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الكندري: القضايا التعليمية ال تقتصر على إنهاء العام الدراسي فقط
أكد النائب د. عبدالكرمي الكندري أن من الكارثة أن يعتقد وزير 
التربية والتعليم العالي بأن القضايا التربوية التي تنتظر الفصل 

بها وإعالن خططها تقتصر على إنهاء العام الدراسي من عدمه.
وقــال الكندري في تصريح صحفي إن الــوزيــر الــذي خرج 
مبقابلة تلفزيونية ليلة أول من أمس لم يعط إجابات قاطعة 
جلميع األسئلة املتعلقة مبستقبل كل بيت في الكويت وبأبنائهم 
الطلبة، متسائالً هل يعلم الوزير بأن هناك حاليا أكثر من )٦000( 

طالب وطالبة تخرجوا من الصف الثاني عشر وتسلموا شهاداتهم 
فعليا وحتى اآلن لم يتم توضيح؟ وماهي خطة الوزارة جتاههم؟ 
وهــل سيلتحقون بجامعة الكويت أم بالبعثات اخلارجية أو 

بالبعثات الداخلية في اجلامعات اخلاصة؟.
وأضــاف الكندري أن اتخاذ قــرار نهائي في العام الدراسي 
يتعلق بأبعاد أخرى منها مستقبل خريجي الثانوية في املدارس 
احلكومية، مشيراً إلــى أن اجلميع يعلم بــأن اغلب اجلامعات 

الداخلية واخلارجية ستدشن عامها الدراسي في سبتمبر القادم.
واعتبر الكندري أن عدم خضوع الوزير للضغوط السياسة 
أمر مقدر وأن اهتمامه بتحصيل الطلبة العلمي يشكر عليه لكن 
هذا ليس له دخل بإصدار قرار واضح محدد دون تردد مرتبط 
مبا بعده، مبيناً أن التعليم ليس متوقفا فقط على الصف الثاني 
عشر بل هناك خريجني وطلبة يريدون استكمال دراستهم وهناك 

بعثات وخطط ايفاد ومتابعة وعودة للموفدين لدولهم.

ريا�ض عواد 

اعلن النائب فيصــل محمد الكندري عن تقدميه 
استجواب لوزير التربية د. سعود احلربي وقال 
الكندري  استجوابي من محور واحد هو سوء إدارة 
العملية التعليمية خالل أزمــة »كورونا « ما تسبب 
بالضرر اجلسيم ألبنائنا الطلبة واضاف الكندري ان  
حريص على عملي واالمانة التي منحني اياها الشعب 

الكويتي.
ومن منطلق املسؤوليات املناطة بي كنائب امثل 
األمة ومن خالل حتمل هذه االمانة التي احاسب عليها 
امام رب العاملني ومن ثم الشعب الكويتي فأنني ومن 
خــالل دوري الرقابي فأنني حريص اشــد احلرص 
على حماية وسالمة الشعب الكويتي واحلفاظ عليه 
وفقا للسلطات التي اناطني بها  الدستور الكويتي، 
خاصة واننا منر في ظروف غير طبيعية وازمة غير 
مسبوقة بسبب ما مير به العالم اثر جائحة فيروس 
كورونا الذي عطل احلياة بكل نواحيها حفاظا على 
ارواح الشعوب ونظرا ملا تضمنته تقارير منظمة 
الصحة العاملية، ونحن في الكويت اتخذت احلكومة 
ــة اجـــراءات متميزة حظيت بإشادة  منذ بداية االزم
عاملية ومحلية ملا قامت به االجهزة املختصة بينها 
وزارة الصحة من خطوات استباقية حلماية الشعب 
الكويتي واملقيمني على ارض هذا الوطن، خاصة في 
ظل التوجهات السامية من حضرة صاحب السمو امير 
البالد الذي اعطى سموه منذ بداية االزمة توجيهاته 
بــضــرورة احلفاظ على ارواح املواطنني واملقيمني 
واتخاذ كافة التدابير بهذا الشأن. وكان للتوجيهات 
الصحية دورا متميزا ايضا في ارشاد كافة االجهزة 
احلكومية بضرورة وضــع اجـــراءات وقائية تهدف 
لسالمة اجلميع، وعلية اتخذ مجلس الوزراء سلسلة 
من االجراءات التي ال تخفى على اجلميع، اال اننا وفي 
ظل استمرار هذا الوباء تفاجأنا بقرارات وزير التربية 
والتعليم العالي غير املدروسة واملتضمنة استئناف 
الــعــام الــدراســي فــي اغسطس املقبل رغــم خطورة 
الوضع وانعكاسه على ارواح ابنائنا الطلبة، ورغم 
حتذيراتنا املستمرة ومطالباتنا له بشأن عدم املجازفة 
بأرواح طلبتنا اال انه ال يزال متمسكا بقراره الفردي 
وعدم التفاته الى حتذيرات منظمة الصحة العاملية 
ووزارة الصحة الكويتية وظل يغرد لوحده في قراره 
وكأنه يتحدى الــقــرارات الصحية التي التزمت بها 
العديد من دول العالم بينها خليجية وعربية قررت 

تعطيل الدراسة وترحيل الطلبة للصف الذي يليه.
ومن هذا املنطلق والتزاما بقسمي الدستوري اتقدم 
بهذا االستجواب الى وزير التربية والتعليم العالي 

من محور واحد:
- عدم انهاء العام الدراسي وعدم اتخاذ القرارات 

الالزمة في ظل الظروف الصحية احلالية.
ال يزال وزير التربية والتعليم العالي مياطل  في 
انهاء العام الدراسي وال يزال يراهن على استئناف 
ــدراســة فــي اغسطس املقبل للمراحل الدراسية  ال
املختلفة ســواء املــدارس وجامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رغــم خطورة 

الوضع بسبب جائحة كورونا.
ــذا الــتــوجــه اخلطير سينعكس سلبا على  ان ه
طلبتنا واملعلمني والدكاترة وغيرهم من االداريــني 
وسيساهم فــي نشر الــوبــاء فيما بينهم ممــا يهدد 
حياتهم وحياة اسرهم وبالتالي قد ينتشر الوباء 
بشكل اوسع، خاصة وان العديد من املدارس حتولت 
الى محاجر للوافدين والعاملني في بعض اجلمعيات 
التعاونية، وان استئناف العام الــدراســي يتطلب 
العديد من االجراءات الوقائية فضال عن ان العديد من 
التصريحات ملسؤولي منظمة الصحة او تصريحات 
وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تؤكد ان جائحة 
كورونا قد تستمر الى نهاية العام في ظل عدم وجود 
لقاح ملكافحة هذا الفيروس، وال نعرف اسباب متسك 
وزير التربية في قراره وعدم االلتفات الى التحذيرات 
الصحية وعدم وجود اي فرص حقيقية تضمن سالمة 

ابنائنا من انتشار الفيروس فيما بينهم.
وحذرت وزير التربية مرارا وتكرارا من املجازفة 
فــي هــذا الــقــرار الن ارواح طلبتنا ليست لعبة بيد 
االخرين للمجازفة فيها او حقل جتارب للمخاطرة بها.

وانطالقا مما سبق، فإنني اتوجه بهذا االستجواب 
إلى وزير التربية والتعليم العالي بصفته.

وزير التربية  

استجواب لوزير التربية 
قدم خمسة نــواب طلبا لعقد جلسات لعدم إنهاء العام الدراسي 

ــات الــلــجــان  ــاع ــم ــت مــجــلــس األمــــة واج
البرملانية.

وقال النواب في طلبهم:  تخوض دولة 
الكويت بكافة مؤسساتها وقطاعاتها 
ومواطنيها واملقيمني فيها مواجهة كبيرة 
ضد وبــاء فيروس كورونا ، وقد أعلنت 
احلكومة في يوم اخلميس املاضي املوافق 
28 مايو 2020 خطتها للمراحل القادمة 
ملواجهة الوباء وعودة احلياة إلي أجهزة 
الدولة وقطاعيها العام واخلــاص ، كما 
سبق ذلك لقاء دعي له رئيس مجلس األمة 
أستمع من خالله األعــضــاء لعرض من 
رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء 
بشأن أبرز توجهات احلكومة القادمة ، 
وعلي الرغم من اجلهود الكبيرة املبذولة 
واملقدرة واملشكورة من احلكومة وجلانها 
العاملة وباألخص فيمن هم في مقدمة 
الصفوف إال أن ما أعلن عنه يوم اخلميس 
28 مايو 2020 يتطلب التوقف لديه 
كثيراً وتقييمه وإبداء الرأي واملالحظات 
وأحياناً تقدمي التصويب إذا أستلزم األمر 
فاملراحل طويلة زمنياً وتبعات األخذ 
بهذه املنهجية لها سلبياتها كما أن لها 
إيجابياتها وهو ما يتطلب معه أن تعقد 
جلسات ملجلس األمة وإجتماعات للجان 
املجلس املختصة لبحث كافة تفاصيل 
خطة املراحل القادمة والسعي لتعزيز 

اإليجابيات وتقليص السلبيات ، لذا من 
واقع املسؤولية والدستورية والقانونية 

يرجي التكرم باملوافقة علي اآلتي :
1 - الدعوة إلي إعادة إنعقاد جلسات 
املجلس العامة علي أن تكون أولوية 
ــنــقــاش للقضايا اخلــاصــة  الــبــحــث وال
ــاء ثــم استكمال جــدول  ــوب مبــواجــهــة ال

األعمال وفقاً ألولويات املواطنني .
ــرر مجلس األمـــة فــي قـــرار له  2 - ق
سابق قيام عــدد مــن جلانه باإلجتماع 
ــه  ــوات احلكومية وأوج ــط ملتابعة اخل
الصرف احلكومي بشأن مواجهة الوباء ، 
ونظراً ألهمية املراحل القادمة التي أعلنت 
عنها احلكومة مبا فيها من تفاصيل تتطلب 
التقييم وبالتالي التعزيز أو التصويب مما 
يتطلب معه دعوة جلان املجلس البرملانية 
لإلنعقاد في أكثر من اجتماع وفق خطة 
زمنية عاجلة ودعــوة ممثلي احلكومة 
لبحث تلك املراحل والتفاصيل كل حسب 
اختصاصه، ومــن أمثلة ذلك:• اجتماع 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

لبحث :
- اجلوانب واألثار القانونية لتداعيات 
الوباء ومنها مفهوم القوة القاهرة وأدوار 
الــقــضــاء وأجــهــزة الــعــدالــة والــقــانــون 
في التعامل مع تداعيات الــوبــاء حالياً 

ومستقبالً علي الدولة واألفراد ..إلخ .
• اجــتــمــاع جلــنــة الـــشـــؤون املالية 

واالقتصادية لبحث :
- التبعات املالية واالقتصادية للوباء 
في ظل خطة املراحل القادمة وباألخص 
الصعوبات التي تواجه القطاع اخلاص 

والعاملني فيه ..إلخ .
-التوجهات واخلطط التنفيذية لدعم 

االقتصاد وميزانية الدولة ..إلخ .
-بحث ونقاش املقترحات املقدمة من 

األعضاء بشأن التركيبة السكانية .
• اجتماع جلنة الــشــؤون الصحية 

واالجتماعية والعمل لبحث :
-اخلطة الصحية والطبية للمراحل 
القادمة ، مدي توافر املستلزمات الطبية 
للطاقم الطبي واملساند ، دعــم الكوادر 

الطبية والكوادر املساعدة ..إلخ .
- شــؤون القوي العاملة ودعــم قوي 

العمل الوطنية .
- دعــم العمل التطوعي والتعاوني 

واخليري البارز واإليجابي أثناء األزمة.
• اجــتــمــاع جلــنــة شــــؤون التعليم 

والثقافة واإلرشاد لبحث :
-خطط وآليات بــدء عمل املؤسسات 

التعليمية والعقبات التي تواجه ذلك .
-بحث ونقاش ودعم اخلطوات العملية 
للتعليم عن بعد في املؤسسات التعليمية 

احلكومية وفي اخلاص.
• اجتماع جلنة املرافق العامة لبحث :

-فاعلية وجاهزية عدد من القطاعات 

وأبرزها فاعلية قطاع الكهرباء واملاء في 
ظل الظروف احلالية واالستهالك العالي 
للكهرباء واملــاء .-عــودة العمل وسرعة 
فتح احملـــالت الــتــجــاريــة والتشغيلية 
ــدة املــراحــل  ــول م ــات فــي ظــل ط ــدم واخل

واحلجر الكلي لعدد من املناطق ..إلخ .
• اجتماع جلنة حقوق اإلنسان لبحث 

:
- املقترحات النيابية بشأن التحقيق 
والبحث بشأن العمالة الوافدة وما يرتبط 

بها من قضايا ومسائل مثارة.
• اجتماع جلنة حماية األموال العامة 

لبحث :
- بحث ومناقشة ومتابعة القضايا 
املثارة بشأن التجاوزات علي املال العام 

ومكافحة الفساد .
• اجتماع جلنة امليزانيات واحلساب 

اخلتامي لبحث :
- استكمال إجتماعات اللجنة مشكورة 
بشأن متابعة املصاريف واإللتزامات 
املالية اخلاصة باألزمة وميزانية واحلالة 

املالية للدولة .
مع أطيب التمنيات ،،،مقدمو الطلب 

1 – محمد حسني الدالل. 
2 – أسامة عيسي الشاهني. 

3 – ثامر السويط. 
4 – خالد العتيبي. 

5 – احلميدي السبيعي.

البرملانية اللجان  واجتماعات  اجللسات  لعقد  طلبًا  يقدمون  نواب  خمسة 

وضوابط بشروط  احلالية  الفترة  خالل  املساجد  في  بالصالة  السماح  الدالل: 

محمد الدالل 

أعلن النائب محمد الــدالل عن تقدميه 
اقتراحاً برغبة قال في مقدمته: قرر مجلس 
ــوزراء في يوم اخلميس املاضي املوافق  ال
28 مايو 2020 إنتهاء مرحلة احلظر الكلي 
والدخول إبــتــداءاً من اليوم األحــد املوافق 
31 مــايــو 2020 باحلظر اجلــزئــي وهي 
مرحلة أولــي من ضمن عدة مراحل قادمة 
بهدف مواجهة وباء فيروس كورونا ومن 
ثم بإذن الله الرجوع إلي احلياة الطبيعية، 
وعلي الرغم من حرص وإجتهاد اجلهات 
احلكومية ودورها املقدر إال أن تفاصيل تلك 
املراحل حتتاج إلي إبداء عدد من املالحظات 
واملقترحات األولية من أجل تطوير األدوار 

احلكومية ودعــم املواطنني واملقيمني ومن 
هــذا املنطلق، لــذا فأنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
-1 قيام وزارة الداخلية ووزارة األوقاف 
ــي املــرحــلــة احلــالــيــة الــســمــاح بــإرتــيــاد  ف
املساجد للصلوات املغرب والعشاء والفجر 
وعدم اإلكتفاء بالصالة الظهر والعصر في 
مواعيد احلظر اجلزئي مع أهمية أن يكون 
ذلك بضوابط منها أن يكون في ذات املنطقة 

ومراعاة اإلحتياطات الصحية .
-2 الــســمــاح لــلــمــواطــنــني واملقيمني 
مبمارسة رياضة املشي ملا له من إيجابيات 
في املرحلة السابقة ولكن نظراً حلــرارة 

اجلــو احلالية العالية وصعوبة احلركة 
فيقترح ملجلس الوزراء السماح بفتح املجال 
لرياضة املشي خــالل الفترة القادمة الى 

الساعة 7 او 8 ليالً .
-3 خطوات احلكومة في املرحلة األولي 
تقتضي فتح عــدد مــن املصالح واألعــمــال 
وبالضرورة هذه املصالح واألعمال يتطلب 
لها وجــود حركة أمــوال ناهيك عن أنشطة 
املواطنني واملقيمني وبالتالي فأن يستلزم 
عمل البنوك وحضورها مبكراً لذلك أري 
التبكير وتعجيل بفتح البنوك منذ األسبوع 
احلــالــي الن التأخير فــي فتح املــصــارف 

والبنوك مضر باجلميع .


