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احمد الشحومي

الحمود: الكفاءة معيار االختيار للمناصب القيادية
في »التربية« و»التعليم العالي«

سيتم اختيار مدير جديد للجامعة من خالل لجنة مشكلة من المختصين الثقات الذين سيختارون األكفأ من أبناء الجامعة

د.أسيل العوضي محمدد هايف صالح املال د.موضي احلمود

ان الوزيرة ستساءل وستكون أمام 
امام األمة  مسؤولياتها السياسية 
اذا ما تبني ان السبب احلقيقي هو 
لتمرير احدى املرشحات بعد ضغط 
من قبل نواب، موضحا ان املناصب 
القيادية البد ان تكون مبنأى عن 
اي ضغ���وط ك���ون العاملون بها 
يجب ان يتم اختيارهم وفق مبدأ 
الكف���اءة ولي���س مبعايير خاصة 
بوزيرة التربية وحدها دون بقية 

الوزراء.
وحذر هايف وزيرة التربية من 
تغيير النتائ���ج وتعريض من مت 
اختيارهم من قبل اللجنة في شهر 
فبراير للظلم وهو األمر الذي سبق 
ان حذرنا منه، مؤكدا ان ذلك سيكون 
انعكاسات سلبية على مجرى  له 
العمل في احلقل التربوي ويكون 
محط مس���اءلة سياسية ومتابعة 
برملاني���ة كوننا ل���ن نقبل بقلب 
احلقائق وهضم جهود من اجتازوا 
اللجنة بنجاح وهم معلومون لدينا، 
معربا عن أمله تخطي الوزيرة لهذه 
التي  العقبة واعتماده���ا للنتائج 
متت في شهر فبراير املاضي حتى 
يتسنى العمل للمديرين اجلدد لنشل 
املناطق الش���اغرة مما تعاني منه 
من ترد واضح. من جانب متصل 
حذر النائب محمد هايف الوزيرة 
احلمود من اخلضوع للضغوط التي 
متارس عليها لعدم التجديد ملدير 
جامعة الكويت والتي تكشفت من 
خالل ما ميارسه البعض من فرض 
للعضالت على حس���اب املصلحة 
العامة، مؤك���دا ان الوزيرة عليها 
كش���ف تلك الضغ���وط ان كانت 
تريد ان تنأى بنفسها عن املساءلة 
السياسية التي ستطولها ان انحرفت 
عن ج���ادة حتقيق العدالة في هذا 
اجلانب. وق���ال هايف ان الوزيرة 
سمحت لنفسها مبمارسة الضغوط 
حولها من جراء تسويفها غير املبرر 
في اصدار القرارات وكأنها تطلب من 
اجلميع التدخل ملشاركتها في القرار 
وهو أمر ال يستقيم مع متطلبات 
العمل، مبينا ان الوزيرة على احملك 
فيما يتعلق مبعاجلتها ملوضوعي 
مدي���ري العم���وم والتجديد ملدير 

جامعة الكويت.

وجدد املال تأكيده على ان بعض 
التيارات السياسية متارس الضغط 
على د.احلمود وعلى احلكومة من 
أجل تعيني بعض العناصر احملسوبة 
على تلك التيارات، على الرغم من 
عدم توافر عنصر الكفاءة املطلوبة. 
وحذر املال احلكومة مجتمعة من 
مغبة العبث بالعملية التعليمية، 
وتسييس القطاع التعليمي، مشددا 
على ان من له طموحات سياسية 
داخل احلكومة وميارس ضغوطات 
على زمالئه الوزراء، عليه االبتعاد 
السياس���ية  الوالءات  عن ش���راء 
واملناصب القيادية بقطاعات الدولة، 
وعلى رأس���ها التعلي���م والصحة 

والنفط والقطاع األمني.

عرض الحائط

وذكر النائ���ب محمد هايف ان 
وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم 
القرارات  العالي ضربت بجمي���ع 
التربوية ع���رض احلائط وفرغت 
الوزارة من اساسيات العمل واسست 
منهج الفوضى عبر متسكها باخلطأ 
الفادح بإعادته���ا ملقابالت مديري 
العموم وهو األمر الذي س���بق ان 

حذرنا منه.
وقال هايف في تصريح صحافي 

وبنينّ املال: رغم احترامنا للنواب 
كافة واآلراء الت���ي يدلون بها، اال 
ان فت���ح تعيني القياديني يجب ان 
يكون منصفا، ومن األفضل ان تسمى 
األشياء مبسمياتها، ولتكن اجلبهة 
مفتوحة عل���ى احلكومة بأكملها، 
حتى ال يفس���ر حسن النية بسوء 
النية، وأن القضية مجرد تصفية 
حسابات سياسية. ودعا املال الوزيرة 
احلمود الى حسم موضوع تعيني 
مدير اجلامعة، حتى ال يتم اإلخالل 
بالعملية التعليمية، خصوصا ان 
العام اجلامعي ب���دأ للتو، وان لم 
يكن هناك من يستطيع شغل هذا 
املنصب، فالبد من التجديد للمدير 
احلالي ولو لفترة مؤقتة حتى تنتهي 
الصراعات على هذا املكان احلساس، 
والذي من املفترض ان يكون بعيدا 

عن احلسابات السياسية.
وأفاد املال بأنه قدم في السابق 
سؤاال برملانيا الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي بشأن تعيني 
نواب للمدير العام لهيئة التعليم 
التطبيقي والتدري���ب، وأال تأخذ 
الترش���يحات واالختبارات منحى 
سياس���يا إلرضاء بعض األطراف 
والتيارات السياسية على حساب 

الكفاءة والعملية التعليمية.

العالي د.موضي احلمود  التعليم 
بشأن التعيني في املناصب القيادية 
التربية والتعليم  التابعة لوزارة 
العالي، الفت���ا الى ان الهجوم كان 
مفاجئا ومستغربا في آن واحد، على 
الرغم من علم اجلميع بالضغوطات 
الوزراء جميعا  التي متارس على 
من قبل بعض الشخصيات النافذة 

داخل احلكومة.
وقال املال في تصريح للصحافيني: 
ان األمور في مجلس الوزراء لم تعد 
كما كانت، فقد أصبحت حكومة داخل 
حكومة، وان شئتم فهي دولة داخل 
دولة، وكان من املفترض ان الهجوم 
الذي استهدف د.احلمود ميتد الى 
الوزراء اآلخرين، الذين فرض عليهم 
تعيني بعض القياديني، وال يقتصر 

على احلمود فقط.
وذكر املال ان االجراءات املتبعة 
في اختيار القياديني والتي جبلت 
السابقة لم تعد  عليها احلكومات 
موجودة اآلن، متسائال: ملاذا الهجوم 
على احلمود حتديدا، وهل أصبح 
قطاع التعليم ملكا لتيار سياسي، 
ألم يكن التعليم مختطفا منذ أواخر 
السبعينيات من تيار ينتمون اليه، 
وبعضهم قريبون منه، ويعرفونه 

جيدا؟!

في ذلك نحن أو النائب الفاضل وال 
يشذ عن ذلك تعاملنا مع موضوع 
التمديد او التجديد ملدير اجلامعة 
وهو أس���تاذ فاضل وزميل عزيز 
أدى األمانة على خير وجه وخدم 
اجلامع���ة خدم���ات جليلة خالل 
مسيرته العلمية واألكادميية وآثر 
بعد ذلك التفرغ لعلمه وأبحاثه وهو 
ليس اقل منا حرصا على العمل من 

خالل القانون واللوائح«.
وأعلنت انه وفقا للوائح »سيتم 
اختيار مدير جديد جلامعة الكويت 
من خالل جلنة مشكلة من املختصني 
الذين س���يحرصون على  الثقات 

اختيار األكفأ من أبناء اجلامعة.
وطلبت الوزي���رة احلمود من 
اجلميع ان »ينأوا بجامعة الكويت 
عن اخلالفات السياسية حفاظا على 
هذه املؤسسة األكادميية التي ينبغي 
ان حتكمها اللوائح والنظم واألعراف 
العلمية واألكادميية ملا فيه مصلحة 
أبنائنا وأجيالنا القادمة ومستقبل 

وطننا العزيز«.

استنكار

من جانبه، استنكر النائب صالح 
امل���ال الهجوم غير املس���وغ الذي 
التربية ووزيرة  ُشننّ على وزيرة 

أكدت وزي���رة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
حرصها على ان يكون معيار الكفاءة 
هو معي���ار االختي���ار للمناصب 

القيادية في الوزارتني.
وقال���ت الوزي���رة احلمود في 
بي���ان صحافي لها امس توضيحا 
ملا أثاره بعض أعضاء مجلس األمة 
من مالحظات حول هذا املوضوع انها 
اختارت لشغل هذه املناصب القيادية 
الكفاءات الكويتية التي تشهد لها 
سيرتها ومكانتها األكادميية بالتميز 
دون اي اعتب���ار لصل���ة اي منهم 

بالتيارات السياسية.
وأضافت »أود ف���ي البداية ان 
اعب���ر عن عظيم تش���رفي بالثقة 
الغالية التي منحني إياها صاحب 
الس���مو األمير واعتزازي بتكليف 
س���مو رئي���س مجلس ال���وزراء 
التربية والتعليم  بإدارة حقيبتي 

العالي«.
وتابع���ت »لقد أقس���مت على 
الذي  النح���و  تأدية عمل���ي على 
يحقق مصلحة الكويت قسما عظيما 
أش���هدت اهلل عليه وانني ألمتثله 
واحرص دائم���ا كل احلرص على 
االلتزام به والتمس���ك مبا تضمنه 
ومن ثم فقد حرصت على ان يكون 
معيار االختيار للمناصب القيادية 
في الوزارتني هو معيار الكفاءة«.

الوزي���رة احلم���ود:  وقال���ت 
املناصب  »اخترت لش���غل ه���ذه 
الكف���اءات الكويتية التي تش���هد 
لها س���يرتها ومكانتها األكادميية 
بالتميز دون اي اعتبار لصلة اي 
منهم بالتيارات السياسية سواء في 
ذلك التحالف الوطني او غيره من 
التيارات السياسية ولم يكن ألي 
منهم جواز للمرور الى منصبه إال 
الكفاءة واإلخالص لوطننا العزيز 
الكويت«، معربة عن اعتزازها بهذه 
الكفاءات الكويتية وشعورها بالثقة 

في أدائهم.
وحول ما ذكره احد النواب بشأن 
التجدي���د او التمديد ملدير جامعة 
الكويت أكدت الوزيرة احلمود ان 
هذا األمر »يحكمه القانون الذي نعمل 
من خالله وال نستطيع ان نتخطاه 
ونحن من أقسم على احترامه سواء 

أسيل: ما أسباب تقليص عدد حصص مادة الفلسفة؟
وجهت النائبة د.أس��يل العوضي سؤاال 
لوزير التربية ووزي��رة التعليم العالي جاء 
فيه: ملا للمواد االدبية ومواد التحفيز العقلي 
التي تدرس في املراحل الدراس��ية من دور 
مهم في تنمية عقل الطالب وحتفيز التفكير 
النقدي خصوصا في مادة الفلسفة املقررة 
على طلبة الثانوية، فق��د تناولت الصحف 

خبرا مفاده الغاء حصة دراس��ية اسبوعية 
عن م��ادة الفلس��فة للفصل الثاني عش��ر 
ادبي في املرحلة الثانوية لصالح مادة اللغة 

الفرنسية، ورغبة منا في استقصاء األمر.
لذا يرجى افادتي وتزويدي مبا يأتي: ما 
اسباب تقليص عدد حصص مادة الفلسفة 
للصف الثاني عشر ادبي من ثالث حصص 

اسبوعيا الى حصتني؟
وملاذا مت اس��تبدال مادة الفلسفة باللغة 
الفرنس��ية حتديدا؟ وهل ت��رى الوزارة ان 
أهمية اللغة الفرنس��ية تف��وق اهمية مادة 
الفلس��فة؟ برجاء تزويدي بنس��خة من اي 

قرارات او تعاميم خاصة بهذا املوضوع.
وه��ل مت تش��كيل جلن��ة رأت تقليص 

مادة الفلس��فة او الغاءها من مقررات وزارة 
التربية؟ برجاء تزويدي بتوصيات وقرارات 
اللجنة وتقاريرها مع بيان أس��ماء اعضائها 
ومؤهالته��م وس��يرهم الذاتية. وم��ا املواد 
الدراسية التي توفرها وزارة التربية لتحفيز 
العق��ل والتفكي��ر النقدي ل��دى الطلبة في 
جميع املراحل الدراسية؟ وما خطط الوزارة 

املس��تقبلية فيما يخص ه��ذه املجاالت من 
الدراس��ة؟ وهل تلقت الوزارة توصيات من 
أي جه��ة حكومية او غي��ر حكومية توصي 
بالغاء مادة الفلس��فة؟ وما تصرف الوزارة 
جتاه ه��ذه التوصيات ان وج��دت؟ برجاء 
تزويدنا بنس��خ م��ن ه��ذه التوصيات ان 

وجدت والقرارات التي صدرت حولها.

المال: ن�س�ت�غرب ونس�تنكر الهجوم المفاجئ عل�ى وزيرة التربية
هاي�ف: الحم�ود ضرب�ت بكاف�ة الق�رارات التربوي�ة ع�رض الحائط

»الداخلية والدفاع«: استدعاء قياديين في وزارة الداخلية
لسماع أقوالهم حول تاجري المخدرات اإليرانيين

نفى مقرر جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب 
شعيب املويزري وجود اي انقسام بني اعضاء اللجنة، 
مشيرا الى انه مت االتصال برئيس مجلس االمة وعدد 
من املستشارين القانونيني ألخذ رأيهم في جواز متديد 
عم����ل جلنة التحقيق في قضية الوافدين االيرانيني 

واتفق اجلميع على ان التمديد جائز.
جاء ذلك في تصري����ح للصحافيني عقب انتهاء 
اجتماع اللجنة »أمس« بحضور وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد، مبين����ا املويزري ان الوزير حضر في 
متام الثانية عش����رة ظهرا وان التحقيق استمر الى 

الواحدة والنصف.
واوضح ان اللجنة ارتأت استدعاء الوكيل املساعد 
لش����ؤون املباحث اللواء العمر وايضا مساعد مدير 
ع����ام املباحث اجلنائية العمي����د مازن اجلراح حتى 
تكون هناك رؤية كاملة حول القضية محل التحقيق، 
مشيرا الى ان هذين الضابطني سيمثالن امام اللجنة 
يوم االحد الساعة العاشرة صباحا املوافق العاشر 

من شهر اكتوبر.
واضاف املويزري ان التحقيق داخل اللجنة كان 

مستفيضا واتضحت العديد من األمور وكان النقاش 
بناء واجلو هادئ، مؤكدا ان هذه الفرصة س����تعمل 
عل����ى ابعاد اي اقاويل عن جلن����ة الداخلية والدفاع 
بأنها غير منصفة او حت����اول اداء واجبها بصورة 

غير كاملة.
وكشف املويزري انه لم يتم التطرق خالل االجتماع 
الى اي موضوعات اخرى كقضية الضابطني أو االخرى 

املتعلقة برائد ڤيال سلوى.
وب����ني انه باق اجتماع واح����د للجنة يوم االحد 
العاش����ر من الش����هر املقبل على ان يتم خالله بيان 

ادانة الوزير من عدمه.
وم����ن جانبه افاد عضو اللجنة فالح الصواغ ان 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد وعد اعضاء جلنة 
الداخلية والدفاع بإعادة النظر في قرار الغاء االبعاد 
االداري عن الوافدين االيرانيني محل التحقيق من قبل 

جلنة شؤون الداخلية والدفاع البرملانية.
ونق����ل عضو اللجنة النائب ف����الح الصواغ عن 
الوزي����ر اخلالد قوله العض����اء اللجنة انه لو كانت 
املعلومات التي اوضحتها له اللجنة خالل االجتماع 

الذي عقدته امس، امامه منذ البداية ملاكان استخدام 
صالحياته في الغاء االبعاد االداري.

واضاف الص����واغ ان اخلالد قال العضاء اللجنة 
انه اتخذ قراره بالغاء قرار االبعاد االداري بناء على 
معلومات شفهية تلقاها عبر اتصال هاتفي مع وكيل 
وزارة الداخلية املساعد غازي العمر دون ان يعتمد 
عل����ى اي اوراق تثبت ان احملتجزي����ن االيرانيني ال 

يستحقان االبعاد.
واوضح الصواغ انه على الرغم من ان قرار االبعاد 
اتخذ من قبل املباحث اجلنائية اال ان القرار الغي من 
قبل الوزير، وهذا تناقض ال ميكن قبوله خصوصا 
ان القضية متعلقة بجرائم املخدرات واجراء عمليات 
االجهاض املجرمة وانتحال صفة الغير السيما ان احد 
املتهمني قام بتزوير اكثر من هوية من ضمنها هوية 
طبيب يعود الحدى العوائل املعروفة، وهناك شكوى 

من قبل وزارة الصحة بهذا اخلصوص.
وب����ني ان قرار االبعاد االداري اتخذه املدير العام 
للمباحث اجلنائية علي اليوسف الن اجلرائم املرتكبة 
تستوجب االبعاد وخصوصا ان النساء الالتي يقعن 

فريسة هؤالء املجرمني ال ميكنهن التقدم بالشكاوى 
حفاظا على سمعتهن وبالتالي فإن قرار االبعاد ضروري 

والزم من اجل مصلحة الوطن والشعب الكويتي.
واضاف بقوله: »نحن اضطررنا انصافا للحق ان 
نطلب الوكيل املس����اعد للوزارة االسبوع املقبل من 
اجل استبيان احلقائق متهيدا التخاذ القرار املناسب 
مؤكدا ان جميع املعطي����ات املتوافرة تدين الوزارة 

والوزير اخلالد في هذا اجلانب.
وقال الصواغ: نحن في النهاية س����نعطي رأينا 
للمجلس مبا يرضي ضمائرن����ا واعتقد بأن االمور 
اصبحت واضحة لدى اغلبية اعضاء اللجنة واالمر 
ا، مؤكدا في الوقت ذاته انه في حال تصحيح  بات بيننّ
الوزير اخلطأ ال����ذي ارتكبه فإن قناعات اللجنة قد 

تتغير.
وقال ان الوزير يبقى من االس����رة الكرمية وله 
احترامه وتقديره وكذلك التحقيق امانة. وعن اسباب 
عدم التطرق الى قضية احتجاز الضابطني في وزارة 
الداخلية، علل الصواغ هذا االمر بأن الوضع »مشحون« 

وال يحتمل فتح هذا املوضوع.
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