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في كرة القدم للهجمات املرتدة 
واملنفردة والتصويب بقصد إحراز 
هدف الفوز أو التعادل عندما يكون 
الكرة  التسديد غير دقيق وتذهب 
والهجمــة املتعــوب عليها خارج 
الالعب  مرماها، يتحســر عندها 
والفريق واجلمهــور على ضياع 

الهدف املأمول للفوز املرتقب!
هكــذا حالنا ومجلســنا رمز 
دميوقراطيتنا كما ورد بدستورنا 
لراحة  آباؤنا واألجداد،  وما توقعه 
البالد ومكاسب العباد أهل الكويت 
جيال بعد جيل، مع عملية دميوقراطية 
متعوب عليها بفريق مميز مع هجمة 

تفوز الكويت فيها! 
لكن ما يحدث حاليا يثير احلزن، 
واملرجو أن نسير وفق نهج الرشد 
السياســي لتعديل هذا اللغط غير 
املتزن احلادث حاليا، واتباع األساليب 
الدميوقراطية الراقية ملثل جتربتنا 
بدال من تعثر عقارب ساعاتها حتت 
قبة عبداهللا السالم وفرسانه األوفياء، 
كلهم عيال الديرة بتكامل نسيجهم 
كما يقول مثل أهل الكنانة «فريق 
واحدا محدش أحسن من حد»، إلى 
متى هذا اإلســفاف واالستخفاف 
بعقول ناخبيكم ومواطنيكم وأجيالكم 
وثرواتكــم، داخل وخارج وطنكم 
تتعثر مكاسبكم الدميوقراطية النقية 
بأداء خارج نغم السيمفونية بفعل 
فاعل، وأنتم تؤكدون ذلك بأداء ال 
يرضي العبــاد ويخالف هدي رب 
العباد، بسم اهللا الرحمن الرحيم:- 
(وقل اعملوا فســيرى اهللا عملكم 
ورســوله واملؤمنون). صدق اهللا 

العظيم.
لعل هجمات األداء القادم تبلغ 
هدف فوز الفريق الواحد لدفع الكرة 
داخل املرمى بدال من خارجه ولو 
بضربات ترجيحية تدرك أن املرمى 
عبارة عن عمودين وعارضة، تستقر 

كرتنا وسطهم لتهز شباكه!.
وتذكروا هدي وحديث قدوتنا 
نبينا احلليم: «ليس الشديد بالصرعة 
لكن الشــديد من ميلك نفسه عند 
الغضب». طالت أعماركم، الثقل زين، 
وصنعة األوفياء املخلصني لوطنهم 

ومواطنيهم بال تنازع!

ُصدم الكثير من الطلبة وأولياء 
األمور من نتيجة واقع االمتحانات 
الورقيــة «احلقيقية» بعد انقطاع 
طويل، وذلك بسبب خمول عضلة 
التفكير وكسل لياقة الدراسة، ليلجأ 
للطرق  النفــوس  بعض ضعاف 
امللتوية والتي تصب جميعها في 
نهر الغش اآلسن حتى حتول الغش 
بقدرة قادر إلى مساعدة، ومعاذ اهللا 
أن يكون الغش في يوم من األيام 

نوعا من أنواع املساعدة. 
لنتجــاوز النقاط املتفق عليها 
من جميع األطراف كحرمة الغش 
وســرقة مجهود شــخص آخر 
واإلخالل مبيزان العدل واملساواة 
بني الناس ونشر ثقافة في املجتمع 

غير محمودة.
ونبدأ بالكشــف عن التكوين 
النفسي والسيكولوجي لشخص 
ناجــح- أو هكذا يعتقد - شــق 
طريقه بالغش منذ نعومة أظفاره 
وحتى حلظة تخرجــه وتوظيفه 
املقام األول ال  لتجد شخصا في 
يحترم الغير وال القوانني وقد يكون 
شخصا متمردا على كل ما ينظم 
أمور البــالد والعباد لتعوده على 
القفز املســتمر على كل ما ينظم 
احلياة لعلمه وتعوده على من يسنده 
وينتشله من مشاكله التي ستتحول 
ال محالة إلى مصائب وجرائم بسبب 

عدم اكتراثه بالقوانني والنظم.
هذا من جانب، أما من جانب آخر 
فسوف تنتج شخصية مهزوزة 
فاقدة للثقة للنجاح بأي عمل يقوم 
به في املستقبل، وذلك لعدم تدريبه 
وتربيته على مجابهة مصاعب احلياة 
واالجتهــاد للوصول إلى الغايات 
لتتكون احملصلة النهائية احلتمية 
اتكالياً، فاقد  «للغشاش» شخصاً 
أنانياً،  الثقة، ضعيف الشخصية، 
آخر ما يهمــه غيره وإن كان من 
أقرب الناس لديه، فهل هذا ما نريده 

ألبنائنا؟!
ما حرم اهللا ورسوله  على الهامش: 

أمرا إال كان خيرا للبشر.

أجزم لكم دون أدنى شــك بأن 
النتيجة ستكون مروعة وسيئة جدا، 
لكن ال بأس بهذا األمر فأول العالج 
ألي مشكلة هي تشخيصها تشخيصا 
حقيقيا بعدها يبدأ العالج وهو محو 
أمية طلبة االبتدائي وتكثيف دروس 
اللغة العربية لهم لتكون ٣ حصص 
في اليــوم مع التركيــز فقط على 
مهارة القراءة والكتابة، ال يجتاز أي 
طالب سنة إلى أخرى إال بعد اجتيازه 
اختبارا خاصا للقراءة والكتابة، لكن 
بدال من أن يعيد الســنة كاملة يتم 
إعطاؤه فصال صيفيا مكثفا على مهارة 

القراءة والكتابة.
٭ نقطة أخيرة: بداية التسعينيات اختفت 
في التعليم الكويتي مرحلة اســمها 
املرحلة االبتدائية وكأنها غير موجودة 
وكان الطالب ينتقل من الروضة إلى 
التعديالت  املتوسط مباشرة بسبب 
الذي حصل  والتغييرات والتجريب 
فيهــا. آن األوان أن يعود للمرحلة 
االبتدائية وزنها وأهميتها، فصالحها 

هو صالح للتعليم في الكويت.

كما هو متداول- وهي أخبار ال نعلم ما 
بالنسبة للظروف  مدى صحتها، لكن 
الصحية ميكن جتاوزها بكل يســر 
وسهولة من خالل تطبيق االشتراطات 
والتباعد الذي سيترتب عليه استمرار 
عملية التوزيع، وعدم تعطيلها في ظل 

هذه االنفراجة.
ونتمنى على سمو رئيس مجلس 
الوزراء التوجيه باإلسراع في حل مشكلة 
أهالي مشروع منطقة املطالع، واملتمثل 
في منح أذونات البناء التي بحاجة إلى 
تدخل فوري من سموه بإصدار توجيهاته 
بحل هذه املشكلة بدال من جعلها مادة 
للتكسبات السياسية لدى البعض، علما 
بــأن األمر ال يحتاج إلى معضلة حلله 
وإمنا يحتاج إلى قرار تنســيقي يلزم 
املؤسسة وبنك االئتمان مبنح املواطنني 
تلك األذونات، فمن غير املعقول تعليق 
حال األســر في هذه املنطقة دون أي 
تدخل من احلكومة، ومنا إلى سموه.. 
سهلوا على أهل «املطالع»، وعّجلوا في 
منح أذونات البناء للمواطن الذي مازال 

ينتظر من حكومته الكثير والكثير.

«صنع في الكويت» فإن ذلك سيكون 
له األثر في تعزيــز االطمئنان إلى 
األمن الصحي، حيث إنه أحد أهداف 
تطويــر النظام الصحــي وحتقيق 
أهداف التنميــة التي متثل الصحة 
قلبها النابض ومحركها الرئيســي، 
وأمتنى أن يتحقق هذا احللم مببادرات 
واستثمارات وأفكار كويتية ال أشك 

في قدرتها على حتقيقها. 
و يجب عــدم االكتفاء باالهتمام 
بإقامة املستشفيات واملراكز الصحية 
فقط، بل يجــب أن نضع املبادرات 
للمنتجات  إنتاجيــة  إلقامة صروح 
الطبية التي حتمل شعار «صنع في 
الكويت» سواء على األدوية أو األجهزة 
الطبية أو املنتجات الطبية ضمن خطط 
االستثمار في الصحة والتنمية التي 

نسعى إلى حتقيقها.

وطعامه الذي يتناوله، ومنهم من يصور 
أوالده وهم بأجمل اللباس، وآخرين 
يصورون سفراتهم ورحالتهم، وفي 
املقابل هناك أناس آخرون محرومون ال 
يستطيعون السفر او تناول مثل هذه 
األطعمة أو ركوب هذه السيارة، وفي 
املستشفيات والبيوت أشخاص آخرون 
أنــواع األمراض،  مرضى مبختلف 
املقعدون، وهؤالء يشاهدون  ومنهم 
مثل غيرهم ماذا ستكون ردة فعلهم 
وما هو تأثيره على نفوسهم، احلديث 
يطول لكن ما نتمناه على اجلميع أن 
يحافظوا على النعم ويشــكروا اهللا 
عليها كثيرا، فالعني حق، داروا النعم 
حتى تــدوم وراعوا اآلخرين وحفظ 

اهللا اجلميع.
* كلمة: باألمس انتقل إلى رحمة اهللا 
تعالى إثر سكتة قلبية أخي وولد عمي 
مشعل مبارك البذال، أدعو له بالرحمة 
واملغفرة، وأسأل اهللا أن يرحمه ويسكنه 

فسيح جناته.

فقــط ال غيره وهو مهــارة القراءة 
والكتابة.

إجراء اختبارات مســحية ملهارة 
القراءة والكتابة للمدرسة بالكامل حتت 
إشراف جهات مستقلة خارج وزارة 
التربية والسبب أنه مع كل االحترام 
لبعض مديري ومديرات املدارس فقط 
يرسلون للوزارة صورة وردية نظام 
«كله متام يا فندم»، ولتكن هذه اجلهة 
جامعة الكويت أو معهد األبحاث أو 
حتى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وفوري من وزير اإلسكان مبارك العرو 
لتسريع عجلة توزيع األراضي السكنية 
في هذا املشروع. يجب أن يبادر بزيادة 
أعداد املشمولني بالتخصيص إلى ٥٠٠ 
أسبوعيا حتى يتم االنتهاء من التوزيع 
في وقت زمني قصير بدال من الوضع 
احلالي الذي سيحتاج إلى سنوات إذا 

استمر بهذا الشكل.
ويجب على املؤسسة أال تفكر في 
إيقاف التوزيع في هذا املشروع حتى 
إشعار آخر بسبب الظروف الصحية - 

فهو يســتحق الكثير من املبادرات 
وتشجيع املســتثمرين سواء كانوا 
من كبار املســتثمرين أو من خالل 
االستثمار املشترك مع مستثمرين 

عامليني. 
وعندما نضع على هذه املنتجات 

ما يقومون به من تصرفات ال تتناسب 
مع أعمارهم.

 كل إنســان حر فيما يشاهد أو 
يفعل، ولكن بعض األفعال والتصرفات 
مضارها تستمر إلى ما ال نهاية، الناس 
ليسوا جميعا سواسية من ناحية الوضع 
االجتماعي واملادي والوظيفي واألسري 
والصحي، نرى الكثير من الناس اليوم 
من اجلنسني يصور منزله وسيارته 

قضايا الناس امللحة وأوالها وأهمها 
برأيي الشخصي هي قضية التعليم، 
فقد أصيب التعليم العام وحتى اخلاص 
في الكويت مبقتل بســبب اجلائحة 
وضاعت سنتان من عمر أطفالنا في 
نظام تعليمي هجني ال هو من الشرق 

وال من الغرب.
أول خطوة للذهاب البداية، وأعني 
التعليم االبتدائي بفصوله اخلمسة من 
األول االبتدائي إلى اخلامس االبتدائي 
والتركيز مثل الليزر على أمر واحد 

لطالبي السكن. 
املطلــوب مــن املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية، وبعد هذه االنفراجة 
أن تزيد أعداد املشمولني بالتخصيص 
ألصحاب الطلبات في مشروع جنوب 
ســعد العبداهللا، فمن غير املعقول أن 
يتم التخصيــص لـ ١٤٠ مواطنا فقط 
كل أسبوعني في هذا املشروع لدخول 

القرعة.
اخلطوات تسير ببطء رغم حلحلة 
املشكلة التي بحاجة إلى تدخل عاجل 

ســواء كانت تســهيالت بنكية أو 
باإلجراءات والتسويق،  تســهيالت 

فهي أمور يسهل تقدميها. 
التجارة  وأرجــو مــن غرفــة 
والصناعة أن تضع القطاع الصحي 
واالستثمار به على أولوياتها الوطنية، 

املواقع اجليدة التي تعرض مواد معتدلة 
وفيها النفع والفائدة، إال أن األغلبية 
البد أن يفعلوا مثل غيرهم وينجرفوا 
مع هذا التيار الكبير، هذه التكنولوجيا 
الكبير والصغير  أصبح يستخدمها 
والعاقل وغير العاقل والراشد وغير 
الراشد، لدرجة أننا صدمنا في الكثير 
من البشر الذين كنا نظن أنهم متزنون، 
لكن هذه الوسائل كشفتهم من خالل 

فقط في الكويت يخضع شــيخ 
سليل األسرة احلاكمة ووزير الدفاع 
فيها جللسة يقرر فيها نواب الشعب 

هل يستمر في وظيفته أم ال.
«عمــار يا كويــت» واحة حرية 
ودميوقراطيــة وأمن وأمان في هذا 
اإلقليم املضطرب، فحمدا هللا على نعمة 
الكويت وعلى نعمة األسرة احلاكمة 
الكرمية التي بلغــت ثقتها في حب 
الناس لها أنها جتعل ما يجري على 

باقي الشعب يجري على أبنائها.
اآلن وقــد اتضحت الصورة أن 
وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
متجه نحو دخول جلسة طرح الثقة 
وهو مرتاح ولديه عدد أصوات يجعله 
يجتاز هذه اجللســة بكل أريحية، 
أرجو أن يتجاوز اجلميع االستجواب 
ويتقبلوا نتائجه بكل روح رياضية، فال 
أحد خاسرا فقد فازت الكويت بإعطاء 
منوذج رائع ومشرق لدميوقراطية 

عريقة وجميلة.
«بس كافي»، آن األوان أن يشمر 
اجلميع عــن أذرعهم ويغوصوا في 

األزمة اإلســكانية بدأت تشــهد 
انفراجة بشكل تدريجي. البداية كانت 
في مشروع املطالع السكني الذي أقر 
خــالل تولي الوزيــرة د.رنا الفارس 
حقيبة اإلسكان آنذاك، وبعده مشروع 
جنوب مدينة سعد العبداهللا الذي وعد 
بإقراره وتوزيعه وزير اإلسكان السابق 
شايع الشايع، والذي نرى ثماره اليوم 
بتوزيع أراضي املشروع على املخطط 
للمواطنني املشــمولني، كما ال ننسى 
البلدي، وبصماته  كذلك دور املجلس 
الواضحة لدعمه إقرار مشروع جنوب 
العبداهللا، وكذلك منطقة غرب  ســعد 
القيــروان التي جاء اعتمادها مبباركة 

من قبل رئيس مجلس الوزراء.
املشاريع سيعجل  إقرار مثل هذه 
بحل أزمة الســكن التــي يعاني منها 
املواطنون طوال العقود املاضية، كما أنه 
سيقلص فترة انتظار املواطن للحصول 
على حق الرعاية السكنية التي أصبحت 
حلما لكل أسرة عانت من مشكلة التنقل 
من سكن إلى آخر بسبب تعطل عجلة 
إقرار املشاريع وتكدس طلبات االنتظار 

مما ال شك فيه أن وجود استثمار 
وطني في الصحــة هو أحد عوامل 
حتقيق وتعزيز األمن الصحي، وهذا 
االستثمار قد يكون استثمارا بشريا 
أو اســتثمارا في صناعــات الدواء 
واملســتلزمات الطبية ومــن بينها 
تشجيع الشركات العاملية على إقامة 
فروع لها فــي الكويت، وأمتنى أن 
أرى قريبا «صنع في الكويت» على 
األدوية واملنتجات الطبية التي منت 
وازدهرت في دول شقيقة باملنطقة 
واستقطبت فروعا لشركات عاملية، 
وهو ما يجب أال يغيب عن املهتمني 

باألمن الصحي في البالد.
وهنــاك الكثير مــن الصناعات 
واألنشــطة االقتصادية ذات الصلة 
بالرعاية الصحية التي يجب تشجيعها 
وتقدمي التسهيالت املختلفة إلقامتها 

التواصل  منذ ظهــور وســائل 
االجتماعي وبرامجها املختلفة والناس 
يعيشــون في اضطــراب وفوضى 
وعجلة، وتداخلت الكثير من األمور 
مع بعضها بعضا، ولم يعد الكثيرون 
التفريق بــني اخلطأ  يســتطيعون 
والصــواب أو بني احلقيقة والكذب، 
فالكثير من البرامج فيها تقنيات تغير 
الصوت والشكل وغيرها من أساليب 

اخلداع.
وال شك أن كل شيء جديد يظهر 
على الســطح تكون فيــه إيجابيات 
وســلبيات، إال أنني حقيقة أرى أن 
مساوئها وأضرارها أكثر على اإلنسان 
من الناحية اجلســمية أو النفســية 
والعقلية، ألن الشخص املتابع بكثرة 
يشــاهد الكثير من املناظر املختلفة 
منها املروعة، ومنها املقززة والصادمة 
وتأثيرها على النفس البشرية سيكون 

ظاهرا.
رمبا أن هنــاك من يختار بعض 
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استجواب وزير الدفاع

هنا الكويت

جاسم احلمر

االستجواب اُملستغَرب!

من الواقع

Dr.essa.amiri@hotmail.com
د.عيسى محمد العميري

تابعنا استجواب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 
وما قدمه املستجوب النائب حمدان العازمي من محاور 
كان أولها حول إشكالية قبول املرأة الكويتية في اجليش 
الكويتي، وبقية احملاور تتناول صفقة الطائرات ومحاسبة 
عن ملفات أخرى رمبا ال يختلف عليها اثنان نحو التحقيق 
والبحث عن املقصرين واملتجاوزين ومحاسبتهم وجاءت 

قبل عهد الوزير احلالي.
حاول املستجوب التوجه أكثر من مرة لشخص الوزير، 
مشيرا إلى أنه ال يصلح رئيسا للوزراء وأنه يتجاهلهم 
اآلن، فكيف إذا أصبح رئيسا للوزراء، ويعلم املستجوب 
أن اختيار رئيس الوزراء يتم من خالل القيادة السياسية.
ثــم جاء بعد ذلك كتاب عــدم التعاون موقعا من ١٠ 
نواب والذي ســيصوت عليه في ٢٦ اجلاري، وتوالت 

بعدها مواقف النواب بني مؤيد ومعارض لطرح الثقة.
ومن طرائف االستجواب استشعار وزير التربية احلرج 
من تأييد نائبني من أبناء عمومته من عائلة املضف الكرمية 
لطرح الثقة بوزير الدفاع لذلك قام هو بتقدمي استقالته!

ومن ناحية كسب املواقف واستغالل الفرصة أو التكتيك 
السياســي عرض بعض النواب موقفهم من طرح الثقة 
بالوزير مقابل حل ملف القضية اإلسكانية في اجللسة 
القادمة، وكذلك انتظارهم الرأي الشرعي من قضية دخول 
املرأة في السلك العسكري! علما بأن العنصر النسائي 
موجود فعليا في الشرطة واإلطفاء وضمن حرس مجلس 

األمة في قاعة عبداهللا السالم.
هذه بعض املواقف وما طرح على الســاحة، ولكن 
من املؤكد أن هناك جانبا آخر خفيا خاصة بني الذين لم 

يعلنوا عن مواقفهم حتى اآلن. 
حاولت مما سبق ذكره أن أختصر هذا املشهد املسمى 
باالستجواب وهو األداة السياسية التي ميتلكها النواب 
حملاســبة الوزراء وكيف تتحول احملاسبة إلى املقايضة 

السياسية.
لن نستغرب مســتقبال أن يقدم استجواب لوزير 
اخلارجية فيقدم وزير البلدية اســتقالته وتساوم كتلة 
من النواب للوقوف مع احلكومة مقابل إسقاط القروض 
أو حل ملف البدون أو صرف أرباح سنوية للمتقاعدين!

فتصبح االستجوابات وسيلة إلقرار القوانني واملطالبات 
بدال من أن تكون غايتها األساســية محاسبة التقصير 

في األداء احلكومي. 
٭ باملختصر: في االستجوابات توقع غير املتوقع.

٭ رسالة: أول استجواب فــي احلياة البرملانية الكويتية 
قدم عام ١٩٦٣ من العضو محمد الرشيد لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل عبداهللا الروضان «كانت وزارة الشؤون 
مسؤولة عن دائرة اإلسكان» بخصوص توزيع ٣٠ قسيمة 
من فئة ألف متر في منطقة العديلية، ورد الوزير بعدم 
تكرار ما جرى واكتفى املستجوب بهذا الرد وانتهى األمر 

بدون تعقيدات.. ودمتم بخير.

لعل االســتجواب املقدم إلى رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الشــيخ حمد جابر العلي، أقرب ما يطلق 
عليه هو االستجواب املستغرب، والذي أخذ هالة كبيرة 

تشبه الفقاعة الكبيرة!
مبعنى أن هذا االستجواب بعيد عن املنطقية في الطرح، 
وال يســتحق في تقديرنا كل تلك الهالة واالستعراض 
اإلعالمي النيابي، مع بالــغ احترامنا حلق النائب الذي 
كفله الدســتور له وحقه الذي ال ننكــره عليه، ولكن 
ننكر الطرح لهذا االستجواب املستغرب الذي وبشهادة 
املراقبني السياسيني يفتقد الكثير من مقومات االستجواب 
احلقيقية، فهو بشكله احلالي أقرب إلى املستغرب وأقرب 

إلى الشخصانية في مكان ما!
وبغض النظر عن الكثير من أســباب االستجواب 
املرفقة من قبل من تقدم بهذا االســتجواب، نقول إنه 
ميكننا أن نسوق تبريرات عدم منطقية هذا االستجواب 
من خالل القول بأن الشيخ حمد جابر العلي غير مسؤول 
عن التركة الثقيلة التي ورثها حني تسلمه زمام وزارة 
الدفــاع، فهو ال يتحمل ذنب سياســات قدمية خاطئة 
حدثت في الوزارة، أي نعم ميكنه أن يتحقق وميحص 
ويفحص ما شــاء وفق ما يحقق مصلحة الوطن، وإن 

قام به مشكورا فهو أمر جيد.
 فعلى سبيل املثال، مسألة «اليورفايتر» ال يتحمل 
الشيخ حمد جابر العلي تبعاتها إن وجدت حقا، وظهر بها 
البيان الفصل.. عموما، فإنه وفي تقديرنا بأن الردود التي 
تقدم بها الشيخ حمد جابر العلي في جلسة االستجواب 
كانت ردودا شافية ووافية وتستحق كل التقدير والثناء 
في توضيح الصورة كاملة.. وتعطي مؤشرا مطمئنا إلى 

اخلطوات التي يقوم بها معاليه.
من ناحية أخــرى، نقول وبعد التأكيد على حق أي 
نائب في استخدام حقه الدستوري ومنه االستجواب، 
ولكن يفضل أن يكون االستجواب مستحقا على الوزير، 
واألهم أن يحقق هذا االستجواب الغاية التي أنشئت أو 
وجدت ألجلهــا أو لتحقيق الهدف املرجو منها، أي مبا 
يحقق مصلحة الوطن واملواطن والعملية البرملانية وليس 
تضييع الوقت الذي هو من حق هذا املواطن حتت قبة 

عبداهللا السالم.
وهنا في هذا االستجواب قد جتاوره مصلحة للبعض 
من إقامة نوع كهذا من االستجواب، مبعنى وجود منتفعني 
آخرين من إقامة هذا االســتجواب، وهذا األمر بطبيعة 
احلال بعيد كل البعد عن حتقيق الدميوقراطية املنشودة 
وبنود الدستور ومفاتيح العمل بتلك الدميوقراطية، ومن 
ناحية أخرى أيضا ميكننا القول هنا بأن هذا االستجواب 

في تقديرنا تضمن محاور غير منطقية!
وكان األولى تقدمي استجواب على أمر أكثر استحقاقا 
وأكثر فاعلية وتأثيرا وأفضل حتقيقا للمصلحة العامة.. 
وعلى أي حال نقول وفي رأينا الشخصي إن الوزير حمد 
جابر العلي مير مبرحلة الثقة احلقيقية، وذلك بناء على 
املعطيات التي الحظناها في جلسة االستجواب وردات 

الفعل بعدها.. واهللا املوفق.


