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الغامن  :تسلمت استجواب ًا من النائبني

الرويعي وأبل يعلنان استجواب وزير التربية بخمسة محاور
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق
ع��ل��ي ال���غ���امن ع���ن ت��س��ل��م��ه رسميا
استجوابا من النائبني الدكتور عودة
الرويعي والدكتور خليل عبد الله
أبل إلى وزير التربية ووزير التعليم
العالي الدكتور سعود احلربي.
وأض�����اف ال���غ���امن ف���ي ت��ص��ري��ح
صحافي مبجلس األمة امس أنه وفقا
للمادة  135من الالئحة الداخلية مت
إب�لاغ سمو رئيس مجلس ال���وزراء
الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح
والوزير بهذا االستجواب وسيدرج
في أول جلسة قادمة ي��وم الثالثاء
املقبل.
وح������ول إم���ك���ان���ي���ة دم�����ج ه���ذا
االس��ت��ج��واب م��ع االس��ت��ج��واب ال��ذي
قدمه النائب احلميدي السبيعي قال
الغامن” وفقا لالئحة إذا ك��ان هناك
ارتباط فيمكن أن يكون هناك قرار من
املجلس بدمج االستجوابني ولكن هذا
سابق ألوانه».
وذكر الغامن :سأحتدث مع جميع
مقدمي االستجوابني ومن ثم أطلعكم
على أي تطور.
وكان النائبان د .عودة الرويعي
و د .خليل أبل قد أعلنا عن تقدميهما
امس استجوابا لوزير التربية وزير
التعليم العالي د .سعود احلربي من

 5محاور .وأوضح النائبان في مؤمتر
صحفي مبجلس األمة أن االستجواب
يتناول خمس محاور
احمل��ور االول قضية التراخي في
تطبيق التعليم عن بعد وسوء اإلدارة
واالرت��ب��اك بني القطاعات واإلدارات
املعنية بوزارة التربية بشأن التعليم
ع��ن ب��ع��د وم���ش���روع منصة ب��واب��ة
الكويت االلكترونية.
وبينا أن احمل��ور الثاني يتناول
م��وض��وع اإلض����رار بنظام التعليم
اخل���اص وات��خ��اذ ق����رارات م��ن دون
اع��ت��ب��ار ملعايير اجل����ودة ،ف��ي حني
يتناول احملور الثالث قضية اإلضرار
مبستقبل الطلبة والتأخر بإعالن
البعثات الدراسية.
وأف��ادا ب��أن احمل��ور الرابع يتعلق
مبخالفة قانون اجلامعات احلكومية
وق��ان��ون حظر ال��ش��ه��ادات العلمية
غير املعادلة وع��دم إص��دار الالئحة
الداخلية لكل منهما وعدم قيام الوزير
ب��دوره في اإلش��راف على مؤسسات
التعليم العالي.
وبينا أن احملور اخلامس يختص
مب��وض��وع م��ن��ع ع��دمي��ي اجلنسية
(ال����ب����دون) م���ن احل���ص���ول على
ش��ه��ادات��ه��م اجلامعية ف��ي جامعة
الكويت بعد إمتامهم جميع املتطلبات

اجلامعية للتخرج.
واع��ت��ب��ر ال��روي��ع��ي أن ال��ق��رارات
األخيرة واخلطوات التي اتبعت من
الوزير لم تكن باملستوى املطلوب وال
تتماشى مع ما مت االتفاق عليه داخل
اللجنة التعليمية من أولويات ومنها
ما ورد في احملاور اخلمسة.
ورأى أن ال��وزي��ر ل��م ت��ك��ن لديه
سياسة واضحة في ملف التعامل مع
أزمة كورونا وما نتج عنها كموضوع
التعليم عن بعد أو جتهيزات املدارس
والقرارات اخلاصة بهذا األمر ،إضافة
إل��ى ت��راك��م��ات سابقة ل��م يعاجلها
الوزير.
وأضاف “رغم الدعم الكامل الذي
ت��ل��ق��اه ال��وزي��ر م��ن أع��ض��اء اللجنة
ملواجهة كورونا إال أنه لألسف لم نر
أي تعاون من الوزير ون��رى تهديدا
للمستقبل التعليمي من خالل القرارات
ال��ت��ي مت ات��خ��اذه��ا وال��س��ي��اس��ة غير
واضحة املعالم واأله���داف وال��رؤى
واخلطوات واالستراتيجيات”.
وب�ين أن األزم���ة كشفت ع��ن مدى
ال��ض��رر ال���ذي حل��ق بالطالب داخ��ل
وخارج الكويت وبالكوادر التعليمية
واإلدارية والفنية في جميع قطاعات
التعليم بسبب سياسة غير معلومة
االجتاه من قبل الوزير.

الدالل يسأل الشيتان عن ميزانية
2021/2020
أعلن النائب محمد ال��دالل عن
تقدميه س��ؤاال ال��ى وزي��ر املالية
ب��راك الشيتان وج��اء في نص
السؤال:
في  14يناير  2020مت اعتماد
مشروع قانون امليزانية العامة
للسنة املالية  2021/2020من
قبل مجلس ال���وزراء وإرس��ال��ه
ملجلس األمة وقدرت املصروفات
بـــــ  22.5مليار دينار مقسمة
ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ال��ي ()% 71
مرتبات و دعـــــوم ()% 16
مصروفـــــــات رأسمالـية ،
( )% 13باقي املصروفات ومن
ث��م ف��ي  2020/06/04واف��ق
مجلس ال�����وزراء ع��ل��ى تكليف
وزارة املالية بتخفيض ميزانية
اجلهات بحد أدنى ( ، ) % 20لذا

محمد الدالل

يرجى أفادتنا بالتالي - 1 :كيف
مت احتساب نسبــــة ()% 71

من امليزانية مرتبات ودع��وم؟
م��ع األخ���ذ باألعتبار أن الباب
األول من امليزانية ( تعويضات
العاملني ) يقدر بسبعة مليار أي
( )% 30من امليزانية فقط.
 - 2ما هي املشاريع املصنفة
كمصروفات رأسمالية؟ وما مقدار
العوائد املتوقع أن حتققها؟.
 - 3ما هي املصروفات التي
سيشملها التخفيض ( )% 20؟ .
 - 4ه���ل ق��ام��ت احل��ك��وم��ة
بأعادة هيكلة امليزانية بالتخلي
ع��ن ب��ع��ض امل��ش��اري��ع امل��ق��ررة
ف��ي اخل��ط��ة التنموية م��راع��اة
لعجز امليزانية  ،وم��ا ه��ي تلك
هذه املشاريع وما مقدار املبالغ
التي مت األستفادة منها في أعادة
الهيكلة للميزانية.

مرزوق الغامن

د .عوده الرويعي

وأك���د أن ق���رار دم��ج االستجواب
م��ع االس��ت��ج��واب امل��ق��دم م��ن النائب
احلميدي السبيعي يعود إلى مجلس
األم��ة وما يترتب على التنسيق بني
مقدمي االستجوابني.
من جهته ،أك��د النائب د .أب��ل أنه

د .خليل أبل

كمقرر اللجنة التعليمية وزميله
النائب د .ع��ودة الرويعي كرئيس
للجنة التعليمية منحا الوزير املهلة
الكافية وال��دع��م الكامل ف��ي سبيل
الوصول إلى معاجلة للمشاكل التي
تواجه موضوع التعليم.

وأش���ار إل��ى أن “الوزير ل��م ينفذ
وع��وده مبعاجلة املشاكل التعليمية
التي أفرزتها األزم���ة الصحية بعد
مرور أشهر ،وعقب االستجواب الذي
قدم له من النائب فيصل الكندري أعلن
عن أم��ور خطيرة وسلبية تقود إلى

مستقبل غير واض��ح بشأن التعليم
بشكل عام في الدولة”.
ورأى أن ال��وض��ع احل��ال��ي يقود
التعليم إل��ى اخل��ط��ر ون��ف��ق مظلم،
مشددا على أن االستجواب يأتي من
باب املسؤولية

مجلسة األمة يجدد الثقة في وزير املالية بـ  32صوت ًا

مبارك احلجرف :تضامنت مع الشيتان في االستجواب
السابق لكن بسبب الوثيقة االقتصادية وقفت ضده

جانب من اجللسة

ريا�ض عواد

رف���ض م��ج��ل��س األم����ة ف��ي جلسته
اخلاصة أمس طلب طرح الثقة بوزير
املالية ب��راك الشيتان  ،بعد رف��ض 32
نائبًا الطلب وموافقة  12نائباً عليه
وامتناع  3نواب .
وك��ان رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
الغامن قد افتتح اجللسة بعد أن رفعها
نصف س��اع��ة ل��ع��دم اك��ت��م��ال النصاب
واملخصصة لطرح الثقة في وزير املالية
براك الشيتان .وتال األمني العام عالم
الكندري األسماء ،معلنا عن املعتذرون
الوزير أحمد املنصور و الوزير وليد
اجلاسم .
وق��ال الرئيس ال��غ��امن :ه��ذه جلسة
خ��اص��ة للتصويت ع��ل��ى ط��ل��ب ط��رح
الثقة ال��ذي ق��دم ف��ي اجللسة املاضية
بعد االس��ت��ج��واب وت��اج��ل التصويت
وفقا حلكم املادة  ٤٤من الالئحة ،واآلن
سنمنح متحدثني لكال اجلانبني املؤيدين
واملعارضني ومن ثم نتجه الى التصويت
على الطلب ،ونظرا للظروف الراهنة
ارج��و م��ن اجلميع االل��ت��زام باحملاذير
الصحية واالل��ت��زام ب��ارت��داء احلمام
والتباعد االجتماعي واالكتفاء بالسالم
عن بعد ،وستكون البداية باملؤيدين
املسجلني .لوال مذكرة الزيادات ماكنت
مؤيدا ً لطرح الثقة
وق���ال م��ب��ارك احل��ج��رف (م��ؤي��د):
ق��ال اإلم���ام علي ب��ن أب��ي طالب كلمته
املشهورة التي لو خطت بناء الذهب ملا
أوفي حقها “إن احلق ال يعرف بالرجال،
إمن��ا يعرف ال��رج��ال باحلق” ،واليوم
احل��ق أبلج واض��ح ،ولسنا أم��ام قرار
تصويت شخصاني وأن��ا أتخذ ق��رارا ً
بناء على ضميري وال حتركنا املصالح
واحلسابات التي تعمل الغراض خاصة
وم��ص��ال��ح مشبوهة ،وال��وزي��ر يعلم
باحترامي ومعزتي له ،وان��ا استمعت
للمرافعات وب��ن��اء على مواقفي التي
عاهدت فيها الناخبني ودون أي اعتبار
ألي ص���راع س��ي��اس��ي داخ���ل وخ���ارج
القاعة وتلك ال��ص��راع��ات الطاحنة ال
تؤثر مبوقفي ،والصراعات أعمت عيون
النواب عن جيب املواطن التي ستمزق
عبر الوثيقة االقتصادية ،واليوم امامنا
موقف مبدئي ،وأنا أقدح من رأسي في

الشيتان متحدثا ً

م �ح �م��د ه ��اي ��ف :حت��ام �ل �ت��وا ع �ل��ى ال �ش �ي �ت��ان
ب� �س� �ب ��ب اق� � �ت � ��راح � ��ات ول � �ي � �س� ��ت ق � � � ��رارات
موقفي ،وفي محورين استجوب النائب
رياض العدساني الوزير قبل شهر ولم
يكن بينهم الوثيقة االقتصادية وانا
منحت الثقة حينها للوزير.
وأضاف :واليوم يستوقفنا موضوع
االس��ت��ب��دال ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن وش��ب��ه��ات
الربوية ،وم��ا ق��ام به املجلس بتعديل
النظام والقرض احلسن وف��وائ��ده هو
املكسب احلقيقي للشعب اذ اصبحت
تنافس ف��وائ��د البنوك التجارية امنا
بقيت شبهة الربوية ،وسؤالي للنواب؟
شبهة الربوية كانت حرام على وزارء
وال��ي��وم حتللونها على ه��ذا ال��وزي��ر،
ول�لاس��ف ات��ض��ح ان ه��ن��اك ازدواج��ي��ة
وكيل مبكياليني بحسب ال��وزي��ر ،ولو
اعيد الزمن ملنحت الوزير الثقة للوزير
بشأن تعديل نظام االستبدال وخفض
فوائد القرض احلسن.
ولفت :محور الوثيقة االقتصادية
محركه األساسي هو وزير املالية وهي
مجموعة توجيهات للوزراء لتخفيض
م��ي��زان��ي��ات��ه��ا وال��ت��ي ال مت��س جيوب
املواطنني امنا تشقها ،وقال :إن الوزير
هو من يشغل الوثيقة كمن يشغل سلف
السيارة ومن ثم تسير الى وجهتها.
وق���ال :ه��ذه الوثيقة املشؤومة هل
ه��ي م��ن ع��ن��د ال���وزي���ر أو م��ن مجلس
ال���وزراء ،ونحن رأينا الكتاب ص��ادرا
من الوزير ،وموضوع األفكار والنوايا
انتهى بخروج الكتب الرسمية للوزير
وه���ي تعبر ع��ن ت��وج��ه��ه وسياسته،
واألفكار محلها النقاش بني السلطتني
إمنا وثيقته فقد طبقت وركبت السكة،
والوثيقة ل��م ي��ج��رؤ أي م��ن ال���وزراء
السابقني على إرسالها ملجلس الوزراء،
والطامة الكبرى أن الوزير يريد إيقاف
ال��زي��ادات وال��ع�لاوات السنوية وهي
حقوق قانونية مكتسبة ويضع فيها حد
اعلى للتوظيف في وقت ما نحن ندافع
عن حقوق العاطلني عن العمل ،وأخطر
ما فيها إلغاء الدعم عن الوقود والكل

يعلم أن زي��ادة احلكومة للبنزين في
املجلس املاضي أبقت النواب السابقني
ف��ي بيوتهم ،وال��ي��وم س��ت��زداد أسعار
البنزين وال��دي��زل شئنا أم أبينا إذا لم
ي��ط��رح املجلس الثقة ب��ال��وزي��ر ال��ذي
يريد وضع حد أقصى فكرة عافية ب٤
آالف بينما هو اآلن بحد  ١٦ألف دينار،
ووثيقته توقف وسائل النقل لطلبة
امل��دارس واملعاهد واجلامعات ويريد
حد أعلى لصرف بدل العمالة الوطنية،
وجل الوثيقة يتعلق بقرارات امنا امرين
يتوقفان على إص���دار تشريعات من
املجلس بالتصويت كالضرائب وتعرفة
الكهرباء واملاء ،والوزير لم يعطي اراء
مقنعة ،وكنت امتنى من الوزير احلديث
عن التجار ورسوم القسائم الصناعية
ف��ي ال��ش��وي��خ وخ�لاف��ه��ا فأصحابها
يجنون مئات االف ويسددون للدولة
عشرات االالف فقط ،ورسوم استغالل
الشاليهات في البحر ،والوزير ال يسلط
السيف اال على البسطاء املتقاعدين،
وكنت امتنى م��ن ال��وزي��ر طلب جلسة
خاصة وش��رح احلالة املالية للدولة،
امن��ا نقول ل��ه ال وال��ف ال ازاء وثيقته
املوجه ضد املواطنني ،ولو جاء الوزير
بتدرج من التجار واملتنفذين واألثرياء
ال���ى امل��واط��ن ال��ع��ادي ف��س��وف يدفع
املواطن دمه حماية ملصالح البلد ،امنا
ذهب مباشرة الى املواطن ولم يعتبر ملا
سجل التاريخ من انتهاء تاريخ روساء
دول واص��ح��اب مناصب كبرى بسبب
مساسهم بحقوق املواطنني ،وعدم طرح
الثقة اليوم هو ضوء أخضر من املجلس
للوزير لشق املواطن وتطبيق الوثيقة،
واليوم هو يوم الوفاء مع الشعب.
وق��ال :من يقف مع احلكومة ليتذكر
أنها تتخلى عن أصحابها ،واليوم هو
تأييد االق����وال ب��األف��ع��ال ،ونصيحة
ل��ل��ن��واب ه���ذه فرصتكم ل��ل��وق��وف مع
الشعب ،واختم بقول الله تعالى “والت
حني مناص” وكذلك “بل اإلنسان على

نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره».
املذكرة اقتراحات وليست قرارات
وقال عادل الدمخي (ضد طرح الثقة):
اليوم أقف ألدل��و باحلق ،وأن��ا ال أعرف
ال��وزي��ر الشيتان إمن��ا أخ��ذت شهادات
العارفني له وشهدوا مبواقفه وحسن
خلقه وتدينه وتابعت مسيرته املهنية
املتدرجة ،وتفوقه في حتصيله التعليمي
في تخصصه احملاسبي ،واليوم اقف مع
اخ بالله ،واملكاتبات املسربة الالحقة
على الوثيقة االقتصادية كلها تأتي
تباعا ل��ق��رارات مجلس ال���وزراء بشأن
ال��ق��ي��ام ب��اص�لاح��ات م��ال��ي��ة ،إذن هي
اقتراحات جهات لتعزيز امليزانية ،وهل
طرح الثقة بالوزير يسقط قرار مجلس
ال��وزراء ويوقف اإلج���راءات ،وك��ان من
قبله ال����وزراء أن��س ال��ص��ال��ح ونايف
احلجرف قد قالوا إن دراسة هذه الوثيقة
لن تتوقف أبدا وإنها مجرد أفكار ،وذهب
الوزيران والوثيقة الزالت حتت الدراسة
وفي مجال األفكار ،واذا حصل اي اخالق
بوعود الوزير ورئيس احلكومة فهم
أمامنا ونحاسبهم.
وصوت املجلس على الطب
احلضور٤٧ :
موافق١٢ :
غير موافق٣٢ :
ممتنع٣ :
الغامن :إذا النتيجة رفض طرح الثقة
ونبارك للوزير جتديد الثقة به.
واستدل وزي��ر املالية مبجموعة من
اآليات القرآنية ،معربا عن شكره للنواب
على مواقفه ،مبينا تفهمه ملواقف النواب
املؤيدة لطرح الثقة ،وانا يوميا مسؤول
وحتت املسائلة وانا كوزير مالية اعمل
على تطوير النظام املالي لدولة الكويت
بالتعاون م��ع مجلس األم���ة ،وايقاف
ال��ه��در ،وت��ن��وي��ع م��ص��ادر ال��دخ��ل ،انا
خبراتي املتراكمة ال ادعيها بل ترى عبر
قراراتي واعمالي ،واشكر اخواني للنظر
الى مستقبل الكويتي املالي ،ورسالتي
ان اخذل الشعب الكويتي والنواب عبر
حكومة الشيخ صباح اخلالد واتعهد
ان رواتبهم وحقوقهم لن متس ما دمت
وزيرا للمالية.
الغامن :ترفع اجللسة الى يوم الثالثاء
املقبل.

