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بورمية قّدم استجوابًا للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مكّونًا من 4 محاور

التسبب في قتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين في حادث انفجار األديرع
 نتيجة اإلهمال أثناء قيام دفعة من طلبة كلية علي الصباح بالتمرين على الرماية الحّية

ق��ّدم النائب د.ضيف اهلل بورمية امس اس��تجوابا للنائب 
االول لرئي��س مجل��س الوزراء ووزير الدفاع الش��يخ جابر 
املبارك من 4 محاور، وجاء في احملاور األربعة: التس��بب في 
قتل عدد من العس��كريني واصاب��ة آخرين في حادث انفجار 
األديرع بس��بب االهمال والتسيب اثناء قيام دفعة من طلبة 
كلية عل��ي الصباح بالتمرين على الرماية احلية، ومنع فريق 
ديوان احملاس��بة م��ن التدقيق على اعم��ال وزارة الدفاع او 
تصوير املستندات اخلاصة ببعض  الصفقات بحجة سريتها 

مع وجودها على االنترنت.
وج��اء احملور الثال��ث ان الوزير خال��ف قراراته الوزارية 
لتنظيم العالج باخلارج فمنع من يستحق العالج وأرسل من ال 
يعاني من اجل السياحة، باالضافة الى حتويل انشاء مصنعي 
الثل��ج من ادارة التجهي��ز احمللي واس��ناده الدارة التجهيز 
اخلارجي للتهرب من رقابة ديوان احملاسبة واالستيالء على 

االموال.
وجاء في مقدمة استجواب بورمية التالي:

)متين غوزال(صحيفة استجواب بورمية د.ضيف اهلل بورمية اثناء تسليمه استجواب وزير الدفاع ألمني عام مجلس األمة عالم الكندري

م����ن منطلق األمان����ة التي 
فرضها اهلل سبحانه وتعالى 
علينا وطالبنا بأن نحافظ عليها 
بقوله تعالى )إنا عرضنا األمانة 
على السموات واألرض واجلبال 
فأبني أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما 

جهوال(.
وبعدما تأك����دت مبا ال يدع 
مجاال للشك في ان وزير الدفاع 
تقاعس عن اداء مهامه التي ألزمه 
بها الدستور وحنث بقسمه الذي 
أداه امام صاحب السمو األمير 
وأمام مجلس األمة بان يحترم 
الدستور وقوانني الدولة ويذود 
عن حريات الشعب ومصاحله 
وأمواله ويؤدي أعماله باألمانة 
والص����دق، قررت تق����دمي هذا 

االستجواب.
فأي احترام لقوانني الدولة 
وهو من يقوم باصدار القرارات 
الوزارية لتنظيم العالج باخلارج 
واعتماده����ا وفي نفس الوقت 
يق����وم بالتج����اوز عل����ى تلك 
الق����رارات ومخالفتها بصورة 
واضحة ومتعم����دة وكأن تلك 
القرارات وضعت ملن هم دونه 
من املسؤولني ليتقيدوا بها أما 
هو فف����وق القانون ويعمل ما 
يشاء وقت ما يشاء دون االلتفات 
الى أي قوانني او قرارات تنظم 

عمل وزارته. 
لقد ش����كل الوزي����ر اللجان 
الطبي����ة املتخصص����ة ف����ي 
املستش����فى العسكري لعرض 
املرضى الذين يتقدمون بطلب 
العالج في اخلارج عليها لتحديد 
احلاالت التي حتتاج الى ذلك من 
احلاالت التي يتوافر لها عالج 
داخل الكويت وقد اصدر الوزير 
قرارا وزاريا بذلك وأحلقه بالئحة 
تنفيذية تنظم اعمال تلك اللجان 
ولكن املصيبة ان اول من خالف 
هذه القرارات هو الوزير نفسه 
الطبية  اللجان  عندما رفضت 
بعض احلاالت التي ال حتتاج الى 
أي عالج او ان عالجها متوافر 
بالكويت، فبالرغم من ان الوزير 
علم علم اليقني بعدم حاجة تلك 
احلاالت ال����ى أي عالج بعد ان 
اطلع على افادة اللجنة الطبية 
املرس����لة له بنا على طلبه، اال 
انه اصر على ان ترس����ل تلك 
احلاالت للخارج وهي ال تشكو 
وال تعاني من أي امراض وكل ما 
تنشده هو السياحة على نفقة 
وزارة الدفاع بالدول االوروبية 
والعربي����ة والوزير يعلم ذلك 
ويقره ويس����هله متعديا على 
املال العام الذي أؤمتن عليه ولم 
يحافظ على حرمته ويصونه بل 
ساهم في هدره وتبذيره دون 
وجه حق وعن تعمد واصرار. 
ولم يتوقف الوزير عند ذلك 
احلد بهدره وعدم محافظته على 
امل����ال العام بل س����مح لبعض 
املتنفذي����ن بالتعدي على املال 
العام واالستيالء عليه وسهل 
العام اغتصاب  املال  لس����راق 
وس����رقة اموال الش����عب التي 
اؤمتن عليها من خالل صفقات 
اسلحة مشبوهة ومبالغ بقيمتها 
او انشاء مشاريع ورقية ال وجود 
لها على ارض الواقع ولعل اكبر 
دليل على هذه املشاريع الورقية 
هو انشاء مصنعي الثلج اللذين 
كلف����ا الوزارة عش����رة ماليني 
دوالر ولم تستفد منهما شيئا 
ولم تتس����لم من إنتاجهما أي 
كمية من الثلج وقامت بتسليم 
األموال الى الش����ركة املتعهدة 
بإنشاء وتشغيل تلك املصانع 
دون وجه حق ودون أي سند 
قانوني ف����كان االتفاق مع تلك 
الشركة املصنعة هو ان تقوم 

بإنشاء املصنعني وانتاج الثلج 
منهما وتقوم وزارة الدفاع بشراء 
كميات محددة من الثلج املنتج 
بأس����عار محددة بالعقد وملدة 
ثالث سنوات بعدها تعود ملكية 
الدفاع، وقد  املصنعني لوزارة 
الدف����اع للتهرب  قامت وزارة 
من الرقابة على ذلك املشروع 
بالتعاقد مع الشركة من خالل 
نظام احل����االت األميركي وهو 
النظ����ام الذي تكلف من خالله 
وزارة الدفاع اجليش األميركي 
للتعاق����د نياب����ة عنها مع تلك 
الش����ركة، مع ان هذا النظام ال 
يجدي وال يفيد في هذه احلالة 
كون الشركة املتعهدة هي شركة 
كويتية واألرض التي س����يقام 
عليها املصنعان هي ارض تابعة 
لوزارة الدفاع وفي دولة الكويت 
واملصنع هو منشأة مدنية ليس 
لها أي طابع عسكري، ولكن هذا 
االمر دبر فقط البعاد رقابة ديوان 
املناقصات  احملاس����بة وجلنة 
والفتوى والتش����ريع عن هذه 
الصفقة املشبوهة والذي أكده 
تقرير ديوان احملاسبة ووصفه 
انه تهرب من وزارة الدفاع عن 
الرقابية وقد دفعت  السلطات 
وزارة الدفاع للشركة املتعهدة 
حتى اآلن 75% من ثمن ش����راء 
أكياس ثلج لم تستلم منها أي 
كيس وتطالب الشركة بدفع بقية 
ثمن الثلج الذي لم تنتجه من 
املصنعني ول����م توفره لوزارة 
الدفاع بل تعدت مطالبتها ذلك 
بدفع مبلغ خمسة ماليني دوالر 
تعويضا عن عدم ايفائها بالعقد 
وعدم انتاجه����ا أي كميات من 
الثلج، وسيتم لها ذلك ببركة 
الذين  القياديني  بعض كب����ار 
حتوم حولهم الشبهات والذين 
تهربوا من الرقابة واملس����اءلة 
التجهيز  بسحب املشروع من 
احملل����ي بعد دعوة الش����ركات 
احمللي����ة للمناقص����ة اخلاصة 
ببناء وتشغيل مصنعي الثلج 
وتنفيذ هذا املشروع من خالل 
نظام احلاالت األميركي الذي ال 
يخضع ألي رقابة أو مس����اءلة 
وال يخضع للقوانني الكويتية 

في حال التقاضي. 
ولم تتوقف جتاوزات وزير 
الدفاع عند هذا احلد بل امتدت 
لتشمل حجب احلقائق ومنع 
نواب مجلس األمة من االطالع 
عليها بالرغم من االسئلة العديدة 
التي مت توجيهها للوزير ومنها 
على س����بيل املثال ال احلصر، 
التي  انفج����ار االديرع  حادثة 
راح ضحيته����ا ثالثة ش����هداء 
م����ن أبناء هذا الوط����ن الغالي 
وأصيب ثمانية عسكريني من 
ابطال اجليش الكويتي والتي 
تناقض����ت تصريح����ات كبار 
الدفاع حولها  قيادي����ي وزارة 
ففي حني يصف احد القياديني 
ان الذخيرة املستخدمة حديثة 
الصنع وممتازة ومخزنة بطريقة 
جي����دة وان القاذف مت فحصه 
من قبل خمسة من الفنيني قبل 
السماح باستخدامه لالطمئنان 
على س����المته، جند ان قيادي 
آخر يص����رح بأن احلادث نتج 
عن انفجار القذيفة )الذخيرة( 
حلظة ادخاله����ا بالقاذف فإذا 
كانت القذيفة )الذخيرة( حديثة 
وممتازة ومخزنة بصورة سليمة 
والقاذف )السالح( مت فحصه من 
قبل 5 من الفنيني قبل استخدامه 
القذيفة حلظة  فلماذا انفجرت 
ادخالها بالسالح؟ وكأن وزارة 
الدفاع به����ذه التصريحات قد 
أعطت لنفس����ها ص����ك البراءة 
وأعلنت عدم حتملها للمسؤولية 
من اولى ساعات احلادث وقبل 

تقري����ر اللجنة التي ش����كلتها 
للتحقيق في أسباب االنفجار 
الذي خرج بعد عدة أشهر مفبركا 
وبعيدا كل البعد عن احلقيقة 
ليعلن التأكيد على حكم البراءة 
الذي صدر في الساعات االولى 
حلادثة االنفجار وان احلادث 
وقع بس����بب عيب مصنعي ال 
دخل لوزارة الدفاع فيه ولكن 
التقري����ر أيضا ناقض نفس����ه 
واعطى توصيات تدل على ان 
االهمال وعدم املباالة والتسيب 
هي اسباب غير معلنة حلادث 

االنفجار. 
واملصيبة األم����ّر واألدهى 
انه بعد اربع س����نوات يش����اء 
اهلل سبحانه وتعالى ان تظهر 
احلقيق����ة واضحة وجلية وان 
ينكشف التزوير والتكتم الذي 
ج����رى في التحقي����ق وحجب 
الكويتي  احلقائق عن الشعب 
ليتضح مبا ال يدع مجاال للشك 
ان ما حدث ه����و جرمية بحق 
هؤالء الشهداء واملصابني وليست 

عيبا مصنعيا كما يدعون. 
وعلى الرغم من تصريحات 
وزير الدفاع بتعهده بتعويض 
اسر الشهداء ماديا ومعنويا، إال 
انه لم يف بتعهداته ووعوده 
لتلك األس����ر التي فقدت اغلى 
م����ا متلك وه����م ابناؤها الذين 
اختلطت دماؤهم الطاهرة بتراب 
الوطن العزيز فلم يكرموا خالل 
حفل تخريج زمالئهم الذي رعاه 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
ورعاه بل سلمت لذويهم شهادات 
تخرجهم في الغرف املغلقة وكأن 
ما قام به هؤالء األبطال هو عمل 

ال يرفع الرأس.
وايضا ل����م يتم تعويضهم 
ماديا، بل على العكس حرموا 
حتى من أقل حقوقهم الشرعية 
وهي الدية التي تسلم لذويهم 
ومنعت منهم بحجة واهية، وهي 
ان احلادث وقع بس����بب عيب 
مصنعي ال دخل لوزارة الدفاع 
الوزير وقياداته  به، وتناسى 
ان من قام بجلب هذه الذخائر 
التي يعلم اهلل وحده ان كانت 
ضمن احدى الصفقات املشبوهة 
أم ال هي وزارة الدفاع ومن قام 
بتسليمها الى الشهداء ايضا هي 
وزارة الدفاع ومن امر بالرماية 
بها هم قياديو وزارة الدفاع التي 
تتحمل املسؤولية كاملة عن هذا 

احلادث االليم.
ولم تتوقف االمور عند هذا 
احلدفي  الدفاع بل جتاوزت ذلك 
مبحاربة فريق ديوان احملاسبة 
املكلف بالتدقي����ق على اعمال 
ال����وزارة ومضايقته ووضع 
العراقيل واملعوقات امامه ولعدة 

سنوات متوالية.
وبالرغ����م من جهود رئيس 
الدي����وان واجتماعه مع وزير 
الدفاع وكب����ار قياديي الوزارة 
عدة مرات إليقاف هذه املضايقات 
وتذليل املعوق����ات اال ان ذلك 
لم يفلح ف����ي ثني الوزارة عن 

محاربة فريق ديوان احملاسبة 
الذي كشف كثيرا من املخالفات 
والتجاوزات اخلطيرة وسلط 
الضوء عليها من خالل تقاريره 
التي ترسل العضاء  السنوية 
مجلس األمة مما جعل رئيس 
الديوان يصدر قراره بس����حب 
املكلف  فريق ديوان احملاسبة 
بالتدقيق واملراقبة على اعمال 
وزارة الدفاع احتجاجا على هذه 
التصرفات التي تخالف قانون 
انشاء ديوان احملاسبة ومتنعه 

من اداء مهامه.
وبع����د كل ما س����بق ورغم 
حتذيري للوزير وتوضيح هذه 
املخالفات من خالل االسئلة التي 
قمت بإرس����الها له وعدم اخذه 
االمور على محمل اجلد وعدم 
محاسبة من تس����بب في هذه 
التجاوزات واملخالفات والتعدي 
على االموال العامة وتس����هيل 
التجرؤ على حرمتها وبعد ان 
استنفدت كل ما لدي من ادوات 
دس����تورية ولم يفلح ذلك في 
ايقاظ الوزير من غفلته واصالح 
اخطائه واخطاء قيادييه ولم 
يفلح ذلك أيضا باحملافظة على 
املال العام واستعادة ما سرق 
منه ونهب حتت مسمع ومرأى 

من الوزير الذي لم يحرك ساكنا 
للدفاع عن ه����ذا املال وحفظه 

ومنع التعدي عليه.
لذلك وج����دت لزاما علي ان 
اقف متصدي����ا لهذه املخالفات 
والسرقات والتجاوزات بآخر 
ما لدي من ادواتي الدستورية 
وهو محاسبة الوزير من خالل 
تقدمي هذا االستجواب له لعل في 
ذلك ما يصلح األمور في وزارة 
الدفاع ويحفظ املال العام ومينع 

سرقته والتعدي عليه.   

المحور األول
 تجاوزات العالج بالخارج

  أخ����ذت وزارة الدفاع على 
عاتقها ارس����ال بعض املرضى 
الذين يعملون بها او احد اقاربهم 
من الدرجة االولى للعالج خارج 
دولة الكويت شريطة عدم توفر 
الكويت  عالجهم مبستشفيات 
وتوفره فقط في بعض الدول 
املتقدمة طبي����ا باخلارج وقد 
اصدر وزير الدفاع عدة قرارات 
وزارية لتنظيم ارسال املرضى 
للع����الج باخل����ارج على نفقة 
الوزارة ومنها قرارات وزارية 
بتشكيل اللجان الطبية للنظر 
في الطلبات املقدمة من موظفي 

وزارة الدفاع للعالج باخلارج 
والتأكد م����ن حاالتهم املرضية 
ومدى توفر عالجها بالكويت 

أو خارج الكويت.
ولكن في اآلون����ة االخيرة 
انحرف مسار العالج في اخلارج 
انحرافات خطي����رة فمنع من 
يس����تحق ان يعالج باخلارج 
خلطورة امل����رض الذي يعاني 
منه وارسل من ال يعاني من أي 
مرض للخارج على نفقة وزارة 
الدفاع وصرفت له املخصصات 
املالية وملرافقيه من اجل السياحة 
حت����ت ذريعة العالج باخلارج 
مم����ا يعتبر تبدي����دا وإضاعة 
لألم����وال العام����ة التي اؤمتن 
عليها وزير الدفاع الذي اقسم 
ان يذود عنها ويحافظ عليها امام 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
الكويتي  ورعاه وامام الشعب 
وممثليهم في مجلس األمة في 
بداية توليه الوزارة، ولعل ما 
يضاعف مسؤولية وزير الدفاع 
التعدي الصارخ على  عن هذا 
االموال العامة ان الوزير يعلم 
علم اليقني قبل اصدار اوامره 
بإرسال هذه احلاالت للخارج 
انها ال حتتاج الى عالج سواء 
داخل الكويت او خارج الكويت 

كونها ال تعان����ي اصال من أي 
امراض وذلك من خالل اللجان 
الطبية املرفقة وايضا من خالل 
الردود على اإلفادات التي طلبها 
الوزير بنفسه والتي جميعها 
تؤكد هذه احلقيقة التي وصلت 
إلى علم ويقني الوزير، وبالرغم 
من ذلك اصر على ارسال تلك 
احلاالت للخارج لسبب ال يعرفه 
احد اال الوزير نفسه وكأنه بهذا 
التصرف نصب نفس����ه طبيبا 
فوق اطباء اللجان الطبية يعلم 

في الطب ماال يعلمونه.
الق����رارات  الوزي����ر خالف 
الوزارية التي اصدرها بنفسه 
لتنظيم العالج باخلارج والتي 
كان يتوجب علي����ه ان يتابع 
تنفيذه����ا بنفس����ه ويتأكد من 
عدم مخالفتها ممن يلونه في 
املسؤولية ولكن الوزير اعتبر 
نفسه فوق القانون وفوق تلك 
القرارات التي اصدرها ولم يلتزم 
به����ا وكان اول من خالفها مما 
ترك الباب مفتوحا ملرؤوسيه 
العمل بها  ملخالفته����ا وع����دم 
متى ما شاءوا وأرادوا مقتدين 
بسلوك وزيرهم الذي انحرف 
عن القانون والقرارات الوزارية 
واللوائ����ح املنظم����ة للع����الج 

باخلارج وخالفها.
ولعل من اهم تلك التجاوزات 
التي  واالنحرافات واملخالفات 
وقع فيها الوزير عن علم وتقصد 

ما يلي:
أ  � ارسال مرضى ال يعملون 
ب���وزارة الدفاع وليس لهم أي 
اقارب من الدرجة األولى يعملون 
بوزارة الدف���اع وهذه مخالفة 
الوزارية  صارخة للق���رارات 
التي اصدرها الوزير بنفس���ه 
والتي حتصر العالج في اخلارج 
للموظفني املدنيني والعسكريني 
العاملني ب���وزارة الدفاع فقط 

واقاربهم من الدرجة األولى.
فالوزير خالف قراراته التي 
اصدرها وقام بإرسال حاالت ال 
تعمل وال يوجد لها قريب من 
الدرجة االول���ى يعمل بوزارة 
الدفاع وهو على علم بذلك كما 
ان حالة هؤالء االشخاص أيضا 
ال تستدعي وال حتتاج للعالج 
باخلارج حسب قرارات اللجان 
الطبية بوزارة الدفاع التي لم 

يلق لها الوزير باال.
ب � ارسال اشخاص معافني ال 
يعانون من أي امراض للخارج 
بقصد الس���ياحة حتت ذريعة 
العالج والبحث في سجالتهم 
املرضية عن أي اسباب واهية 
إلرسالهم للعالج خارج الكويت 
ولدول يقصدها السائح الكويتي 
وفي اوقات السياحة في فصل 
الصي���ف ف���ي ح���ني ان هناك 
حاالت مرضية معقدة وخطيرة 
ملواطنني يعملون بوزارة الدفاع 
يتم رفضها وال يستجاب لطلبها 

في العالج باخلارج.
ومما يزيد من مس���ؤولية 
الوزير ان غالبية هذه احلاالت 
مت رفضه���ا من قب���ل اللجان 
الطبية ب���وزارة الدفاع وأصر 
الوزير على ارسالها حتى بعد 
ان تأكد يقينا انها ال تعاني من 
أي امراض وال حتتاج ألي عالج 
من خالل تقارير وكتب االفادة 
الصادرة من اطباء وزارة الدفاع 
واللجان الطبية اخلاصة بالعالج 

باخلارج.
ج - تزوير بعض معامالت 
العالج باخلارج التي مت رفضها 
من قبل اللجان الطبية ليصبح 
ذلك الرفض موافقة على العالج 
باخلارج دون علم غالبية اعضاء 
اللجان الطبية وذلك من خالل 
الشطب او االضافة او من خالل 

استبدال املستندات مبستندات 
اخرى تناقض القرارات السابقة 
وتعطي املوافقة على ارس���ال 
تلك احلاالت املرفوضة للعالج 
باخلارج والت���ي يتم التوقيع 
عليها من بعض أعضاء اللجنة 

دون البقية.
ومبا أن الوزير هو من يصدر 
قرارات العالج باخلارج بنفسه 
واحيانا مب���ن يفوضهم نيابة 
عنه فإن جميع معامالت العالج 
باخلارج تعرض عليه ويطلع 
عليها ومن السهولة والبساطة 
التعرف عل���ى املعامالت التي 
وقع عليها التزوير وكش���فها، 
فكان األجدر بالوزير محاسبة 
الذين قاموا بهذا  األش���خاص 
التزوير وايقاع العقوبات الرادعة 
بهم وع���دم توقي���ع القرارات 
الوزارية إلرسال تلك احلاالت 
املزورة للعالج باخلارج، إال أن 
الوزير لم يفعل من ذلك شيئا 
بل بارك ذل���ك التزوير وأيده 
بإصداره قرارات إرسال احلاالت 
املزورة للعالج باخلارج وهو 
بهذا التصرف يعتبر مشاركا 

بهذا التزوير.
د - قام الوزير باملوافقة على 
ارسال حاالت مت رفضها من قبل 
الدفاع  الطبية بوزارة  اللجان 
واملشكلة بقرار من وزير الدفاع 
نفسه بالرغم من معرفة الوزير 
ويقينه ان تلك احلاالت ال حتتاج 
الي ع���الج باخلارج وذلك من 
خالل طلبات االفادة التي يطلبها 
الوزير بشأن تلك احلاالت والتي 
ترس���ل له ردودها من اللجان 
الطبية لتؤكد له مبا ال يدع مجاال 
للشك ان تلك احلاالت ال حتتاج 

للعالج باخلارج.
مما سبق يتضح ان املسؤول 
التجاوزات  املباش����ر عن هذه 
واالنحرافات واملخالفات في ملف 
العالج باخلارج هو وزير الدفاع 
بشخصه حيث انه هو من يقوم 
العالج باخلارج  باصدار قرار 
لكل مريض وجميع املعامالت 
ترسل ملكتبه العتمادها واصدار 
القرارات الوزارية اخلاصة بها 

وهو على اطالع كامل عليها.
كما ان جميع احلاالت التي 
اشرنا اليها كانت ترفض من قبل 
الدفاع  الطبية بوزارة  اللجان 
ويقوم الوزير باصدار قراراته 
الوزاري����ة الرس����الها للعالج 
باخلارج حتى بعد تيقنه من عدم 
حاجة هذه احلاالت للعالج خارج 
الكويت من خالل كتب االفادة 
التي يطلبها من اللجان الطبية 
ويطلع عليها ويناقضها باصدار 

قرارات االرسال للخارج.
ان هذا االنحراف عن القرارات 
الوزارية التي اصدرها الوزير 
بنفسه وخالفها بفعله قد كلف 
العام مئ����ات املاليني من  املال 
الدناني����ر، كان االجدر انفاقها 
على مش����اريع وخدمات تعود 
بالفائدة على الشعب الكويتي 
وتس����اهم في تنمي����ة الوطن 
الوزير بهذه  واملواط����ن، وان 
التي  املخالفات والتج����اوزات 
ادت الى تعديه على املال العام 
وتبذيره وعدم صون حرمته 
قد خالف القس����م الذي اقسمه 
بأن يذود عن حريات الشعب 
ومصاحله وأمواله، بل لقد حنث 
بهذا القسم ولم يحافظ عليه.

المحور الثاني
 تجاوزات مالية صارخة

 في مشروع مصانع الثلج

الدفاع  ولم يتوقف وزي����ر 
العامة عند  عن بعثرة االموال 
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بورمية: تدّرجنا في استخدام أدواتنا الدستورية
أودع النائ���ب د.ضيف اهلل بورمية اس���تجوابه للنائب 
االول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك 
رسميا امس لدى االمانة العامة ملجلس االمة، مرتكزا على 

اربعة محاور.
وق���ال بورمية ف���ي تصريح للصحافي���ني ان صحيفة 
االستجواب تضمنت اربعة محاور هي: مصنع الثلج، وحادثة 
االدي���رع، والعالج باخلارج، واحلادثة االخيرة املتمثلة في 

طرد فريق ديوان احملاسبة، الفتا الى ان االستجواب جاء بعد 
العديد من االسئلة والتصريحات االعالمية التي حاولنا من 
خاللها التدرج في استخدام ادواتنا، اال انها لم جتد الصدى 
لدى الوزير، مستدركا: وبرا بقسمنا للشعب الكويتي على 
تقدمي االستجواب في الوقت املناسب كحق دستوري للنائب 
وجدنا ان الوقت حان لتقدميه كآخر مرحلة يلجأ اليها عضو 

مجلس االمة ملمارسة دوره الرقابي املشروع.

د.ضيف اهلل بورمية مصحوبا بالزمالء االعالميني بعد تقدميه استجوابه

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الساير تساءل فيه: ما االجراءات التي اتخذتها 
الهيئة العامة للبيئة حلماية البيئة البحرية؟ وملاذا 
مت منع السباحة في بعض الشواطئ؟ وهل وصل 
التلوث الى الش���واطئ البحرية؟ وهل كان له اثر 

على البيئة البحرية؟

الصواغ: ما إجراءات هيئة البيئة
 لحماية البيئة البحرية؟




