
شهر 8 بعد التعاقد مع ممثلي حكومات في اخلارج 
وامل��وض��وع منتهي، والطلب ال ب��أس ب��ه لشرح 

إجراءاتنا لتطمئن اللجنة والنائب الفضالة.
- فيصل الكندري: قدمت طلبا مبناقشة العمالة 
املنزلية ولم يتم تالوة الطلب ولكن أرفض إحالته 
للجنة ألن الوقت سيطول، نريد وقتا محددا، ألن 
احلكومة متاطل، حتى يتضرر املواطن ويستفيد 

منها مكاتب اخلدم.
- ص��ال��ح ع���اش���ور: ش��رك��ة ال��ع��م��ال��ة إح��دى 
امل��ؤش��رات على العائق التنفيذي م��ن اجلانب 
اإلداري احلكومي واإلخفاق اإلداري، احلكومة ال 
تستطيع مجاراة العمل الفردي لصاحب مكتب 
خدم واحلكومة بكبرها ال تستطيع إنشاء شركة!، 
فما أسباب عدم بدء عمل الشركة؟ يجب أن نحصل 

على إجابة واضحة.
- عدنان عبدالصمد: ليس هذا القانون الوحيد 
الذي لم تطبقه احلكومة، جلنة األولويات درست 
املوضوع اخلاص بالقوانني التي لم تطبق هناك 
قوى نافذة في احلكومة تعرقلها عن تنفيذ القوانني 
مثل شركة املواشي بسبب ضغوط ونفوذ أصحاب 

املصالح.
- أحمد الفضل: هناك 115 قانونا منها جواهر 
أقرها املجلس السابق، التأخير واضح منه ضغوط 
أصحاب املصالح على متخذي القرار، واقترح في 
كل قانون يأتي أن ينص صراحة على املدة احملددة 

إلجناز اللوائح التنفيذية للقوانني.
- عادل الدمخي: قضية تفعيل القوانني مؤرقة، 
600 ألف عامل منزلي، وهذا القانون يتصل بكل 
بيت كويتي واحلكومة »نامية في العسل« أين 
قانون الديوان الوطني حلقوق اإلنسان، احلكومة 
نفذت البصمة الوراثية خالل 3 أشهر، ال توجد 

إدارة حقيقية.
- خليل عبد ال��ل��ه: املسألة ليست فقط نفوذ 
ومصالح، ولكن الوزير ال يشعر باملشكلة، هناك 
مشكلة سياسية في الفلبني بخصوص اخل��دم، 
البرملان الفلبيني يتحدث عن مشاكل اخل��دم في 

الكويت.
- صفاء الهاشم: مب��ا أنكم ت��ري��دون املواطن 
يدفع رسوما على األقل نفذوا قانونا ُيريح األسر 
الكويتية، أسعار اخلدم أصبحت فلكية، سفاراتهم 
يتقاضون مبالغ عليهم، ما قصة ضغوط مكاتب 

اخلدم عليكم.
- م��رزوق الغامن: املوافق على الرسالة يرفع 

إيده على قانون 38 و69.
- »موافقة عامة« .. األسئلة: - سؤال النائب 
عدنان عبدالصمد لوزير العدل لتزويده بكشف 
بأسماء املقبولني في إدارة اخلبراء قبل تشكيل 
اللجنة املعنية بإعادة النظر في التعيينات وفحص 

التظلمات.
- ع��دن��ان عبدالصمد: مجموعة كبيرة من 
اخلبراء الذين يريدون التوظف تقدموا للعمل 
ومت قبولهم وبعد فترة شطبوا وقيل لهم ال بد من 
إعادة االختبارات إلعادة ضوابط اختباراتهم هل 

هذا ُيعقل؟ 
وأض��اف: التعيني ال يتم إال بالواسطة ويجب 
أن يعاد النظر في أسس التعيني وال بد من عدم 
إعطاء استثناء أي جهة من هذه األسس، وقضية 
التوظيف بحاجة إلى إعادة نظر سواء في اخلبراء 
أو وكالء النيابة وعلى وزير العدل توضيح هذه 
األسباب، وأيضا في التعيني القادم إذا كانت هناك 

ضوابط محددة يتم التعيني على أساسها.
- فالح العزب »وزي��ر ال��ع��دل«: شكلنا جلنة 
بخصوص نتائج اخلبراء ب��وزارة العدل، يعلم 
اجلميع ان املقابلة الشخصية 70  باملئة وهذه 
كارثة، وهذا ما جعلني أعيد النظر في املوضوع 
برمته، وقد أعدنا النظر وقلبنا املعادلة 70  باملئة 

لالختبار و30  باملئة للمقابلة الشخصية.
وأض���اف: لقد مت تشكيل جلنة محايدة من 3 
خبراء ورفعوا إلى 170 اسما، ومن متت املوافقة 
عليهم 300، واآلن وصل العدد الى 500 مبعنى 
أنني لم ألغ التعيينات بل جتاوزت عدد 300 إلى 
500. وقال العزب: سنعلن عن طلب جديد بشروط 
جديدة، وكل إنسان وقع عليه ظلم مكناه من حقه، 
أما قضية اجلهات األخرى مثل النيابة فلكل حادث 
حديث وتوجيهات سمو الرئيس في حال وجود 
مخالفات س��وف تقف، وسنفيد املجلس في هذا 

اخلصوص.
- عدنان عبدالصمد: يجب إع��ادة النظر في 
التعيني اجلديد ألنهم يستحقون لكن في املرحلة 
األول���ى ق��ال��وا لهم أن��ت��م مشطوبون ون��أم��ل من 
ال��وزي��ر التحقق ف��ي ك��ل م��ن ه��و مستحق ب��دون 
واسطة، وكلمت وزير املالية بعدم إعطاء أي جهة 
حكومية الصالحيات املمنوحة لديوان اخلدمة 
املدنية ألن املسؤولني عنها يستغلون الصالحيات 
واالستثناءات هناك طوابير في دي��وان اخلدمة 

املدنية ال يتم توظيفهم. 
 سؤال عودة الرويعي لوزير التربية والتعليم 
لتزويده بالقرارات الوزارية التي أصدرت لتشكيل 
جلان التحقيق في صحة الشهادات العلمية في 

اجلامعة والتطبيقي.
- ع��ودة الرويعي: أثني على ما ذك��ره وزير 
العدل من تعديل النسب إلى 70  باملئة لالختبار 
و30  باملئة للمقابلة الشخصية. وبخصوص 
التعيينات في اجلامعة والتطبيقي نرى أنه كان 

هناك خلال فيها.
وأضاف: في 2 نوفمبر 2015 مت تشكيل جلنة 
في الشهادات العلمية ولم أطلع على التقرير ومت 
بعد ذل��ك تشكيل جلنة محايدة وف��ي 24 يناير 
2017 أعيد تشكيل اللجنة وفي 27 مارس 2017 
طلب متديد ولم يصل التقرير، وشكلت جلنة في 
2 يونيو 2016 وفي 20 اكتوبر 2016 صدر القرار 
بتشكيل أعضاء اللجنة الشهادات زورت بسبب 

عدم أمانات االختبارات النهائي في البعثات.
وق���ال ال��روي��ع��ي: نتمنى أن يعطى التعليم 
أولوية، دول اخلليج سبقتنا في تطوير التعليم 
واجلامعات العاملية تتسابق فروعها في دول 

اخلليج مثل نيويورك وغيرها ولكن عندنا بقاالت.
سؤال عسكر العنزي لوزير التربية عن أسباب 
ص��دور ق��رار م��ن وزارة التربية ب��زي��ادة رس��وم 

املدارس اخلاص.
- عسكر ال��ع��ن��زي: امل���دارس اخل��اص��ة أخ��ذوا 
أراض��ي من الدولة وبنو مدارسهم وتأخذ منهم 
بعثات داخلية ولكنهم زادوا الرسوم على الطلبة 
وال يدفعون شيئا للدولة، هل هناك رقابة على 
رس��وم امل��دارس أمتنى من وزي��ر التربية متابعة 

املوضوع.
سؤال النائب مروى الهدية لوزير املالية إلفادته 
باملعايير التي يتم على أساسها سوق املباركية 

لشركة إلدارته.
- م��روى الهدية: اإلجابة لم تصلني إلى اآلن 

وأطلب تأجيله إلى اجللسة املقبلة.
سؤال النائب مبارك احلريص لوزير التربية 
إلف��ادت��ه عن التكلفة اإلجمالية ملشروع اجلهاز 

احملمول »التابلت«.
- مبارك احلريص: التكلفة بند وحيد من البنود 
الثالثة، وهي 26 مليون و690 الف دينار وهذا 
مبلغ كبير ينبغي أن تسبقه دورات ألنه ال توجد 
استفادة من املبلغ امل��دف��وع، قبل سنوات أعلنوا 
عن مناقصة »الفالش ميموري« وانتهت إلى ما 
سينتهي إليه »التابلت« دون االستفادة الصحيحة 

من هذا املبلغ املدفوع.
س��ؤال النائب ماجد املطيري ل��وزي��ر املالية 
لتزويده بنسخة من العقود املبرمة مع إحدى 

الشركات لصالح اإلدارة العامة للجمارك.
- ماجد املطيري: أكتفي برد الوزير.

سؤال النائب مبارك احلجرف لوزير الكهرباء 
واملاء إلفادته عن تخصص رئيس األمانة العامة 

لنقطة االرتباط الكويتية ملشاريع البيئة.
- م��ب��ارك احل��ج��رف: وج��ه��ت س���ؤاال لنقطة 
االرتباط املختصة بالتعويضات البيئية من هيئة 
األمم املتحدة، احلقيقة ما دعاني لتوجيه السؤال 
هو املبلغ املرصود من قبل األمم املتحدة وهو 3 

مليارات مبا يعادل 900 مليون دينار.
وأضاف: ما دعم رأيي أن هناك مالحظات كثيرة 
على نقطة االرتباط وهي مثار تساؤالت واللجنة 
رصد لها 3  باملئة من قيمة التعويضات كمصاريف 
إدارية من 2010 إلى اليوم صرف منها 83  باملئة 
ما يقارب 23 مليون دينار واألدهى واألمر أن عملها 
ميتد إلى عام 2037 ولم يتم فعل شيء على الواقع.

وقال احلجرف: ما يتذرع به نقطة االرتباط أن 
هذه املبالغ ليست من امليزانية، ولكن من اخلارج 
وعندما تقصيت عن األمر وجدت أن التخصص ال 
يرتبط بالتعويضات البيئية فيجب أن يكون هناك 
اختصاص،وأرجو أن تخضع هذه األموال لرقابة 
هيئة البيئة حتى يتسنى لنا محاسبتهم، والكويت 
بلد عالقات وليست بلد كفاءات هذا فيما يخص 

التعيينات احلكومية. 
- عصام املرزوق »وزير النفط «: هناك خلط في 
موضوع نقطة االرتباط فهي عبارة عن نقطة مت 
إنشاؤها بناء على طلب هيئة التعويضات ملتابعة 
امل��ش��روع��ات ول��ي��س لتنفيذها، ورئيسة نقطة 
االرتباط املالي كانت موظفة في جلنة التعويضات 
منذ 1998 وتدرجت في مناصبها بسبب تخصصها 

باللغة االنكليزية.
وأض��اف: ارت��أوا االستعانة بها وتدرجت في 

مناصبها ونظرا خلبرتها مت تعيينها في 2015 
كرئيسة لنقطة االرت��ب��اط وه��ي ملتابعة تنفيذ 
املشاريع التي تنفيذ من جهات الدولة األشغال 
وهيئة الزراعة بناء على اإلجراءات التي تتم وفق 

ديوان احملاسبة وجميع خطوات الرقابة.
وق��ال امل����رزوق: بالنسبة إلخ��ض��اع رقابتها 
لهيئة البيئة فهذا يتناقض مع تطمينات احلكومة 
بأنها ستكون نقطة مستقلة يشرف عليها جهاز 
استشاري من األمم املتحدة، وجميع التقارير 
م��ش��رف��ة وت��ب��ني م���دى ال��ت��زام النقطة مبهامها 
وبالنسبة للمصاريف التي مت صرفها فهذه عدة 
مالبسات منها بعض املشاريع قبل 2010 منها 

مختبر في جامعة الكويت.
وأوض��ح انه بالنسبة للمصاريف املستقبلية 
فقد مت التوافق مع اللجنة االستشارية واألمم 
املتحدة سيتم حتول 23 مليونا على بند املشاريع 
البيئية وسيتم تعويض نقطة االرت��ب��اط عنها، 
أما النسب املنجزة للمشاريع فهي من مهام نفط 
الكويت والكهرباء وامل��اء، ونقطة االرتباط غير 
مدرجة ضمن امليزانية العامة للدولة وال ميكن 
ادخالها ضمن امليزانية وال تخضع لرقابة اجلهات 
الرقابية، ولكن دي��وان احملاسبة يراقبها وقدم 

تقريرا فيها للجنة امليزانيات مؤخرا.
- مبارك احلجرف: هذه أموال دولة وخضوعها 
للرقابة أمر ضروري، هناك قراران أولهما إنشاء 
النقطة 59 و69 وكالهما استوجبا أن تكون هناك 
نقطة ارت��ب��اط فيجب أن تخضع لرقابة دي��وان 

احملاسبة وهيئة البيذة.
- عصام امل����رزوق: إخ��ض��اع النقطة يعرض 
األم���وال التي دفعت للكويت وه��ي 3 مليارات 
للسحب مرة أخرى، واملعاهدة توضح أن النقطة 
مستقلة عن أي سلطة حكومية وه��ي موجودة 
في رسالة التطمينات السياسية، ومت إخضاعها 
اختياريا لديوان احملاسبة، واملشاريع تخضع 
للجنة املناقصات وديوان احملاسبة، دعونا نركز 

على الثالثة مليارات وليس ال� 23.
- مرزوق الغامن: ترفع اجللسة ملدة ربع ساعة 

للصالة. 
استؤنفت اجللسة برئاسة رئيس املجلس 

مرزوق الغامن.
املجلس يوافق على بند اإلحاالت: اإلستجوابات: 
انتقل املجلس إلى مناقشة االستجواب املوجه إلى 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك 
من النواب د. وليد الطبطبائي وم��رزوق اخلليفة 
ومحمد املطير، وكذلك االستجواب املوجه إلى 

سموه من النائبني ري��اض العدساني وشعيب 
املويزري.

- م��رزوق ال��غ��امن: عمال بنص امل��ادة 135 مت 
إب���الغ الرئيس وأدرج ف��ي جلسة ال��ي��وم وه��ذه 
امل��ادة ال يجيز مناقشة االستجواب إال بعد مرور 
8 أيام ويجوز ملن وجه إليه االستجواب مد أمد 

االستجواب فهل يرغب سمو الرئيس في هذا؟
- رئيس مجلس الوزراء: إعماال للحق املقرر في 
135 أطلب مد األجل لدراسة االستجواب من جميع 

جوانبه.
- الشيخ محمد العبدالله: تقدم الرئيس بالطلب 
لكن نظرا لوصول ضيف بالدولة ي��وم 9 مايو 
وارتباط سموه مبرافقة الضيف نطلب أن تكون 

املناقشة في اجللسة التالية 10 مايو.
موافقة عامة على تأجيل االستجواب األول.

- مرزوق الغامن: االستجواب الثاني هل يرغب 
سمو الرئيس مناقشة االستجواب؟

- رئيس ال��وزراء: إعماال للحق املقرر في 135 
أطلب مد التأجيل الستكمال دراسة االستجواب من 

جميع جوانبه.
- الشيخ محمد العبدالله: نطلب جعل مناقشة 

االستجواب في جلسة 10 مايو.
- مرزوق الغامن: هناك طلب مقدم من عدد من 
النواب بالتصويت نداء باالسم على طلب رئيس 
الوزراء تأجيل االستجواب يوم واحد واملوضوع 

يتعلق بيوم واحد.
- د. وليد الطبطبائي: يوم اجلنسية كان هناك 
ضيف وتركوه وحضروا وجرى التصويت نداء 

باالسم.
- رياض العدساني: الضيف لسمو األمير ومن 

باب التعاون نؤجل االستجواب يوم.
- مرزوق الغامن: يوم االستجواب 10 مايو.

احلضور 61، موافقون 53، غير موافقني 8 
موافقة على تأجيل االستجواب إلى يوم 10 مايو.

طلبات تشكيل اللجان املؤقتة: - مرزوق الغامن: 
هناك طلبات تشكيل جل��ان حتقيق ف��ي تزوير 
اجلنسية هناك طلب للداخلية وال��دف��اع وآخ��ر 

للتشريعية وثالث أن تكون جلنة منفصلة.
1 - طلب تكليف جلنة الداخلية وال��دف��اع 

بالتحقيق فيها أثير عن تزوير في اجلنسية
2 - طلب تكليف جلنة التشريعية بالتحقيق 

فيمخا أثير عن تزوير في اجلنسية.
3 - ط��ل��ب تشكيل جل��ن��ة حتقيق منفصلة 

بالتحقيق فيما أثير عن تزوير في اجلنسية.
- مرزوق الغامن: سأبدأ بتكليف جلنة الداخلية 

والدفع ملدة 3 أشهر، املوافق يرفع إيده.
48 من 56، موافقة.

- عسكر ال��ع��ن��زي: ن��ري��د وق��ت��ا كافيا إلجن��از 
التقرير بشفافية وأمانة وسننصف الناس بحيث 
يأخذ كل ذي حق حقه، ونطلب أن ميتد العمل إلى 

دور االنعقاد املقبل.
وافق املجلس على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى 

دور االنعقاد املقبل.
وتال األمني العام طلبا بإحالة مناقصة األنابيب 
النفطية إل��ى جلنة حماية امل���ال ال��ع��ام لكشف 
املخالفات التي شابتها على أن تنتهي بتقرير في 

مدة ال تتجاوز شهر من تشكيلها.
- نايف املرداس »مؤيد«: ال يخفى على اجلميع 
ش��وائ��ب مناقصة أن��اب��ي��ب ال��ن��ف��ط، ه��ن��اك فريق 
أرسى املناقصة وآخر ألغى املناقصة التي كبدت 
امليزانية قرابة املليار دينار لتأخيرها وقدمنا 
الطلب حملاسبة م��ن تسبب ف��ي ه��ذه اخل��س��ارة، 
وإذا كان الفريق على صواب فيجب محاسبة من 
تسبب بإلغائها والعكس، نحن ندعو إلى حماية 

املال العام.
- حمدان العازمي: طاملا مشروع مت الغاؤه، 
فما الهدف من الغائه هل الهدف احلصول على 
مستندات لتمكني الشركة التي هي متعثرة في 
مشروعني وهذا الثالث، وكانت احلكومة ُيضغط 
عليها، والفتوى والتشريع أعطت كتابني أولهما 

باملوافقة وآخر بالرفض كيف ذلك؟
وأض��اف: أرى أن احلكومة متواطئة في هذه 
املناقصة وجلنة املناقصات متواطئة، وال يجوز 

ابتزاز الناس.
- سعدون حماد: امل��ش��روع مت إل��غ��اؤه بطلب 
نيابي ألن هناك فرقا في السعر 30 مليون دينار 

مبعنى اننا نوفر على الدولة 30 مليون. 
 - عصام امل���رزوق »وزي��ر النفط«: مت إلغاء 
املناقصة للمصلحة العامة ومت تشكيل جلان منها 
ومت إلغاؤها ومت طرحها على أسس جديدة مرة 
أخرى ومت عمل البديل لتشغيل املصفاة اجلديدة 
في موعدها احملدد ببدائل، وال داعي ألي جلنة ألنه 

ال يوجد ضرر على املال العام.
- نايف امل��رداس: أستغرب عدم املوافقة على 
التحقيق، إذا كانت الترسية األول���ى صحيحة 

فنحاسب الترسية األخرى.
- راك���ان النصف: ه��ذا امل��وض��وع منذ سنتني 
ونصف واملجلس األعلى للبترول ألغاها فأين املال 

العام الذي ُفقد.
- م��رزوق الغامن: املوافق على تشكيل اللجنة 

يرفع إيده.
وجرى التصويت نداء باالسم وكانت النتيجة: 
احلضور 51، موافقون 15، غير موافقني 36، »عدم 

موافقة على الطلب«.
املجلس يصوت على تشكيل جلنة مؤقتة تعنى 
بالبيئة وتهدف إل��ى احلفاظ على جمال البيئة 
وما يتعلق بالنفايات والتلوث واملناطق املوبوءة 

»موافقة عامة«
وجرى تشكيل اللجنة من األعضاء عبدالكرمي 
الكندري وع��ادل الدمخي وعبدالله فهاد العنزي 

بالتزكية.
- وتال األمني العام طلب تكليف جلنة املرافق 
العامة بالتحقيق في تداعيات العاصفة املطرية 
التي أدت إلى تهاوي البنية التحتية، وتال طلبا 
آخ��ر بتكليف جلنة امل��راف��ق التحقيق ف��ي عجز 
البنية التحتية الستيعاب العواصف املطرية التي 

تعرضت لها البالد.
املجلس يصوت على تكليف امل��راف��ق العامة 
التحقيق في تداعيات عاصفة األمطار وذلك ملدة 3 

أشهر. »موافقة عامة«
وت��ال األم��ني العام طلب تشكيل جلنة حتقيق 
بخصوص ال��ق��رارات ال��ص��ادرة م��ن هيئة ذوي 
اإلعاقة ل��ذوي االحتياجات اخلاصة بخصوص 

مدعي اإلعاقة وإعادة التقييم.
- صفاء الهاشم: ال داع��ي لهذه اللجنة فهناك 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة وقطعنا شوطا 

طويال.
- م��رزوق الغامن: املوافق على الطلب يرفع 

إيده.
6 من 36، عدم موافقة.

وتال األمني العام طلبا آخر تشكيل جلنة حتقيق 
في ش��أن استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة 

اخلطوط اجلوية الكويتية.
- د. جمعان احل��رب��ش: تقدمت السيدة رشا 
ال��روم��ي باستقالتها وك��ت��اب االستقالة مسبب 
بأسباب نريد معرفتها وكانت االستقالة مقدمة 

لوزير معني وقبلت من وزير ثاني.
- أحمد الفضل: أرف��ض حتويلها إل��ى جلنة 
حماية امل��ال العام وأسباب استقالتها ليس به 
شبهة تعدي على املال العام فأرجو التصويت على 

تشكيل جلنة في هذا الشأن.
- س��ع��دون ح��م��اد: ه��ن��اك طلب أق���دم وأشمل 

بتشكيل جلنة خاصة.
- عبدالكرمي الكندري: نصوت على اللجنة 

املشكلة سلفا وهي الدائمة.
- عبدالوهاب البابطني: ال فرق بني الطلبني، 
لكن ال توجد ثقة في التعامل بني النواب فهاك جلنة 
دائمة بها مواضيع دائمة ونحن مستعدون على 

مناقشة الطلب بكل شفافية وحيادية. 
- محمد الهدية: ال نشكك في أعضاء جلنة حماية 
امل��ال العام لكن ليس كل أم��ر يتحول إل��ى جلنة 

حماية املال العام، فاللجنة عليها ضغط كبير.
- م��رزوق الغامن: كل األخ��وة األفاضل آراؤهم 

حتترم واألشمل هو تشكيل اللجنة اخلاصة.
- جمعان احلربش: كنت أول من أعلن عن هذا 
املوضوع، وكل ما تخرج قضية يصير ضغط من 
بعض األطراف لتعطيل التحقيق وأقول للوزيرة 
هذا امللف وملف كاسكو وأسباب االستقالة، وملف 
املساعدات االجتماعية إذا ما تعاملت الوزيرة معها 
بسرعة فستكون مادة للمساءلة السياسية لوزيرة 

الشؤون.
- يوسف الفضالة: املفترض أن نصوت على 

اللجنة األصل.
وج��رى التصويت ن��داء ب��االس��م على تشكيل 
جلنة خاصة للتحقيق في أسباب استقالة رشا 
الرومي ، احلضور 54، موافقون 31، غير موافقني 

22، ممتنع 1.
وترشح للجنة صالح عاشور وعسكر العنزي 
ون��اي��ف امل���رداس وخليل الصالح ود. جمعان 

احلربش، ومت تزكية األعضاء اخلمسة.
وتال األمني العام طلب بتحقيق في جتاوزات 
واملخالفات املالية واإلداري���ة للجهات التابعة 
ل��وزارة اإلعالم وخاصة امللجس الوطني للثقافة 
ومنها ما ورد في االستجواب املقدم لوزير اإلعالم، 
وك��اف��ة ال��ت��ج��اوزات ال���واردة ف��ي تقارير دي��وان 
احملاسبة م��ع تكليف جلنة حماية امل���ال العام 
بالتحقيق في هذا اخلصوص ويقدم التقرير خالل 

شهرين.
- محمد الدالل: ال بد أن تعالج السلبيات في 
وزارة اإلعالم وأن يتم التحقيق في التجاوزات 

املالية واإلدارية.
- الشيخ محمد العبدالله: قمنا بتحليل 
مضامني االس��ت��ج��واب ومت تشكيل جل��ان في 
مؤسسات اإلع���الم للتأكد م��ن صحة م��ا ورد 
ومعاجلة أوجه القصور وعلى استعداد لفتح 
كل ما لدينا من بيانات وملفات وال مانع من 

املوافقة على الطلب. 
وت��ال األم��ني العام طلبا بشأن التحقيق في 

تعيينات النيابة العامة األخيرة. 
- خليل الصالح: هناك معايير عنصرية 
و»جبيلنا« وزي���ر ال��ع��دل إذا وق��ع على هذه 

التعيينات فسوف نحاسبك.
- صفاء الهاشم: غير ه��ذا كله احلكومة ال 
تدري، ملاذا حترمون الكويتيني أن يكونوا وكالء 
نيابة؟ ملاذا يعزلون؟ ملاذا ال يقبلون األوائ��ل؟ 
ملاذا هذه التعيينات الوزارية؟ وملاذا ال تعينون 

وكيالت نيابة؟
- د. جمعان احلربش: األخ وزير العدل هناك 
مجموعة من أبناء الكويت قدموا وأع��رف أن 
السن 25 هل رفع هذه السنة إلى 27؟ وهل ُقبل 
اثنان أو خمسة من أبناء املستشارين؟ وكذلك 

التقدير فهل هذه املرة نزل التقدير إلى جيد؟
- صالح عاشور: الكل غير راضي عن النتائج 
وهناك متييز في قضية القبول، نحن ننحى 
منحى خطير في إدارة شؤون البلد وال يريدون 
أن يتم مناقشة القضية حت��ت قبة عبدالله 

السالم.
- عبدالله ال��روم��ي: امل��وض��وع حساس وال 
ي��س��أل فيه وزي���ر ال��ع��دل، ه��ذه جلنة مشكلة 
قضائيا اختارت قد يكون هناك أخطاء وهناك 
باب للتظلم من هذه القرارات أمام القضاء، لكننا 
اآلن كأننا نحقق مع القضاء، املوضوع دقيق، 

لنلتزم بالدستور.
- وزي��ر العدل فالح العزب: آثرنا الصمت 
فحملونا وزر النوايا ونريد النظر في التظلمات 
املقدمة في ه��ذا امل��وض��وع ونأخذ ال��ق��رار ومن 
حيث املبدأ موافقون على اللجنة ونطلب تأجيل 

التصويت للغد .
- مرزوق الغامن: ترفع اجللسة إلى الساعة 

التاسعة من صباح اليوم األربعاء.
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