
ــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــنـ ــلـــجـ أبــــــــدت الـ
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة "تـــخـــوفـــهـــا وعــــدم 
االطــمــئــنــان" لــعــقــد االخــتــبــارات 
الـــورقـــيـــة لــلــصــف الـــثـــانـــي عشر 
لـــعـــدم جــاهــزيــة وزارة الــتــربــيــة 
الســتــقــبــال الــطــلــبــة والــعــامــلــيــن، 
ــار  ــبــ ــتــ وأوصـــــــــــت بـــــــإجـــــــراء االخــ

"اونالين".
وقـــال رئــيــس اللجنة النائب 
د. حـــمـــد الـــمـــطـــر، فــــي تــصــريــح 
صحفي عــقــب اجــتــمــاع اللجنة 
امـــس، ان اللجنة صــوتــت على 
تقريرها رقم 42 وانتهت فيه الى 
عــدد من النتائج والتوصيات، 
مــوضــحــا ان مـــا تــوصــلــت الــيــه 
اللجنة هو امتناع وزارة الصحة 
عــن تــزويــد الــلــجــنــة التعليمية 

الــبــرلــمــانــيــة بــتــأكــيــد جــاهــزيــة 
وزارة التربية لعقد االختبارات 
الورقية ومــدى مالءمة ذلك مع 
الوضع الصحي العام للدولة، 
وأكـــدت اللجنة تخوفها وعــدم 
اطــمــئــنــانــهــا لــعــقــد االخــتــبــارات 
الـــورقـــيـــة حــيــث تــبــيــن لــهــا عــدم 
وصــــــــول وزارة الــــتــــربــــيــــة الــــى 
الجاهزية التامة لضمان سير 

عملية االختبارات الورقية.
وأوضــــــح الــمــطــر ان الــلــجــنــة 
ــة اوصـــــــــــــت بـــعـــقـــد  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
االختبارات "اونالين" في الوقت 
الحالي لضمان سالمة الطلبة 
والعاملين في ظل عدم الوصول 
الى الجاهزية التامة من الناحية 
ــل  ــيــ ــأجــ الـــــصـــــحـــــيـــــة ورفـــــــــــــض تــ
االخـــتـــبـــارات، وأوصـــــت اللجنة 
بـــاســـتـــكـــمـــال وزارتـــــــــي الــتــربــيــة 
ــعـــداد مـــن االن  ــتـ والـــصـــحـــة االسـ
لعودة الحياة الدراسية بشكلها 
الطبيعي للعام الدراسي القادم 

ان سمحت الظروف الصحية.
ولـــفـــت الـــــى ان الـــلـــجـــنـــة كـــان 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــة مـ ــقــ ــيــ حــــــــذرة ودقــ
ــة الــطــلــبــة  ــ ــــالمـ الــتــعــلــيــمــيــة وسـ
ــل جــائــحــة  ــ ــي ظـ ــ والـــعـــامـــلـــيـــن فـ
كورونا، مضيفا انه اتضح لنا 
ان وزارة الــتــربــيــة لــيــس لديها 
ــتـــم ابــــالغ  ــم يـ ــ ــة بـــديـــلـــة، ولــ خـــطـ
الطلبة حتى االن بالموضوعات 
ــارات، فال  ــبــ ــتــ ــلـــة فـــي االخــ الـــداخـ
الــمــعــلــمــون يــعــلــمــون عــنــهــا وال 

الطلبة.

وقال انه حتى االن لم تتسلم 
اللجنة التعليمية تقرير وزارة 
الــــصــــحــــة عــــــن مــــــــدى جــــاهــــزيــــة 

مدارس التربية.
ــائــــب فـــايـــز  ــنــ بــــــــــدوره، قــــــال الــ
الجمهور: انتهى اجتماع اللجنة 
التعليمية وكـــان رأي االغلبية 
رفض االختبارات الورقية وذلك 
لعدم تقديم وزارة الصحة تقريرا 
ــة الـــصـــحـــيـــة الــعــامــة  ــالـ ــحـ ــن الـ عــ
ومــدى جاهزية وزارة التربية، 
وســـيـــرفـــع تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة الـــى 

المجلس.
أيــد النائب صالح المطيري 
ــه الــلــجــنــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــرتــ ــا أقــ مــ
البرلمانية بشأن رفضها إجراء 
االخـــتـــبـــارات الــخــاصــة بالصف 
الثاني عشر ورقيا، مشيرا إلى 
ــن« يــجــب أن  ــاليــ أن مـــا بــــدأ »أونــ

ينتهي »أونالين«.
وقــال المطيري، في تصريح 
لـــــــ«الــــــجــــــريــــــدة«: »نــــعــــلــــم جـــيـــدا 
الخلل الــذي حصل بالمنظومة 
التعليمية خالل جائحة كورونا 
مــــن خـــــالل الـــــدراســـــة أونــــاليــــن، 
فكثير مــن الــمــواد كــان يجب أن 
تحتاج إلى دراسة مباشرة مثل 
الفيزياء والكيمياء، وكان يجب 
حينئذ أن يــكــون تــدريــس هــذه 
الـــمـــواد مــبــاشــرا ال »أونــــاليــــن«، 
ــم، كـــمـــا ان نـــظـــام  ــتــ ــم يــ ــ وهـــــــذا لـ
ــار يـــجـــب أن  ــبــ ــتــ الــتــقــيــيــم واالخــ
تــتــنــاســق مــع طــريــقــة الــتــدريــس 

والتي كانت عن بعد«.
وأضاف »السؤال الذي يفرض 
ــــت وزارة  ــلـ ــ نـــفـــســـه، كـــيـــف أوصـ
الــتــربــيــة الــمــعــلــومــات لــلــطــالــب؟ 
ــمـــون أوصــــلــــوا  ــلـ ــعـ ــمـ ــادام الـ ــ ــمــ ــ فــ

تلك المعلومات والــــدروس عن 
طــريــق »اونـــاليـــن«، فباستطاعة 
المدارس أن تجري اختباراتها 
»اونــاليــن«، ويكون ذلك بطريقة 
مهنية، وأكاديميا من الممكن ان 
يحدث هذا األمر، وذلك من خالل 
األســئــلــة الــتــي تــكــون اجــابــاتــهــا 
عـــن طـــريـــق الـــصـــح والـــخـــطـــأ أو 
ــدد، أو مــن  ــعـ ــتـ ــن مـ االخــــتــــيــــار مــ
خالل طرق تعليمية تكنولوجية 
حــديــثــة اخــــرى كفيلة باختبار 
الطالب »اونــاليــن«، بما يتناغم 
مع ما تم دراسته عن بعد بسبب 

جائحة كورونا«.
وقال »ال يمكن الموافقة على 
إجـــــــراء االخــــتــــبــــارات الـــورقـــيـــة، 
والتقرير المبدئي من قبل وزارة 
الصحة يؤكد أن وزارة التربية 
ومدارسها الخاصة باالختبارات 

غير مستعدة وغير جاهزة«.
 ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه مـــــن خـــالل 
التجارب السابقة عندما لم تكن 
ــنـــاك جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا« فـــإن  هـ
ــوزارة بمدارسها خــالل شهر  الــ
ســبــتــمــبــر تــكــون غــيــر مستعدة 
وغير جاهزة الستقبال الطلبة، 
ــي مــتــوقــفــة فــتــرة  فــمــا بـــالـــك وهــ
عامين، وتريد أن تستقبل الطلبة 
اونالين، فأنا أؤمن ايمانا كامال 
انـــــه يـــجـــب اعـــــــادة الـــنـــظـــر بــهــذا 

القرار.
وأضــــــاف »أؤكــــــد ان مـــن حق 
الــطــلــبــة أن يــخــتــبــروا اونـــاليـــن، 
والبـــــد أن يـــؤخـــذ رأيـــهـــم بعين 
االعتبار، وال يمكن اغفال ذلك، 
ولــيــتــاكــد الــجــمــيــع ان مصلحة 
الطالب التعليمية وصحته فوق 

كل اعتبار«.
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فهد التركي
و علي الصنيدح

بدر الحميديمهلهل المضف

المطر مترئسًا اجتماع اللجنة »التعليمية« أمس

توجه النائب فايز الجمهور 
بسؤال الى وزير األوقاف 

والشؤون اإلسالمية عيسى 
الكندري عن تعرض أموال 

املحسنني التي تديرها األمانة 
العامة لألوقاف لخسائر فادحة 

وضعف في إدارتها وعدم 
تنميتها وتحقيق الحجج 

الوقفية ألغراضها مما سبب 
فواتا لألرباح وضعفا لإليرادات 

بلغ 194 مليون دينار دون 
تحرك وزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية إلنقاذ أموال محسني 
الكويت من الضياع. وتساءل 

عن عدد األراضي الفضاء 
املوقوفة وغير املستغلة، مع 

بيان سنة وقف كل منها، 
وسبب عدم قيام األمانة العامة 

بتطويرها وبنائها لتنمية 
الوقف وفق مقاصده الشرعية 

والحجج الوقفية.

وجه النائب الدكتور عبدالله 
الطريجي سؤاال إلى وزير 

التجارة والصناعة الدكتور 
عبدالله السلمان طلب فيه 
معايير وشروط وضوابط 

وآلية تقديم الطلبات للحصول 
على قسيمة صناعية، وأنواع 

القسائم الصناعية التي تمنحها 
هيئة الصناعة وأنواع األنشطة 
املسموح بها. وسأل الطريجي 

عن سعر تأجير القسائم 
الصناعية املختلفة وإيرادات 

هيئة الصناعة املالية من رسوم 
التأجير، وعن عدد القسائم 

املخالفة للشروط والضوابط 
واإلجراءات.

اقترح النائب فرز الديحاني 
رفع قيمة الدعم املقدم لألندية 

وتنظيم االحتراف وحماية 
املتفرغ رياضيًا. 

وقال الديحاني في معرض 
اقتراحه انه يهدف الى تطوير 

الرياضة الكويتية وتفعيل 
االحتراف الرياضي ورفع قيمة 

الدعم املقدم لألندية وحماية 
الالعبني. وأكد أن الوصول الى 

تطوير حقيقي للرياضة الكويتية 
يمر عبر بوابة تفعيل االحتراف 

والتوسع في حماية الالعب.

سلة برلمانية

الجمهور يسأل الكندري 
عن خسائر أموال المحسنين

الطريجي للسلمان
ما شروط الحصول

على قسيمة صناعية؟

الديحاني يقترح رفع قيمة 
الدعم المقدم لألندية

الحويلة يستفسر من الفارس عن األوامر
التغييرية في »صباح السالم الجامعية«

سأل  د. محمد الحويلة وزير النفط وزير التعليم 
العالي د. محمد الفارس عن مشروع مدينة صباح 
السالم الجامعية )الشدادية(، معتبرا المشروع من 
 
ً
 طويال

ً
أكبر المشاريع الحالية في الدولة، وأخذ وقتا

في إنشائه وما نتج عنه من ضرر في االستفادة من 
هــذه المؤسسة التعليمية فــي مــوعــدهــا، فقد صدر 
المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2004 بتأسيس مدينة 
جامعية جديدة لجامعة الكويت بالشدادية على ان 
يتم االنتهاء من انشاء المرافق التعليمية االساسية 

الالزمة خالل عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.
وتساءل: كم تبلغ قيمة الميزانية االصلية المعتمدة 
لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية؟ وكم بلغت 
التكلفة النهائية للجامعة؟ طالبا بيانا بإجمالي ما 
تم صرفه من مبالغ مالية، وما تم صرفه تحت بند 
األوامـــر التغييرية وتكلفة الحرائق ومــا نتج عنها 
مــن خسائر )كــل على حـــدة(. وقـــال: كــم عــدد األوامـــر 
التغييرية على جميع العقود التي صدرت منذ البدء 
بالمشروع وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما أسبابها؟

الكندري يسأل الرومي عن قرارات الذمة المالية
ــكـــريـــم  ــبـــدالـ ســـــــأل الــــنــــائــــب عـ
الــكــنــدري نــائــب رئــيــس مجلس 
ــر الـــعـــدل عــبــدالــلــه  ــ الـــــــوزراء وزيـ
ــي عــــن قــــــــرارات مــراجــعــة  ــرومــ الــ
ــة لــلــمــشــمــولــيــن  ــالـــيـ ــمـ ــة الـ ــ ــــذمـ الـ

بالقانون.
ــال الـــكـــنـــدري: مــنــذ إنــشــاء  وقــ
قانون الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد )نزاهة( ودخول قانونها 

حــيــز الــتــنــفــيــذ ســـــواء الــقــانــون 
ــــذي أبــطــلــتــه الــمــحــكــمــة  االول الـ
الدستورية او القانون الحالي 
رقم 2 لسنة 2016، تتلقى الهيئة 
بــشــكــل دوري اقــــــــــرارات الـــذمـــة 
الــمــالــيــة لــلــخــاضــعــيــن لــلــقــانــون 
ومنهم رئيس الــوزراء والــوزراء 

والنواب.
ل الكندري: هل قامت  وتساء

المضف: تكويت مستشاري المجلس
 للتمييز«

ً
 واسعا

ً
»اإلصرار على منع سفر غير المطعمين يفتح بابا

أكد النائب مهلهل المضف على ضرورة أال يبدي أي مستشار 
 
ً
أو خبير دستوري بالمجلس رأيه إال بطلب من المجلس، معتبرا
أن ما صرح به المستشار شفيق إمام عن االستجوابات مخالف 
لوظيفته، مشددا على ضــرورة اإلســراع في إقــرار اقتراحنا بشأن 

إنهاء خدماتهم واالستعانة بمستشارين كويتيين.
من جهة أخــرى، أكد المضف أن إصــرار الحكومة على المضي 
قدما في قرار منع سفر غير المطعمين يفتح بابا واسعا للتمييز 
بين المواطنين على أسس غير دستورية ويمهد لمزيد من هذا 

التمييز في المقبل من األيام.
وشـــدد الــمــضــف فــي تــصــريــح صــحــافــي عــلــى أنـــه ال خــيــار أمــام 
الحكومة ســوى الــتــراجــع عــن هــذا الــقــرار بما يحمله مــن تعسف 
وشبهة تعد على الدستور وتقييد حرية األفراد وحقهم في التنقل، 
مؤكدا أن المبادئ الدستورية تعلو وال يعلى عليها وال يجوز بحال 

من األحوال التعدي عليها.

»التعليمية« تبدي تخوفها من االختبارات الورقية
المطر: اللجنة حريصة على صحة الطلبة وأوصت بعقدها »أونالين«

المطيري لـ ةديرجلا•: االمتحانات الورقية مرفوضة والمدارس غير جاهزة

الهيئة بمراجعة اقــرارات الذمة 
الـــمـــالـــيـــة لــجــمــيــع الــخــاضــعــيــن 
للقانون ومطابقتها مع تجديد 
اقـــراراتـــهـــم الـــدولـــيـــة؟ اذا كــانــت 
ـــ "نـــعـــم" فــهــل وجـــدت  االجـــابـــة بـ
الهيئة تباينا او تفاوتا الحد 
المقربين يحمل شبهات تضخم 
ات التي  حسابات؟ وما االجــراء
اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟ وفي 
حــالــة كــانــت االجــابــة بـــ "ال" فما 
سبب عدم مطابقة اقرارات الذمة 

المالية للخاضعين للقانون؟

الخليفة والشاهين يسأالن 
المضف عن حماية الطلبة

وجه النائبان مرزوق الخليفة وأسامة الشاهين سؤالين إلى 
وزير التربية د. علي المضف عن االختبارات الورقية للصف 

الثاني عشر، في ظل جائحة كورونا.
»والــخــطــة الموضوعة لحماية الطلبة الــذيــن يعانون من 
ــــراض مــزمــنــة وســبــب اإللـــــزام بــامــتــحــانــات ورقـــيـــة للصف  أمـ
الـــثـــانـــي عــشــر فـــي الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة ومـــــــدارس خــاصــة 
بينما تم الترخيص بامتحانات إلكترونية وأعمال فصلية 
لمدارس أخرى في الدولة؟ وهل االمتحانات النهائية الورقية 

الحضورية تتفق مع دراسة وتدريس عام كامل الكترونيا؟

الحميدي لحمادة: ما صحة تحويل 4 ماليين دوالر 
ألحد كبار العاملين في سفارة الكويت بسويسرا؟

ســأل النائب بــدر الحميدي وزيـــر المالية وزيــر 
الــدولــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار خليفة 
حمادة عن مدى صحة إجراء تحويل بمبلغ يقارب 
4 مــاليــيــن دوالر بـــاســـم أحــــد كـــبـــار الــعــامــلــيــن في 
سفارة البالد بسويسرا، وإيداع المبلغ في حسابه 

الشخصي.
ل: "مــا صحة مــا تــم تــداولــه عبر وسائل  وتــســاء
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي عـــن إجـــــراء تــحــويــل بمبلغ 
يقارب أربعة ماليين دوالر باسم أحد كبار العاملين 
فـــي ســـفـــارة الـــبـــالد بــســويــســرا، وإيـــــداع الــمــبــلــغ في 
حــســابــه الــشــخــصــي؟ وإذا كـــانـــت قـــد أجـــريـــت فما 
السند القانوني للتحويل والــغــايــة والــهــدف منه؟ 
وما الباب أو البند من الميزانية الــذي تم الصرف 

منه؟ وهــل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل 
مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغــم تخصيص 
هـــذه الــمــبــالــغ لتغطية حــســابــات فــي الــســفــارات أو 
المنظمات الدولية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
إفــادتــي بالسند القانوني واإلجــرائــي لــهــذا العمل 

حماية للمال العامل وتقيدا بالقانون".
وأردف: "هـــل الــمــبــلــغ الــمــحــول بــاســم الشخص 
للمسؤول الدبلوماسي؟ وهــل تمت متابعة أوجــه 
السداد المحول من أجلها أم ال؟ وهل تم التحويل 
بتوقيع المسؤول المخول له بذلك أم ال؟ إذا كانت 
اإلجابة بالنفي فما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟".

https://www.aljarida.com/articles/1620657069952293300/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620647225551473500/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620647988471567400/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620647988471567400/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620657188692308000/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620657299552314200/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620657359122315900/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620657426682320800/?utm_source=whatsapp
https://www.aljarida.com/articles/1620657489142323000/?utm_source=whatsapp
ziad
Rectangle


