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جاهدين الستكمال مطالب املعلمني 
املادية واملهنية، موضحا ان إعداد 
املعلم واالهتمام به فكريا وماديا 
هو أهم خطوات النجاح ألي دولة 
تسعى الى الرقي والتقدم، فتجاهل 
مطالب املعلمني يعني فشال تنمويا 

للدولة.

االهتمام المادي

وتابع: ان اعداد الكادر التعليمي 
واالهتمام به ماديا ومعنويا سيكون 
له األثر امللموس في تطوير البلد 
من خالل تطوير العملية التعليمية 
التي ترتك���ز على املعلمني الذين 
الى زيادة عطائهم  س���يتجهون 
والى االهتمام أكثر باجليل الواعد 
الذي يحتاج ال���ى عناية خاصة 
في املرحلة املقبلة، مشيرا الى ان 
إقرار الكادر سيس���اهم في وقف 
التس���رب احلاص���ل في صفوف 
الدولة من  املعلمني حيث تعاني 
نقص أعدادهم وعدم قدرة الدولة 
على حتقي���ق االكتفاء الذاتي من 

املعلمني الكويتيني.
الهاجري: س���نكون  وخت���م 
دائم���ا وأبدا في ص���ف املطالب 
املستحقة ألبناء الشعب الكويتي، 
وس���نكون لهم عونا ف���ي إقرار 
حقوقهم ومطالبهم، وس���نضع 
أيدينا بأيديهم لالرتقاء بالعملية 
ب���كل مراحلها، ألن  التعليمي���ة 
الكويت بلدن���ا وهي بحاجة الى 
دعم املعلمني واالرتقاء مبستواهم 
املادي والعلمي ليس���تطيعوا ان 
يحققوا املعادلة الصحيحة التي 
تستطيع أن تنهض بالبالد وترفع 

من مستواها العلمي.

السبب في إحالة االستجواب بكامل 
محاوره الى اللجنة التشريعية بعد 
ان كان املطروح إحالة بعض احملاور 
فقط، قالت احلميدان انه مت طرح 
اللجنة  امام اعضاء  هذا املوضوع 
التشريعية، وفندنا هذا األمر بأن 
الشيخ احمد الفهد ذكر في جلسة 
مجلس األمة ان االستجواب مبجمله 
غير دستوري وان اإلحالة املطلوبة 
ملجمل االس����تجواب وبعد ذلك مت 
التصويت على الطلب وبعدها مت 
تقدمي املذكرة الى الرئاسة بإحالة 
الى ان  االستجواب كامال، مشيرة 
هذا األمر مثبت في مضبطة اجللسة 
املسجلة. وش����ددت على اننا أمام 
حدث تاريخي وهذا التاريخ يحتم 
علينا البحث والتمحيص وإذا كان 
هناك شك في اي قضية فيفترض 
ان يفس����ر لصالح املتهم وبالتالي 
يفترض ان يشمل التمحيص جميع 
البنود دون استثناء مشيرة الى ان 
هذه قاعدة قانونية يجب ان تؤخذ 

بعني االعتبار.
م����ن جانبه، أوضح د.رش����يد 
الوارد  العنزي ان كت����اب اإلحالة 
من رئيس مجلس األمة الى اللجنة 
التشريعية لم يحدد احملاور وإمنا 
ت����رك للجنة بحك����م اختصاصها 
األصيل ان تبحث في اي محور غير 
دستوري، إذن فاللجنة ستبحث كل 
احملاور من اجل حتديد الدستورية 

من عدمها.

مشددا »سأكون من أول املصوتني 
مع إقرار الكادر في املداولة املقبلة 
لينال املعلمني جزءا من حقوقهم 

العادلة واملستحقة«.
الهاج���ري في تصريح  وقال 
صحاف���ي »أعلن دعم���ي املطلق 
حلقوق املعلمني وتصويتي معهم 
في حتقيق مطالبهم العادلة وال أحد 
يزايد علينا في هذا املوقف النابع 
من قناعة تامة من قبلنا، فنحن 
دعمنا وسندعم حقوق املعلمني، 
وسنكون عونا لهم في حتصيل 
حقوقهم التي تأثرت كثيرا«، مشيرا 
»الى أنني كنت ومازلت من أشد 
املطالب���ني باعتبار التعليم مهنة 
شاقة نبراس���ي في ذلك حتقيق 
مطالبهم املستحقة وفاء وتقديرا 
ملهنتهم السامية التي تعتبر ركيزة 

التنمية«.
وأض���اف: س���نواصل دعمنا 
ف���ي املطالب���ة بحقوقه  للمعلم 
املهضومة ومستمرون في دعمنا 
للكادر حتى يصب���ح هذا الكادر 
في حي���ز التنفيذ الفعلي، مؤكدا 
ان املعلم الكويتي يس���تحق هذا 
الدعم الذي يحقق له الراحة املادية 
ليستطيع أن يلتفت الى تطوير 
املس���يرة التعليمي���ة ويزيد من 
عطائه ليخرج أجياال قادرة على 
العطاء وقادرة على إمتام املسيرة 
الش���هادات  التعليمية لتحصيل 
العليا التي حتتاج اليها البالد«.

ولفت الهاجري الى أن املشقة 
التي يتكبده���ا املعلمون كبيرة 
التعليم مهنة  جدا، حيث أصبح 
طاردة، واليوم نحقق لهم الراحة 
املادية التي يستحقونها، وسنسعى 

التجريح الشخصي بل املساءلة عن 
األخطاء التي يرتكبها الوزير.

وأفاد بأن الشيخ أحمد الفهد مت 
تقدمي استجوابه بعد اسبوع واحد 
من تعيينه وصدور املرسوم، ومت 
استجوابه عن اعمال سابقة، بعضها 
يعود الى أعوام لم يكن الشيخ احمد 
الفهد فيها في الوزارة من األساس، 
باإلضافة الى ما ورد في االستجواب 
من أمور شخصية ليست لها عالقة 
بالوزارة كما هو احلال بالنس����بة 
للمجلس األوملبي وصاالت األفراح 
وغيرها من األمور التي كان واضحا 
فيها اجلوانب الش����خصية وليس 
اجلوانب املوضوعية في عمل الوزير. 
وأعرب العنزي عن ثقته في حكم 
اللجنة التشريعية في هذا اجلانب 
وخصوصا انها سبق ان اصدرت رأيا 
سليما يعتبر هو األساس الذي مهد 
الدستورية  لصدور حكم احملكمة 
سنة 2004 بهذا اخلصوص. وعادت 
املستشارة نضال احلميدان لتؤكد 
عل����ى ان الفري����ق القانوني تقدم 
باعتذار رس����مي مكتوب ألعضاء 
اللجنة عن عدم حضور الش����يخ 
احمد الفه����د نظرا للظرف الطارئ 
كما قاموا بتثبيت االعتذار الشفهي، 
مؤكدة عدم وجود اي نوع من انواع 
التهرب بل هناك حرص شديد على 
احلضور وااللتزام باملوعد، ولكن 

قدر اهلل وما شاء فعل.
وردا على سؤال للصحافيني عن 

املتخص���ص على 6600 وإذا كان 
رئيس قس���م يحصل على 1800، 
مبينا ان احلديث عن املكافأة فمن 
املمكن ان تصل الى 8000 دينار إذا 
حقق الدور املطلوب منه، مشيرا 
الى ان حتقيق من املعلمني الدور 
املطلوب منه فسسيحصل كل معلم 
حسب وظيفته على 6000 وكذلك 
5000 و4000 وذلك حسب الدرجة 
الوظيفية، وأشار املليفي الى ان من 
يحقق ذلك من املعلمني فسنكون 
مسرورين منه وذلك لتأدية دوره 

بصورة سليمة.

مزايا

وذكر املليفي ان من مزايا هذا 
القرار عالوة 200 دينار للمعلمني 
الن���ادر ألن  ذوي التخص���ص 
النادرة لها حساب  التخصصات 
خاص وزيادات أخرى عن طريق 
الس���نة، وأضاف  مكافأة لنهاية 
ان من يحمل ش���هادة الدكتوراه 
فسيحصل على 250 دينارا، ومن 
يحمل املاجستير فسيحصل على 
150 دينارا، مبينا ان املقترح املقدم 
من احلكومة يحقق الغاية من دعم 

املعلم من الناحية املادية.

حرص بالغ

وأعلن النائب دليهي الهاجري 
»عن حرصه البالغ على إقرار كادر 
املعلمني، مؤكدا عدم املزايدة على 
موقفه من املعلمني، فأنا حريص كل 
احلرص على منح املعلمني حقوقهم 
وأولها الكادر«، مطالبا باالستعجال 
في إقرار كادرهم كأولوية ال حتتمل 
التأجيل في دور االنعقاد احلالي، 

حددتها احملكم����ة والبد ان يتصل 
بها اي استجواب. وأكد ان اللجنة 
تفهمت ان الهدف من طلب اإلحالة 
هو احملافظة على الدستور وليس 
»الهروب« من هذا االس����تجواب، 
ألن املقصد من أداة االستجواب ان 
الوزير املستجوب املنصة  يصعد 
وفقا للقواعد الدستورية، كما يجب 
االنتباه ال����ى موعد توليه الوزارة 
واألعمال املنس����وبة له وهل ميلك 
سلطة في هذه األعمال على اعتبار 
ان املسؤولية السياسية مرتبطة 
بالس����لطة، مبينا ان الوزير إذا لم 
يكن لديه اي س����لطة فال ميكن ان 
تثار مسؤوليته السياسية عن اعمال 

خارج وزارته.
من جانبه، قال املستشار د.رشيد 
العن����زي ان الهدف األساس����ي من 
حضورنا الي����وم )أمس( ان نبنينّ 
عدم دستورية االستجواب بأكمله 
وليس كما حاول البعض ان يوحي 
بأن الطع����ون على بعض احملاور 
ولي����س كل االس����تجواب، معتبرا 
ان االس����تجواب غير دس����توري 
مبجمله س����واء كان في مقدمته او 
في محاوره. وأوضح د.العنزي ان 
هناك ش����خصانية كبيرة في هذا 
االستجواب مبا يتعارض مع احكام 
احملكمة الدستورية، كما ان هناك 
مصطلحات يهدف منها املستجوب 
جتريح الوزير، بينما املفترض ان 
يكون الهدف من االستجواب ليس 

جديدة وان رئيس اللجنة املالية 
ومعظ���م األعضاء توقفوا عندها 
ألنها فكرة يجب ان تطبق على كل 
الكوادر في الوظائف احلكومية.

وبنينّ املليفي ان تطبيق الفكرة 
ب���كادر املعلم هو فخر  اجلديدة 
للمعلم وذلك ليحصل على مكافأته 
باألداء وذلك لقناعتي بأن املعلم 
هو من يصنع األداء والتميز وهو 
صان���ع األجيال من خالل أبنائنا 

وبناتنا الطلبة.
وأوضح املليفي ان مش���روع 
ت  قانون كادر املعلمني الذي صونّ
عليه ف���ي املداولة األولى الثبات 
النوايا والتزاما بالتعاون  حسن 
مع االخ���وة النواب، موضحا انه 
يطلب التعاون في الفكرة اجلديدة 
لكادر املعلمني حتى يستفيد املعلم 
واملعلمة بأسرع وقت وان التأخير 
في هذا القرار على حساب املعلم 

واملعلمة والطالبة.
املكافأة  املليفي ان ربط  وبنينّ 
باألداء ليس لضياع حقوق املعلمني 
فهذا لن يكون أب���دا ألن املعايير 
ستكون دقيقة ومرتبطة بأرقام 
ال ميكن اللعب فيها، مش���يرا الى 
انها سترتبط بأيام الغياب واأليام 
املرضية ونصاب احلصص وكفاءة 
التلميذ والتحصيل العلمي وهذه 
األمور س���تقيمها جه���ة محايدة 
وليست املدرسة وال حتى املعلم 

نفسه.
وأش���ار املليفي الى ان املعلم 
املتميز لن يخشى هذه األمور او 
ان يضيع او يبخ���س حقه فإذا 
أدى املعلم دوره وحقق املعايير 
فم���ن املمكن ان يحص���ل املعلم 

وطلب رأي من خبراء قانونيني حتى 
التوضيح بشأن االستجواب  يتم 
بشكل مكثف وواضح، مبدية ثقتها 
الكبيرة في ان يكون اعضاء اللجنة 
التش����ريعية تفهموا دفوع الفريق 
القانوني. كما متنت ان يكون هناك 
اجتماع آخر يتس����نى فيه للشيخ 
احمد الفهد احلضور ألنه كان شديد 
احلرص على حضور االجتماعني 
لوال الظروف الطارئة التي حالت 

دون ذلك.
بدوره، اوضح املستشار د.فايز 
الظفيري ان اللجنة استمعت الى 
القانوني بش����أن  الفري����ق  دفوع 
االس����تجواب بأكمل����ه وبجمي����ع 
محاوره، مش����يرا ال����ى ان الفريق 
القانوني استند على تفسير احملكمة 
الدستورية رقم 2004/8، والشروط 
التي وضعتها احملكمة الدستورية 
على طرح اي اس����تجواب، معتبرا 
الدس����تورية وضعت  ان احملكمة 
في هذا احلكم خارطة الطريق ألي 
اس����تجواب. وبنينّ د.الظفيري ان 
احملكمة الدستورية حددت عناصر 
االستجواب واحلدود التي يجب ان 
يقف عندها كل استجواب »وان كان 
حقا«، الفتا الى ان الفريق القانوني 
حاول جاهدا ان يطرح وجهة نظر 
الوزير املستجوب وتطبيق الشروط 
التي قررتها احملكمة، وليست شروط 
الوزير اخلاصة، مش����ددا على ان 
هذه الشروط هي شروط دستورية 

املعلمني.
وأض���اف املليفي ان احلكومة 
ملتزمه باجلدولني األول والثاني 
كما وعدوا سابقا وهذا من ناحية 
الرقم، موضح���ا ان قرار مجلس 
اخلدمة املدنية األول رقم 10 لسنة 
2011 يتحدث عن تكلفة قيمتها 88 
مليونا، ولك���ن بالتزام احلكومة 
باجلدولني األول والثاني كما ورد 
في مش���روع القانون املقدم من 
االخوة األعضاء ستصل التكلفة الى 
231 مليونا وستكون هناك زيادة 

واضحة قدرها 143 مليونا.
وأضاف: أؤكد التزام احلكومة 
باجلدولني األول والثاني كقيمة 
وتكلفة وما يبقى هو كيفية تنفيذ 
هذا االلتزام، مشيرا الى انها فكرة 

الدفاع موج����ودة وهذا  ومذك����رة 
بالنسبة الى اللجنة يكفي.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد 
قدم اعتذارا عن عدم حضور اجتماع 
جلنة الش����ؤون التشريعية امس 
بس����بب »اجتماع طارئ«، وحضر 
نيابة عنه فريق قانوني مكون من 
عدد من املستشارين الذين طرحوا 
على اعضاء اللجنة دفوعهم بشأن 
املقدم  عدم دستورية االستجواب 
للوزير م����ن قب����ل النائبني عادل 

الصرعاوي ومرزوق الغامن.
وقال����ت املستش����ارة نض����ال 
احلمي����دان: »حضرن����ا اليوم أمام 
اللجنة التشريعية بناء على الطلب 
املقدم كفريق قانوني، بعد ان اعتذر 
الش����يخ احمد الفهد بسبب موعد 
طارئ، كما اعتذر في الس����ابق عن 
موعد سابق بسبب حالة وفاة الشيخ 
راشد احلمود، واللجنة التشريعية 
تقبلت هذا العذر مشكورة وتقدمنا 
بدفاعنا القانون����ي وفندنا محاور 
االستجواب وذكرنا ما يثبت عدم 
دستورية احملاور، وكان بودنا ان 
نحظى باملزيد من الوقت للرد على 
احملاور، ألنه كم����ا يعرف اجلميع 
هذه مسؤولية تاريخية، مسؤولية 
التصدي لالس����تجوابات س����واء 
او عدم دستوريتها.  بدستوريتها 
ومتنت احلمي����دان ان يكون هناك 
الفتوى والتشريع  اس����تفتاء من 

عادل. واستطرد احلربش مشددا 
على دعم وزير التربية في حتسني 
األداء واجلودة الفتا الى ان هذه 
الضوابط قد توجد مشكلة ادارية 
كبيرة تضر بالعملية التعليمية 

وتدخلها في صراعات.
ومن جهة اخرى اعلن احلربش 
ان كتلة التنمي���ة واالصالح لن 
تصوت على امليزانية العامة للدولة 
قبل ان يتم التصويت على كادر 

املعلمني وزيادة مكافآت الطلبة.

فكرة الكادر

التربية ووزير  وقال وزي���ر 
املليفي  العالي احم���د  التعلي���م 
انه طرح على اللجنة املش���تركة 
)املالية والتعليمية( فكرة كادر 

التصريحات الالزمة وتاليا هؤالء 
وص����رح لهم بالدخ����ول وحضور 
االجتماع بطلب من الش����يخ أحمد 
الفه����د. واضاف����ت: »اآلن الفهد لم 
يحضر ألي سبب كان.. اللجنة أمام 
أمرين هل تستمع الى املستشارين 
القانوني����ني أم تلغي االجتماع مع 
اللجنة  الفه����د ومستش����اريه؟!.. 
رأت انها تريد الوصول الى الرأي 
القانوني ولذلك قررت االس����تماع 
اليه«. وتابعت: »هم مستشارون 
قانونيون مكلفون من الوزير املعني 
واللجنة وافقت على االجتماع بهم 

واالستماع لهم وهذا جائز«.
وبينت ان اللجنة حتى صباح 
اليوم كانت متأك����دة من أن الفهد 
سيحضر االجتماع ألنه لم يرد شيء 
رسمي باالعتذار لكن بحسب كالمه 
وفقا ملا نقل لديه موعد طارئ ونحن 

ال منلك اال احترام هذا الطلب«.
واضافت: »نعم كنا نأمل حضوره 
لالستماع منه شخصيا ولكن هذا 
الطارئ حال دون وصوله  املوعد 
وتاليا اللجنة استمعت الى اآلراء 
املكتوبة وما مت تدوينه وهذا يعتبر 
قانونيا سليما جدا. واشارت الى ان 
الوزير الفهد لم يقدم اعتذارا مكتوبا 
ألن عدم احلضور كان بسبب أمر 

طارئ والكتاب يحتاج الى وقت.
وأوضح����ت ان اللجنة لم تقف 
عند نقطة كتاب االعتذار الرسمي 
ألن الفريق القانوني كان موجودا 

التعليمية  اللجنة  أكد رئيس 
النائ���ب د.جمع���ان احلربش ان 
اللجنة املش���تركة من التعليمية 
واملالي���ة اقرت التقري���ر الثاني 
اخلاص باملداولة الثانية من كادر 
املعلمني باإلجماع وكذلك مت املوافقة 
على زيادة مكافأة الطلبة الى 200 

دينار.
وتابع احلربش مناشدا جميع 
النواب ضرورة التواجد في اجللسة 
القادمة وذلك ألجل التصويت على 

كادري املعلمني والطلبة.
وقال ان فك���رة وزير التربية 
عل هذه الزيادة على هيئة  بأن جتجُ
نظام »البونس« هي فكرة جيدة 
ومقبولة اال انه اكد عدم قابليتها 
للتطبيق بسبب مواجهتها عقبات 

حتول دون تطبيقها.
واض���اف احلربش ان اللجنة 
املش���تركة ارت���أت املوافقة على 
القانون كما مت تقدميه واشار انه 
مت اضافة التعديل اخلاص مبدرسي 

األوقاف ليشملهم هذا الكادر.
وكش���ف احلربش ان قضية 
البونس والتحفيز على حس���ن 
األداء تع���د امرا ممتازا، ما حمله 
ان يدع���و مجلس الوزراء الى ان 
يطبقها على اعضاء احلكومة وان 
يعلن املجلس الضوابط اخلاصة 

بهذا البونس.
ودعا كذلك نواب األمة الى ان 
تكون املكافأة الشهرية التي يتلقاها 

نائب االمة وفق هذا البونس.
وقال ان كادر املعلمني وزيادة 
مكافآت الطلبة ال يقالن اهمية عن 
جميع الكوادر التي مت اقرارها من 
قبل وان تخصيصه بالبونس غير 

أعلنت مقرر اللجنة التشريعية 
النائب����ة معصوم����ة املب����ارك ان 
اللجنة ستنظر السبت في تقارير 
مستشاريها عن االستجواب املقدم 
ال����ى الوزير أحمد الفه����د. وقالت 
املبارك في تصري����ح للصحافيني 
عقب اجتم����اع اللجنة أمس انه مت 
االكتفاء مبا مت تقدميه ولن تكون 
هناك حاجة للقاء أي من املعنيني 
باالس����تجواب. وأعلنت ان اللجنة 
كلفت مستشاريها إعداد تقرير سيتم 
االطالع عليه الس����بت املقبل حتى 
تتمكن من تقدمي تقريرها بش����كل 
نهائي ورفعه الى املجلس حس����ب 

الوقت احملدد بناء على التكليف.
اللجنة قررت  ان  الى  وأشارت 
في هذه املرحلة االكتفاء مبا تقدم 
به الفريق القانوني للشيخ أحمد 
الفهد م����ن دفوعات ومذكرات ولن 

تنتظر الى حني االجتماع به.
وأوضحت ان الفريق القانوني 
الفه����د دفع خالل  للش����يخ أحمد 
االجتم����اع بع����دد م����ن الدفوعات 
التي ترى أن هناك عيوبا ش����ابت 

االستجواب في كل محاوره.
الفريق  وعن قانوني����ة متثيل 
القانوني للفهد في االجتماع قالت 
املبارك: ان اللجنة وجهت الدعوة 
الى الفهد الذي جتاوب معها األحد 
املاض����ي وطلب ان يتم الس����ماح 
لفريقه القانوني باحلضور والذي 
بالفعل سمح له بالدخول بعد اجناز 

وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي

املليفي: ربط املكافأة باألداء ليس لضياع حقوق املعلمني

اكتفت باملذكرة القانونية املقدمة من الفريق احلكومي

»املشتركة« تقر باإلجماع كادر املعلمني وزيادة مكافأة الطلبة إلى 200 دينار

)متني غوزال( د. محمد احلويلة ود. حسن جوهر ود. علي العمير ود. أسيل العوضي أثناء اجتماع اللجنة  

الفريق احلكومي الذي حضر نيابة عن الفهد  )متني غوزال( عبداهلل الرومي وخالد العدوة د. وليد الطبطبائي وحسني احلريتي ود. معصومة املبارك وفيصل الدويسان أثناء اجتماع اللجنة التشريعية

مرزوق الغامن وخالد السلطان ود. يوسف الزلزلة ود. جمعان احلربش وأحمد السعدون أثناء اجتماع اللجنة املشتركة

»التشريعية«: التقرير النهائي عن دستورية استجواب الفهد غدًا

دليهي يطالب بإقرار 
كادر املعلمني ويرفض 
املزايدة على مواقفه 

جتاه املعلم

الفريق القانوني للشيخ 
أحمد الفهد دفع خالل 

االجتماع بعدد من 
الدفوعات التي ترى 

أن هناك عيوبا شابت 
االستجواب 

في كل محاوره


