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١٠ نواب يطرحون الثقة بوزير التربية

افتتــح رئيــس مجلس 
األمة مرزوق الغامن اجللسة 
اليــوم  العلنيــة  العاديــة 
الثالثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٠ عند 
الساعة التاسعة والنصف 
بعــد أن كان قد رفعها ملدة 
نصف ســاعة لعدم اكتمال 
النصاب، وتال األمني العام 
أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني بدون 
عــذر، وكذا أســماء أعضاء 
اللجان الغائبني عن اجتماع 
أو أكثر من اجتماعات اللجان 
الدائمة واملؤقتة منذ تاريخ 
١٦ أغســطس ٢٠٢٠ الى ٢٧ 

أغسطس ٢٠٢٠.
التصديق على املضابط

وانتقل املجلس الى بند 
التصديــق علــى املضابط 

التالية:
 ١٤٤٣ ١٤٤٢ب،  ١٤٤٢أ، 

خاصة.
وصــادق املجلس على 

املضابط.
والرســائل  األوراق 

الواردة
أدرج على جدول أعمال 
اجللســة ٣ رســائل واردة 

جاءت كالتالي:
١ - رســالة مــن ســمو 
نائــب األمير وولــي العهد 
يشكر فيها رئيس مجلس 
االمــة علــى رســالته وما 
تضمنته من مشاعر وطنية 
مبناسبة الكلمة التي وجهها 
سموه إلى املواطنني بشأن 
املســتجدات على الصعيد 

احمللي.
٢ - رســالة مــن عضو 
مجلس األمة أسامة عيسى 
الشاهني يطلب فيها تكليف 
جلنــة الشــؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل ببحث 
عــدم تطبيق قانون العمل 
بالقطــاع النفطــي رقم ٢٨ 
لســنة ١٩٦٩ على العاملني 
الكويتيني بالقطاع النفطي 
اخلاص ورفــع تقرير بهذا 

الشأن الى مجلس األمة.
(موافقة عامة)

٣ - رســالة مــن عضو 
مجلس األمة د.محمد هادي 
احلويلــة يطلــب فيها من 
احلكومة استعجال دراسة 
اقتــراح تأجيــل أقســاط 
القــروض املترتبــة علــى 
املواطنني ملدة ســتة أشهر 

إضافية.
(موافقة عامة).

٭ محمــد هايــف: قدمنــا 
رسالة ولم تدرج في اجلدول 
بتاريخ ١٦/٨ بشأن اجللسة 

اخلاصة.
٭ مرزوق الغامن: اجللسة 
اخلاصــة شــرحت لــك ان 

الرســالة غيــر الئحيــة، 
وشــرحت لك عندما أتيت 
املكتــب، وهنــاك طلبــات 
قبــل طلبكم وهنــاك طلب 
بتفويض مكتــب املجلس 
بتحديــد موعد اجللســات 
العاديــة واخلاصــة، ولن 
تكون اجللســة قبل هاتني 

اجللستني.
٭ د.عبدالكــرمي الكندري: 
البــد من التوضيح بشــأن 
ضبط تواريخ اجللســات، 
لكــن بعض الرســائل البد 
أن تدرج ألن لها موضوعا 
البد أن يناقش مثل النظام 
االنتخابي ألننا مقبلون على 
االنتخابات، وفحوى الطلب 
من الضرورة أن يعرض في 
هذا الوقت وجاء بعد فترة 
جتمــع الطلبــات وانتظام 
الســابق  اجللســات، فــي 
نعــم اجللســات توقفــت 
واحلني يفترض أن تتحرك 

اجللسات.
٭ مرزوق الغامن: اجللسات 
اخلاصة كلها سوف توضع 
في االيــام املقبلة، والطلب 
اخلاص مبوضوع الصوت 

أو الصوتــني غيــر الئحي 
ويحتاج الى تعديل ويجب 
أن يكون محددا مبواضيع 
وقوانني محددة وســتدرج 
الطلبــات كلهــا فــي االيام 
القادمة والتواريخ سيضعها 

مكتب املجلس.
الكندري:  ٭ عبدالكرمي 
الهدف من الطلب هو النقاش 

واخلروج بالتوصيات.
٭ مرزوق الغــامن: الطلب 
األول والثانــي الئحيــان 
والثالــث غير الئحي والبد 
التقاريــر وأن  أن حتــدد 
ينسق معنا ويرسل كتابا 
الــى اللجنــة باســتعجال 
هذه التقارير، وهذا الطلب 
سيدرج خالل االيام القادمة.
٭ علــي الدقباســي: أقول 
لســمو نائــب األمير نحن 
على العهد وصيانة الوحدة 
الوطنيــة واحلفــاظ على 
الدولة مسؤولية مجتمعية، 
ولن نقبل املساس الى أمننا 
واستقرارنا، ونسأل اهللا أن 
يعود ســمو األمير مشافى 

معافى إن شاء اهللا.
١٤ ألف كويتي يعملون 

في القطاع النفطي اخلاص 
يعانون من عدم وجود تكافؤ 
فرص وال توجد عدالة بينهم 
وبني نظرائهم في الشركات 
احلكومية الذين يحصلون 
على امتيازات والذي يعمل 
في القطاع اخلاص الذي ال 

يحظى بأي امتيازات.
يجب تأهيلهم وتدريبهم 
حلل مشــاكلهم، فأكثر من 
٥٠٪ من يعملون في القطاع 
النفطــي هــم وافــدون في 
وظائف عاديــة من املمكن 

أن يعمل بها الكويتي.
ولم يستطع إطفاء حرائق 
آبار النفط إال الكويتيون، 
وعندمــا الدولة تكون ضد 
هؤالء الشــبان وضد فتح 
فــرص العمــل والنتيجــة 

طابور من العاطلني.
املانــع أن توظــف  مــا 
كويتيا أو أن يتم تأهيله؟ 
ولم يوجد لدينا معهد عالي 
للدراسات النفطية، القضية 
بحاجة الــى اتخاذ قرارات 
ملعاجلة املشاكل املستقبلية.

٭ صالح عاشور: نعزي 
العالم اإلسالمي والكويتي 

في توظيف الكويتيني حتى 
يكون هناك اكتفاء ذاتي من 
االنتاج والتصدير وال ميكن 
ان نستعني بالعمالة العادية 

في هذا القطاع احليوي.
يجــب علــى احلكومــة 
املوافقة على الرسالة الثالثة 
بشــأن تأجيل األقســاط ٦ 
اشهر اخرى لتخفيف العبء 

عن كاهل املواطن.
٭ أســامة الشاهني: وقعت 
على رســالة بشأن تأجيل 
األقساط ملدة ٦ اشهر، وكان 
لذلك اثر مادي على االسر، 
واقتــراح د.احلويلة حري 
بالتنفيذ ألن هناك تضخما 
مثبتا في اســعار اخلدمات 
بنســبة في قطاع االغذية 
وكذلــك هنــاك مصاريــف 
اضافيــة وهذا حل ميســر 
اذا اقرت احلكومة ٦ اشهر 

اخرى.
٭ د.محمد احلويلة: مازالت 
األوضاع االقتصادية غير 
واملتطلبــات  مســتقرة 
املعيشــية للمواطنــني قد 
تضاعفت، املواطن البسيط 
يعاني من محدودية الدخل 

بذكــرى استشــهاد اإلمــام 
احلســني بواقعــة كربــالء 
وعلينا أن نستلهم الدروس 
والعبر من هــذه الواقعة، 
نشكر تعاضد ومشاركة كل 
أطياف الشعب في عاشوراء 
وكذلك جهود احلكومة من 
األمن واإلطفاء والصحة على 
جناح هذه احلادثة األليمة.
الرســالة األولــى مــن 
نائــب األمير وولــي العهد 
سلط الضوء على القضايا 
العاملية واإلقليمية وحملنا 
لالســتقرار  املســؤولية 
العامــة،  واملصلحــة 
ونحــن نعيش فــي نهاية 
عمــر املجلــس، فبجانــب 
االستجوابات علينا إجناز 
املساعدات العامة، وعافية، 
وحتســني وضــع املواطن 
اقتصاديا واجتماعيا، ورفع 

مستوى معيشة املواطن.
قانون العمل في القطاع 
األهلي فيما يخص القطاع 
النفطي آن األوان مبساواة 
العاملــني في هــذا القطاع 
اخلاص بنظرائه في القطاع 
النفطي احلكومي والتوسع 

واألسعار ارتفعت ما شكل 
حتديا كبيرا فــي مواجهة 
االعبــاء املالية، واحلكومة 
واملجلس مطالبان بالتعاون 
من اجل اتخــاذ هذا القرار 
املســتحق، ونطالب سمو 
رئيس الوزراء باالستجابة 
لهذا الطلب حتى نرفع عن 
كاهل املواطنني شيئا بسيطا 
بدعمهم وتأجيل االقســاط 
٦ اشــهر اضافيــة ملواجهة 
التداعيــات الســلبية التي 
اثــرت بهــا هــذه اجلائحة 
على املواطنني ذوي الدخل 
احملــدود ونتطلــع لدعــم 
املقتــرح  احلكومــة لهــذا 
املستحق بأن تتم املوافقة 
علــى تأجيــل االقســاط ٦ 
اشــهر اخرى حتــى نوفر 
لهم كل الضمانات ونشكر 
كل النواب على دعمهم لهذا 
املقتــرح املســتحق الــذي 
يعتبــر خطوة في تخفيف 

املعاناة على املواطنني.
٭ عادل الدمخي: موضوع 
اخلــاص،  القطــاع  دعــم 
ذكرت في جلســة ســابقة 
ان تصرفات هذه احلكومة 

تــدل على عــدم دعمها هذا 
القطاع، اليوم هناك مطالبات 
مستحقة تكررت لسنوات، 
وهــي دعــم العاملــني في 
القطاع النفطي، ويجب ان 
تتغير نسبة التعيني في هذا 
القطــاع، ومثلهم في قطاع 
وزارة الكهرباء الذين قطعت 
عنهــم بدالت تلوث وخطر 
وغيرها من حقوق مستحقة 
وتتالــت مطالباتهــم وهي 
واضحة ولم يستجب لهم.
باألمس مجلس الوزراء 
يرد تعديالت قانون العمل 
االهلي الــذي اقره املجلس 
والذي مينع العامل مكافأة 
نهايــة اخلدمة، فهــل هذه 
حكومة تؤمن بدعم القطاع 
اخلاص، وفي املقابل هناك 
تضييق على القطاع اخلاص 
ورفض املطالبات املستحقة 
رغبــة  امــام  والوقــوف 
الشــعب بنوابه والوقوف 
ضد تعديالت تدعم القطاع 
اخلــاص وتــرد احلكومــة 
القانــون، وموظف القطاع 
اخلاص ال يأمــن وظيفته، 
فالقطاع اخلاص ليست لديه 
ضمانات واحلكومة ال تلتفت 
إليــه، واملثال املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة ولم 
يجــد امامه حكومة تصلح 

االقتصاد.
٭ عبداهللا الكندري: يعتقد 
البعــض بأن انتهــاء ازمة 
كورونا كأنها انتهت آثارها، 
وبالفعل بــدأت اليوم ازمة 
كورونا االقتصادية ونحصد 
آثارها اليوم والســبب ان 
املواطن يشــعر بأن هناك 
خطرا يحيط به، واحلكومة 
تقف متفرجة امام املواطن 
الكويتــي، وإمنــا هو حق 
من حقوق املواطن لتأجيل 
االقســاط، كل الدول اجلوا 
اقساط املواطنني الى نهاية 
عــام ٢٠٢٠، ونحن نخرج 
بلجنــة اقتصادية وأخرى 

تنبثق عنها.
نحن نحتــاج قرارا بأن 
يعيــش املواطــن الكويتي 
عزيزا فــي بلــده، االنفاق 
صار داخل السوق الكويتي 
اذن املســتفيد هو املتاجر 
وآن االوان لتأجيل اقساط 
املواطنني الى نهاية ٢٠٢٠، 
وبذلك سيستفيد اصحاب 
الصغيــرة  املشــروعات 

واملتوسطة.
ونقرأ ان الكويت توافق 
على تأجيل ســداد مبلغ ٤ 
مليارات دوالر ملصر وكذلك 
السودان، اعتبروا املواطن 
الكويتي كأنــه اخذ قرضا 
والصندوق الكويتي يؤجل 

أجل مجلس األمة أمس االستجوابني املقدمني من النائبني د.عبدالكرمي الكندري واحلميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ملدة أسبوعني حسب الالئحة وذلك بناء على طلب سموه. وباشر املجلس مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح املقدم من النائب محمد هايف، حيث استمر االستجواب حتى صباح اليوم. وأمس أيضا قدم ١٠ نواب امس طلبا لطرح الثقة بوزير التربية والتعليم العالي د.سعود احلربي وذلك بعد مناقشة االستجوابني املوجهني إلى الوزير بصفته، واللذين سبق له املوافقة 

على دمجهما، أحدهما مقدم من النائب احلميدي السبيعي والثاني من النائبني د.خليل عبداهللا ود.عودة الرويعي. ووافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس على رسالتني واردتني إليه. وشملت الرسالتان اللتان وافق عليهما املجلس رسالة من النائب أسامة الشاهني يطلب فيها تكليف جلنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية بحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ على العاملني الكويتيني في القطاع النفطي اخلاص ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس األمة. أما الرسالة الثانية التي وافق عليها املجلس فهي من النائب د.محمد احلويلة والتي يطلب فيها من 

احلكومة استعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض املترتبة على املواطنني ملدة ستة أشهر إضافية. من جهته، قال النائب احلميدي السبيعي إن وزير التربية حاول حتويل االستجواب إلى مسألة شخصية عندما قال: «هذه املعارك ال أحسن خوضها»، ونحن شكلنا جلنة لتعيني أبناء الكويتيات والوزير 
نزل إعالنا الستقدام الوافدين من اخلارج. من جانبه، قال النائب د.خليل عبداهللا ان الكل يتفق على أخالق الوزير وثقافته العالية لكن كل هذا شيء وإدارة األزمة شيء آخر، حيث انه تردد في القرارات وهذا األمر كارثي، وكان مصرا على الدراسة والتعليم التقليدي. بعد ذلك حتدث النائب د.عودة الرويعي 
قائال: ال يوجد مجلس أعلى للتعليم، ومركز الوكيل املساعد لقطاع الشؤون القانونية شاغر، فكيف تعمل الوزارة؟ الوزارة تعمل بالتلفون والواتساب وال يوجد قرار واحد مت إصداره في موضوع التعليم عن ُبعد. بعد ذلك رد وزير التربية د. سعود احلربي بقوله: ان االستجواب غير مترابط ويعاني مشكلة في 

الصياغة وكلماته بها استهزاء، كما أن سياسة توظيف الوافدين تتم حسب سلم وظيفي من ديوان اخلدمة، وتعيني أبناء الكويتيات و«البدون» يتم حسب احلاجة. والى التفاصيل:

تابع اجللسة: ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

(هاني الشمري) نائب الرئيس عيسى الكندري وصالح عاشور وعسكر العنزيرئيس مجلس االمة مرزوق الغامن متوسطا محمد اجلبري وحمد الهرشاني 

خالد الشطياسامة الشاهني شعيب املويزريد. محمد احلويلةد. عبدالكرمي الكندري علي الدقباسي

جانب من جلسة امسلقطة عامة لقاعة عبداهللا السالم

حسني مزيد: قضية «كويتيون بال رواتب» تستحق املساءلة السياسية
وغير مقبول بقاء ٢٤٠٠ مواطن بال راتب مع وجود قانون املساعدات العامة

طالب النائب السابق حسني مزيد سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد بسرعة حل مشكلة 
املواطنني الكويتيني الذين ال يتســلمون رواتب 
منذ بداية أزمة كورونا بسبب تعطيل الوزارات، 
مما ترتب على ذلك عدم اكتمال إجراءاتهم سواء 
في التوظيف أو التقاعد أو االســتقالة والتعيني 
بوزارات ومؤسســات الدولــة األخرى باإلضافة 

الى حاالت أخرى.

وقــال مزيد في تصريح صحافي: اســتغرب 
التجاهل احلكومي لعدد ٢٤٠٠ مواطن ومواطنة 
ليــس لهم دخل مادي في ظل مثل هذه الظروف 
بينمــا تصرف احلكومة ماليــني الدنانير ألمور 

أخرى ليس لها أي ضرورة ملحة.
وأضاف مزيد: منذ شهر ابريل الفائت علمت 
احلكومة ومجلس األمــة بقضيتهم، ولكن دون 
أي جدوى ولم يجدوا أي مسؤول يحل مشكلتهم 

ولم يجدوا إال الوعود الكاذبة متجاهلني ظروفهم 
املالية خصوصا أثناء أزمة كورونا. 

واختتم مزيد: عدد املواطنني املتضررين من 
هذه املشكلة ال يقل عن ١٢ ألف مواطن ومواطنة 
بســبب عدم وجود راتب ألرباب أسرهم بالرغم 
من وجــود قانون املســاعدات االجتماعية الذي 
يحاكي قضيتهم، وهذا إن دل فيدل على تقاعس 
حسني مزيدحكومي غير مقبول ويستحق املساءلة السياسية.
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قرضــه، يجــب ان يكــون 
هنــاك استشــعار مبعاناة 
املواطنني، وفــي عام ١٩٦٩ 
صدر قانون القطاع النفطي 
النفطي  وكذلك االستمالك 
عــام ١٩٧٥ وجــاء القانون 
ليحمــي الكويتيني في هذا 

القطاع.
فمــن يعمــل للقطــاع 
النفطــي اخلــاص معرض 
للتسريح في اي وقت، نحن 
نطالب بتطبيق القانون ألن 
هناك تعســفا واضحا من 
اصحاب الشركات النفطية.
٭ صالح عاشــور: قانون 
العمل في القطاع االهلي اقره 
املجلــس واحلكومة ردته، 
واالقتراح ايضا مت التصويت 
عليه باملوافقة ولم نسمع 
رد احلكومة، فلماذا نعرف 
اذا كانت ستوافق ام ال فالبد 

ان نسمع رأيه.
٭ مبارك احلريص: املوافقة 
علــى الرســالة هــو طلب 
الســتعجال، لكن دراسته 
والوصول الى رأي يحتاج 
رأيــا فســندرس الرســالة 

وسنوافيهم باالمر.
كشف العرائض والشكاوى

أدرج على جدول أعمال 
اجللسة ٦ شكاوى وعريضة 

واحدة جاءت كالتالي:
١- شكوى رقم ٦١٨ ضد 
شركة كاسكو بشأن الضرر 
الواقع على بعض موظفيها 
لعدم حصولهم على الشيك 

الذهبي أسوة بزمالئهم.
٢ - شكوى رقم ٦١٩ ضد 
التجارة والصناعة  وزارة 
بشــأن الضرر الواقع على 
مواطــن جراء عــدم اتخاذ 
الــوزارة أي إجــراء ضــد 
مؤسســة الرؤى املشتركة 
العقاريــة ما يحــول دون 
تنفيذ حكم قضائي صادر 

لصاحله.
٣ - شكوى رقم ٦٢٠ ضد 
الهيئة العامة للبيئة بشأن 
الضرر الواقع على موظفة 
جراء عدم إنهاء خدماتها على 
الرغم من قبول استقالتها 
بحجة وجود مديونية من 
دون تزويدهــا بتفاصيلها 

حتى تاريخه.
٤ - عريضــة رقــم ٦٢١ 
ضــد وزارة الكهرباء واملاء 
بشــأن الضرر الواقع على 
مجموعــة موظفــني جراء 
امتناع الوزارة عن صرف 
البدالت التي يستحقونها.

٥ - شــكوى رقــم ٦٢٢ 
ضــد مدير إدارة الشــؤون 
التعليمية ملنطقة اجلهراء 
التعليميــة بشــأن الضرر 
الواقع علــى موظف جراء 
التعســف فــي اســتخدام 

السلطة.
٦ - شــكوى رقــم ٦٢٣ 
ضد الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة بشأن الضرر 
الواقع علــى مواطن جراء 
إلغاء إعاقة ابنته من دون 

وجه حق.
٧ - شكوى رقم ٦٢٤ ضد 
وزارة الشؤون االجتماعية 
بشــأن الضرر الواقع على 
مواطنة جــراء عدم صرف 
التي  الشــهرية  املســاعدة 
تستحقها من دون وجه حق.
عبدالصمــد:  عدنــان  ٭ 
مبناسبة استشــهاد اإلمام 
األمــة  نعــزي  احلســني 
االســالمية ونسأل اهللا أن 
يجدد هذه املناسبة مع العزة 

والنصر لألمة االســالمية، 
وال تأتي هذه املناسبات إال 
واهللا رفع هــذه الغمة عن 

األمة االسالمية.
ووافــق املجلــس علــى 
تأجيل بند االسئلة الى الغد 
(اليوم)، ووافــق املجلس 

على اإلحاالت الواردة.
ووافــق املجلــس علــى 
متديد اجللسة حتى االنتهاء 
من كل االستجوابات املراد 

مناقشتها اليوم (أمس).
االستجوابات

١ - اســتجواب وزيــر 
التربية د.سعود احلربي من 
النواب احلميدي السبيعي 
ود.عودة الرويعي ود.خليل 

أبل.
٭ احلميدي السبيعي 

في بداية حديثه عرض 
السبيعي مقطع ڤيديو يؤكد 
أن الوزيــر وافق على ضم 
االســتجوابني وفقا للمادة 

.١٣٧
كنت أعرف املخطط الذي 
يقــوم به الوزيــر وبعض 
النواب، وكان املخطط أني 
أنا الذي أطلب الضم وهذا 
ترتيب كامل، ولكن الوزير 
هــو من طلب الضم، يعني 
ال يقول أحد ان استجواب 
احلميدي بروحه نقف معه 
ألنه معه أطراف، ويقولون 
ودنــا نقف معــك لكن مو 

استجوابك.
األخ الوزيــر يعتقد أنه 
أول واحد يتم استجوابه، 
الــوزراء  رئيــس  ســمو 
لديه اســتجوابان، وهناك 
رؤســاء وزراء آخــرون مت 
استجوابهم مرتني وثالثا، 
وقلت ســابقا إنــه ال ميكن 
التجريــح في املســتجوب 
وأدواته الدستورية، الوزير 
حاول أن يصور االستجواب 
مســألة شــخصية عندمــا 
قال شعر غازي القصيبي، 
الــى أن قال «هــذه املعارك 
ال أحســن خوضهــا»، فهل 
يجــوز أن تصف زميال لك 

بهذا الوصف؟
املستجوب مارس حقه 
والدســتوري  القانونــي 
في االســتجواب، وأنت يا 
وزير التربية قلت ما قاله 
مالك في اخلمر، ألنك كنت 
مطمئنا، معنــى كالمك ان 
استجوابك يقال عنه «قلم 
يباع وُيشــترى»، هل لكل 
اســتجواب ثمــن، ال نقبل 
استخدام مثل هذه األشعار 

وهذه األلفاظ.
النواب يقولون لك اخرج 
لإلعالم وحتدث مثل باقي 

الكويتيــات قالوا ما عندنا 
احصائية ووجدنا «منصة» 
على التويتر بكل أسماء أبناء 
الكويتيــات بالتخصصات 
وعددهــم ١٦٤٠ شــخصا، 
ويقول الوزير ما عندي فال 
يهمهم التوظيف وال يهمهم 

الناس.
وخرجت في ١٩/٢ وقلت 
البد ن توظيف اخلريجات 
من الشريعة وقال الوزير 
ليس عنــدي درجات، قلت 
له عنــدك وافدون وأعلنت 
اســتجوابي في ٢٨/٧، وال 
تقول قدمنا بل اذكر التاريخ، 
لكن قدمنا وتسكت، ال هذا 

الكالم ال ميشي علينا.
تنتظرنــي  ملــاذا 
لــم  ملــاذا  اســتجوبك؟! 

تعينهم؟!
وفــي ٣/٨ صــدر إعالن 
صــوري عن التعيني، وفي 
٩/٨ صدر إعالن جديد معنى 
ذلــك ان إعــالن ٣/٨ كان 
تدليســا، ووضع باجلديد 
تخصصات، وذهب الناس 
يقدمون ويقابلون وبعد ذلك 

يأتون بوافدين.
يأتــون بوافديــن على 
الكويتيني وأبناء  حســاب 
الكويتيني، وعرض مستندا 
باحصائيــة املعنيــني كلها 
بدون إعالن، ولليوم ما في 

الــوزراء، ملــاذا تتضايــق 
عندمــا طلبنا منــك تتكلم 
عن خطتــك التربوية، هل 
تريد قطع رؤوسنا عندما 
نقول لك اخرج، ال ال اطلع 
ألنها وزارة الكويتيني ولنا 
احلق في أن تخرج وتتكلم 
وتطمئن الشــعب، ال نحن 
نخرجك ونطلعك هنا على 
املنصة وتتحدث مع الشعب.

 احملور األول تعيني الوافدين:

واهللا ال أريد استجوابك 
وعطيتك فرصة مرة ومرتني 
الفرصة  وحاولت إعطاءك 
تلــو األخــرى، فــي ٢٤/١٢ 
شــكلنا جلنة لتعيني أبناء 
الكويتيات وحضر الوزير 
وقال لنا لدينا درجات، وقلنا 
نريد ٢٦٢ درجة وفي ١٩/٢ 
وفــر لنــا ٦٢٢ درجة وقال 

الوزير لدينا ٧٧٠ درجة.
وخرجت وقلت ان هناك 
١٠٣٢ درجــة وقلــت اذا لم 
يعينهم سوف أستجوبهم، 
الوزير نّزل إعالن الستقدام 
الوافدين من اخلارج، ملاذا 
أنا  الغريب،  هذا اإلصــرار 
وفرت لك ١٠٣٢ درجة ملاذا 
تصر على تعيني الوافدين.

وفي ١٩/٢ وفرنا الدرجات 
للخدمة وعطيناها للوزير 
وســألناهم عن عــدد أبناء 

خريجات شــريعة، ملاذا لم 
متارس سياسة االحالل لو 
كل ســنة ١٥٠ كان خلــص 

املوضوع.
ألبانيــا كلية شــريعة، 
اريتريا، والفلبني ومالي ومن 
الســنغال، والكويتيات لم 
توظفهن اال تخاف من ربك؟ 
هذا الكالم موجــه للنواب 
الذين ينتصرون ألخواتهم 
خريجات الشــريعة، وهنا 

ننتصر لهن.
من ال ينتصر لهن اليوم 

نقول له استرح.
النائــب الذي ال ينتصر 
للشــعب اليــوم اطــردوه 
ألنــه فضــل الوزيــر على 
املواطن، وإذا انتم ما انتقمتم 
لنفســكم من النواب الذين 
خذلوكم فتستاهلون، اقول 
للكويتيني والكويتيات اذا 
لم تنتقموا اليوم من النواب 
الذين يقطعون رزقكم فال 
شيء سيحدث وال توظيف 

سترونه.
مــن يحمــي الوزير هو 
ضدكم يــا ابنائــي الطلبة 
وهو من يقف ضدكم وضد 
مستقبلكم، اخاف ربي وكان 
من املمكــن ان اتفاهم عند 
الوزير ويوظف لي كويتيني.
ال تفقد مبادئك وال تفقد 
اميانــك بــاهللا او العدالــة 

إعالنــات والتعيينــات من 
ديســمبر ٢٠١٩ الى فبراير 
٢٠٢٠، يوظفــون بشــراء 
والءات النــواب، ويعتقــد 
الوزير أنه سينجو من هذا 
األمر، ماذا أقول ألهل الكويت 
الذين ينتظرون وظائفهم، 
أصعب شيء تواجه الشعب 
الكويتي هو التوظيف، وفي 
استجوابي لرئيس الوزراء 

محور التوظيف.
٢١/١/٢٠٢٠ خبر الصحافة 
نشــرته بتعيــني وافديــن 
فــي تخصصــات فيزيــاء 
وكيميــاء  ورياضيــات 
واجنليــزي، هــذا مســلك 

الوزير.
وعرض سؤاال لألخ نايف 
املــرداس عن عــدم تعيني 
خريجات كلية الشــريعة، 
والوزير يرد بأن التعيني من 
٢٠١٥ مت وقفه وعدد الوافدين 
بالســؤال األول يقول ٧٢٨ 

غير كويتي.
وســؤال آخر للمرداس 
عن عــدد الوافدين الذكور 
قال ١٥٨٦ وافدا والكويتيون 
واخلليجيــون ٤٨ فقــط، 
عندك وزارة للوافدين فيها 
بكالوريوس شريعة وآداب 
لغة عربيــة وليس تربية 
إسالمية كما يقول الوزير، 
ويرفض تعيــني كويتيات 

عشــان ممكن تنجح او ما 
تنجح، عيالكــم يا النواب 
مرفهــون، وإذا لــم تقفــوا 
مع الناس في وظايفهم ما 
فيكم خير، خطابي للناخب 
وأوليــاء االمــور اذا اتيتم 
النواب الذين خذلوكم وما 
طردمتوهم انتم املسؤولون.

الفشــل  الثاني:  احملور 
والتخبط في اتخاذ القرارات
التعليم بالكويت بخير 
ام ال؟ ومــن يقول التعليم 
ممتاز او جيد جدا نقول له 
كذاب، زين ان كنا «جيد».

الوزير مدير ادارة تطوير 
املناهج من ٢٠٠٨ الى ٢٠١٣ 
ومدير ادارة تطوير املناهج 
٥ ســنوات، ووكيل وزارة 

مساعد من ٢٠١٣ - ٢٠١٧.
اذا كانت مناهجنا زينة 
فهو املسؤول وإن كانت غير 
زينة فهو املسؤول ويحاسب 
واملناهج صارت من سيئ 

الى اسوأ.
التعليم  وكذلــك قســم 
اإللكترونــي يتبعــه مــن 
وحتــى   ٢٠٠٩  -  ٢٠٠٧
التعليم االلكتروني دمره، 
الدكتوراه هي  رســالة في 
التعليمية  السياسة  صنع 
فــي الكويــت، ولكــن اين 

التطبيق؟
خلل الوزارة من سنوات 
عنده وبسببه كل شيء عنده 

من ١٥ سنة.
أقسم باهللا الوزير دمر 
التعليــم وذنبه فــي رقبة 
رئيس الوزراء الذي عينه.
ازمــة كورونا  صــارت 
بشهر ديسمبر ويناير وأول 
حالة كورونا ١/٢٤ واملدارس 
كانت معطلة في شــهر ٢، 
وماذا فعل الوزير كل الوزراء 

اشتغلوا اال هذا الوزير.
في ٣/١ عرضت شــركة 
عامليــة التعليــم عــن بعد 
جاهزيــن  احنــا  وقالــوا 
والوزيــر طنــش وفي ٣/٩ 
ادارة النظم ارســلوا كتابا 
وقالوا لدينا برنامج جاهز 
ومســتعدون لتشغيل كل 
املراحــل مــن االولــى الى 
املرحلة ١٢، وايضا طنش.

ودزوا كتابــا فــي ٤/٦ 
وقالــوا جاهزيــن وطنش 
ودّزوا كتابا في ٦/١٤ باسم 
الوزير مباشرة، ويقولون 
ايضا جازهني وطنش وما 

اخذ بالكتاب.
و٦/١٤ اطلق برنامج اسمه 
«املنصة» واستبشرنا بها، 
وفي ٧/١٥ فشــلت املنصة، 
وصرح بأنه اخذ مشــروع 
التعليمية  الكويــت  بوابة 

التــي قــال عنها انهــا بها 
مشــاكل، وشغل مرحلة ١٢ 
وعطل كل املراحل االخرى، 
بســبب االهمــال تعطلــت 
البعثــات وفي آخر املطاف 

اخذ البوابة.
وقال عن البوابة ان بها 
مشاكل واآلن اذا الوزير دفع 
٤ ماليني و٩٠٠ ألف اسحب 
البوابة  استجوابي احلني، 
عقدها بـ ٣٠ ألفا وموقع في 

٤/١١ هل تضحك علينا؟
اشــهر   ٤ وجددوهــا 
للعقد، العقد مت إلغاؤه في 
٢٠١٩/١٢/١٤ ومبلغه مليون 
و٦٠٠ الــف يعنــي قبل ان 
تكون وزيرا وإدارة النظم 
قالت نحن نشتري االجهزة 
كاملــة مبليــون و٦٠٠ مع 
كفالــة ٣ ســنوات، وهــذه 
االدارة وضــع الوزير فيها 
مذبحــة، مديرتهــم هــدى 
املطيــري مهندســة حولها 
ونقلها الى مديرية املنطقة 
التعليمية باجلهراء، ويقول 
للنــواب خل االســتجواب 

يعدي وارجعها.
العازمي نقله،  وراشــد 
صقــر  حجــاج  وصقــر 
العتيبــي نقلــه ودمــره، 
نحن ضد تسلط اي وزير، 
وعبدالعزيــز احلســيني 
الظفيري، ماذا فعلت فيه؟ 
االرشيف؟ اال تخاف ربك؟ 
وعني مدير ادارة نظم كان 
مدير العالقات العامة بشكل 

مؤقت، هذا هو التخبط.
الوزيــر يتخبــط مــن 
محفل الى آخر، وكل شيء 
به مصيبة هو كان سببه، 
ألنه كان موجها فنيا، الهيكل 
الفني التوجيهي لم يعتمد 
الى اليوم، املوكل اذكى من 
احملامي والناخب اذكى من 
النائــب فال تتذاكــوا على 
الناخــب، رســوم املدارس 
اخلاصة مت تسديدها رغم 
قصر عمر الفصل الدراسي 
الثاني ومت حتميلهم قيمة 
املالبــس املدرســية، قرار 
الوزارة بخصم ٢٥٪ من مدة 
ازمة كورونا لكن املدارس 

رفضت.
اخلاصــة  املــدارس 
اصحابهــا طلباتهم مجابة 
وال يقــدر الوزيــر عليهم، 
لكن األهالي الوزير دّفعهم 
الرســوم كاملــة وقيمــة 
املالبس والوزيــر لم يحم 

الناس.
اصحــاب  وتدخــل 
والشــرفاء  االختصــاص 
ونزل بيان جمعية املعلمني 
ورئيســهم مطيع العجمي 
الذيــن انتصروا للشــعب 
واألهالي في البيان التاريخي 
ويقول ان وزير التربية ال 
ميلك اي خطة او رؤية وال 
التعليم  ميكن ان يتطــور 
في عهــد الوزيــر احلالي، 
وأثبت عدم قدرته على قيادة 
الوزارة وعلى السلطتني ان 
يتحمال مسؤوليتهما ومن 
يرأس اللجنة التعليمية في 
مجلس الــوزراء هو وزير 
الكهرباء فمجلس الوزراء ال 
يثقون فيه، وإذا كان اخليار 
خاطئا فلتصحح اخلطأ يا 

رئيس الوزراء.
يســتحق  ال  الوزيــر 
البقــاء في املنصــب، ألنه 
ســبب تعطيل التعليم في 
الكويت، وأصبحنا آخر دولة 
في التعليم عن ُبعد، واليوم 
جتاملــون الوزيــر ألجــل 

أقر رسالة واردة لدراسة عدم تطبيق قانون العمل في القطاع األهلي على القطاع النفطي

احلميدي السبيعي مترافعا في االستجواب

يوسف الفضالة

محمد املطير ومرمي العقيل د. بدر املال ود. خالد الفاضل براك الشيتان وراكان النصفد. عادل الدمخي

عبداهللا الرومي ومحمد املطير

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ومبارك احلريص ود.فهد العفاسي ووليد اجلاسم والشيخ د.احمد الناصر خالل اجللسة  سمو رئيس الوزراء والشيخ د.احمد الناصر ود.سعود احلربيسمو رئيس الوزراء وانس الصالح

احمد الفضل واسامة الشاهني واحلميدي السبيعي

يأتون بوافدين على حساب الكويتيني وأبناء الكويتيات والتعيني اآلن بشراء والءات النواب 

من يقول إن التعليم ممتاز أو جيد جدًا نقول له «كذاب» واملناهج صارت من سيئ إلى أسوأ

الوزير حاول حتويل االستجواب إلى مسألة شخصية عندما قال «هذه املعارك ال ُأحسن خوضها» 

من يحمي الوزير يقف ضد أبنائنا الطلبة ومستقبلهم والنائب الذي ال ينتصر للشعب يجب طرده

الوزير أطلق برنامجًا اسمه املنصة وفشل ثم اعتمد مشروع بوابة الكويت التعليمية 

ل إعالن الستقدام الوافدين من اخلارج لنا جلنة لتعيني أبناء الكويتيات.. الوزير نزِّ شكَّ
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مكاسب انتخابية ومصالح، 
والناس أولى منكم ونحن 
معكم وهذا تعهد تعهدناه 
التكســبات  عــن  بعيــدا 
االنتخابية، الوزير ال يسقط 
وال ينجح. ورسالتي لألهالي 

بأن يحاسبوا النواب.
٭ خليــل أبل: األخ الوزير 
يعلم مدى احترامنا له والكل 
يتفــق على أخالقه العالية 
وثقافتــه العالية ولكن كل 
هذا شيء وإدارة األزمة التي 

حدثت شيء آخر.
وهناك سؤال متكرر ملاذا 
االستجواب اآلن وملاذا هذا 
الوزير وليش ما تستجوبون 
الوزراء السابقني، واجلواب 
انــه منذ جائحة «كورونا» 
وأنت كنت توك صرت وزير 
لذلك أنت املساءل عن هذه 

األزمة.
وجائحة كورونا ال ميكن 
أن نستبعد قضية التعليم 

في التقصير احلكومي!
الــوزارة طــوال  وأداء 
هــذه الفترة أنــت تتحمله 
والعاملون معك في الوزارة 
يتحملون هذا األمر، وهناك 
أمور كثيرة انك تتردد في 
القرارات وهذا األمر كارثي.

واملشكلة انك كنت مصرا 
علــى الدراســة والتعليــم 
التقليدي ولم تذهب الى ما 
قامت به الدول األخرى وأنت 
تأخــرت كثيرا فــي إصدار 
القــرارات وهذا األمر أيضا 
تســبب في تأخير احللول 
في قضية التعليم عن بعد!
وطالبتك بأن تكون لك 
بصمة في هذه األزمة، ولكن 
لألســف لم تفلح في إدارة 

هذه األزمة.
وسبق أن أكدت مساعدتنا 
لك وقدمنا لــك الكثير من 
احللــول ولكن لم تقم بأي 
شيء وطالبناك في اللجنة 
التعليمية باالستعجال في 
اخلطة الواقعية وأكدنا لك 
محد راح يداوم، ولكن أنت 
كابرت ولم تفكر بأي عمل!

والتعليم عن ُبعد وسيلة 
وليســت غايــة وطالبناك 
بالتجربة وكنا نبي الطالب 
ال يكون علمه ناقصا وأنت 
عملت على أن يكون التعليم 
عــن ُبعــد غايــة وليســت 

وسيلة.
وليش تخاطــر بعيالنا 
وليش تبي الضرر للطالب، 

هذا األمر احملير!
واليوم يا وزير التربية 
تــرا مو عيب انك تقول أنا 
مــو مختــص! ولكــن انت 
اليوم يا معالي الوزير تبي 
تكون متخصصا بكل شيء 
وقرارات متأخرة ومترددة 
ما أضر بامللــف التعليمي 
وطالبناك بحضور اللجنة 
التعليميــة ولــم حتضــر 
اجتمــاع اللجان وكنا معك 
مو عليــك، وكانــت عندنا 
اقتراحات لك ولكن أنت ما 

تبي تسمع لنا!
وبعد استجواب فيصل 
الكندري ذهبت الى خطتك 
وقمت وأعلنت انتهاء العام 
الدراسي واليوم نستجوبك 
لذلك ولو كان آخر يوم في 

املجلس الستجوبناك.
واليوم أخفقــت معالي 
الوزير في التعليم عن بعد 
ولــم توفق به وهــذا واقع 
والــكل يروي بهذا الفشــل 

واإلخفاق!
واليــوم راحوا املعلمني 

واملعلمات الــى العمل أبي 
أعرف كم «كمــام» ومعقم 
وقياس حرارة في املدارس، 
وهل قامت الوزارة بتوفير 
فــي  الصحيــة  احلمايــة 

املدارس.
واليوم شلون تبي نثق 
في الوزارة ونودي عيالنا 
الــى املــدارس واهللا كارثة 
واالخوان فــي الوزارة وال 

يدرون عن هذا األمر!
واللي يقول شوف الناس 
باألسواق وماكو شيء والكل 
يخالــط أنا أقولكــم وزير 
الصحــة يقــول املخالطــة 
«ربع ساعة» ال تنقل املرض 
وليســت خطرة، ولكن في 
الواحدة  املدارس احلصــة 

٤٠ دقيقة!
ولألسف مت خلط احلابل 
بالنابل في عصرك يا وزير 
التربية باملدارس اللي تقول 
للطلبة عندنا تعليم عن ُبعد 
وهذا احلچي غير صحيح، 
وهناك مدارس خاصة كنت 
أمتنــى منــك أن تســتفيد 
من جتارب هــذه املدارس، 
ولكن لألسف ال أذن تسمع 
وهذا اللي أضــر بالعملية 

التعليمية!
التعليم  وعندك وكيــل 
اخلاص عنــده قانون جيد 
هل تعلم عنه اكيد ما تدري 
وبعض املــدارس اخلاصة 
تاخذ ٣ الــى ٤ آالف دينار 
من ولي االمر على ٥ دقايق 
شــرح مــدرس، وبعــض 
املــدارس ال واهللا يقومون 
بالواجــب والتعليم اجليد 
لذلك هنيــة اقولك اختلط 

احلابل بالنابل.
وأكرر لك انت اكثر وزير 
يتردد بقراراته وأرجو ان 
تــرد علينــا فــي مرافعتك 
بعيدا عن الشعر ألنك اخرت 
وضيعــت ســنة كاملة في 

التعليم عن الطلبة.
وأيضا تبشــرنا بخطة 
االبتعاث وتقول نفس خطة 
العام وأنا اقولك مو خوش 
خطــة وال بشــارة وياليت 
تكون خطــة االبتعاث عن 

حاجة سوق العمل.
الشهادات غير  وقانون 
الالئحــة  املعتمــدة ويــن 
الداخلية لهذا القانون اللي 
ال احلني ما شــفناه، مع ان 
القانون مهم جدا، وقانون 
اجلامعات احلكومية الالئحة 
الداخليــة وصلــت ملديــر 
اجلامعة وهو ما يدري عنها 
يصير هذا الشيء يا وزير 

التربية؟
والغريــب ان احلكومة 
تقاضي احلكومــة وهناك 

التــردد في اتخاذ القرارات 
وايضــا الســؤال متى راح 
تبدأ الدراسة الفعلية ونبي 
نعرف شنو خطأك وهل راح 
الدراسة وكل  ايضا تؤجل 
هذا التأجيل على حســاب 

من؟
يــا معالــي الوزيــر هل 
ســألت عــن العاملــني عن 
وفــرت  وهــل  صحتهــم 
اخلدمــات الصحيــة فــي 
املــدارس وأماكــن العمــل 
ولذلك وجودك في الوزارة 
في الوقت احلالي وبجائحة 
كورونا خطر على الوزارة 
ألن امكانياتــك ال تســمح 
وهذا االمر موعيب يا معالي 

الوزير.
٭ د.عودة الرويعي: اهمية 

مــن احملامني من يدافع عن 
املتهمــني فــي الصنــدوق 
املاليــزي ويتبــع لــوزارة 
التربية بينما وزير الداخلية 
يحيل الصنــدوق املاليزي 
للنيابة. اذا حكومة تقاضي 
حكومــة حكومــة تشــكي 

وحكومة تدافع.
والكارثة االخرى املعلمني 
الذيــن يعملون  «البدون» 
اجر مقابــل عمل هل تعلم 
ماذا حدث لهم اثناء احلظر 
وليس لهم رواتب، في وزراء 
قبلك مت استثناء ولكن انت 
لم تعمل على ذلك، والعاملني 
في التربية اجر مقابل عمل 
عانوا الكثير ولم تعلم عن 

ذلك.
واللي بينــا وبينك هو 

املرسوم املجلس انتهى في 
شهر ٣ املاضي وإلى اآلن لم 
يتحرك ساكن ال بالتجديد او 
االعفاء او املراقبة للمسؤول 
التي تعطل وعطل املرسوم، 
وال يوجــد مجلــس اعلــى 
للتعليــم، املركــز الوطني 
لتطويــر التعليم ال يوجد 
مديــر اصيــل لهــذا املركز 
اما اميانا من الوزير بعدم 
اهمية املركــز او تركه كما 
هو، الوكيل املساعد لقطاع 
الشــؤون القانونية انتهى 
مرســومه في هذا الشــهر 
ولم يتم شغل تلك الشواغر 

الفارغة.
كيف تعمل الوزارة وهذه 

املناصب كلها شواغر؟
نعم انها تعمل بالتليفون 

الوقــت وأن يكــون عامال 
حاسما ومقدرا ومهما وله 
دور في جميــع التدخالت 
العالجية في اي عمل كان، 
لكن هناك دوال ومؤسسات 
عاجلت القضية وتداركتها 
فــي ظــل «كورونــا» فيما 
يخــص التعليم عــن بعد 
والتراخي فيها وامور كشفت 
حجم الفشــل الذريع وهذا 
على امتداد سنوات طويلة 
وايضا ما عــرف بالتابلت 
والفالش ميمــوري، وكان 
الوزير احد هــذه القيادات 
التي تســببت فيما نعانيه 
اليوم ألنه كان موجها عاما 
ووكيــال مســاعدا ومديرا 

لتطوير املناهج.
املجلس االعلى للتعليم: 

والواتساب واعطني قرارا 
واحــدا مت اصــداره فــي 
موضوع التعليم عن بعد.

ســمو الرئيس الكويت 
بالعالــم مت  اطــول دولــة 
تسكير املدارس وتعطيلها، 
البحريــن مت تعطيل  فــي 
الدراســة اســبوعني فقط، 
مجلس الوزراء في ٢٠٢٠/٤/١ 
اعطى فرصــة التعليم عن 
بعــد اختياريــا يعنــي ان 
مــن يقود التعليم ليســت 
الرســمية يعني  املؤسسة 
الوزارة بل اصبحت املدارس 

اخلاصة.
التي  التعليمية  اللجنة 
كانت تتعاون معك لم تأخذ 
معك حقا وال باطال وفوجئنا 
مبؤمتــر صحافــي ســبقه 
اجتمــاع اللجنــة وأهملت 
اجتمــاع اللجنة، وقلت ان 
املــدارس تســتأنف الهيئة 
التدريسية في ٨/٤ والدولة 
تتجــه الى مغادرة اجلميع 
للتخفيف على الدولة ولم 
يغادر احد نتيجة هذا القرار.

اليونسكو عندما خاطبت 
وزارة التربيــة عن كيفية 
مواجهة كورون ولم يتم الرد 
عليهم، وهناك دول اخرى 
ردت علــى اليونســكو اال 
الكويت حتى هذه اللحظة.

هناك قرار بنظام التعليم 
عن بعد في اجلامعة، وفي 
٢٠٠٢ مت انشاء مركز التعليم 
عــن بعــد فــي اجلامعــة، 
باجلامعــات  والقانــون 
احلكومية اجلديد في املادة 
األولــى ينص على مواكبة 
تطــور التعليم عــن بعد، 
د.رائد بورسلي كان عميدا 
في كلية الهندسة وله جهد 
جبار وهذا األستاذ الفاضل 

مت اعفاؤه عن عمله.
وروانــدا  أوغنــدا 
وأفغانستان تتلقى التعليم 
عن بعد والســنغال ترسل 
مــواد ان كان يحتــاج لهــا 
الطالب، والتعليم عن بعد 
في حفر الباطن انهوا العام 
الدراسي، وهذا اخلطاب بـ 
«ابيــدت» ولذلــك الوزيــر 

يساءل على هذا الشيء.
اجلامعــات  قانــون 
احلكوميــة منــذ عــام ولم 
التنفيذية  تصدر الئحتــه 
وفي مادتــه الثالثني فقرة 
٩ أي طالب مفصول فصال 
نهائيــا لــه فرصــة ثانية 
برســوم رمزيــة ويكمــل 
دراســته لرفــع معدلــه، 
والوزير يتباهى بأن القانون 
في الفتوى والتشريع، وأين 
دفاعك عــن ابنائك الطلبة 
وحقوقهم، ٧٠ دينارا للمادة 

الواحدة؟ هل يعقل ذلك.
واملــادة ٤٠ تنص على 
انشــاء جامعــة حكوميــة 
باسم جامعة عبداهللا السالم 
املباني  وتخصص جميــع 
جلامعة الكويت وال يجوز 
التنــازل عنهــا إال جلامعة 
حكومية، معنى ذلك يقول ان 
االستجواب من اجل دكتور 
معــني او ملبانــي اجلامعة 

نقول له هذا حتريف.
قانون حظر الشــهادات 
العلمية غيــر املعادلة ماذا 
فعلت فيــه، وأين التعديل 
املطلوب، هناك جامعات غير 
معترف بها وغير معتمدة 
وشهادات وهمية، والقانون 
يعالج النقص التشريعي، 
والوزيــر عطلــه، والناس 
يستخدمون هذه الشهادات 

على مرأى منك.
وهناك أجهزة تشــترى 
باملاليني وتوضع في مباني 
كيربي بــدون صيانة، هل 
حاسبت املسؤولني عليها.

توصيــات اســتجواب 
النائــب فيصــل الكنــدري 
او طلب اجللســة اخلاصة 
منها تطويــر اعمال املركز 
الوطنــي لتطوير التعليم، 
وتطويــر وحســن جودة 
اختيــار املناصب القيادية 

في التعليم العالي.
وتوصيات االستجواب 
لــم ينته منــه الوزير ولم 
يجتمــع من اجــل توصية 

واحدة.
نريــد معرفــة مالمــح 
خطتــك التــي ذكرتهــا في 
اكثر من مرة، ولكن اخلطة 
متت بنقــل وعقــاب كثير 
اإلداريني واملســؤولني  من 
وبادعاء العمل بالتوصيات 
وبعدم شغل الشواغر املهمة 

بالوزارة، اين اخلطة.
البوابة التعليمية جاءت 
في احاديث الوزير فوق الـ 
٤٠ مرة فأين ذهبت البوابة 
عندمــا ادخــل علــى بوابة 
التعليم في ســلطنة عمان 
اقعد ٤ ساعات ما اطلع منها 
وأيضــا الســعودية وقطر 
والبحرين ومصر واألردن.
وعــرض ڤيديــو للقاء 
وزير التربية سعود احلربي 
مع نظيره الســعودي عن 

طريق االونالين.
اجلامعــات احملترمة ال 
تكتب اجلنسية تذكر حاصل 
على شــهادة كــذا وكذا وال 
تذكر اجلنسية، والتوظيف 
أوراق  تقــدمي  ســيحتاج 
ثبوتية جيدة إمنا اجلامعة 
يفترض اال يكون بها متييز، 
وأنت على أي أساس قبلت 
به من األساس،لنستفد من 
القدرات والطاقات املوجودة 
بالكويت، ســنوات مضت 
كانــت تأتــي وفــود مــن 
دول غربيــة ويصطــادون 
الطــب  كليــة  الدارســني 
بالذات ويستثمرونهم فماذا 
اســتفدنا من هذه الطريقة 
بالتعامل مع أناس مميزين.

األخ عبــاس مــراد قام 
بتصويــر مئــات احللقات 
وفوجئ مت انهاء ندبه، ماذا 
فعل لكي يتــم انهاء ندبه، 
ال نعترض على أي شــيء 
شخصي ونكن لك كل تقدير 
ومحبــة، لكن ال تصلح ان 
تكون في هذا املكان لكثرة 
املشاكل بينك وبني فريقك 

الذي يجلس وراءك.
لم يصدر الوزير أي قرار 

جددوا شكواهم من عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة

د.خليل عبداهللا متحدثا

نايف املرداس ومحمد الهدية خلف دميثير خالل اجللسة سمو رئيس الوزراء ووليد اجلاسمطالل اجلالل

د.رنا الفارس ود.سعود احلربي ومحمد اجلبري ووليد اجلاسم ود.محمد احلويلة ومحمد هايف مبارك احلريص متحدثاد. باسل الصباح

د.عبدالكرمي الكندري وراكان النصف احلميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطني حمد الهرشانيمحمد هايف

عبداهللا الكندري: من حق املواطنني
تأجيل أقساط قروضهم

قــال النائب عبــداهللا الكندري ان 
البعض ولالســف يعتقد ان العودة 
للحياة الطبيعية انهت ازمة كورونا. 
واضــاف: لكــن ابتداء مــن اليوم 
بدأت االزمــة االقتصادية، ومن حق 

المواطنين تأجيل اقساط قروضهم، 
ولالسف نرى الكويت تؤجل اقساط 
مصر بقيمة ٤ مليارات دوالر وقبلها 
السودان، «عاملوا المواطن كما تعاملوا 

الدول».

قدمنا للوزير الكثير من احللول وطالبناه في اللجنة التعليمية باالستعجال في اخلطة الواقعية

كيف نثق في الوزارة بتوفير احلماية الصحية في املدارس ليذهب أبناؤنا إلى الدراسة

الكل يتفق على أخالق الوزير وثقافته العالية ولكن كل هذا شيء وإدارة األزمة شيء آخر

الوزير أخفق في التعليم عن ُبعد والكل يرى هذا الفشل واإلخفاق الذي ال نقبله

املدارس اخلاصة تأخذ من ٣ إلى ٤ آالف دينار من ولي األمر على ٥ دقائق شرح

كان مصّرًا على الدراسة والتعليم التقليدي ولم يذهب إلى ما قامت به الدول األخرى

عبداهللا الكندري
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بشــأن التعليم عــن بعد، 
الوزير قال انه مت تشــكيل 
جلنة وخرجــت توصيات 
وذلك في جلسة ٥ أغسطس، 
وقرار تشكيل اللجنة كان 
في يوم ٨/١٣ كيف ذلك؟ لم 
اكن انوي تقدمي االستجواب 
وان كنت اعلم انه مستحق، 
كيــف للجنــة ان تقدم في 
تاريخ ٨/٥ توصيات وبعدها 

يتم تشكيلها في ٨/١٣.
وزيــر التربية ســعود 
احلربي: اليوم نقدم صورة 
من املمارسة الدميوقراطية 
فــي الكويــت، وليــس لنا 
فحسب، بل لألجيال القادمة، 
والدميوقراطية ليست امرا 
ســهال وحتتاج الــى ثقافة 
ومعــارف وقيــم واحترام 
الشخوص والوعي بأهمية 
الدميوقراطيــة، واألهم من 

ذلك االدارة احلرة.
اني امام فرصة سانحة 
ألبــني عمــل الــوزارة ولن 
ادافع عن الــوزارة ألنه لم 

تكن هناك تهمة للوزارة.
أؤكد انه في ٦/٢٠ ذكرت 
في اجتماع مجلس الوكالء 
أي عمــل مكتــوب فني او 
ادبي او سياسي، أي انسان 
يقرأها وفق القراءة املنطقية 
القراءة السيكولوجية،  او 
فاالســتجواب ليــس فيــه 
ترابط فــي الفقرات، هناك 
مشــكلة صياغــة لغويــة 
وكلمــات حيــث واجهــت 
مشــكلة في هذه العبارات 
في االستجواب ماذا تعني 
بعض الكلمات مثل التراضي 
وغيرها من املفردات وأرى 
ان بها استهزاء حيث انه قيل 
وجود تقاعس على الرغم 
من انني كنت حديث تولي 

للوزارة.
احملــور األول املتعلــق 
بتعيني الوافدين املقدم من 
الســبيعي،  األخ احلميدي 
الــكل يعلــم ان سياســة 
تتــم حســب  التوظيــف 
ســلم وظيفي معني ويأتي 
من ديــوان اخلدمة املدنية 
وقضية التعيني لكويتيني 
محسومة وليســت خيارا 
للــوزارة، وفيمــا يخــص 
أبنــاء الكويتيات والبدون 
يتم حســب احلاجة إليهم، 
امــا فيما يخــص إعالنات 
التوظيــف الدولــة فكانت 
كلها في حالة عطلة بسبب 
األزمة إضافة الى ان هناك 
فترتني لإلعالنات بداية العام 

الدراسي ونهايته.
وذكر النائب املستجوب 
اننا نكافئ الوافدين والسؤال 
كيف نكافئهــم بالتالي هم 
معلمــون موظفــون لدينا 
الــوزارة ويأخــذون  فــي 

مستحقاتهم.
وهناك زيــادة منذ عام 
الكويتيــني  ٢٠١٧ بتعيــني 
وأبنــاء الكويتيــات حيث 
زادت نسبتهم في الوزارة 
البدون،  مبن فيهم االخوة 
حيث زادت النسبة خالل ٣ 
ســنوات ٢٧٪ زيادة نسبة 
التوظيف وفي سنة ٢٠٢٠ 
لم نرسل أي تعيني خارجي 
واكتفينا بالتعيني الداخلي، 
الذي  واســتغرب احلديث 
يقال عدم وجــود رؤية او 
خطــة، كيــف ذلــك ونحن 
منــذ بداية االزمــة ونحن 
ننشر اخلطوات التي نقوم 
بها وهي متسلســلة حتى 
اآلن مبا فيها توقيت انهاء 

الدراســي، وتوقيت  العام 
بدء الدراســة بالتعليم عن 
بعد في أغسطس املاضي، 
قضية املنصــة التجريبية 
كان لدينا اختياران اما ان 
يكون لدينا تعليم تقليدي 
او التعليم عن بعد، فعندما 
تقرر استخدام التعليم عن 
بعــد كان البــد من انشــاء 

منصة تختص بذلك.
ومت تشكيل جلنة حول 
املنصــة واعطينــا تقريرا 
حــول املنصة، وبالفعل مت 
ذلك، واعطينا تصورا كامال 
حول املنصة، واالجراءات 
التي اتخذتها اللجنة اعداد 
دليل اجراءات الســتخدام 
برنامــج «تيمــز» وغيرها 

من االجراءات.
التعليــم عن ُبعــد كان 
التصور فــي ٤/١٢ مبعرفة 
اآلليــة ومت تشــكيل جلنة 
واستعنا بدكاترة من جامعة 
الكويت، وسرنا وفق اطار 
زمنــي متــوازن، واتخذت 
اجراءات كفيلة وكانت وافية 

بشأن التعليم عن ُبعد.
 ١٠٩٢٩ تدريــب  مت 
معلمــا و٥٨٦ موجها فنيا 
و٧٣٤١٥ معلما مت تدريبهم 
وحساباتهم مفعلة، انطلقنا 
يوم االحد ٨/٩ واالســبوع 
االول عــدد الطلبة ٢٥٢٣٥ 
صباحي و٥٧٣٥ مســائي، 
الثانــي عــدد  واالســبوع 
احلضور ٣١ الفا بنسبة ٩٧٪.
الفشــل؟ كل  ايــن  اذن 
هــذا اجلهد مع فتح ١٢ الف 
فصل افتراضي واالستجواب 
االول في ٨/١١ والثاني ٨/١٢، 
فكيف حتكم علي في يومني؟ 
خطتنا القادمة اليوم بدأنها 
بتدريب الهيئات التعليمية 
٤ اكتوبر وستكون خطتنا 

شافية وعلى اكمل وجه.
تعــرف اهمية التوجيه 
الفنــي، وكان دوره كبيــرا 
الــدروس  ووجــه بعــدم 

به تقــومي الدراســة وآلية 
العمل واالجراءات االدارية 
والصحية والوقائية وبها 
رســوم توضيحيــة ولــم 
نترك املسألة دون ضمانات 

صحية.
محور التعليم اخلاص

إلزام املــدارس اخلاصة 
زمنيــة  خطــط  بتقــدمي 
وحتديــد وإلــزام املدارس 
بتحديــد الفتــرة الزمنيــة 
وآلية التقييم وان تتضمن 
واحلضــور  التفاعــل 
واالبحــاث، ومنع حتصيل 
اي رســوم اضافيــة لقــاء 

ومازلــت متمســكا بأهمية 
التوجيه الفني.

ولــم نفتح املــدارس اال 
بعــد التجهيــز والتعقيــم 
وبعد جتهيز كاشف احلرارة 

وادوات التعقيم.
ادارة  ١٧ اجتماعــا مــع 
اولهــا  الفنيــة  التواجيــه 
كان في ٣/٢ و٣/١٠ و٣/٢٩، 
والتوجيــه لــم يغــب عن 
العملية بشــكلها املتكامل، 
ومتت االشــارة الى قضية 
اشتراطات العودة واصدرنا 
دليال ارشاديا الشتراطات 
العــودة واصدرنــا دليــال 
ارشاديا الشتراطات العودة 

الطبيــة  والتخصصــات 
ويحصل الطالب على البعثة 
في اي وقت ويحصل على 
املوافقة، مت االعالن عن خطة 
البعثات فــي ٧/٢٢ وبدأت 
البعثــات ويتم  اســتقبال 
تعويض الطالب الى بعثات 

حكومية.
الفرصة مازالت مواتية 

لطلبتنا في االبتعاث.
الالئحــة  ولــم نعطــل 
التنفيذية لقانون اجلامعات 
احلكوميــة، ولــم افــرض 
نفوذي بجامعة الكويت ولم 
أطلب تعيني احــد، فليس 
من صالحياتي تعيني احد.

التعليــم عن ُبعد، وتأجيل 
سداد الرسوم االضافية حلني 
تسلم الطالب، وحتى تضبط 
العمليــة اكثر مت تشــكيل 
فريق لبحث ودراسة خطط 
املــدارس وموافقتها خطط 
الــوزارة ومت رفض خطط 

اكثر من مدرسة.
 ٤/٤ فــي  واصدرنــا 
الضوابــط واملعاييــر ومت 
ذكرها فــي اجتماع اللجنة 
التعليمية، وكذلك تخفيض 
الدراســية ٢٥٪  الرســوم 
واعادة تنظيم الدروس في 

التعليم اخلاص.
لدينــا بعثــات التميــز 

٭ رئيس اجللســة عيسى 
الكندري: ترفع اجللسة ألداء 

الصالة.
استؤنفت اجللسة

٭ وزيــر التربية وزير 
العالــي ســعود  التعليــم 
احلربي: بالنســبة لقانون 
حظــر الشــهادات العلمية 
غيــر املعادلة صــدر قرار 
بتشــكيل جلنــة إلعــداد 
الالئحة التنفيذية وأرسلت 
فــي ٢٠١٩/١٠/١٣ للفتــوى 
لدراســته  والتشــريع 
قانونيا وردت في نوفمبر 
٢٠١٩ وكانــت هناك بعض 
املالحظــات وفــي ١١/٢٠ مت 
ارســال الالئحــة للفتــوى 
والتشريع مرة أخرى ولم 
تصــدر الالئحــة لوجــود 
الفتــوى  اإلشــكالية بــني 

واللجنة.
والشــهادات املزورة ال 
ميكن السكوت عليها تربويا 
وقانونيــا وصدرت أحكام 
ومتــت إحالــة ٥ شــهادات 
مــزورة خــالل الشــهرين 
املاضيني ومت عمل محضر 
رسمي في هذا اجلانب فال 
تراخــي فــي شــيء ميس 

األمانة العلمية.
هناك حقوق إنســانية 
التنــازل عنهــا  ال ميكــن 
وصياغتها في هذا الشــكل 
غيــر موفقــة وهي بشــأن 
منع عدميي اجلنســية من 
احلصول على شــهاداتهم 
جامعــة  فــي  اجلامعيــة 
الكويت، فلم اقحم املوضوع 
في السياسة والوزارة من 
أوائــل اجلهــات احلكومية 
التي قامــت بتوظيف هذه 

الفئة.
لم يتم منــع هذه الفئة 
مــن منح هــذه الشــهادات 
الى أصحــاب هــذه الفئة، 
واحلــق فــي التعليم حق 
اصيل، اتخذنا كل اإلجراءات 

بظروفها اإلنســانية وهذا 
االمــر مختــص مبجلــس 

اجلامعة.
التعيينــات  قــرارات 
واالحالل نسير فيها وقضية 
اجلناسي ال تؤثر على العمل 
والهوية ال تعني اجلنسية.

كنــت أمتنــى اال يــزج 
بأسماء موظفني وموظفات 
فبعضهــم في ســن ابنائي 
وهــذه صالحياتي بالنقل، 
فلهم التقدير واالحترام ولهم 
مكانتهم، ملزمون بالدرجة 
األولى بتعيني خريجي كلية 
التربية فهم أولى بالتعيني 
فعندما يتخرج ٦٠٠ معلم 
كلية تربية إســالمية فلهم 
األولويــة ولكــن التاريــخ 
الذي يــدرس فــي التربية 
غير التاريــخ الذي يدرس 
في اجلامعة، القضية تتعلق 
باحتياجاتنا وال نعني غير 
الكويتــي اال بعــد تعيــني 
الكويتيــني، لدينا اكثر من 
١٤٠٠ مدرسة وعدد الطلبة 
في ازدياد ولذلك سنتوسع 

في تعيني الكويتيات.
لم اوزع درجات وال املك 
الصالحية بتوزيع الدرجات، 
وال ارضــى بذلك، وأرفض 
وضع االنسان كسلعة وكيف 
انســان درس ســنوات في 
اجلامعة وآتي احدد مصيره 

من خالل الدرجة.
وكنت أمتنى عدم طرح 
اللجنة  موضــوع رئاســة 
التعليميــة فــي مجلــس 
الــوزراء ألن هــذا تدخــل 
وسمو الرئيس ادرى بذلك 
وهو من ينظم العمل وليس 
طعنــا في كفاءتــي، يوجد 
منصــة تعليميــة ونحــن 
كنــا نريد ان نعــرف مدى 
قدرتها وقدم لي تقرير بهذا 
الشــأن، اعلنا على الكثير 
من الوظائف الشاغرة منذ 
بداية شهر يونيو املاضي، 
ونحن التزمنا، فيما يخص 
إعــادة النظــر في رســوم 
املــدارس اخلاصــة ومتت 
املــدارس املخالفة  مخالفة 
الوزارة نحن طبقنا  لقرار 
توصيات االستجواب املقدم 
مــن األخ فيصــل الكندري 

واكتفي بهذا الوقت.
٭ د.خليــل أبل: تعتقد 
يا معالي الوزير بأن هناك 
كلمــات جارحــة، فهــل لو 
كنــت متفانيــا او ناجحــا 
كنــا سنســتجوبك؟ لذلك 
هنــاك  ألن  اســتجوبناك 
تقاعسا وفشــال وتراخيا، 
األداء يقاس بالنتائج، جتتهد 

لكن كيف نقيس اداءك؟
نتحدث عن شهر فبراير 
واكثر قراراتك صدرت في 
شــهر ٧ او ٨، ونقــول لــك 
وينــك، وفــي ٧/١٦ انهيت 
العام الدراســي وهذا اصل 
املشــكلة في احملور األول 
بشأن التراخي، أدت املشكلة 
ان البعثات تأخرت، واملقاعد 
تكــون حجزت للجنســية 
عن طريــق املكتب الثقافي 
ألن املقاعد تكون محدودة 
البعثات بدأت في منتصف ٨ 
أي بعدما بدأت اجلامعات في 
التدريس وعادة اجلامعات 
ما تعرض القبول في الفصل 
الدراسي الثاني، وهم باآلالف 

تأخروا في البعثات.
الزالت اجلائحــة قائمة 
وبانتظــار املوجــة الثانية 
والفيروس يتغير فالبد من 
ان تكون لديك خطط جاهزة، 

الدمخي: موظف القطاع اخلاص ال يأمن وظيفته وليست لديه ضمانات واملثال املشروعات الصغيرة واملتوسطة

د.عودة الرويعي مترافعا في االستجواب

الشيخ د.احمد الناصر وصالح عاشور صفاء الهاشمسعد اخلنفور د.رنا الفارس وخالد العتيبي

الشيخ د.احمد الناصر وماجد املطيري واسامة الشاهنيصالح عاشور براك الشيتان ونايف املرداس ود.خالد الفاضل ومرمي العقيل وخالد الروضان واحمد الفضل

فراج العربيد واحلميدي السبيعي وعبداهللا الكندري عسكر العنزي فراج العربيد

الوزارة تعمل بالتلفون والواتساب وال يوجد قرار واحد مت إصداره في موضوع التعليم عن ُبعد

الوزير عّطل قانون حظر الشهادات العلمية غير املعادلة والناس يستخدمون هذه الشهادات

ال يوجد مجلس أعلى للتعليم ومركز الوكيل املساعد لقطاع الشؤون القانونية شاغر 

«اليونسكو» خاطبت وزارة التربية عن كيفية مواجهة «كورونا» ولم يتم الرد عليها حتى اآلن

 الوزير ال يصلح أن يكون في هذا املكان لكثرة املشاكل بينه وبني فريقه العامل بالوزارة

قانون اجلامعات احلكومية صدر منذ عام ولم تصدر الئحته التنفيذية حتى اآلن

عبدالصمد مبناسبة يوم عاشوراء: يوم خالد بالعّزة
والكرامة والفداء

قال النائب عدنان عبدالصمد في بيان 
أعده في ذكرى عاشــوراء: قال رسول 
اهللا ژ: «إن احلســني مصباح الهدى 
وســفينة النجاة». السالم على الشيب 
اخلضيب، الســالم على اخلد التريب، 
السالم على الشفاه الذابالت، السالم على 
الدماء السائالت، السالم على األعضاء 

املقطعات، السالم على الرؤوس املشاالت. 
السالم على احلسني الشهيد بكربالء، الذي 
قدم نفسه وأهل بيته وأصحابه قربانا 
لوجه اهللا، وفداء للدين الذي كاد أن يندثر 
لوال التضحيات العظيمة لهذه الثلة املؤمنة، 
التي وقفت في يوم العاشر من محرم أمام 
جيوش الطغاة والظاملني، وعلمت الدنيا 

بأسرها معنى انتصار الدم على السيف، 
فأصبح احلسني وأنصار احلسني نبراسا 
للثائرين في وجه املستكبرين واملتجبرين 
عبر الزمان، وتتجلى في ثورتهم معاني 
العزة والكرامة والفداء. إننا ونحن نعيش 
ظروف هــذا الوباء العاملي التي قلصت 
إقامة مراســم العزاء احلاشدة في هذا 

العام، إال أن بيوتنا أضحت مجالس لعزاء 
احلسني گ، وبقيت جذوة ثورة احلسني 
وأصحابه مشتعلة ما بقي الليل والنهار، 
وال جعله اهللا آخر العهد منا إلحياء شعائر 
احلسني گ. الســالم على احلسني.. 
وعلى أوالد احلســني.. وعلى أصحاب 

عدنان عبدالصمداحلسني.. جميعا ورحمة اهللا وبركاته.
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املجلس قرر تأجيل مناقشة استجوابي رئيس الوزراء إلى ١٥ اجلاري

دروس  ان  أتصــور  وال 
اونالين في العالم او منصة 
ال يظهر بها الطالب واملدرس، 
اذا كان البد فليكون التراسل 

باالمييل وفقط.
وزارة التربية لم توفر اي 
كمامات او «جلوڤز» توزعها 
على املدارس، وهناك خبر بـ 
«األنباء» بشــأن االعداد في 
املدارس الواحــدة فوق ٦٠ 
الف طالب سيداومون لكن 
ال ندخل فــي قضية انهيار 
في املنظومة الصحية، هل 
لدينــا كمامات تكفــي لهذا 
العدد من الطلبة والطالبات 
واملعلمــات؟  واملعلمــني 
التعليم عن ُبعد هل يجوز 
من دون اختبــارات؟ اعتى 
مؤسسات العالم ال تسوي 
اختبارات «اونالين» ألنه ال 
ميكن التحكم في مصداقية 

االختبار وتقنيته.
اكلمك عن معايير اجلودة، 
حتدثني عن ضوابط، اقولك 
هنــاك فــرق بــني معاييــر 
اجلودة والضوابط، العالم 
اهتز، فهل خطتك اخلمسية 
البد ان تقف حاال وتقدم خطة 

جديدة مبعطيات جديدة.
قانون شهر يوليو ٢٠١٩ 
واليوم ســبتمبر ٢٠٢٠ اين 
التنفيذية؟ قانون  الالئحة 
اجلامعات احلكومية وحظر 
العلميــة غيــر  الشــهادات 

املعادلة.
٭ عودة الرويعي: اول مرة 
ارى وزيــرا يوجه اســئلة 
للنواب، املشكلة ذاتية فيك 
في انك تترجم االستجواب 
على انه في اخطاء لغوية، 
انت تقول في ٨/٥ تشــكلت 
جلنــة ورصــدت توصيات 
وفي ٨/١٣ يصدر قرار تشكيل 

اللجنة.
كنا في اســتجواب االخ 
فيصل الكندري لم تكن لدينا 
احكام مسبقة، ولم نقف معه 
ألنه كان يطالب بانهاء العام 
الدراســي واكتشفنا عكس 

ذلك.
تدريــب «تيمــز» تقــول 
انكــم بــدأمت فيــه فــي ٧/٢٢ 
نعم صحيــح، ورديت على 
مايكروسوفت ثم رديت مرة 
اخرى على «تيمز»، البوابة 
التعليمية اطلب من الفريق 
الــوزاري املســاند ان تــري 
اجلمهــور كيف تخــرج منه 
اصال ولو ضغطت عليه يرجع 
لك على مايكروسوفت وليس 
له عالقــة بــوزارة التربية، 
يعنــي بعد ٥ اشــهر رجعت 

على «تيمز».
ال ندعــوك اال بخطــاب 
رســمي من رئيس املجلس، 
يعنــي بامكانــك تعتذر قبل 
اجللسة بـ٤٨ ســاعة، وذلك 
تكرر كثيرا، والبعثات التي 
ذكرتهــا كلها كانت ســابقة، 
والبعثــات اخلارجيــة بهــا 
اجراءات عليك تقدميها حتى 

حتصل على قبول.
التعليــم اخلــاص يقود 
التعليم احلكومي واجلامعات 
اخلاصــة تقــود اجلامعــات 
احلكوميــة، والوزير هو من 
التنفيذيــة  الالئحــة  عطــل 
لقانون اجلامعات احلكومية، 
الوزير ذكر ان اجمالي تكلفة 
الطالــب بالكويــت ٢٠ الــف 
دينــار، وجامعــات اخــرى 
شــهيرة تكلفتهــا اقــل مــن 
الكويت، جامعة الكويت غير 
ربحية هل تريد حتويلها الى 

جامعة ربحية بسكوتك؟

ليس من املعقول ان تنظر 
الطريقة  الســتجوابنا بهذه 
ونحــاول ان تقلل من شــأن 

استجوابنا.
الســبيعي:  احلميــدي  ٭ 
استشــهدت بالدكتــور علي 
الطراح ود.موضي احلمود، 
تزويــر؟  عليــه  فأيهمــا 
واستشهدت بـ ٦ شخصيات، 
تعبت من هــذا الوزير، ملاذا 
ال توظف الكويتيــة؟ وملاذا 

وظفت مكانها الوافدة؟
وعقــد الصيانــة ايضــا 
دّلس الوزير، وقال انه ألغاه 
امنــا ليس من قــام بإلغائه، 
وعرض له تصريحا يقول فيه 
الوزير انه سيقوم بتدريب كل 
املعلمــني والطلبة ألن العام 
املقبل سيكون عن ُبعد، هذا 

تصريح امس.
التعليــم  الوزيــر دمــر 
بقرارات متخبطة، ليس من 
حقك النقــل اجلزائي، ليس 
من حقك تنقل شــخصا من 
مكان الى آخر، وانت وعدت 
بعض النواب انك غدا تلغي 

قرارات النقل.
ملــاذا وصلنــا الــى هــذه 
املرحلة؟ وانا لغيت القرارات 
قبل موقف طرح الثقة، ماذا 
يفعلون بعــد ذلك؟ حكمتك 
وقلت لــك العضــو الفالني 
يلعــب علــى تعيــني احــد 
لــك لن  االشــخاص وقلــت 
اسمح بظلم احد، انا واضح 
ولن اجامل ولن يقودني احد 
وقناعاتي ومن يكذب جبان 
ولذلك لم اكن ألكذب ابدا، انا 
جئت بارادة امة واالمة هي من 
حتاسبني ادش مرفوع الرأس 
واخرج مرفــوع الرأس، وال 
يبقى غير السمعة، الشارع 
يقولــون شــيلوه وخبــراء 
تربية يقولون شيلوه وطلبة 
واولياء امور يقولون شيلوه، 

كل الناس تقول شيلوه.
«وميكــرون وميكــر اهللا 
املاكريــن»،  خيــر  واهللا 
استجوبت كثيرا ولم مير علي 
مثل هذا االســتجواب، نائب 
يكلم نائبا يقول له ال تطرح 
الثقة بوزير، حصل، لالسف 
حصل، التاريخ هو من يحسم، 
واذا انتم اعطيتم الثقة للوزير 
ال تروحون لألهالي وتدرون 
انه ما يصلح وزير، دســتم 
على مبادئكــم لكي حتموه، 
وفي االمتــار االخيرة تظهر 

اخليل.
مــن  الوزيــر  حمايــة 
اجــل املصالح والتكســبات 
االنتخابية، واخاطب الناخبني 

واقول لهم اليوم يومكم.
جمعيــة املعلمني ٧٠ الف 
معلــم، قالت هــذا الوزير ما 
للــوزارة، واحتدى  يصلــح 
واحد يقول ان الوزير رد وفّند 
ولكنه لم يصرح او يغرد، واذا 
جتاوز طرح الثقة ما عندي 
مشكلة لكن انا سويت ما علّي.

٭ وزيــر التربيــة ووزيــر 
التعليــم العالــي د.ســعود 
احلربي: قضيــة انهاء العام 
الدراسي ارتبطت بالظروف 
الصحية، ولو كنا مستعجلني 
على انهــاء العام الدراســي 
النهينــاه من بدايــة االزمة، 
ولكــن كنا متمســكني بعدم 
الدراســة، ولكــن  تعطيــل 
الظروف حتمت ذلك، وقضية 
التدريــب طبيعــي ووضــع 

برنامج تدريبي.
ما حدث انه لم تكن هناك 
مشكلة في نظام التعليم عن 
ُبعــد في البدايــة، ووضعنا 

حاكمة، اين هو النفوذ الذي 
التعيينات  مارســته وايــن 
التي قمت بهــا؟ وليس لدي 
او  ايديولوجــي  مشــروع 
برنامج انتخابي او مشروع 
سياسي، ولم اتدخل في هذا 
اجلانــب ابــدا، والدخول في 
النوايا ال اتقبلها، ومت تسجيل 
٢٠٠ طالب في البعثات املميزة 

الى اآلن.
وال احد يقود التعليم في 
الكويت وال احد في التعليم 
اخلــاص يقــود التعليم وال 
ارضــى ان احــدا يقودني او 

ميلي علي امالءات.
احلكومــة تدعــم الوزير 
وتقــف معه، ولكــن نرفض 
التدخــل في اعمال الســلطة 
التنفيذيــة، وكثــرة اللجان 
واالستشارات ظاهرة صحية، 
وقلت للنــاس لدي ٣ خطط 
اوالها للصف الثاني عشــر، 
والثانية من الصف الدراسي 
االول ولدينا مشــروع خطة 
خمسية للتحول الرقمي في 

التعليم في الكويت.
وأعد واتعهد بالسير في 

البرنامج التدريبي وشــارك 
احلاســوب  برنامــج  فيــه 
وكانت اخلطــة ناجحة بكل 
املقاييس، لذلك لم نكن نفعل 
هذا اجلانب، وهل ميكن عقد 
برامــج تدريب قبــل ٦/٣٠؟ 
اذن نحــن ملزمون بتواريخ 
وخطتنا لم تكن فقط بالنسبة 
للفصل الثاني عشر، ولم اذكر 
ان التعليم ســيكون تعليما 
تقليديا، ولكــن ما رأينا من 
السلطات الصحية  توقعات 
وبعد ذلك صدر قرار استبعاد 
التعليم التقليدي من منتصف 
القرار واضحا  يوليو، فكان 
بــأن الفصل االول ســيكون 
عــن ُبعــد وســتكون هناك 
مراجعــة في شــهر نوفمبر، 
ولم يذكرني اطالقا السعي ان 

يكون التعليم تقليديا.
واتفقنــا مــع مؤسســة 
االبــداع علــى عمــل ٤٥ الف 
واقــي زجاجي علــى الوجه 
وعمليــة التعليــم التقليدي 

لم ترد نهائيا.
والنظام عن ُبعد كتجربة 
اولى البد ان تكون لها ضوابط 

كنــت ذا رأي فكن ذا عزمية، 
مشــكلتك انه ال يوجد قرار، 
املشكلة ليست في عدم وجود 
اخلطط لكن ال يوجد تنفيذ 
لها، لو كان هناك قرار سيكون 
هناك مؤيدون ومعارضون 

للقرار، ألنه ال يوجد قرار.
عدم قدرتك على ادارة امللف 
التعليمــي في ظــل كورونا، 
النهائيــة  املرحلــة  ولكــن 
اوليــاء  قــرارات،  ال توجــد 
االمور يخافون من املســألة 
التعليميــة اكثــر من مرض 
كورونا بسبب عدم الوضوح 
وان صدر قرار سيتالعبون 
به، احنا لدينا سوق سوداء 
في املدارس والبيوت فقدوا 
الثقة فــي وزارة التربية، ٥ 
بيــوت او ٦ بيوت يجمعون 
نفســهم ويفتحــون بيوتهم 
للــدروس اخلصوصيــة، ال 
مدارس خاصــة راضية وال 
اولياء امور، مدارس خاصة 
وال  راضــني  حكوميــة  او 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
راضني، اســأل اولياء االمور 
او االمهــات جتدهــم خائفني 

قضيــة االحــالل وتوظيــف 
الكويتيني، وفق منهج مبرمج، 
ولدينا خطة جديدة ستكون 

هناك ٢٠٠ مدرسة جديدة.
خريجو التربية هم رهن 
سوق العمل، ونحن قلنا طلبة 
الشريعة الذكور واذا احتجنا 
االناث سيتم توظيفهن، وانا 
من ألغى قيمــة العقد بحكم 
منصبي واجلوهر في القضية 
انها في خطر وليس هو من 

ألغى العقد.
نحن اقســمنا وانه قسم 
لو تعلمون عظيم، ومتمسك 
بقســمي صادقا مع الشعب 
الكويتي وسمو الرئيس الذي 
ائتمنني على هذه املسؤولية 
اجلسيمة، واجهتنا ضغوط 
لكننــا متمســكون مببادئنا 
ونوايانــا لكــن ال عصمــة 
الحد، ومنلك اجلرأة ان نقول 

اخطأنا.
٭ يوســف الفضالة (مؤيدا 
لالستجواب): ال يوجد شك 
١٪ في مدى صدقك وثقافتك 
وادبــك وحرصــك على البر 
بقسمك، لكن املشكلة انك ان 

ومتضرريــن، وحتدثت في 
مؤمتــر صحافي بخصوص 
رســوم املــدارس اخلاصــة، 
وســألتك على اي اساس انه 
مت تخفيض ٢٥٪، جاوبتني 
وقلت هــذا تقديري، وهناك 
مدارس اخرى تتالعب بالقرار، 
ومــدارس ذوي االحتياجات 
اخلاصــة يعانــون االمرين 
باحلظر الكلي ووصلوا مرحلة 
يطقــون راســهم بالطوفــة، 
واليوم هــؤالء ال يحضرون 
املدرسة وال يتعلمون عن ُبعد.
لــم نشــكك في ادبــك او 
صدقــك لكنك غير قادر على 
ضمان مستقبل ابنائنا، وكيف 
ســيتعاملون مــع العمليــة 
التعليمية في القادم من االيام، 
انت غير قادر على ادارة امللف 
التعليمي يا معالي الوزير، كل 
اولياء االمور في كل املدارس 
يطالبون بعدم تواجدك ليس 
ألنك غير صادق بل ألنك غير 

قادر على اتخاذ القرار.
نحتــرم شــخصك ولكن 
هناك قسم حلماية الناس وهو 
اهم منك ومني ومن اجلميع.
بســبب تراخي الوزارة، 
قامت املدارس اخلاصة تبتز 
النــاس وتقــول لهــم ما في 
شهادات اال بعد دفع الرسوم.
٭ عسكر العنزي (معارضا 
االستجواب): االستجواب كان 
قمة في االحترام املتبادل بني 
الطرفني، هذا ثاني استجواب 
للوزير ولم يكن به جتاوزات 
وامنــا  اداريــة،  او  ماليــة 
االختالف في فلسفة التعليم، 
واالستجوابان االول والثاني 
بينهمــا اســبوعان، الوزير 
اتخذ العديــد من االجراءات 
وهو حريص علــى اخوانه 
الطلبة والطالبات، فهو رجل 
تربوي من الطراز االول، فهل 
اخلالف شخصي؟ لكن انتم 
لستم احرص منا على ابنائنا 
الطلبة، النواب محشومني وال 
نخاف من احد وال احد يقيدنا.
هنــاك اجــراءات اتخذها 
الوزيــر ونحترمها ونحترم 
وضوحك ولكن املشــكلة ان 
املجلس اوشك على نهايته، 
واجلماعة صــاروا يدغدغوا 
مشاعر الناس والبد لهم ان 
يشيلوا وزير، واملفترض ان 
نتكاتف هذه االيام ونصبح 

يدا واحدة.
الوزير حافظ على صحة 
الطلبة ولم يستعجل في انهاء 
العــام الدراســي، والتعليم 
عن ُبعد يخــدم اكثر من ٣٠ 
الف طالب، ونفذ التوصيات 
التــي وردت في اســتجواب 
الكندري، وبالنسبة  فيصل 
للكويتيات خريجات الشريعة 

مت االعالن ومت التوظيف.
احتــدى اي عضــو ذهب 
للوزير واستثنى له منصبا او 
عني له شخصا بالباراشوت، 
نحن منــر بظــروف عاملية 
قاهرة، ويا ليت كنتم تكتفون 

بالتوصيات.
كفيــت ووفيت يــا وزير 
التربية، ولو اخطأت سأقول 
انك مخطئ، والشعب الكويتي 
واع ويعلم من الصادق ومن 
املتلون، يقــول احد النواب 
وقعــت طرح الثقــة ألنه لم 
يوقع لي معاملة، واقول هل 
يعقل ان تقدم الوزير سياسيا 

من اجل معاملة؟!
انتقادات  النواب قدمــوا 
فقــط ولم يقدمــوا احللول، 

مجرد كالم وحشو كالم.
كلنا ثقــة بك يــا معالي 

الوزير ونثق باختيار سمو 
رئيس مجلس الوزراء الذي 
اختارك الجتياز ازمة كورونا.
٭ وزيــر التربيــة ووزيــر 
التعليم العالي: االستجواب 
ال يتناول جتاوزات مالية او 
اخالقية، امنا هي عمل فقط، 
والدميوقراطية نقبلها كلية 
وال تتجــزأ، وقدرنا جميعا 
ان نكون مسؤولني في هذه 
االزمــة، ونثق في عون اهللا 
ان يعيننــا، ســنتحمل هذه 
املسؤولية والقادم اصعب، 
واالمم والشعوب ال تصنعها 
اال االزمات ومســتمرون في 

تقييم الوضع التعليمي.
احتــرم جميــع املواقف، 
ان  يقــول  وافالطــون 
الدميوقراطية تتطلب عقوال 
متســاوية وال يضيرنــا اي 

استجواب.
ســبحانه  هللا  الشــكر 
وتعالى ونحمد اهللا ونشكر 
ســمو الرئيس علــى الدعم 
املستمر ومتابعته احلثيثة 
ويعلــم اهللا انــه يحمل هم 
البلد، والشكر لرئيس املجلس 
مــرزوق الغامن علــى ادارته 
للجلســة، وكان ينصحنــي 
من بــاب النصيحــة وليس 
من اي باب آخر، ومتمســك 
بان السياسة هي فن املمكن، 
وكل الشكر للنواب والشعب 
الكويتــي، وآخــر دعوانا ان 

احلمد هللا رب العاملني.
٭ مرزوق الغــامن: تقدم ١٠ 
نــواب بطلــب طــرح الثقة 
بالوزير: عبدالوهاب البابطني، 
بدر املال، عبدالكرمي الكندري، 
يوســف  العربيــد،  فــراج 
الفضالة، عمــر الطبطبائي، 
احلميدي الســبيعي، عودة 
الرويعي، خليل ابل، وناصر 

الدوسري.
ال يجوز اصدار قرار قبل 

٧ ايام ٩/١٠.
يوم اخلميس من االسبوع 

املقبل.
استجواب عبدالكرمي الكندري 

إلى رئيس الوزراء

٭ مرزوق الغامن: هل يرغب 
الرئيس في مناقشة  ســمو 
االستجواب اليوم ام يطلب 

التأجيل؟
٭ رئيس الوزراء: اســتنادا 
الى املادة ١٣٥ اطلب التأجيل.
٭ مرزوق الغامن: هل يوافق 
ان يكون موعد االستجواب 

جلسة يوم ٩/١٥؟
موافقة عامة.

استجواب احلميدي السبيعي 
لرئيس الوزراء

٭ مرزوق الغامن: هل يرغب 
الرئيس في مناقشة  ســمو 
االستجواب اليوم ام يرغب 

في التأجيل؟
٭ رئيس الوزراء: اســتنادا 
الى املادة ١٣٥ اطلب التأجيل.
٭ مــرزوق الغــامن: نحــدد 
جلســة ٩/١٥ موعدا ملناقشة 

االستجواب.
موافقة عام

استجواب محمد هايف
 لوزير الداخلية

٭ مرزوق الغامن: هل يرغب 
وزيــر الداخليــة مبناقشــة 

االستجواب.
٭ وزير الداخلية: نعم جاهز 

للمناقشة.
٭ مــرزوق الغــامن: ترفــع 
اجللســة للصــالة ثــم تبدأ 

مناقشة االستجواب.

بناء على طلبه حسب الالئحة.. وباشر مناقشة استجواب محمد هايف لوزير الداخلية

د.سعود احلربي يرد على محاور االستجوابني

فيصل الكندري حمدان العازمي عمر الطبطبائيرياض العدساني ود.خالد الفاضل

احلميدي السبيعي ود.بدر املال ود.عودة الرويعي وخالد الروضان ومحمد الدالل مرمي العقيل وصفاء الهاشم

 هناك زيادة منذ عام ٢٠١٧ في تعيني الكويتيني وأبناء الكويتيات حيث زادت النسبة  ٢٧٪ 

مت تدريب ١٠٩٢٩ معلمًا و٥٨٦ موجهًا فنيًا و٧٣٤١٥ معلمًا  حساباتهم ُمفّعلة

عسكر العنزي (معارضًا االستجواب): تربوي من الطراز األول وحريص على مصلحة الطلبة

 االستجواب غير مترابط ويعاني مشكلة في الصياغة وكلماته بها استهزاء غير مقبول مطلقًا

التعليم عن ُبعد كان تصورنا ومت تشكيل جلنة واستعنا بدكاترة من جامعة الكويت 

لم نفتح املدارس إال بعد التجهيز والتعقيم وتوفير كاشف احلرارة للحفاظ على الطلبة

يوسف الفضالة (مؤيدًا لالستجواب):  الوزير لم يكن قادرًا على إدارة امللف التعليمي في ظل «كورونا»

 توظيف الوافدين يتم حسب ُسلم وظيفي وتعيني أبناء الكويتيات و«البدون» حسب احلاجة

يوسف الفضالة عسكر العنزي

أنس الصالح يطلب مناقشة استجوابه


