراطي والتحالف الوطني بعنوان »ماذا نريد للكويت؟«

املشاركون في ندوة املنيس: نحتاج للحوار حماية للوحدة الوطنية ونبذًا للطائفية

د.أحمد املنيس )قاسم باشا( د.أحمد املنيس ود. خالد الوسمي وخالد اخلالد ويوسف الشايجي ويبدو بشار الصايغ متحدثا  خالد اخلالد

احلضور في مركز سامي املنيسجانب من احلضور أثناء الندوة

يوسف الشايجي أمني عام املنبر 
الدميوقراط���ي فق���ال البد من 
تشخيص الواقع ومعرفة األخطاء 
والوقوف عنده���ا، واحلكومة 
مستمرة بأخطائها وذلك من خالل 
تأجيل االس���تجواب والغرض 
منه تفريغ الدس���تور وإذا فقد 
أداة االس���تجواب فهي  النائب 
قمة ما ميلكه النائب، وما حدث 
تعد على الدستور ولن تستقيم 
الس���لطتني  األمور إال بتعاون 
وهناك ت���ردي باألداء البرملاني 
ولن تنفذ احلكومة ما تريد اال 
بوجود مجلس فاعل، فاحلكومة 
ال متلك نهجا جديدا رغم حاجتنا 
إلى حكومة إصالحية ال تساهم 
في تشجيع الطائفية والقبلية 
وعليه���ا أن تدع���م األص���وات 
العقالنية ملن���ع األصوات غير 
املرغوب بها، مطالبا التيارات بأن 
تبذل مجهودا للحوار ومعاجلة 
األخطاء وان يكون لها دور حسب 

اإلمكانيات املتاحة.
عادل العتيبي  ٭

من ينقذ البلد وإذا اتفقنا على ان 
البلد حتتاج الى تطوير فالبد ان 
نعمل بشكل واضح في تأسيس 
األح���زاب وهي س���تأخذنا الى 
طريق التنمية وحماية الدستور 
وتطبيق القانون وانتشال البلد 

مما هي عليه اآلن.
م���ن جهته، أوض���ح ضياء 
اخلرس أن الكويت تعيش هموما 
كثيرة لدرجة أن موضوع الوحدة 
الوطنية اش���بع نقاشا وجدال 
والوضع السياسي غير صحي 
والطائفية بالكويت بدأت صغيرة 
ثم كبرت والقانون ال يحاسب 
الطائفية ألنها نوايا والنوايا ال 

حتاسب.
وأض���اف أن هن���اك أطرافا 
تعي���ش على الط���رح الطائفي 
رغم ان هناك الكثير ال يعجبه 
ه���ذا النهج الطائف���ي ألن أهل 
الكويت ليست عندهم طائفية 
وال فئوية وعليه البد من احترام 
الكويت والوحدة الوطنية وعدم 
اللعب على الوتر الطائفي.  أما 

مزاجية لدرجة أن مجلس األمة 
الرقابي،  انح���رف ع���ن دوره 
ولألس���ف وصل احلال بهم الى 
أن نخسر الكويت ولكن ال نخسر 

ناخبينا.
وأضاف ان احلكومة ليست 
متضامن���ة وال تعمل وتعيش 
إلى حاضرها  صراعات وتنظر 
إلى  واس���تمرارها وال تنظ���ر 
مستقبلها وهذا األمر محزن جدا 
والبد من إصالح املجتمع إلصالح 

العمل البرملاني.
بدوره قال إبراهيم يوس���ف 
نريد كل ش���يء للكويت نريد 
احملبة والتط���ور واخلير لها، 
وال يأت���ي ذلك إال بوجود رؤية 
واضحة وتكات���ف من اجلميع 
واحترام مفاهيم الدميوقراطية 
والبد من وجود أحزاب مقننة 
واضحة ومحددة واجلميع يدرك 
أن األحزاب تطور العمل البرملاني 
وهناك النموذج التركي ويضرب 
املثل باحلري���ة واالقتصاد  به 
واحلزب احلقيقي املتطور هو 

السياسية العمل الوطني والبد أن 
جنتمع مع هذه التيارات ونحدد 
مطلبا واضحا ونتكاتف ونرتقي 

بالعمل السياسي.
من جهته، قال بشار الصايغ 
ان الشارع يريد الفوضى والقبلية 
والطائفية واحلكومة ساهمت 
في هذه التفرقة فالكويت تريد 
شعبا مؤمنا بالدستور والتعايش 
الس���لمي ويطبق���ه على ارض 
الواقع، مش���يرا الى ان الكويت 
بحاجة إلى إصالح املجتمع الن 
البعض يعتقد أن الدستور هو 
صندوق واقتراع فقط وهذا خطأ 
وعندما نتحدث ان الدستور هو 
حرية الرأي لن جتد احدا حولك 
انتخاب���ات وجدتهم  وإذا قلت 
حولك فالدستور هو عصب األمة 
وعليه البد للمجتمع أن يتفهم 
الرأي والرأي اآلخر ال أن يرفع 
شعارات ومن داخله ال يؤمن بها، 
ومن ينظر إلى التشريعات يجد 
إما ألقطاب احلكومة أو لقبيلة أو 
لطائفة حتى احملاسبات أصبحت 

األزمات السياسية والقضاء على 
التعليم  العصبيات وتطوي���ر 
وااللتف���اف إل���ى القي���م ونبذ 
الطائفية ونس���عى إلى حكومة 

منتخبة.
أم���ني عام  أكد  من جهت���ه، 
التحال���ف الوطني خالد اخلالد 
أننا منر بوضع سياسي خطر 
وسيئ ولذلك البد من اخلروج من 
هذه األزمة، مشيرا إلى أن لدينا 
التشريعية  مشكلة بالس���لطة 
والتنفيذية والشارع فالسلطة 
التنفيذية غير مقتنعة بدستور 
62 وتريد هدمه وذلك من خالل 
احلل غير الدستوري فهي جتد 
صعوبة بالتعام���ل مع وجود 

الدستور.
وتابع البد من وجود أحزاب 
لتطوير العم���ل البرملاني ومن 
خالله نستطيع أن نطور السلطة 
التنفيذية.وال ننس���ى أيضا أن 
سبب تردي العمل السياسي هو 

ثقافة الشارع.
التيارات  واملطل���وب م���ن 

أطياف املجتمع واال تتسع هذه 
الهوة التي تريد أن تفتت املجتمع 
بأكمله وأن نعطي الشباب فرصة 
لقيادة هذا التحرك ولم الصفوف 

وهم ركيزة املجتمع.
من جهته، قال د.عامر التميمي 
ان الكويت تأسس���ت في القرن 
الثامن عشر وموقعها كان صعبا 
جدا وال حتتوي على ماء للشرب 
إال أن الناس هاجروا لها وسكنوا 
وعاشوا في هذه األرض وأسسوا 
لهم منهجا رغم أن املهاجرين لها 
إما كانوا مضطهدين دينيا أو من 
صعوبة احلياة والبحث عن الرزق 
وجلأوا إلى الكويت حتى أصبحت 
دولة وكونوا حياة جديدة مبنية 
على التسامح ومتواصلني دون 
النظر إلى الطبقية أو الطائفية 
وبعد النفط أصبحت جاذبة أكثر 

وساحة للحياة الكرمية.
وأض���اف علين���ا أال نضيع 
الوقت في أمور ليست لها فائدة 
وان نطرح خطاب���ا إلى جميع 
الفئات لتطوير الدستور ونعالج 

أق���ام املنب���ر الدميوقراطي 
الكويت���ي والتحال���ف الوطني 
)مركز س���امي املني���س( ندوة 
بعنوان »احلوار املشترك ماذا 
نريد للكويت؟«، حتدث خاللها 
د.خالد الوسمي مستذكرا نشأة 
املنبر الدميوقراطي أثناء االحتالل 
العراقي الغاشم، وكان صاحب 
الفكرة ه���و احمد الديني، حيث 
كانت مهمتن���ا أن جنمع جميع 
الق���وى الوطنية حت���ت املنبر 
الدميوقراط���ي لتوحيد أفكارنا 

وأهدافنا من اجل الكويت.
وأضاف د.الوس���مي ان هذه 
الندوة نريد من خاللها أن نعالج 
كل القضايا بحرية ودميوقراطية 
ألنن���ا في مرحل���ة تتطلب كل 
العبث  الوطنية ومن  التيارات 
أن نحاول أن نتصدى للمشكالت 
الت���ي تواجه الكويت دون رأي 
واضح، مشيرا إلى أن هناك فسادا 
وطائفية وفئوية ونحن بحاجة 
إلى عمل وطني يكون الهدف من 
خالله واضح يشارك فيه جميع 

أطراف تعيش على 
الطرح الطائفي رغم 

أن أهل الكويت ليس 
لديهم طائفية


