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ال����وزراء. واكد  رئيس مجلس 
العدس����اني ان االس����تمرار في 
ارتفاع مؤش����ر الفساد وتراجع 
البلد والتدهور في جميع املجاالت 
رغم وجود الفوائض املالية اما ان 
يكون امرا متعمدا او انه ناجت عن 
االهمال. وطالب النائب عبداهلل 
التميمي عدم االلتفاف على محاور 
االس����تجواب واخللط مع امور 
اخرى مثل صراع »الش����يوخ«، 
مضيفا: نحن نتكلم عن قضيتك 
عندما صرحت بانك تتسلم امواال 
ومساعدات من رئيس الوزراء 
وتقوم بتوزيعها، واذا كنت ترى 
ان الش����يوخ اعلى منك منزلة، 
فبالنسبة لي � باستثناء صاحب 
السمو االمير � كل شيخ نفسه 
وال فرق بني الشيوخ واملواطنني 
وحتى الوافدين، ألن الدستور 
نص على ان الكل سواسية في 
احلقوق والواجبات، لذلك ارى 
ان راسي براس الشيخ. وشدد 
على انه على عالقة له بصراع 
الشيوخ امنا يتحدث عن تدهور 
وضع البلد بسبب نواب من امثال 
النائب عبداهلل التميمي يدافعون 

عما جاء فيه. وأضاف: رمبا يرى 
البعض ان الشيخ جابر املبارك 
ليس مسؤوال عن حالة التردي 
السياسي في البالد، أو ان هذا 
البعض يرى انه ال وجود لهذا 
التردي في مختلف القطاعات، 
إال انه من غير املقبول السكوت 
على م����ا أعلنه أحد النواب عن 
تلقيه أمواال من مجلس الوزراء 
وال ميكن القبول بتجاهل هذه 
املسألة بحجة انها أموال نهبت 
ملساعدة الناس. وأعرب الكندري 
عن أسفه إلطالق بعض النواب 
ألفاظا وأوصاف����ا بحق مقدمي 
االستجواب »نربأ بأنفسنا عن 
الرد عليها ألننا نحترم أنفسنا 
ونحترم البرملان«، وقال: »لن 
ننجر الى التصاريح التي تبعدنا 
ع����ن الهدف احلقيق����ي لدورنا 
البرملاني«. وأض����اف: من يرد 
التحدث الينا فليكن ذلك داخل 
قاعة عبداهلل السالم وليس عبر 
وسائل اإلعالم، وحينها سنكون 
مستعدين للرد. وأكد ان القضايا 
ال����واردة في االس����تجواب هي 

3 � ما عدد الكتب واإلصدارات 
التي مت الترخيص لها في هذا 
املعرض؟ وما التوصيات التي 
اتخذتها اللجنة املكلفة بذلك؟ 
يرجى تزويدنا بكشوف الكتب 
املرخص لها وصورة عن تقرير 

توصيات اللجنة.
4 � هل مت رفض التصريح 
إلص����دارات مت عرضه����ا لدى 
اللجنة؟ وما أس����باب رفضها؟ 
يرجى تزويدن����ا بالكتب التي 
مت رفضها مع ش����رح أس����باب 

الرفض.
6 � هل مت الترخيص لكتب 
تتعارض مع قان����ون الوحدة 

الوطنية؟ وما عددها؟
7 � ما االسس القانونية التي 
مت التصريح جلمعية االصالح 
االجتماعي على ضوئها بتنظيم 
هذا املع����رض؟ وملاذا يختصر 
التصريح لهذه اجلمعية فقط؟

8 � هل مت الس����ماح بعرض 
كتب لم تصرح لها الوزارة؟ وما 
االجراءات التي سيتم اتخاذها 
ضد دور النشر واملكتبات التي 

روجت لهذه الكتب؟
9 � ما الذي ستقوم به وزارة 
االعالم جتاه دور النشر والتوزيع 

بتفهمه لدواعي قضية الشهيد 
الوعالن ومالبساتها، االمر الذي 
ادى الى تدخله مباشرة وانهاء 
املوضوع مبا يرضي اس���رته 

الكرمية.
واضاف العدواني ان الشهيد 
راشد الوعالن بذل اغلى ما ميلك 
في سبيل الدفاع عن الكويت 
واهله���ا وال ميك���ن نس���يان 
تضحيته واخوانه الشهداء، 
ولذا فإن التدخل النهاء قضيته 

اقل ما ميكن تقدميه.

طالبهم بإبداء آرائهم بعد سماع الطرفني

العدساني: نواب حتولوا إلى محامني 
عن احلكومة بهدف خلط األوراق

الكندري: االستجواب حق 
وأستغرب ردود فعل بعض النواب

التميمي: هل رخصت »اإلعالم« 
معرض الكتاب اإلسالمي؟

العدواني يشكر وزير الداخلية 
إلنهاء قضية الشهيد الوعالن

عن احلكومة في احلق والباطل، 
مؤكدا ان املطلوب اآلن اما ان يكون 
التميمي صادقا ويثبت ان هناك 
نوابا آخرين يتلقون مساعدات 
واما ان يكون كاذبا وليس صادقا 
في نقل املعلومة، مبينا انه من 
غي����ر املقبول ان يق����دم رئيس 
الوزراء االموال لنواب يفترض 
ان يراقبوا اداءه، وان املفترض ان 
يوجه املساعدات بشكل مباشر الى 

اجلهات املعنية دون وسطاء.

من صلب واختصاص رئيس 
احلكومة، كم����ا ان وزراء عدة 
مس����ؤولون معا في قضية أو 
أكثر، وبالتالي هي مس����ؤولية 
رئيس الوزراء، مشددا على اننا 
لن نسمح ألحد بسلب سلطاتنا 
الرقابية ولن تكون بدعة شطب 
محاور من االس����تجواب عرفا 

دستوريا نورثه ملن بعدنا.

الت����ي خالفت قان����ون الوحدة 
الوطنية؟ وهل ستتم احالتها 

للنيابة العامة؟
10 � هل سيتم اتخاذ اجراءات 
قانونية جتاه اجلمعية املنظمة 

لهذا املعرض؟ وما هي؟
11 � مب����ا أن معرض الكتاب 
املذكور يس����مى باإلس����المي، 
هل يتم الس����ماح بعرض كتب 
م����ن كل التوجه����ات واملذاهب 

االسالمية؟

رفض النائب رياض العدساني 
حتول بعض النواب الى محامني 
عن احلكومة ومحاولتهم خلط 
االوراق م����ن خالل احتس����اب 
االس����تجواب املقدم م����ن قبله 
والنائب����ني عبدالكرمي الكندري 
وحسني قويعان لرئيس الوزراء 
على انه من ضمن صراع الشيوخ. 
وقال العدس����اني، في تصريح 
للصحافيني ف����ي مجلس االمة: 
نقول للن����واب الذين هاجمونا 
لم يعينكم احد لتكونوا محامني 
عن احلكوم����ة، وبإمكان رئيس 
ال����وزراء ان يرد عل����ى محاور 
االس����تجواب على املنصة، اما 
بعض وسائل االعالم التي ذكرت 
ان عدد العاطلني عن العمل 11 الف 
مواطن ان التقرير الصادر عن 
االدارة املركزية لالحصاء يشير 
الى ان حج����م البطالة بلغ اكثر 
م����ن 19 الف مواطن، وذلك وفقا 
لبيانات ديوان اخلدمة املدنية، 
فضال عن وجود كثيرين لم يتم 
تسجيلهم لعدم استيفاء الشروط، 
وبالتالي ال ميكن جتاهل البطالة 
التي يتحمل مسؤوليتها سمو 

أك����د النائ����ب د.عبدالكرمي 
الكندري حق النواب في استخدام 
االس����تجواب كإحدى األدوات 
الدس����تورية التي ال ينازعهم 
فيها أحد، معربا عن استغرابه 
من ردود فع����ل بعض النواب 
»املتعجلة« على االس����تجواب 
املق����دم من����ه والنائبني رياض 

العدساني ود.حسني قويعان.
وأضاف ف����ي تصريح الى 
الصحافيني انن����ا كنا نأمل ان 
ينتظر النواب ليوم مناقش����ة 
االس����تجواب كي يبدوا آراءهم 
بعد االستماع الى مقدمي املساءلة 
وردود رئيس احلكومة، مشيرا 
الى ان هناك قناعات مسبقة لدى 
البعض جتاه أي أداة دستورية 

أعلى من السؤال البرملاني.
وقال ان االستجواب موجه 
الى رئيس الوزراء وليس الى 
النواب الذي����ن تهافت البعض 
منه����م على محاول����ة تفنيده، 
مؤكدا ان الرئيس املس����تجوب 
هو املعني بتفنيد استجوابه أو 
اقناع املجلس بعدم مسؤوليته 

وجه النائب عبداهلل التميمي 
س����ؤاال لوزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود جاء فيه: بعدما 
مت بيع وترويج عدد من الكتب 
احملرض����ة عل����ى الطائفية في 
معرض الكتاب االسالمي التاسع 
والثالثني الذي نظمته جمعية 
االص����الح االجتماعي )حدس( 
وطعنت بعض االصدارات التي 
مت تداولها في املعرض مبعتقدات 
واميان فئ����ة مهمة في املجتمع 
الكويتي والتش����كيك بصحة 
عقيدتهم، مخالفة بذلك قانون 
حماية الوحدة الوطنية ونبذ 
الكراهية، والستقصاء احلقيقة 
يرج����ى االجابة عن االس����ئلة 

البرملانية التالي:
1 � ه����ل قامت وزارة االعالم 
بصفتها اجلهة املنوط بها ذلك 
بالترخيص ملع����رض الكتاب 
االسالمي التاسع والثالثني، ومنذ 
متى بدأ االعداد بالترخيص لهذا 

املعرض؟
2 � من هم املسؤولون املنوط 
بهم فحص الكتب؟ وما مناصبهم 
وأسماؤهم؟ ومنذ متى يشغلون 

هذه املسميات؟

النائ���ب عبداهلل  ش���كر 
العدواني نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلال���د تدخله النهاء 
قضية الشهيد راشد الوعالن، 
رحم���ه اهلل، الفتا الى ان هذا 
اقل ما ميك���ن تقدميه لرجل 
ضحى بروحه الجل الكويت 

واهلها.
وقال العدواني في تصريح 
صحافي ان تدخل اخلالد اعاد 
الى نصابها، مش���يدا  االمور 

رياض العدساني

د.عبدالكرمي الكندري

عبداهلل التميمي

عبداهلل العدواني

عاشور: احلكومة متتلك األغلبية املريحة ملواجهة أي 
استجواب وعلى النواب إبداء آرائهم في قبة عبداهلل السالم

الصانع: املستجوبون تعمدوا وجود 
شبهات دستورية في استجواب رئيس الوزراء

الهاشم تدعو رئيس احلكومة إلى صعود املنصة

»احلسابات« ناقشت مشروع ميزانية اجلامعة

يفكروا في إدخال إصالحات 
سياسية حقيقية على ارض 
الواقع ودعوة مواطنيهم الى 
املش����اركة في إدارة بلدانهم 
واحلفاظ على مقدرات البلدانهم، 
ألن التغيير قادم إذا اس����تمر 

الوضع كما هو.
حتتاج وصفا يختلف كليا 
عن الوضع احلالي إذا لم يتم 
وضع اصالحات سياسية في 

دول مجلس التعاون.
ومن جه����ة أخرى تطرق 
عاشور الى الكتب في املعرض 
االس����المي والذي تطرق الى 
الطائفة الشيعية، مشيرا الى 
انه ال يوجد ما يسمى بالكتب 
املمنوعة وإمنا ُيعطى احلق 
للمتضرر اللجوء إلى القضاء، 
ألن اللجنة )جلنة منع الكتب( 
املكلفة ال تستطيع قراءة اآلالف 
من الكت����ب، فلتجعل الكتب 
كلها مباحة وعلى املتضرر أن 
يلجأ للقضاء رافضا التخلف 
والرجعية التي حتدث اليوم، 
فنحن في زمن عفى عليه من 

قبل الدول املتحضرة.
وق����ال نح����ن ف����ي عصر 
التق����دم واحلرية وهل يعقل 
اننا نتح����دث عن منع كتابا؟ 
مطالب����ا وزارة اإلعالم بالغاء 

جلنة منع الكتب.
وتطرق الى اس����تجواب 
الثالثي الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء قائال انه ليس من حق 
اي نائب ان يدلي بتصريحات 

هذا الكالم دفاعا عن احلكومة 
لكن نرفض ان يضعنا البعض 
في زاوي����ة. وأضاف: احتدى 
اي خبير دستوري ميلك ذرة 
من ضمير يقر بدس����تورية 
االس����تجواب، ومع ذلك فإن 
رئيس احلكومة هو من ميلك 
آلية التعامل مع االستجواب. 
ورأي الصان����ع ان كل البنود 
الواردة في االس����تجواب من 
اختص����اص وزراء آخري����ن 
باس����تثناء ما يتعلق بإعالن 

نائب تسلم اموال.
من جان����ب آخ����ر، اعلن 
النائب يعق����وب الصانع ان 

م����ن قبل االخوان املس����لمني 
كونت ش����بكات للتهرب من 
رقابة البنك املركزي، مؤكدة 
ان لديها استعدادا لكشف كل 
اسماء املتورطني الذين منهم 
قائد ممول جلبه����ة النصرة 
في س����ورية رغم نفي وزير 
العدل ال����ذي وردت االحرف 
األولى من اسمه في التقرير 
ذاته. وحذرت الهاشم رئيس 
احلكومة من اس����تمرار غض 
الطرف عما يحصل وقالت ان 
لديك مستش����ارا خفيا لتيار 
االخوان االرهابي، وال نسمع 
منك اال دغدغة ملشاعر املواطنني 
باحلديث عن التنمية التي ال 
نراها. وتطرقت الهاش����م الى 
ما نش����رته اح����دى الصحف 
ام����س م����ن تش����كيل جلنة 
حكومية للتنمية من مهامها 
فلترة املش����اريع التنموية، 
وتس����اءلت أيعقل ان يترأس 

الى %54   2012/2011 ختامي 
في ختامي 2013/2012، كما 
أوض���ح ممثل���و اجلامعة 
وممثل���و وزارة املالي���ة ان 
نس���بة التنفيذ الفعلية في 
ختامي 2014/2013 ستقترب 
م���ن 80% إال ان اللجنة قد 
أوصت بعد دراسة ومناقشة 
جميع املشروعات اإلنشائية 
بزيادة االعتمادات املدرجة 
للمش���روعات اإلنش���ائية 
وبزيادة نسبة التنفيذ الفعلي 
خالل السنوات القادمة حتى 
تتمكن اجلامعة من استكمال 
مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية في أقرب وقت ممكن 
التي بلغت تكلفتها الكلية 1.6 
مليار دينار وبلغ املنفذ منها 
حتى 2014/3/31 حوالي 325 

مليون دينار بنسبة %20.
3 � تناول���ت اللجن���ة 
املدرج���ة  االعتم���ادات 
ف���ي مش���روع امليزانية 
ملصروفات وإيرادات املكاتب 
االستشارية وعددها 18 وقد 

مستعجلة نيابية عن احلكومة 
ضد االس����تجواب، متسائال 
ملاذا يحدث ذلك وهناك ناطق 
رسمي ووزير االعالم ورئيس 
احلكومة فمن حقهم ان يدافعوا 
عن رئي����س احلكومة بدون 

الطلب منهم.
وأكد ان االستجواب حق 
دستوري ويجب ان نكون أكثر 
الناس حرصا على الدستور 
وعلى احل����ق الرقابي، وكل 
يحتفظ برأيه ويعبر عنه حتت 
قبة عبداهلل السالم، الفتا الى 
ان ذلك انتقاص من قبة عبداهلل 
الس����الم وحق النواب، وهذه 
الطريقة تضر رئيس احلكومة. 
ودعا الى احلرص على هيبة 
املجلس وقبته، وعلى احلكومة 
ان تواجه هذا االس����تجواب 
وأي استجواب قادم، فاليوم 
لم يصبح االستجواب اليوم 
يسر السامعني أو الناظرين، 
فلم����اذا الهل����ع واخلوف من 

االستجواب؟
وأشار الى ان احلكومة في 
هذا املجلس متل����ك األغلبية 
املريحة ملواجهة االستجواب أو 
مترير القوانني التي تريدها فمن 
الواجب ان تكون اكثر شجاعة 
من مواجهة االستجواب، مؤكدا 
انه ال خيار أمام احلكومة في 
هذا االس����تجواب أو غيره إال 
مواجهة االستجوابات وتنفيذها 
وترك احلكم للشارع السياسي 

واملواطنني والنواب.

وزير التجارة د.عبداحملسن 
املدعج ابلغ اللجنة التشريعية 
ال����ى بعض الوقت  باحلاجة 
الس����تكمال مذكرة ترد على 
املثالب الدستورية املوجودة 
في مقترح����ات تعديل قانون 
هيئة اسواق املال، مشيرا الى 
ان الوزير املدعج وعد بإحالة 
املذكرة اخلميس املقبل على 
ان تنجز اللجنة تقريرها في 
اجتماع االحد املقبل لتحيله الى 
اللجنة املالية املختصة، مؤكدا 
في الوقت ذاته انه ليس من 
املصلحة الهرولة في مناقشة 

وإقرار هذا القانون املهم.

الشيخ جابر املبارك احلكومة 
احلالية منذ نوفمبر2012 ولم 
يقم حتى االن بفلترة املشاريع 
التنموية؟ واكدت الهاشم ان ما 
سبق ذكره في هذا التصريح 
يجع����ل اس����تجواب رئيس 
احلكومة استحقاقا، محذرة 
من محاول����ة وأده او التذرع 

بعدم دستوريته.
من جانب آخ����ر، اعربت 
النائبة صفاء الهاشم عن اسفها 
لعدم توافر النصاب املطلوب 
للجنة املالي����ة )امس( والتي 
كان مقررا لها مناقشة تعديل 
قانوني املناقصات والرعاية 
السكنية. ووصفت الهاشم فقد 
النصاب باملوضوع املأساوي، 
مشيرة الى ان ممثلي اجلهات 
احلكومي����ة لبن����ك االئتمان 
ووزارة املالي����ة ومؤسس����ة 
الرعاية السكنية حضروا إال 

أن النصاب لم يتوافر.

اتضح للجنة:
٭ استمرار جتاوز املنصرف 
الفعلي للمصروفات املقدرة 
في الوقت الذي استمر فيه 
الفعلية  انخفاض اإليرادات 

عن املقدرة.
٭ عدم إفراد بن���د أو نوع 
مستقل في كل من مصروفات 
وإيرادات اجلامعة ملصروفات 
وإيرادات املكاتب االستشارية 
بص���دد إع���داد املوازن���ات 
التخطيطية واحلس���ابات 
اخلتامي���ة، مم���ا يصع���ب 

متابعتها وتقييم أدائها.
وأوص���ت اللجنة وزارة 
املالية باتخ���اذ اإلجراءات 
الالزمة بصدد إعداد املوازنات 
التخطيطي���ة لضمان عدم 
جت���اوز مصروفات املكاتب 
االستش���ارية إليراداته���ا، 
وإلفراد بند أو نوع مستقل 
ملصروفات وإيرادات املكاتب 
بص���دد إع���داد املوازن���ات 
التخطيطية واحلس���ابات 

اخلتامية للجامعة.

الذين ناقشوا هذه القضية» 
ال إي����ران وال غي����ر إيران لها 
سيطرة على الشيعة في اي 
مكان« فهؤالء الشيعة ساهموا 
في بناء أوطانهم، فهذه القضية 
مرف����وض مناقش����تها جملة 

وتفصيال.
وأك����د ان ه����ذه القضية 
من ش����أنها الش����ك في والء 
الش����يعة لبلدانهم ومواقفهم 
التاريخي����ة، مش����يرا الى ان 
املسؤولني الذين شاركوا في 
هذا املؤمتر هم املسؤولون عن 
هذه القضية ألنهم ينظرون 
الى الش����يعة كأنهم مواطنني 
درجة ثانية ويحرمونهم من 
االنخراط في السلك العسكري 
والقضائ����ي ويحرمونهم من 
ممارسة عقيدتهم على ارض 
الواقع ويش����كون في والئهم 
وانتماءاتهم وهم اكثر انتماء 

ووالء ألوطانهم.
وقال عاشور: نريد ان نسمع 
منكم ايها املسؤولون ان حتموا 
مواطنيكم سواء شيعة او سنة 
او بدو او حضر، وتلغون عنهم 
التمييز والتشكيك في والئهم، 
موجها رس����الة للمسؤولني 
بأن يقيم����وا مؤمترات أخرى 
حتت مسميات كيفية احلفاظ 
على الوحدة الوطنية وإعطاء 
املواطنني مكتسباتهم القانونية 

والدستورية.
وطالب دول مجلس التعاون 
اخلليجي بال اس����تثناء بأن 

مشيرا الى ان استجواب رئيس 
احلكومة االخي����ر يدخل في 
اختصاص وزراء عدة، مع ان 
احملكمة الدستورية اكدت ان 
رئيس احلكومة يس����اءل عن 
السياسة العامة للدولة. وقال 
ان االس����تجواب االخير كتب 
بتعمد ليكون متضمنا شبهات 
دستورية حتى يخرج البعض 
ممن لديه اجن����دات واضحة 
)العمي يش����وفها( ويقول ان 
املجلس وأد االستجواب وأن 
املجلس في جيب احلكومة، 
مؤكدا ان تنفيذ اجندات معينة 
لن ينطلي علينا، ونحن ال نقول 

عن ان الكويت اصبحت مصدرة 
لتمويل االره����اب، وقالت اما 
ان يكون العنوان الذي تصدر 
الصحيفة يهدف الى التغطية 
على ام����ور معينة او أنه أمر 
واقع فعال، وانا اميل الى انه 
متحقق فعليا، مؤكدة ان متويل 
االرهاب محور م����ن محاور 
استجواب مقبل لوزير العدل 
ملعرفة مص����ادر االموال التي 
ترسل الى خاليا ارهابية خارج 
الكويت. وتساءلت الى متى يا 
رئيس احلكومة تستمر الكويت 
محل تساؤل واستفهام وريبة 
حول مصادر متويل االرهاب؟ 
مشيرة الى ان رئيس الوزراء 
لم يحرك ساكنا جتاه ما اثارته 
اخلزانة االميركية عن متويل 
اطراف داخل الكويت لالرهاب 
واخلاليا االرهابية. واشارت الى 
ان تقرير اخلزانة االميركية 
حتدث عن احتكار مؤسسات 

حيث بلغ عدد الوظائف على 
التوالي 2757 وظيفة، 2219 
وظيفة ف���ي كل منها اال انه 
قد اتضح وجود عدد كبير 
الشاغرة بلغ  الوظائف  من 
عدده���ا 529 وظيفة تتمثل 
فيم���ا يلي: 208 وظائف من 
الوظائف العامة للكويتيني، 
158 وظيفة مدرس من وظائف 
هيئة التدريس، 131 وظيفة 
معيد، 32 وظيفة من وظائف 
التدريب. وقد طلبت  هيئة 
اللجنة س���رعة إشغال تلك 
الوظائ���ف خ���الل الس���نة 
املالية 2015/2014، وأوضح 
ممثل���و اجلامع���ة انه جار 
اتخ���اذ اإلج���راءات الالزمة 

إلشغالها.
2 � اتض���ح للجن���ة انه 
بالرغ���م من اجت���اه تنفيذ 
املشروعات اإلنشائية للزيادة 
من سنة ألخرى، حيث زادت 
نسبة التنفيذ من االعتمادات 
املقدرة من 22% في ختامي 
2011/2010، ومن 15.6% في 

طالب النائب صالح عاشور 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بإدخال إصالحات سياس����ية 
حقيقية ودعوة مواطنيهم الى 
املشاركة في إدارة بلدانهم. وفي 
حديثه عن اس����تجواب سمو 
رئيس الوزراء طالب النواب 
بعدم احلكم على االستجواب 
والدفاع ع����ن رئيس الوزراء 
واحلكومة دون الطلب منهم، 
داعيا إياهم الى احلرص على 
احلقوق الدستورية للنواب 
واحلرص على هيبة  املجلس 
وقاعة عبداهلل السالم، مشيرا 
ال����ى ان احلكوم����ة متتل����ك 
األغلبية املريحة ملواجهة اي 

استجواب.
وقال عاشور في تصريح 
صحافي: بالنسبة ملؤمتر األمن 
الوطني الذي عقد في البحرين 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
بتاريخ 2014/4/23، واملشكلة 
واالنبهار واملفاجأة ان املوضوع 
الرئيسي الذي متت مناقشته 
والذي ظه����ر في الصحف ان 
»إي����ران راعية للش����يعة في  
املنطقة وحامي����ة لهم«، هل 
يعقل ذلك؟ والسعودية وتركيا 
راعيان للس����نة في املنطقة 
وخصوصا بع����د توجه دول 
مجلس التع����اون اخلليجي 
للضغط على اإلخوان املسلمني 
وحتالفهم مع تركيا، فلماذا ربط 

الشيعة بإيران؟
واضاف : اقول للمسؤولني 

رفض امني سر مجلس االمة 
النائب يعقوب الصانع اطالق 
مصطلح »وأد االستجواب« من 
قبل بعض النواب، مؤكدا ان 
مكتب املجلس اخذ منذ فترة 
منهجية اعالء الدستور والالئحة 
وتطبيق القانون على اجلميع، 
»ألن من املخجل ان نكون في 
مؤسسة تشريعية ونقفز على 
تطبيق القوانني«. وأضاف في 
تصريح الى الصحافيني »ان 
االستجواب يفترض ان يوجه 
للوزير املختص طبقا لقرار 
احملكمة الدستورية ونصوص 
الدستور والالئحة الداخلية«، 

دعت النائبة صفاء الهاشم 
سمو رئيس احلكومة الشيخ 
جابر املبارك الى صعود منصة 
االستجواب او الرحيل بهدوء، 
مؤكدة ان في األسرة آخرين 
قادرين على شغل هذا املنصب 
وليس بالضرورة ان يكون من 
ذرية مبارك الكبير. وانتقدت 
الهاش����م ما اس����مته املجلس 
احلكومي الذي يتعاون على 
وأد االستجواب، متسائلة الى 
متى يستمر رئيس احلكومة 
في االحتماء ببطانة واضحة 
حلمايت����ه عبر تدبي����ر لوأد 
استجوابه؟ ونفت الهاشم وجود 
اي توج����ه لتقدميها والنائب 
علي الراشد استجوابا لرئيس 
احلكوم����ة، مؤكدة في الوقت 
ذاته انهما مؤيدان لالستجواب 

املقدم حاليا.
وتطرقت الهاش����م الى ما 
نشرته احدى الصحف امس 

ص���رح النائ���ب عدنان 
عبدالصم���د رئي���س جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
بأن اللجنة قد انعقدت لدراسة 
ومناقشة مشروع ميزانية 
جامعة الكويت للسنة املالية 
2015/2014، حيث بلغت جملة 
املصروف���ات املقدرة 562.6 
ملي���ون دينار، بينما بلغت 
جملة اإليرادات املقدرة 10.4 
ماليني دينار ومن ثم بلغت 
قيمة التمويل احلكومي املقدر 
552.2 مليون دينار. وأوضح 
اللجنة ان دراس���ة  رئيس 
ومناقش���ة اللجنة ملشروع 
امليزانية قد تناولت العديد 

من املوضوعات منها:
1 � اتضح للجنة انه بالرغم 
من ثبات عدد الوظائف العامة 
للكويتيني والوظائف اخلاصة 
للكويتي���ني )أعضاء هيئة 
التدريس واملعيدين وأعضاء 
هيئة التدريب(، املدرجة في 
ميزاني���ة 2014/2013 وفي 
مشروع ميزانية 2015/2014 

صالح عاشور

يعقوب الصانع

صفاء الهاشم

عدنان عبدالصمد


