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أشــاد عضو اللجنة التعليمية النائب عمر 
الطبطبائي بالدور الذي قام به الوكيل املساعد 
للتعليم اخلــاص والنوعي في وزارة التربية 
ــذي أنصف الطلبة  د.عــبــد احملسن احلويلة ال
ــاء األمـــور فــي مواجهة بعض املــدارس  ــي وأول
اخلاصة التي ترفض االمتثال لقرارات مجلس 

الوزراء ال سيما ما يتعلق في التعليم عن بعد.
وأضـــــاف الــطــبــطــبــائــي فـــي تــصــريــح إلــى 
ــذه الــظــروف فإن  ــي ظــل ه ــه وف الصحافيني أن
بعض الــوزراء غائبون عن الساحة وهناك في 
املقابل قياديون يستحقون التقدير ومنهم الوكيل 
املساعد للتعليم اخلاص والنوعي لدوره جتاه 
بعض املــدارس اخلاصة التي تستغل الظروف 
الراهنة في أمــور أخــرى وخاطئة فوقف وقفة 

رجل في مواجهتها .
وأكد أن التعليم االلكتروني يبدأ منذ إقراره 
من مجلس الوزراء مطلع الشهر اجلاري ، وهناك 
أولياء أمور يعانون من عدم قبول بعض املدارس 
ألبنائهم الســبــاب غريبة ، واملضحك ان هذه 
املدارس هي نفسها من تعدت على قرار احلكومة 
وفتحت التعليم االلكتروني قبل قــرار مجلس 
ــوزراء ، ثم بعد القرار رفضت تدريس طلبة  ال

بحجة أنهم بدأوا فعليا في التعليم االلكتروني .
وقال الطبطبائي ال ميكن حتميل الطلبة قيام 
ــوزراء  بعض املــدارس بتجاهل قــرار مجلس ال
وضربه بعرض احلــائــط، مبينا أنــه ومــن هذا 
املنطلق فقد جاء الوكيل احلويلة الــذي اصدر 

قرارا يلزم املدارس بقبول من يرغب في التعليم 
ــف » بعض مــن يستغل  االلــكــتــرونــي »رغـــم أن

الظروف .
ــوم  ــت رس ــع ــــاف ان بــعــض االســــر دف وأض
املواصالت للمدارس وتريد استردادها  فكان 
ــدارس بإعادة هذه  قــرار احلويلة الــذي ألــزم امل

االموال .
وختم الطبطبائي ..اقول ملالك بعض املدارس 
الذين يستغلون الظروف احلالية بأن األسرة 
الكويتية عليها ضغوط كبيرة فال تزيدوا هذه 

الضغوط .

عمر الطبطبائي 

الطبطبائي يشيد بتطبيق 
قرار مجلس الوزراء

 بشأن التعليم اإللكتروني

اجتماع في مجلس األمة لبحث »الدين العام« 
و»تأجيل أقساط املتقاعدين«

ريا�ض عواد 

استقبل رئــيــس مجلس االمــة 
مــرزوق الغامن  في مكتبه خمسة 
وزراء ومحافظ البنك املــركــزي 

بحضور 21 نائبا
وعقد االجتماع  لبحث تداعيات 
فــيــروس كــورونــا على االقتصاد 
ــروع  ــش ــث مــلــف امل ــح ــي وب ــل احمل
احلكومي املتعلق بالدين العام 
ـــى مــجــلــس األمــة  ــل إل ــي الــــذي أح
اخلميس املــاضــي ومــلــف إسقاط 
قـــروض املــتــقــاعــديــن وفـــق طلب 
ــذي أحيل إلــى الفتوى  النواب وال
والتشريع لدراسته قانونيا وحول 
ــا إذا كـــان يــحــتــاج إلـــى تعديل  م
ــرار وزاري  تشريعي أو مجرد ق

إلقراره
ــــاع الـــنـــيـــابـــي مت  ــــم ــــت واالج
بحضور اعضاء اللجنة الوزارية 
ــؤون  ــش ــة وزيــــرة ال ــادي ــص ــت االق
ــة  ــدول ـــــرة ال االجــتــمــاعــيــة ووزي
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل 
ووزيــر التجارة خالد الروضان 
ووزير املالية براك الشيتان ووزير 
النفط الدكتور خالد الفاضل اضافة 
الى وزير الدولة لشؤون اخلدمات 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
مبارك احلريص ومحافظ البنك 

املركزي الدكتور محمد الهاشل. 
 حضر االجتماع النيابي مبكتب 
رئيس املجلس الــنــواب عبدالله 
الرومي رياض العدساني وعبدالله 
الكندري وعمر الطبطبائي وبدر 
املـــال وســعــدون حــمــاد العتيبي 
والدكتور خليل ابل وخليل الصالح 
وسعود الشويعر وصفاء الهاشم 
وعــادل الدمخي وعلى الدقباسي 
والدكتور محمد احلويلة ويوسف 
الفضالة وخالد الشطي وعدنان 
عبدالصمد ومحمد الدالل واسامة 
الــشــاهــني وعــبــدالــكــرمي الكندري 
وعبد الله فهاد العنزي وامني عام 

مجلس االمة عالم الكندري

جانب من االجتماع 

جانب آخر من االجتماع

عبدالله الكندري: تأجيل أقساط 
املتقاعدين ال يحتاج لتعديل تشريعي

أشار النائب عبدالله الكندري إلى أن تأجيل أقساط 
املتقاعدين يحتاج لقرار وزاري.

وقال الكندري: »األخ وزير املالية احملترم، للعلم.. 
تأجيل أقساط املتقاعدين ال يحتاج الى قانون او تعديل 

تشريعي بل يكتفى بصدور قرار من وزير املالية بعد 
أخذ موافقة مجلس اإلدارة ويترتب عليه عدم احتساب 
الفوائد عن هذا التأجيل حسب نص املادتني 57 و87 

من قانون التأمينات االجتماعية«.


