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رداً على سؤال للنائب الدقباسي

املبارك: عار عن الصحة دخول بعض املخلفات
امللوثة باليورانيوم املخصب إلى البالد

مزيد: ما أسباب رفض املرشحني
للعمل في »التطبيقي« كأعضاء هيئة تدريس؟

جوهر: فوجئت بعدم تقدمي النواب طلبًا ملناقشة تقرير »البدون«

الصيفي يسأل الساير عن العقود املوقعة
مع اجلامعات األجنبية إلدارة املستشفيات

اك����د النائ����ب االول لرئيس 
الدفاع  الوزراء ووزير  مجلس 
ورئيس املجلس االعلى للبيئة 
الش����يخ جابر املبارك ان خبر 
امللوثة  دخول بعض املخلفات 
باليورانيوم املخصب الى البالد 
عار عن الصحة متاما، مش����ددا 
على ان عملية االنسحاب للقوات 
االميركية  من خالل الكويت ما هي 

اال عبور لالرتال العسكرية.
جاء ذلك في اجابة املبارك على 
سؤال قدمه النائب علي الدقباسي: 
بش����أن صحة دخ����ول بعض 
املخلف����ات امللوثة باليورانيوم 
املخصب الى البالد وهل طلبت 
الق����وات االميركية اس����تخدام 
االراضي الكويتية كنقطة عبور 
الي نوع من النفايات اخلاصة 
باجليش االميركي، وجاء نص 

االجابة ان:
٭ خبر دخول بعض املخلفات 
امللوث����ة باليورانيوم املخصب 
الى البالد عار عن الصحة متاما، 
وان عملية االنسحاب للقوات 
االميركية من خالل الكويت ما هي 

اال عبور لالرتال العسكرية.

وجه النائب حسني مزيد سؤاال 
التربية ووزيرة  مطوال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: في غضون شهر أغسطس 
بتاريخ 2008/8/13 نشر إعالن في 
الصحف ينص على حاجة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ألعضاء هيئة تدريس من حملة 
املاجس���تير في تخصصي علوم 
االغذية أو الهندس���ة الكيميائية 
للعمل في كلية العلوم الصحية 
� قس���م علوم االغذية والتغذية 
وفي محضر اجتماع جلنة شؤون 
أعضاء هيئة التدريس والتدريب 
املنعقدة ي���وم اخلميس املوافق 
2011/1/13 الذي يحمل رقم 2011/1 

النائب د.حسن جوهر  أكد 
ان للنائب احل���ق في حتريك 
االستجواب متى ما رأى مخالفة، 
مشيرا الى انه مع حق االستجواب 
كمبدأ وأداة دستورية يفّعلها 
النائب متى شاء ضد أي وزير 
عندما يستنفد جميع االدوات 

الدستورية ملعاجلة االخطاء.
وحول قفز البعض مباشرة 
ملساءلة سمو رئيس الوزراء على 
كل شاردة وواردة، قال جوهر: 
الوزراء يتولى  س���مو رئيس 
مسؤولياته مبوجب الدستور، 
وهذه املسؤوليات في مقابلها 
واجبات منها االستعداد لقبول 
االس���تجوابات التي تدخل في 

اختصاصه.
ولفت جوهر الى ان النائب 

وجه النائب الصيفي مبارك 
الصيفي حزمة أس����ئلة لوزير 
الصحة د.هالل الساير جاء فيها: 
لقد قامت وزارة الصحة بتوقيع 
 Great Ormond العقد مع جامعة
 street hosbital for shildren
nhstrust London-uk باململك����ة 
املتحدة بريطانيا الدارة مستشفى 
االطفال مبنطقة الصباح الصحية، 

يرجى افادتي باآلتي:
املدفوع����ة بناء على  املبالغ 
العقد املوقع مع اجلهة س����الفة 
الذكر اع����اله حتى تاريخ ورود 
السؤال إليكم مبينا فيه تاريخ 
كل دفعة وقيمتها سواء بالعملة 
االجنبية وما يعادلها بالدينار 

تنفيذا لبنود كل عقد.
وجاء في سؤاله الثاني: لقد 
قامت وزارة الصح����ة بتوقيع 
العق����د مع جامعة ينفيرس����تي 
هيلث نت����ورك )UHN( جامعة 
تورونت����و جمهوري����ة كن����دا 
الدارة مركز حسني مكي جمعة 
للجراحات التخصصية ملرضى 
السرطان، يرجى افادتي باآلتي: 
املبالغ املدفوعة بناء على العقد 
املوقع مع اجلهة س����الفة الذكر 

مع كل من وزارة الصحة ومعهد 
الكويت لالبحاث العلمية وجامعة 
الكويت بتشكيل فريق متخصص 
يعمل الح����كام الرقابة البيئية 
على جميع الشاحنات واآلليات 
والبضائع القادمة من العراق، 
باالضافة الى التأكد من احتمال 
تسريب بعض النفايات املشعة 

الى البالد من عدمه.
وعن السؤال اخلامس حول 
االستعدادات التي اتخذتها الهيئة 
العامة للبيئة في حال اكتشاف 
وجود مواد مشعة داخل البالد 
العامة؟ وهل  تضر بالصح����ة 
هناك تنسيق مسبق مع اجلهات 
املختصة في هذا الشأن؟ جاء الرد 
توجد خطة طوارئ شاملة اعدت 
من قبل ادارة الوقاية من االشعاع 
التابعة لوزارة الصحة للتعامل 
مع اي تسرب اشعاعي قد يصدر 
عن املفاعل النووي االيراني او 
تسرب اي مواد مشعة من حديد 
الس����كراب او مخلفات اآلليات 
امللوثة باالشعاع  العس����كرية 
التي دمرت بقذائف اليورانيوم 

املخصب في العراق.

2007 و2008 وعددهم والتخصص 
املطل���وب والدرجة العلمية قبل 
صدور اإلعالن. ويرجى تزويدي 
باملوافقات التي متت من قبل القسم 
العلمي وعميد الكلية ونائب املدير 
الكليات  العام للكليات لقط���اع 

التطبيقية قبل صدور اإلعالن.
التي  الرئيسية  وما االسباب 
اعتمدت عليها جلنة شؤون أعضاء 
هيئة التدريس والتدريب املنعقدة 
يوم اخلميس بتاريخ 2001/1/13 
رقم 2011/1 لرفض تعيني املرشحني 
من قبل جلنة التعيينات في القسم 
العلمي والكلي���ة كأعضاء هيئة 
تدريس في قس���م علوم االغذية 

والتغذية؟

باتخاذ إجراءات عملية وفورية، 
ونح���ن بانتظار أن تكون هذه 
القرارات واضحة وشاملة جلميع 
الفئات م���ن دون أي نوع من 

التمييز.
وسئل جوهر عما اذا جاءت 
ق���رارات احلكومة فيما يتعلق 
ب�»البدون« كافية هل يعني ذلك 
االكتفاء بها: وأكد ان هذا االمر 
يتوقف على مدى التنفيذ بأرض 
الواقع، خاصة انه مازالت هناك 
العديد من املشاكل والشكاوى في 
ظل الروتني احلكومي الطويل، 
غير أنه كش���ف ان االفضل ان 
تعالج مش���كلة هذه الفئة عبر 
قانون حتى ال تترك لالجتهادات 
الشخصية أو القرارات التي من 

املمكن أن تتبدل وتتغير.

ب����ه رقم العرض  بجدول مبني 
واسم اجلهة العارضة وبالدها، 
املراسالت واالعتذارات  وجميع 
من اجلامعات واملستش����فيات 
املتخصصة الدارة مستش����فى 
الصدري مبينة بجدول كسابقه، 
ويرجى تزويدي بأسماء اعضاء 
اللجنة لدى وزارة الصحة املكلفة 
بطلب العروض واس����تيفائها 
وتقييمها ودراستها واسم رئيس 
اللجنة ونسخة  اللجنة ومقرر 
من جميع محاضر االجتماعات 
الطلب����ات  لدراس����ة وتقيي����م 
والعروض املقدمة مبينة باالجابة 
خطيا الينا وتاريخ كل محضر 
واس����ماء احلاضرين وصفتهم 

وتخصصهم.
ويرج����ى تزوي����دي بجدول 
مبني فيه املستشفيات واملراكز 
التخصصية لدى الواليات املتحدة 
االميركية ولدى اململكة املتحدة 
ولدى جمهورية فرنس����ا والتي 
تتعام����ل معه����ا وزارة الصحة 
البتعاث احلاالت التي ال يتوافر 
لها العالج باملستشفيات الكويتية 
وذلك من عام 2008 حتى تاريخ 

ورود سؤالي اليكم.

للبيئة على س����ؤال الدقباسي 
بش����أن بعض االستفس����ارات 
املتعلقة باالجراءات التي اتخذتها 
البيئية  الرقابة  الهيئة الحكام 
النفايات املش����عة  ملنع دخول 
للب����الد وعلى نص الس����ؤالني 
الثالث والرابع: عن االجرادات 
الت����ي اتخذتها الهيئ����ة العامة 
البيئية  الرقابة  للبيئة الحكام 
ملنع دخول تلك النفايات املشعة 
للبالد؟ وهل قامت الهيئة العامة 
للبيئة بالتنس����يق مع اجلهات 
املختص����ة ف����ي الب����الد به����ذا 

الشأن؟
وما االجراءات التي اتخذتها 
الهيئ����ة العامة للبيئة للتحقق 
عما اذا كان قد مت تسريب بعض 
النفايات املشعة للبالد من عدمه؟ 
وفي ح����ال قيامها بذلك، يرجى 

تزويدي بالنتائج؟
حيث ج����اءت االجابة: فور 
علمنا من وسائل االعالم املختلفة 
بقيام القوات االميركية في العراق 
بجمع قذائف اليورانيوم املخصب 
خالل حرب حترير العراق، قامت 
الهيئة العامة للبيئة وبالتعاون 

رفض املرش���حني كأعضاء هيئة 
التدريس في قسم علوم األغذية 

والتغذية؟
ويرجى تزويدي بنسخة من 
اإلعالن، وما االجراءات املتبعة قبل 
صدور إعالن عن حاجة ألعضاء 
العامة  الهيئة  هيئة تدريس في 

للتعليم التطبيقي والتدريب؟
ويرجى تزويدي بنسخة من 
اإلعالن، وما االجراءات املتبعة قبل 
صدور إعالن عن حاجة ألعضاء 
العامة  الهيئة  هيئة تدريس في 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب؟ 
يرجى تزويدي بنسخة من حاجة 
قس���م علوم االغذي���ة والتغذية 
ألعض���اء هيئة تدري���س لعامي 

السياسية.
وعل���ى صعيد قانون غرفة 
التج���ارة والصناع���ة، أوضح 
جوهر انه موجود على جدول 
اعمال املجلس، متمنيا أن يتم 
اجن���ازه بأس���رع وقت ممكن، 
خاصة أن له صفة االستعجال 
ويعد من القوانني املهمة في عالج 

وضع اقتصادي وخلل قائم.
وفيم���ا يتعلق بقضية غير 
محددي اجلنسية، قال جوهر: 
كان يفترض وجود طلب بشأن 
مناقشة تقرير القانون اخلاص 
بإقامة غير محددي اجلنسية 
)البدون( إال أنني فوجئت بأن 
االخوان لم يقدموا الطلب بصفة 

رسمية الى املجلس.
وأضاف ان احلكومة وعدت 

 Great الزائرين من قبل جامعة
 Ormond street hosbital for
 shildren nhstrust London-uk
باململكة املتحدة بريطانيا املوقعة 
اتفاقية مع مستش����فى االطفال 
مبنطقة الصباح الصحية وذلك 
لتطوير طب االطفال مع تاريخ 
كل زيارة ومدتها تنفيذا للعقد 

املوقع بني الطرفني،
وجاء في سؤاله الرابع: ملا كنت 
قد تقدمت بعدة اسئلة الى وزير 
الصحة بتاريخ 2010/6/20 ووردت 
الينا االجابة بتاريخ 2011/1/24 
اخلاصة بتعاقدات وزارة الصحة 
مع جامعة mcgill بكندا تبني من 
خالل فح����ص االجابة أن هناك 
بعض املرفقات الواردة باالجابة 
املكتوبة اال انها في حقيقة االمر لم 
تكن ضمن هذه املرفقات لذا يرجى 

تزويدي باملرفقات اآلتية:
صور من جمي����ع العروض 
املقدم����ة واملراس����الت اخلاصة 
بطلب عروض من وزارة الصحة 
من اجلامعات واملستش����فيات 
الس����معة  ذات  املتخصص����ة 
والكفاءة الطبية العالية لتقدمي 
عروض ل����وزارة الصحة مرفق 

٭ القوات االميركية لم تطلب من 
وزارة الدفاع استخدام االراضي 
الكويتية كنقطة عبور الي نوع 
م����ن انواع النفاي����ات اخلاصة 

باجليش االميركي.
٭ نرفق لكم كتاب الهيئة العامة 
للبيئة رقم ه�. ع. ب/م.ع/ 415 
الذي يتضمن  تاريخ 2011/2/8 
االجابة عن البن����ود )3، 4، 5( 

من السؤال.
وجاء ف����ي رد الهيئة العامة 

والذي ارتأت فيه اللجنة عدم تعيني 
املرشحني من قبل جلنة التعيينات 
في القسم العلمي والكلية كأعضاء 
العامة  الهيئة  هيئة تدريس في 
للتعليم التطبيقي والتدريب. لذا 

يرجى إفادتي عن اآلتي:
ملاذا ينشر إعالن في الصحف 
ينص على حاجة الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
ألعضاء هيئة تدريس في قس���م 
علوم االغذية والتغذية في كلية 
العلوم الصحي���ة وفي محضر 
اجتماعه���ا االخي���ر ف���ي جلنة 
ش���ؤون أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب املنعقدة يوم اخلميس 
بتاريخ 2011/1/13 رقم 2011/1 يتم 

يحدد وفق���ا ألمانته وضميره 
كيفية حتريك املسألة السياسية 
ضد سمو الرئيس وفي أي وقت 
من منطلق احلق املطلق للنائب 

في هذا االمر.
وح���ول تلويحه م���ن قبل 
أكد  التجارة،  مبس���اءلة وزير 
جوهر أنه لم يهدد مبس���اءلة 
وزي���ر التجارة من قبل، مبينا 
انه فقط أعلن أن هناك قضايا 
وملفات تس���تحق املس���اءلة، 
ولكن يبق���ى التدرج في عالج 
املشاكل وبخاصة قضية غالء 

االسعار.
وتابع جوهر الفتا الى انه اذا 
لم يكن هناك جتاوب من الوزير 
بالنسبة ملوضوع غالء السعار، 
فسيكون هناك نظر في املساءلة 

اعاله حتى تاريخ ورود السؤال 
إليكم مبينا فيه تاريخ كل دفعة 
وقيمتها سواء بالعملة االجنبية 
وما يعادلها بالدينار تنفيذا لبنود 

كل عقد.
وجاء في سؤاله الثالث: يرجى 
تزويدي بأس����ماء االستشاريني 
الزائرين ملستش����فى  العامليني 
االمراض الصدرية ومدة الزيارات 
لكل منهم واملبالغ املصروفة لهم 
وذلك لسنة 2009/2008، ويرجى 
تزويدي بأس����ماء االستشاريني 
 mcgill الزائرين من قبل جامعة
املوقعة اتفاقية خدمات مع وزارة 
الصحة ادارة املستشفى الصدري 
وتاريخ كل زيارة ومدتها تنفيذا 

للعقد املوقع بني الطرفني؟
ويرج����ى تزويدي بأس����ماء 
االستشاريني العامليني الزائرين 
من قبل جامعة ينفيرستي هيلث 
نتورك )UHN( جامعة تورونتو 
بكندا املوقعة اتفاقية مع مركز 
حسني مكي جمعة لتطوير طب 
امراض السرطان مع تاريخ كل 
زيارة ومدتها تنفيذا للعقد املوقع 
الطرفني، ويرجى تزويدي  بني 
العامليني  بأسماء االستشاريني 

الشيخ جابر املبارك

حسني مزيد

د.حسن جوهر

الصيفي مبارك الصيفي

علي الدقباسي

وردا على سؤال حول قيام 
ن���واب كتلة العم���ل الوطني 
باالتصال به بشأن استجواب 
الفهد، أج���اب املويزري قائال: 
بطبيع���ة احل���ال كل كتل���ة 
مستجوبة أو نواب مستجوبني 
يبحثون عن التنسيق مع النواب 
اآلخرين املستقلني أو مع الكتل 
األخرى. وأشار الى ان ما حدث 
هو اجراء اتصاالت من الوطني 
بالنواب اآلخرين الطالعهم على 
محاور االس���تجواب وكل ما 
يتعلق به لش���رح وجهة نظر 
املس���تجوبني، مضيفا انه قرأ 
احملاور بشكل عام منذ تقدمي 

االستجواب.
انه بعد  املوي���زري  وذكر 
تق���دمي كل اس���تجواب، فإن 
النائ���ب املس���تجوب يب���دأ 
التحرك واالتصاالت للحصول 
على املؤيدين، وأيضا الوزير 
املس���تجوب يب���دأ التح���رك 

للحصول على مؤيدين.
وحول كتلة إال الدس���تور 
التي انضم اليها في الس���ابق 
وم���دى وجود تنس���يق بني 
أعضائها في االس���تجوابات 
احلالية، قال املويزري: ان كتلة 

الس����وري اس����تعان باحلرس 
الثوري اإليراني وميليشيات 
املوالية له لقمع  احد األحزاب 
اهالي درعا. وب����ني هايف: ان 
الروابط العقائدية واالجتماعية 
حتتم علينا الوقوف مع الشعب 
السوري وأي شعب مسلم تنتهك 
حقوقه. وطالب هايف بإصدار 
بيان من مجلس األمة يستنكر 
فيه األعمال اإلجرامية التي يقوم 
بها النظام السوري ضد اهالي 

درعا لتكميم افواههم.

الكرمي وغيرها  القرآن  طباعة 
من القوانني«، مش����يرا الى ان 
جلسة اليوم )يوم امس( كان 
من املفترض ان تتم بها مناقشة 
الفتوى  طلب انش����اء هيئ����ة 
والتش����ريع ومعاجلة مشكلة 
منطقة خيطان وفق تقرير جلنة 
املراف����ق العامة البرملانية لكن 
عدم اكتمال النصاب حال دون 
مناقشتهما. وعلى صعيد آخر 
كشف املسلم ان كتلة التنمية 
واالصالح س����تنظم مهرجانا 
خطابيا في ساحة التغيير مساء 
يوم السبت بعد صالة العشاء 
حتت عنوان »خليجنا سورنا« 
وفي هذا االطار نريد من خالل 
دعوة عدد من النواب ارس����ال 
رسالة راقية متثل حقيقة موقف 
الشعب الكويتي جتاه شعوب 
ودول اخللي����ج العربي بعيدا 
عن االس����تقطاب والشخصنة 
الطائفية، مفادها )اي الرسالة( 
ان هذا اخلليج هو امتداد للكويت 
وان للخليج دوال وشعوبا كل 
احملب����ة والتقدير ف����ي قلوب 
الكويتيني واضاف املسلم: كما 
ان املهرجان اخلطابي سيتضمن 

املويزري: سنستمع لردود الفهد
على االستجواب إلثبات عدم التقصير

هايف يستنكر املجازر في درعا
ويصفها باملؤسفة واملخجلة

املسلم: 20 نائبًا يشاركون في مهرجان 
»التغيير« لدعم مواقف دول التعاون

إال الدس���تور كان الهدف منها 
الرد على محاوالت احلكومة 
الدس���تور في تلك  النته���اك 
الفترة بالسابق، وأي محاولة 
الدستور  من احلكومة خلرق 
وانتهاكه ستستمر الكتلة في 
تكاتفها وبنفس العدد الكبير 
من أعضائها للحفاظ على كيان 

الدستور.

ارسال رس����الة اخرى مفادها 
عدم االنسياق واالسترسال في 
الطرح الطائفي لذلك مت الطلب 
من االخوة النواب املش����اركني 
باملهرجان اخلطابي التركيز فقط 
على املمارسات احلكومية وتهديد 
دول اخلليج دون االنسياق وراء 

الطرح الطائفي.

تعليقا على االس���تجواب 
املقدم من كتلة العمل الوطني 
لنائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد الفهد، 
أكد النائب شعيب املويزري ان 
هناك تقصيرا في أداء احلكومة، 
مش���يرا ال���ى انه س���ينتظر 
االستماع لردود الشيخ الفهد 
على محاور االستجواب إلثبات 

عدم وجود تقصير.
وع���ن وج���ود مح���اور 
باالس���تجواب ليس مسؤوال 
عنها الشيخ الفهد مثل األزمة 
الرياضية ق���ال املويزري في 
تصريحات للصحافيني أمس: 
ان ه���ذا الس���ؤال يوجه الى 
الزمالء املستجوبني، والوزير 
املختص باالستجواب هو الذي 

يرد عليهم.
وح���ول امكاني���ة جل���وء 
احلكومة الى احملكمة الدستورية 
إلثبات عدم دستورية استجواب 
الفهد، قال املويزري: ان السلطة 
التنفيذي���ة لها حقوق، كما ان 
السلطة التشريعية لها حقوق 
وأدوات، ومن حق كل سلطة 
اس���تخدام أدواتها التي تراها 

مناسبة وفقا للدستور.

استنكر النائب محمد هايف 
املطيري املجازر التي يرتكبها 
النظام السوري في درعا واصفا 
إياها باملؤسفة واملخجلة في آن 
واحد. وقال هايف: من احملزن ان 
يصل بالنظام السوري الى قمع 
الشعب الذي يطالب باحلرية، 
ولم تصل مطالبته الى اسقاط 
النظام، مبينا ان ما حصل من 
مجازر في مسجد العمري امر 

يندى له جبني اإلنسانية.
النظام  ان  وذك����ر هاي����ف 

كشف النائب د.فيصل املسلم 
عن مشاركة 20 نائبا في البرملان 
الكويتي في املهرجان اخلطابي 
الذي دع����ت اليه كتلة التنمية 
واالصالح مس����اء يوم غد في 
التغيير للتعبير عن  س����احة 
ازاء  الكويتي الشعبي  املوقف 
دول اخلليج حكومات وشعوبا 
وللتأكيد عل����ى ما متثله دول 
املنظومة اخلليجية بالنس����بة 
امت����داد تاريخي  للكويت من 
وعمق اس����تراتيجي ال ميكن 
القبول باالس����اءة اليه، مؤكدا 
انه مت التشديد واحلرص على 
ان تنحصر مشاركة االعضاء 
املمارس����ات  التركيز على  في 
احلكومي����ة واالعالمي����ة دون 
االنسياق واالجنرار وراء الطرح 
الطائفي ال����ذي يعمل البعض 
عل����ى تغذيته. وقال املس����لم 
في تصريح للصحافيني »امر 
مؤسف ان ترفع جلسة اليوم 
خاصة بعد اجناز املجلس في 
الس����ابقة لعدد من  اجللسات 
القوانني ومنها قانون املتقاعدين 
واحال����ة ادارة التحقيقات الى 
النيابة العامة  وانش����اء هيئة 

شعيب املويزري

محمد هايف

د.فيصل املسلم

خطة طوارئ شاملة 
للتعامل مع التسرب 

اإلشعاعي

للفهد بصفته مسؤوال عن تلك 
القضاي����ا، وإن ب����دا ألحد أننا 
نستهدف الفهد شخصيا فذلك 
انطباع يجانبه الصواب، إذ عندما 
يعطى الفهد صالحيات واسعة 
التغلغل في مختلف  تتيح له 
القضايا والقرارات احلكومية 
والوزارات والهيئات، فال نلوم 
النواب والشعب الكويتي على 
تكون هذا االنطباع لديهم نظرا 
لكثرة القضايا املتورط بها الفهد 
وتش����عب مصادرها وأماكنها، 
ويبدو أن الفهد اس����تمرأ تلك 
الواس����عة وأخذ  الصالحيات 
يخلق لنفسه دولة داخل الكويت، 
فيسمح لنفسه بكسر القوانني 
واللوائح فيها دون حسيب أو 
رقي����ب ودون أن يوقفه أحد«. 
ودلل الصرع����اوي على كالمه 
باإلشارة إلى صالة أفراح الشهيد 
فهد األحم����د الصباح مبنطقة 
الدوح����ة التي تب����رع ببنائها 
الش����يخ أحمد الفهد عام 2001، 
وقال »لقد أقر وزير الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعمل د.محمد 
العفاسي في رده على سؤالي 

الصرعاوي: إن بدا ألحد أننا نستهدف الفهد
شخصيًا فذلك انطباع يجانبه الصواب

املوجه إليه بأنه لم يقم الشيخ 
أحمد الفهد بتسليم تلك الصالة 
إلى وزارة الشؤون، وأنها مازالت 
تدار من قبله بعد أن فوض أحد 
األشخاص بإدارتها نيابة عنه 
وذلك مبخالفة صريحة لقرار 

مجلس الوزراء.

اكد النائب عادل الصرعاوي 
ال����ذي قدمه  ان االس����تجواب 
يوم اول م����ن امس مع النائب 
مرزوق الغامن واملوجه الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير االسكان وزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ 
احم����د الفهد س����يكون فرصة 
لعرض جميع القضايا وامللفات 
التي تنط����وي على جتاوزات 
الفهد  قانونية للش����يخ احمد 
يد فيه����ا، مذكرا بانه دأب على 
اثارة هذه القضية تباعا خالل 
العامني املاضيني الى ان تضخمت 
الفه����د واحلكومة عن  وعجز 
تبريرها مبا يتفق مع القانون 
فاستحق استجوابه عليها. وقال 
الصرعاوي في تصريح صحافي 
مبجلس األمة امس »طاملا قلنا 
ان هناك حكوم����ة خفية تدير 
البلد واستجوابنا الذي قدمناه 
اول من امس سيكشف عن هذه 
احلكومة بقيادة الشيخ أحمد 
الفهد ودورها طوال السنوات 
املاضية في إدارة أمور البالد«، 
عادل الصرعاويوأضاف »نوجه االس����تجواب 


