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تسلّم دعوة اجلبوري للمؤمتر البرملاني للدول اإلسالمية في العراق

الغامن يشيد بنيل خدمة »ساهم في التشريع« جائزة خليجية

واستقبل الرئيس الغامن في 
مكتبه امس املفوض السامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
انطوني����و غوتيريس، وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله.
وثّمن الغامن الدور الذي قام 
به غوتيريس خالل فترة عمله 
باملفوضية وجهوده املبذولة 
في خدمة القضايا االنسانية، 
مؤكدا ح����رص الكويت على 
تقدمي الدعم الكامل لكل ما من 
شأنه املساهمة في خدمة جميع 

امللفات االنسانية.
من جهته، اشاد غوتيريس 
بدور الكويت االنساني جتاه 
الالجئني السوريني وتضامنها 
مع الضحايا وما يعاني منه 
الالجئون وتوجيه الرأي العام 
الدولي نحو تلك القضية الى 
جانب مساهماتها االنسانية 
السخية لرفع املعاناة عن كاهل 
املاليني من املتضررين حول 
العالم.  وحضر اللقاء املدير 
العام ملنطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا في مفوضية 
االمم املتحدة لشؤون الالجئني 
أمني عوض واملدير االقليمي 
للمفوضي����ة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي باإلنابة نبيل 
عثمان ورئيس مكتب مفوضية 
شؤون الالجئني في الكويت 

د.حنان حمدان.
كم����ا اس����تقبل الغامن في 
مكتبه امس سفير جمهورية 
العراق ل����دى الكويت محمد 
حس����ني بحر العلوم.وسلم 
السفير بحر العلوم الرئيس 
الغامن دعوة رسمية من رئيس 
مجلس النواب العراقي سليم 
اجلبوري حلض����ور مؤمتر 
احتاد مجالس الدول االعضاء 
في منظمة التعاون االسالمي 
املقرر عقده في بغداد في 20 

من يناير املقبل.

املجتمعية والتفاعل الشعبي 
مع أعمال مجلس االمة«.

وحث الغامن موظفي االمانة 
العامة ملجلس األمة على بذل 
املزيد من اجلهد لتطوير العمل 
في االمانة وترجمة الكثير من 
االفكار اخلالقة ووضعها موضع 
التنفيذ، مؤكدا دعمه ونواب 
االمة لكل تلك االفكار واملبادرات 
التي تصب في صالح تعزيز 
العمل الدميوقراطي وترسيخ 

مبدأ املشاركة املجتمعية.

أشاد رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغ����امن بنيل خدمة 
»ساهم في التش����ريع« التي 
تقدمها األمانة العامة ملجلس 
األمة عبر موقعها االلكتروني 
جائزة تقديرية عن فئة )افضل 
مشروع للمشاركة املجتمعية( 
في الدورة الرابعة للحكومة 
االلكتروني����ة ل����دول مجلس 
التعاون اخلليجي والتي اقيمت 

في املنامة االسبوع املاضي.
ج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحافي للغامن عقب استقباله 
أمني ع����ام مجلس األمة عالم 
الكندري واالمني العام املساعد 
لقطاع االع����الم عبداحلكيم 
السبتي ومدير ادارة االعالم 
امل املطوع ومدير ادارة الدعم 
االستش����اري واملتابعة هناء 
الهاجري حيث قاموا بتسليم 
الغامن اجلائزة.وقال الغامن »ان 
خدمة »ساهم في التشريع« هي 
خطوة ريادية تستهدف اشراك 
املواطنني في عملية التشريع 
النيابي وذلك من خالل اتاحة 
الفرصة لهم الكترونيا بوضع 
مقترحاتهم وتعديالتهم على 
التشريعات التي تناقشها جلان 

مجلس األمة املختلفة«.
وأضاف الغامن »ان خدمة 
)ساهم في التشريع( تصب 
في صالح تعزيز املش����اركة 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعالم الكندري وأمل املطوع وهناء الهاجري

ردود فعل النواب على قبول استقالة اجلسار وتدوير العمير

األمانة العامة أقامت ورشة حول رؤيتها وأهدافها اإلستراتيجية
بحضور أمني عام مجلس 
األمة عالم الكندري أقامت 
األمانة العامة للمجلس أمس 
ورشة عمل ملناقشة الرؤية 
واألهداف االس����تراتيجية 
حاضر فيه����ا األمني العام 
املوارد  املس����اعد لقط����اع 

البش����رية إمي����ان البداح، 
املبن����ى اجلديد  وذلك في 

لألعضاء.
وق����ال أمني عام مجلس 
األم����ة عالم الكن����دري في 
إن  الورشة  كلمة له خالل 
األمانة تسعى إلى أن تكون 

منوذجا يحتذى من خالل 
أداء دورها بتميز في مجاالت 
تقدمي الدعم الفني واإلداري 
والتقني ألعضاء املجلس.

وأضاف أن هذه الورشة 
إلى تعريف األمناء  تهدف 
العامني املساعدين ومديري 

اإلدارات برؤية األمانة في 
الفترة القادمة ورس����التها 
والقيم التي تتبعها في أداء 
أعمالها إلى جانب الس����بل 
التي من شأنها أن تعكس 
ص����ورة إيجابي����ة للعمل 
البرملاني داخ����ل وخارج 

دولة الكويت.
وأكد الكندري على أهمية 
إش����راك مدي����ري اإلدارات 
في هذه الورش����ة لكونهم 
القرار  اتخاذ  مشاركني في 
باألمان����ة العام����ة ملجلس 

األمة.

املتنافسة للحصول على سعر 
اقل من السعر املعروض حفاظا 

على املال العام.
وأضاف النائب الظفيرى 
في تصري���ح صحاف���ي: ان 
تقدمي الوزير م.احمد اجلسار 
الستقالته ليدلل دون ادني شك 
ان هن���اك خلال وهو ما جعله 
يقبل على تقدمي اس���تقالته 
حتاش���يا للمواجه���ة مطالبا 
الوزير العمير بسرعة التجاوب 
بإصالح م���ا تضمنته محاور 
اس���تجواب النائب سعدون 
حماد اخلاصة مببنى مشروع 

املطار.
واضاف النائب الظفيرى 
ان طرح املش���روع كممارسة 
بني أربع شركات رفع السعر 
الى 1.312 ملي���ار وهو بدوره 
ما يس���تلزم مراجعة جميع 
االجراءات والتثبت من السعر 
والتكلفة احلقيقية للمشروع، 
مع ضرورة االخذ في االعتبار 
اعادة النظر في جميع االجراءات 
التي متت خاصة كما س���بق 
وذكرن���ا ان تق���دمي الوزي���ر 
اجلسار يثبت ان هناك خلال 
في االج���راءات وهو ما دعاه 
لالنسحاب من املواجهة ألنه 
يدرك طبيعية التجاوزات في 

هذا املناقصة.
وأك���د النائ���ب الظفيرى 
في ختام حديثه ان مش���روع 
توسعة املطار وطريقة طرحه 
ش���ابه العديد من التجاوزات 
والتعديات على االموال العامة 
مؤكدا ان لالموال العامة حرمتها، 
وحمايتها والذود عنها واجب 

على كل مواطن.

هيئة الزراعة

وأكد النائب خليل الصالح 
أن قرار تدوي���ر وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي 
العمير م���ن وزراة النفط إلى 
وزارة األش���غال ليس نهاية 
املطاف بشأن التجاوزات التي 
حوتها صحيفة اس���تجواب 
الوزير سواء على صعيد ملف 
القطاع النفطي أو الهيئة العامة 

للزراعة.
وش���دد الصال���ح على أن 
مس���ؤولية تل���ك التجاوزات 
انتقلت إلى الوزير اجلديد أنس 
الصالح وعليه أن يثبت جدية 
في معاجلتها ال سيما أن الغاية 
من الوصول إلى اس���تجواب 

العمي���ر كان���ت حلحلة هذه 
القضايا وحفظ املال العام.

وأض���اف: »نترقب حزمة 
إجراءات حكومية تتناس���ب 
وحجم امللف���ات الثقيلة التي 
ارتقت إلى مس���اءلة العمير، 
وسنكون عونا في حال أثبتت 
احلكومة جديتها في حتريك 
املياة الراكدة وقفل حنفية الهدر 

في املال العام«.
وقال الصال���ح »إنه حان 
الوقت أن يتم استرداد احليازات 
الزراعية التي منحت لشركات 
وشخصيات بغير وجه حق، 
وسنتابع هذا امللف في ضوء 
التعه���دات املس���تمرة لهيئة 
الزراعة مبعاجلة امللف والتي 

لم تف بها حتى اآلن«.
وأع���رب ع���ن تطلعه إلى 
مرحلة جديدة ترقى إلى حجم 
التعاون النياب���ي الذي أبداه 
مجلس األمة منذ انطالق دور 
انعقاده األول مشددا على أن 

استخدام األدوات
الدس���تورية يظ���ل حقا 
أصيال متى ما ارتأينا احلاجة 

الستخدامه.

االستقالة ليست هروبًا

النائب  من جهته، ق���ال 
راكان النصف ان اس���تقالة 
وزير االشغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء م.احمد اجلسار 
التعد هروبا من االستجواب 
املقدم إليه، الفتا الى ان تقدمي 
اجلسار الس���تقالته سبق 

تقدمي االستجواب إليه.
وبني النصف في تصريح 
للصحافيني، ان املس���اءلة 
السياس���ية للوزير د.علي 
العمير الزالت قائمة وتدويره 
ال ينهيها، مشيرا الى محاسبة 
الوزير سياسيا، قائال: عندما 
ارى الوزي���ر علي���ه موقف 
سياسي فأنا احاسب الوزير 
سياسيا، وال احاسبه على 

الوزارة التي توالها فقط.
النص���ف »مازلت  وقال 
اتابع توصيات جلنة التحقيق 
الزراعية،  ف���ي احلي���ازات 
واذا كان هناك اي خلل في 
العمير  تنفيذه���ا، فالوزير 
هو من يتحمل املس���ؤولية 
اذا لم  السياس���ية كامل���ة 
تنفذ هذه التوصيات، وذلك 
من باب اإلدانة السياس���ية 

للعمير«.

القضيبي أن تدوير الوزير د. 
علي العمير من وزارة النفط 
نزع فتيل األزمة التي افتعلها 
مع القيادات النفطية وأوقف 
التدخالت غي���ر املقبولة في 
القطاع النفطي، مؤكدا أن امللفات 
التي أثارها خالل عهد الوزير 
العمير ستكون محل متابعة 
ومحاسبة ال سيما فيما يتعلق 

مبناقصة األنابيب النفطية.
وقال النائب القضيبي في 
تصريح صحافي امس ان الوزير 
العمير لألسف خرج من الوزارة 
دون أن يحيل أحدا من القيادات 
النفطية الى النيابة العامة بناء 
على تصريحه السابق والشهير 
»أرباب املناقصات املليارية«، 
الفتا الى أن هذا يؤكد ما ذهبنا 
اليه أن التصريح ليس سوى 
لالستخدام السياسي وليس 
حقائق في القط���اع النفطي، 
مجددا الق���ول بأنه كان يريد 
أن يضع يده بيد الوزير العمير 
حملاسبة من أسماهم الوزير ب� 
»أرباب املناقصات املليارية« 
ولكنه لألس���ف لم يجب عن 
األسئلة البرملانية التي وجهت 

له في هذا الصدد.
وشدد النائب القضيبي على 
أن اخلالف مع الوزير العمير 
هو سياس���ي وفن���ي وليس 
شخصيا، مؤكدا في الوقت ذاته 
أنه سيمد يد التعاون للوزير في 
تطوير واصالح وزارة األشغال، 
وستكون يد احملاسبة قائمة 
في حال التقصي���ر وارتكاب 

األخطاء.

مناقصة المطار

من جهت���ه، طالب النائب 
د.منص���ور الظفي���رى وزير 
االشغال د.على العمير بضرورة 
مراجعة جميع االجراءات التي 
متت حيال مناقصة توسعة 
املطار وضرورة إلغائها بعد ان 
اتضح وجود فارق كبير بالسعر 
وصل الى 500 مليون دينار ما 
يستلزم فتح املجال للشركات 

جدد النائب سعدون حماد 
تأكي���ده اس���تمرار متابعته 
حمل���اور اس���تجوابه لوزير 
االشغال م.احمد اجلسار الذي 
تقدم باس���تقالته وعني وزير 
النفط د.علي العمير بدال عنه 
وزيرا لألشغال مشيرا إلى ان 
استجوابه قائم في حال عدم 
جتاوب العمير في إصالح ما 
تضمنته محاور االستجواب 
الثالثة اخلاصة مببنى مشروع 
املطار.وأشار حماد في تصريح 
للصحافيني أمس الى ان وزير 
االش���غال لم يستطع صعود 
املنصة النه غي���ر قادر على 
الرد على محاور االستجواب 
وصعوده املنصة يعتبر انتحارا 

سياسيا.
ولفت حماد الى مش���روع 
مبن���ى املطار ال���ذي يتابعه 
إبان فترة الوزير األس���بق م. 
عبدالعزي���ز االبراهيم الذي 
اقتنع مب���ا عرضته عليه من 
مستندات وقام بإلغاء مناقصة 
املطار بعد ان اتضح له وجود 
فارق كبير بالسعر وصل الى 
500 مليون دينار.وأضاف ان 
الوزير احمد اجلسار لم يتبع 
خطوات الوزير االبراهيم الذي 
سبقه وقام بطرحها كممارسة 
بني أربع ش���ركات منها رفع 
السعر الى مليار و312 مليونا 
وهو السعر الذي أعلنته قبل 
يوم من فتح املظاريف، وبناء 
عليه قدمت استجوابي لوزير 
االش���غال الذي قدم استقالته 
وس���نتابع مع الوزير اجلديد 
معاجلة محاور االس���تجواب 

للمحافظة على املال العام.
وطالب حماد الوزير العمير 
مبتابعة محاور االستجواب 
وفتح املجال للشركات حتى 
نحص���ل على س���عر اقل من 
الس���عر املعروض السيما ان 
هناك مشروع توسعة املطار 
للطيران املدني مبيزانية تبلغ 
60 مليون دينار، مما يعني ان 
السعر احلقيقي ملشروع املطار 
يبلغ 600 مليون دينار وبذلك 
لدى الوزي���ر العمير جتربة 
بالسعر ملشروع الطيران املدني 
الذي كشف السعر، وعليه يعيد 
النظر في الس���عر احلقيقي 

للمناقصة .

تدوير العمير

من جانبه، أكد النائب أحمد 

خليل الصالحد.منصور الظفيريراكان النصفأحمد القضيبيسعدون حماد

النائب د.يوس����ف  ق����ال 
الزلزل����ة: ه����ذه أول م����رة 
بتاري����خ موان����ئ الكوي����ت 
يصل عدد السفن املنتظرة 
للتفريغ في ميناء الشعيبة 
الى 52 سفينة ألن من واقع 
األرق����ام الرس����مية ان اكبر 
ع����دد من الس����فن املنتظرة 
خالل الس����نوات املاضية لم 
يتجاوز 6 س����فن فقط، وما 
ذكره املوظفون املخلصون 
في ميناء الشعيبة ان الوضع 

الكت����اب والتي  في مع����رض 
حتتوي على صور وإيحاءات 
مخلة ب����اآلداب. وأكد العتيبي 
في تصري����ح صحافي: تابعت 
وبكل اسف محتويات تلك الكتب 
والصور واحلوارات املنشورة 
بداخلها وهي حوارات وصور 
تخل باآلداب وتشكل خطرا على 
افكار الناش����ئة في هذه الفئة 
العمرية التي يجب أن نهتم بها 

ونلتفت إليها.
وأضاف العتيبي: س����معنا 
تصريح وزير االعالم في افتتاح 
معرض الكويت للكتاب والذي 
يؤكد فيه الوزير أن هذا املعرض 
يعد تظاهرة ثقافية مهمة في 
اخلريط����ة الثقافي����ة للعال����م 
العربي، ولكن لالسف ما رأيناه 
ال يعكس تلك الصورة وال يحقق 
الهدف املنشود من املعرض بل 
وينشر افكارا بعيدة كل البعد 

عرضت في معرض الكتاب

الزلزلة: 52 سفينة تنتظر إذن التفريغ في »الشعيبة«

العتيبي ُيطالب وزير اإلعالم مبتابعة
 إيحاءات مخلة باآلداب في معرض الكتاب

املعيوف يحّذر احلمود من انتشار 
قصص أطفال حوت حوارات جنسية

وصل الى مرحلة الكارثة التي 
قد يتبعها فقدان القدرة على 
االلتزام بالقانون الدولي الذي 
يستوجب ترك مساحات امان 
للسفن، وعليه فإن املطلوب 
من مجلس الوزراء ان يجتمع 
اجتماعا طارئا اآلن حلل هذه 
الكويت  التي جعلت  األزمة 
في مؤخرة دول العالم على 
املوانئ، وقلناها  مس����توى 
يا سمو الرئيس حان وقت 

تعديل حكومتك.

عن مجتمعنا واخالقنا وعاداتنا.
وتابع انه عل����ى وزير اإلعالم 
متابعة القضية ال سيما ان كل 
الكت����ب املعروضة في معرض 
الكتاب من املفترض ان تخضع 
للجنة رقابة تدقق في فحوى 
الكتب وعناوينه����ا وصورها 
وكلماتها، اال انه وبعد انتشار 
هذه الكتب وعرضها ثبت لدينا 
ان هناك تقصي����را في الرقابة 
املسبقة على الكتب يتحمل وزير 

اإلعالم مسؤولية تتبعه.
وطالب العتيبي وزير االعالم 
بتشكيل جلنة حتقيق ملعرفة 
كيف عرض����ت تلك الكتب من 
دون ان متر على جلنة الرقابة 
املس����بقة ومعرفة دور النشر 
التي روجت ملثل هذه القصص 
والكت����ب املنافي����ة لألخ����الق 
والشريعة اإلسالمية ومبادئ 

مجتمعنا الكويتي احملافظ.

طالب النائب فارس العتيبي 
وزير االعالم الش����يخ سلمان 
احلمود بض����رورة متابعة ما 
نشر في بعض الكتب املعروضة 

وجه النائب عبداهلل املعيوف حتذيرا ش��ديد اللهجة لوزير االعالم 
الش��يخ سلمان احلمود بصفته مس��ؤوال عن معرض الكتاب، جاء 
ذلك على خلفية انتشار بعض كتب وقصص االطفال التي عرضت 
مؤخ��را في معرض الكتاب واحتوت على صور وحوارت جنس��ية 
مخلة باآلداب واالخالق العامة. وطالب املعيوف الوزير احلمود باتخاذ 
 اجراءات جدية وصارمة ضد من سمح بدخول هذه الكتب الى املعرض 

واال فسنستخدم أدواتنا الدستورية حملاسبة الوزير.

د.يوسف الزلزلة

فارس العتيبي

عبداهلل املعيوف

طنا يثمّن جهود اجلسار
من جانبه، ثم���ن النائب محمد طنا اجلهود التي 
بذلها وزير الكهرباء الس���ابق م.أحمد اجلسار قائال: 

أدى األمانة وهو من األكفاء، وخدم دولته.

القضيبي والنصف يشيدان بتوقيع اتفاقية
تبادل املطلوبني بني الكويت وبريطانيا

أشاد عضو مجلس األمة النائب أحمد القضيبي 
بتوقي����ع اتفاقية تب����ادل املطلوبني بني الكويت 
وبريطانيا مذكرا بالدور الذي لعبته الديبلوماسية 
البرملانية في التسريع بهذا األمر وخاصة خالل 
الزيارة التي قام بها رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن والوفد البرملاني املرافق له في س����بتمبر 
املاضي.وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي 
»توقيع االتفاقية التي طال انتظارها كانت مطلبا 
كويتيا حثيثا وكانت القضية األهم التي طرحناها 
مع كل املسؤولني البريطانيني لدى زيارتنا لها قبل 
شهرين، حيث أكد الغامن والنواب الذين التقوا 
اجلانب البريطاني عدم قبول الكويتيني بأن تظل 
بريطانيا مالذا آمنا لكل من تعدى على القانون 

الكويتي أو انتهك حرمة املال العام«.
وأش����ار القضيبي الذي كان من ضمن الوفد 
النيابي الذي بحث االتفاقية مع اجلانب البريطاني 
في لندن إلى أن قضية اتفاقية تبادل املطلوبني 
بني بريطانيا والكويت كانت قضيتنا األساسية 
في مباحثات رئيس مجلس األمة والوفد النيابي 
املرافق له مع رئيس مجلس العموم جون بيركو 
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس العموم 
كريس بالنت ونائب����ة رئيس مجلس اللوردات 
باتريش����يا موريس وزعي����م األغلبية احملافظة 

مبجلس العموم كريس غرايلنغ ووزير اخلارجية 
فيليب هاموند«.

واض����اف »ان اجلهد البرملاني الذي بذل بهذا 
الش����أن اكمل اجلهد احلكومي الذي مت تدشينه 
لتسريع توقيع االتفاقية وان هذا التعاون وهذا 
التناغم بني التحرك احلكومي والديبلوماس����ية 
البرملانية هو الذي كنا ننادي به دائما ونسعى 
إلى تعزيزه«.من جانبه قال النائب راكان النصف، 
إن توقي����ع اتفاقية بني الكويت وبريطانيا وهو 
ما تسمى »باألحرف األولى«، في التعاون مبجال 
تبادل تسليم املجرمني، تعد جناحا لزيارتنا من 
خالل مشاركتنا في الوفد البرملاني برئاسة رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن إلى لندن في سبتمبر 

املاضي، للحث على توقيع هذه االتفاقية.
وقال النصف نتمنى أن تنهي هذه االتفاقية 
مس����ألة مالذ كل مجرم وكل سارق للمال العام 
إلى لندن، موضحا أن لندن هي قبلة للس����ياحة 
ولالقتصاديني، ويجب اال تكون قبلة لس����راق 
املال العام، خصوصا ان هؤالء املجرمني واشهر 
سارقي الكويت يحظون في بالدنا مبحاكمة بدرجة 
عالية من الشفافية وبثالث درجات تقاض فضال 
عن حقهم في حرية التعبير والدفاع عن النفس 

وتوكيل محامي.

اجليران: إظهار حتويل بعض موظفي »الكويتية« 
إلى احلكومة كقطع لألرزاق مخالف للواقع

ويطالب بالعودة للشركة.
5 � اشهار الشركة متأخر بسبب 
وجود هؤالء املوظفني، حيث ان 
اشهارها سيحول العالقة بني 
املوظف والش���ركة الى عالقة 
عمالية وسيكون التعامل مع 
هؤالء املوظفني مضطربا وغير 
صحيح مع استمرار وجودهم 

في الشركة.
6 � احد اهم أهداف هذا القانون 
هو تخفيف عبء الرواتب على 
الشركة حتى تتمكن من التحول 
الى الربحية وايضا فتح باب 
التوظيف للخريجني املتفوقني 
اجلدد، بحيث تكون أعدادهم 
متوافقة مع احلاجة التشغيلية 
للشركة من دون تضخم، وحتى 
ترتقي الى مصاف الش���ركات 
الرائ���دة، وهو ما ب���دأت في 
حتقيقه ادارة الش���ركة حتى 
اليوم وهو واضح من البيانات 

املالية.

أشار النائب د.عبدالرحمن 
الى مطالبات بعض  اجليران 
النواب برفع الظلم عن املوظفني 
في ش���ركة اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة يغف���ل احلقائ���ق 

د.عبدالرحمن اجليران

التالية:
1 � التح���ول للحكومة يحفظ 
حق املوظف حتى التقاعد عند 
65 سنة بالراتب وجميع املزايا 
التي يتمتع بها في الشركة من 

دون استثناء.
2 � إظه���ار حتوي���ل املوظفني 
للحكومة مبظهر قطع االرزاق 
وتش���تيت للعوائ���ل خالفا 

للواقع.
3 � االختيار خاص بالشخص 
وليس للش���ركة سواء اختار 
البقاء في الشركة  او  التقاعد 

او التحول للحكومة.
4 � فت���ح ب���اب االختي���ارات 
للموظف���ني اله���دف منه منح 
الفرصة بالتس���اوي جلميع 
املوظفني، لذل���ك قد يأتي من 
اختار التقاعد ويطالب بالعودة 
للشركة أس���وة مبن بقي الى 
اليوم ليتحول للحكومة، وقد 
يأتي من مت حتويله للحكومة 

حماد: مستمر 
في متابعة محاور 

استجواب وزير 
األشغال السابق

القضيبي: تدوير 
العمير من »النفط« 

نزع فتيل األزمة

الظفيري: استقالة 
 اجلسار تدل 

على وجود خلل

الصالح: قرار تدوير 
العمير ليس نهاية 

املطاف

النصف: استقالة 
اجلسار ليست 

هروبًا من 
االستجواب


