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عسكر: البلدية والصحة وافقتا على تخصيص
موقع مستشفى جديد في اجلهراء

املويزري: كل ما يحدث ناجت عن عدم احترام احلكومة للدستور

احلويلة يقترح ضم سنوات الدراسة
في األكادميية إلى خدمة ضباط الشرطة

معصومة: ما نسبة النجاح في الرياضيات واللغة اإلجنليزية في »الثانوية«؟

أكد النائب شعيب املويزري 
ان كل ما يحدث وما س���يحدث، 
هو نتيجة عدم احترام احلكومة 
للدس���تور واهماله���ا حق���وق 
املواطنني التي كفلها الدس���تور 
للشعب مثل التوظيف، وتدهور 

التعليمي���ة والصحية  الرعاية 
واخلدم���ات االخرى وانتش���ار 
املالي واالداري وعدم  الفس���اد 
اهتمام احلكومة بتماسك الوحدة 
الوطنية واعتمادها على تقارير 
الفاسدين واصحاب املصالح الذين 

ينقلون لهم تقارير واخبارا كاذبة 
وبعيدة ع���ن واقع االوضاع في 

البلد.
وأضاف املويزري في تصريح 
صحاف���ي: واق���ول للحكوم���ة 
واعضائها ان اخذتكم العزة باإلثم 

البالد والشعب وبكم،  فستضر 
مطالبا احلكومة بإصالح األوضاع 
وعالج مشاكل املواطنني، ومواجهة 
الناس بفتح ابواب الوزراء لهم 
والتعامل معهم بشكل مباشر ومن 
دون وسطاء، وبعيدا عن نصائح 

السوء من بعض املقربني منهم.
واختتم املويزري تصريحه 
بقوله: واخيرا اقول لهم ارجعوا 
الى اهل الكويت، فالبلد لم يصل 
الى هذا احلال إال بعد ما ابتعدمت 

عنهم.

قدم النائب محمد احلويلة 
اقتراحا نيابيا جاء في مقدمت���ه 
نظرا للدور الكبير الذي يقوم 
به رج���ال األمن م���ن اج���ل 

حتقي�������ق االم���ن واالم���ان 
للب���الد.

ونظرا للمجهود الذي يقوم 
ب���ه ضباط الش���رطة خلدمة 

الوط���ن، ومن أجل حتفيزهم 
وتوفير جميع اخلدمات التي 
تساعدهم على اداء عملهم على 

اكمل وجه.

وج���اء ن���ص االقت���راح 
كالتالي: 

الدراسة  »ضمن س���نوات 
االربع بأكادميية سعد العبداهلل 

للعل���وم األمنية ملدة اخلدمة 
لضباط الشرطة كما هو معمول 
به لضباط اجليش واحلرس 

الوطني«.

وجه����ت النائبة معصومة 
املبارك سؤاال الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، وجاء السؤال كالتالي: 
نثمن جهودكم في العمل على 
تطوير التعليم العام واالرتقاء 
مبس����توى الطلب����ة، وتأكيدا 
الهتمامن����ا بتطوي����ر التعليم 

ومش����اركتنا لكم في مسعاكم 
الوطني نتقدم اليكم باالسئلة 

التالية:
يرج����ى تزويدنا بنس����بة 
معدالت النجاح ملادة الرياضيات 
واللغة االجنليزية في امتحانات 
الثانوية العامة لكل من املناطق 
التعليمية التالية ولكل منطقة 

على حدة للفصل الدراسي االول 
والفص����ل الدراس����ي الثانوي 

للقسمني العلمي واالدبي:
الفرواني����ة  1 - منطق����ة 

التعليمية.
العاصم����ة  2 - منطق����ة 

التعليمية.
3 - منطق����ة مبارك الكبير 

التعليمية.
االحم����دي  منطق����ة   -  4

التعليمية.
حول����ي  منطق����ة   -  5

التعليمية.
اجله����راء  منطق����ة   -  6

التعليمية.
وذلك للس����نوات من 2005 

الى 2010 .
كما يرجى تزويدنا بنسبة 
العامة  الثانوية  ف����ي  النجاح 
للمناطق التعليمية الس����ابقة 
كل على حدة للسنوات 2005 
حتى 2010 للفصل الدراس����ي 
االول والفصل الدراسي الثاني 

للقسمني العلمي واالدبي.

العنزي  النائب عسكر  زّف 
البش���رى إلى أبن���اء محافظة 
اجلهراء بقرب بدء تنفيذ مشروع 
انشاء مستشفى جديد خلدمة 
أهالي املنطقة التي ال يوجد بها 
إال مستشفى وحيد هو مستشفى 
اجلهراء الذي ال يستطيع ان يلبي 
احتياجات سكان احملافظة من 
الرعاية الصحية الكاملة بسبب 
ضيق مساحته وضعف قدرته 
االستيعابية وقلة االمكانيات. 
نتيجة للكثافة السكانية العالية 
رغم التوس���ع العمراني الذي 
شهدته احملافظة وانشاء العديد 
املناطق السكنية اجلديدة  من 

مبحافظة اجلهراء.
وقال عس����كر في تصريح 
صحاف����ي ان وزارتي البلدية 
والصحة وافقت����ا اخيرا على 
اقتراحي ببناء مستشفى جديد 
في محافظة اجلهراء مبساحة 
300 أل����ف متر نظ����را حلاجة 

اجلهراء امللحة ملستشفى آخر 
يقوم بتقدمي اخلدمات الصحية 
البناء احملافظة جنبا الى جنب 
مع مستشفى اجلهراء احلالي 
وهو االقتراح الذي تقدمت به 
ألول مرة منذ أن كنت عضوا 
في املجل����س البلدي في العام 
2007 ثم جددت تبني املشروع 
في سبتمبر 2009 بعد حصولي 

على عضوية مجلس األمة.
وأشار عسكر الى ان وزير 
الدول لشؤون البلدية د.فاضل 
صف���ر قام اخي���را بالرد على 
س���ؤاله البرملاني الذي وجهه 
� عس���كر � إلى الوزير في 23 
فبراير الفائت، مشيرا الى ان 
رد وزير الدولة لشؤون البلدية 
تضمن تأكيده موافقة وزارة 
الصحة والبلدي���ة على بناء 
مستشفى ثان باجلهراء على 
قطعة من االرض مس���احتها 
تتراوح ما بني 300 ألف و400 

ألف متر مربع شرقي منطقة 
أمغرة »جنوب طريق اجلهراء«، 
وأفاد وزير البلدية بأن ادارة 
املخطط الهيكلي عرضت املوقع 
على املكتب االستشاري وهو 
ما يعني قرب البدء في تنفيذ 
املش���روع الذي تبناه النائب 
عسكر منذ عضويته باملجلس 

البلدي في العام 2007.
واض���اف عس���كر ان وزير 
البلدي���ة اوضح ف���ي رده ان 
إدارة املخط���ط الهيكلي افادت 
في 2011/2/13 بأن إدارة املخطط 
الهيكلي قد قامت بعرض موقع 
املركز االداري حملافظة اجلهراء 
على جلنة اخلدمات وقد تضمن 
املوقع املذكور مس���احة قدرها 
حوال���ي )400000 متر مربع( 
ملستش���فى اجله���راء اجلديد، 
ونظرا لوق���وع املركز االداري 
حملافظة اجلهراء ضمن منطقة 
مشروع دراسة املنطقة االقليمية 

الثالثة فسوف يعرض املوقع 
املقترح للمكتب االستش���اري 
البداء الرأي الفني وضم املوقع 
الى الدراسة وأنه قد مت توقيع 
عقد مش���روع دراسة املنطقة 
االقليمية بتاريخ 2011/2/8 ومدة 

املشروع 12 شهرا.
وذكر عسكر انه كان قد اخذ 
على عاتقه تبني مشروع انشاء 
مستشفى ثان مبنطقة اجلهراء، 
وقد تقدم باقتراح بقيام احلكومة 
بإنشاء مستشفى متكامل جديد 
مزود بأحدث االجهزة واملعدات 
الطبي���ة واخلدم���ات املعاونة 
الالزم���ة مبحافظة  واالدارية 
اجلهراء مع مراعاة الش���روط 
واملواصف���ات الفنية احلديثة 
واملتطورة واملس���تخدمة في 
انشاء املستشفيات احلديثة على 
العاملي ليخدم غرب  املستوى 
العبداهلل وشرق  مدينة سعد 

ضاحية النسيم.

عسكر العنزي

حذر النائب مبارك الوعالن 
احلكوم����ة من اتباع اس����لوب 
املراوغة السياس����ية وهروبها 
من مواجهة االستجواب املقدم 
الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، عبر احالة االستجواب 
الى احملكمة الدستورية كما حدث 
مع االستجواب الذي سبقه. واكد 
الوعالن في تصريح صحافي 
ان نواب االمة يرفضون النهج 
احلكومي الهادف الى االلتفاف 
على ممارسة املجلس الهم مهامه 
وهي الرقابة على اداء احلكومة 
ورئيس����ها، مشددا على رفض 
او احالته  تأجيل االستجواب 

الى احملكمة الدستورية.
واوضح الوعالن انه ال توجد 
حيثي����ات قانونية او مبررات 
موضوعية تسوغ جلوء احلكومة 
خليار االحالة الى الدستورية، 
حيث ان احملكمة سبق ان قضت 
من قبل النصوص الدستورية 
التي تتحجج احلكومة بضرورة 
الفصل فيها، وذلك هروبا من 
مناقش����ة محاور االستجواب، 
معتبرا االصرار احلكومي على 
خيار االحال����ة هدما بينا ملبدأ 
التعاون بني السلطتني، والتفافا 
فاضحا على الرقابة البرملانية 
عل����ى اداء احلكومة، ومخالفة 
الدستورية  صريحة للمبادئ 

املستقرة في هذا اخلصوص.
النائ���ب الوعالن  ودع���ا 

احلكومة الى حتمل مسؤولياتها 
والتحلي بالشجاعة السياسية 
وااللتزام بالدستور واالعراف 
البرملانية في ش���أن املساءلة 
السياسية للحكومة ورئيسها 
وجميع وزرائها، واال تستمر في 
نهجها السياسي العقيم القائم 
على ترحيل املشكالت بدال من 
مواجهتها، والتعويل على ان 
الزمن »حالل املش���اكل« وهو 
الزمن،  الذي عفا عليه  النهج 
انه يقود  التج���ارب  واثبتت 
السياسي  ملزيد من االحتقان 
بني السلطتني وباخلصم من 
الرصيد السياسي والشعبي 
للحكومة لدى النواب والرأي 

العام على السواء.
وبني الوع���الن ان اصرار 
التم���ادي  احلكوم���ة عل���ى 
السياسي، واتباع سياسة كسب 
الوقت لن تغني عنها ش���يئا، 
فاملش���كالت باقية وعناصر 
التأزمي موجودة، واملسببات 
املوضوعي���ة لالس���تجوبات 
حاضرة على املشهد السياسي 
بق���وة وبطريق���ة ال تخطئها 
ع���ني بصير، مش���يرا الى ان 
احلكومة لو كانت متلك حسن 
االدراك السياسي وبعد النظر 
االستراتيجي، كانت ستختار 
الف���ور خيار مناقش���ة  على 
التزاما  االستجواب وتفنيده، 
بالدس���تور واعم���اال ملبادئه 

الوعالن: رصيد احلكومة لدى الشارع يتناقص 
وعليها التعاطي مع األمور بشكل دستوري

وتفعيال لنصوصه، وس���عيا 
ازالة اي لغط او ش���بهة هنا 
او هن���اك، لكنه���ا لالس���ف 
الشديد فضلت السير عكس 
التي���ار النياب���ي، وباملخالفة 
للدس���تور، وض���د الرغب���ة 
الش���عبية في متحيص االداء 
احلكومي، وتعزيز الشفافية، 
ومحاسبة املقصرين في حق 
الكويت، وصون وحماية امنها 
واستقرارها، ايا ما كانوا هؤالء 
املسؤولني، ومهما عال شأنهم، 
او عظم سلطانهم، متناسية 
الكوي���ت فوق  ان مصلح���ة 
اجلميع، ومقدمة على اي كائن 

من كان.

»التشريعية« وافقت على رفع احلصانة
عن النائب صالح عاشور

السلطان يستفسر عن أسباب انقطاع 
املياه املعاجلة عن الوفرة

وجه النائب خالد السلطان 
س���ؤاال برملاني���ا ال���ى وزير 
االشغال ووزير البلدية فاضل 
صفر جاء فيه: 1- ما اسباب 
املياه املعاجلة للوفرة  تقطع 

وانخفاظ الضغط؟
2- ما اسباب انفجار انابيب 
نقل املياه املعاجلة الى الوفرة 

الزراعية؟
3- نص���ت املواصف���ات 

املياه  االساسية النابيب نقل 
وملسافة ثمانني كيلومترا على 
ان تكون من انابيب الدكتايل 
� ومت حتويل ذلك الى انابيب 
ال� )جي.ار.بي( بعد ترس���يه 
املناقصة � ارجو التكرم بتحديد 
اجلهة واالشخاص الذين اعطوا 
املوافقة على هذا االمر التغييري 
� وما هي مبرراته؟ مع نسخ 
من وثائق املكاتبات والقرارات 

التي تخص هذا الشأن.
4- م���ا تكلفة اس���تبدال 
انابيب ال� )جي.ار.بي( بأنابيب 
الدكتاي���ل نتيجة لفضل هذه 

اخلطوط؟
5- م���ا االج���راءات التي 
مت اتخاذها بش���أن هذا االمر 
التغييري – وما هي فرق اسعار 
انابيب الدكتايل عن انابيب ال� 

)جي.ار.بي(؟

تقدم النائب دليهي الهاجري 
باقتراح لبناء مستشفى حكومي 
متخص����ص ذي مواصف����ات 
ومقايي����س طبي����ة عاملية في 
الكبير بسعة  محافظة مبارك 
ألف سرير ويحتوي على جميع 
التخصصات الطبية واملختبرات 
املتطورة والصيدليات املركزية 
على أن يكون مطابقا للمواصفات 
واملقايي����س ملستش����فى جابر 
األحم����د الذي يت����م بناؤه في 
منطقة جنوب السرة، على أال 
تقل مساحته إجماال عن املساحة 
التي اعتمدت إلنشاء مستشفى 
جابر في جنوب السرة، ويحتوي 
الطبية  على كل التخصصات 
التي يحتاجه����ا أهل احملافظة 
كما يحتوي على مبنى لغسيل 
القلب،  الكلى ومبنى ألمراض 
ومبنى لعالج أمراض اجلهاز 

الهضمي«.
من جهة اخرى قّدم النائب 
اقتراح����ا  الهاج����ري  دليه����ي 
بقانون لزي����ادة رواتب جميع 
العاملني املدنيني في الدولة من 
املالية  غير املشمولني باملزايا 
والك����وادر. وجاء ف����ي مقدمة 

االقت����راح »حرص الدس����تور 
الكويتي على الزام الدولة بتوفير 
احلياة الكرمية للمواطنني من 
املتطلبات  خالل توفير جميع 
املعيشية وتقسيم الثروة بوجه 
عادل على ابناء الوطن ونظرا 
لظاه����رة الغالء التي اجتاحت 
البالد خالل السنوات األخيرة 
ق����درة احلكوم����ة على  وعدم 
التصدي لهذه الظاهرة مما ترتب 
عليه عدم كفاية مرتبات موظفي 
الدولة املدنيني غير املشمولني 
بالكوادر املالي����ة على تغطية 
التزاماتهم املعيشية وجتاهل 
احلكومة دراسة سلم الرواتب 
اخل����اص باملدني����ني، وضعف 
معدالت الراتب األساس����ي في 
القطاع املدني«. نقترح التالي:

مادة 1

ي����زاد الرات����ب األساس����ي 
جلمي����ع املوظف����ني الكويتيني 
الدولة  ف����ي  العاملني  املدنيني 

وفقا للتالي:
الدرجة الوظيفية

الدرجة األولى %85
الدرجة الثانية %90

وافقت اللجنة التشريعية 
اليوم على رفع احلصانة عن 
النائب صالح عاشور بنتيجة 
3 مقاب���ل 2 في قضية »مرئي 
ومس���موع«، بينم���ا وافقت 
على رفعها عن النائب مسلم 
البراك في قضية جنح صحافة 

باإلجماع.
اللجن���ة  وقال���ت مق���رر 
د.معصومة املبارك في تصريح 
صحافي ان املجلس أبلغ بشأن 
تكليف النائبني عبداهلل الرومي 
وحسني احلريتي بالترافع أمام 
احملكمة الدستورية، وفقا للمادة 
30 مكرر من الالئحة الداخلية 
لل���رد على طلب احلكومة في 
التفس���ير املقدم من احلكومة 

بالرقم 2011/10 وقد مت تكليف 
مستشاري اللجنة بإعداد هذه 
املذك���رة لرفعها أمام احملكمة 

الدستورية غدا )اليوم(.
وأضافت املبارك ان اللجنة 
وافقت على االقتراح بتعديل 
املادة 1960/16 بتغليظ العقوبة 
على كل من يعتدي أو يتعرض 
لرج���ال الداخلية ومت تعديل 
العقوبة بحيث تكون إذا كان 
التع���رض لرج���ال الداخلية 
بالكالم أو اإلشارة باحلبس ملدة 
ال تتجاوز 6 أشهر وبغرامة ال 
تتجاوز 2000 دينار، أما إذا كان 
التعرض باليد فتكون العقوبة 
3 سنوات وغرامة 3000 دينار 

أو بإحدى هاتني الغرامتني.

الدرجة الثالثة 95% الدرجة 
الرابعة وما أقل %100

مادة 2

يصدر مجلس الوزراء، بعد 
االط����الع على رأس����ي مجلس 
اخلدمة املدنية، القرارات الالزمة 
لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك 
خالل أربعة أش����هر من تاريخ 

العمل به.

دليهي لبناء مستشفى
تخصصي في »مبارك الكبير«

دليهي الهاجري

د. معصومة املبارك

مبارك الوعالن

كلفت احلريتي والرومي باملرافعة أمام احملكمة الدستورية

اقترح زيادة رواتب املدنيني غير املشمولني بالكوادر

عشية مناقشة استجواب رئيس الوزراء

خال����د  النائ����ب  كش����ف 
الطاحوس عن عدد من املخالفات 
والتجاوزات في بعض العقود 
لقطاعات في وزارة الدفاع، األمر 
الذي يتطلب املتابعة لكشف هذه 
التجاوزات واألطراف املتورطة 

في مثل هذه املخالفات.
وقال الطاحوس خالل مؤمتر 
صحافي في مجلس األمة أمس: 
نبارك لنائ����ب رئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 
جابر املبارك ثقة صاحب السمو 
وعودته الى احلكومة ونتمنى 
له دوام الصحة والعافية ونثق 
بحرصه على العمل على ما من 
شأنه احلفاظ على املال العام 
وعدم قبوله مب����ا يجري من 
مخالفات في قطاعات وزارات 

الدفاع.
وأض����اف: لدينا العديد من 
التي  املس����تندات والوثائ����ق 
تؤكد وجود تعاقدات مخالفة 
ومشبوهة أدت الى تنفيع بعض 
األطراف ناهيك عن املخالفات 
اجلسيمة التي وردت في تقارير 
ديوان احملاسبة وشّكلت مخالفة 
صريحة ألحكام املادتني 13 و14 
م����ن قانون ديوان احملاس����بة 
وذلك من خالل عدم احلصول 
عل����ى املوافقة املس����بقة لعدد 
كبير من التعاقدات التي تقوم 
الوزارة بإبرامها رغم حتذيرات 
ومالحظات ديوان احملاس����بة 
التعدي على  املتكررة بع����دم 
املواد التي تعتبر منّظمة ملثل 

هذه التعاقدات.
البداية  واستطرد: ستكون 
للتعامل مع هذه التجاوزات من 
خالل تقدمي عدد من األس����ئلة 
البرملانية للوصول الى احلقائق، 

على العطاء صاحب األقل سعرا 
أم انه متت الترسية على من 
يلي����ه باالس����تثناء في بعض 

التعاقدات؟
وه����ل مت اتب����اع الضوابط 
والقواعد املنظمة للعقود حني 
التفاوض على تأمني طائرات 
الق����وة اجلوية؟ وهل مت تلقي 
عط����اءات الش����ركات بطريقة 
قانوني����ة ومبراعاة الضوابط 

املنظمة؟
وما قيم����ة التعاقدات التي 
املباش����ر بوزارة  متت باألمر 
الدفاع خالل السنوات 2009 � 

2010 � 2011 وعددها؟
وما الشركات التي مت التعاقد 
معها؟ وما تواريخ وقيمة تعاقد 
بالنس����بة إلنش����اء وتشغيل 
املختبرات وكذلك لتأمني طائرات 

القوة اجلوية املذكورة؟
وما أسماء أعضاء مجلس 
إدارة الشركات التي مت التعاقد 
معها في احلالتني املذكورتني؟ 
واحلاالت األخرى ان وجدت؟

وهل تضمنت تلك التعاقدات 
نصوصا جزائية للحفاظ على 
ح����ق وزارة الدف����اع في حالة 

مخالفة شروط التعاقد؟
التعاقدات  وهل تضمن����ت 
نصوصا خاصة بتطبيق أحكام 
املقابلة »األوفست«  العمليات 
ونصوصا خاصة بالكشف عن 
العموالت لدى ابرامها التعاقدات 
املذكورة؟ ه����ل قامت الوزارة 
بتضمني تعاقداتها بنصوص 
تضمن اإلفصاح بشفافية عن 
الت����ي مت دفعها او  العموالت 
تسلمها مبراعاة أحكام القانون 
رقم )25 لس����نة 1996( بشأن 

الكشف عن العموالت؟

هذا التقرير الذي شارفنا على 
االنتهاء من صياغته وحينها 
سيقدم الى مجلس األمة ليقف 
نواب األمة على هذه التجاوزات 

مقرونة بأسماء املتجاوزين.
ال����ى  ولف����ت الطاح����وس 
ان الوق����وف عل����ى مثل هذه 
التجاوزات والسكوت عنها من 
اي من ميثل األمة يعتبر جرمية 
ألهمية وزارة الدفاع املناط بها 
أمن الكويت خصوصا في ظل 
األوض����اع العاملية واإلقليمية 
التي تتطلب احلذر ودعم هذه 
الوزارة بالكف����اءات والرجال 
احلريص����ني على أمن الكويت 
وحماية امل����ال العام من خالل 
القوان����ني وليس من  تطبيق 
الى مصاحله اخلاصة  يسعى 
وتكوين دولة داخل دولة يتم 
من خاللها اختطاف املشاريع 
التي تهدف الى حماية الكويت 
لتكون لزيادة ثروات البعض 
ممن اعتادوا على سرقة أموال 

الشعب.
الطاحوس أس����ئلة  ووّجه 
برملانية ع����ن تلك التجاوزات 
يستفسر بها عن أسباب جلوء 
إب����رام تعاقداتها  الى  الوزارة 
باألمر املباشر بالتخطي للقواعد 
والضواب����ط املنظم����ة ألعمال 
املناقصات، وهل حصلت وزارة 
إب����رام تعاقداتها  الدفاع حني 
املوافقات  املباشر على  باألمر 
الرقابة  الالزمة م����ن جه����ات 

املسبقة بالدولة؟
وهل قامت الوزارة باستدراج 
عروض وعطاءات من أكثر من 
شركة أم انه مت التعاقد مع مورد 

وحيد؟
التعاقد والترسية  وهل مت 

متمنيا تعاون وزارة الدفاع في 
هذا اجلانب واإلجابة عن هذه 
األسئلة بالسرعة املمكنة، الفتا 
الى انه لن يقبل اي محاوالت 
للتسويق وأي محاولة لاللتفاف 
على هذه األس����ئلة من خالل 

اإلجابات املنقوصة.
ان لديه  الطاح����وس  وأكد 
التي  املس����تندات والوثائ����ق 
ميكن من خالله����ا اثبات هذه 
التجاوزات، مشيرا الى ان هذه 
الوثائق ستكون ضمن األسئلة 
البرملاني����ة املوجهة الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع.
وقال: هناك بعض القيادات 
في وزارة الدفاع والتي ال ميكن 
السكوت عن ممارساتها اخلاطئة 
وخصوصا تلك القيادات التي 
غرقت في شبر طائرات الشحن، 
مش����يرا الى ان هذه القيادات 
لديها ارتباطات في الكثير من 
التعاقدات األخرى املش����بوهة 
ويجب العمل على كشف رؤوس 
الفس����اد التي تقف خلف هذه 
التجاوزات وتس����يء لوزارة 
الدفاع لتطهير الوزارة من هذه 
األطراف الفاسدة التي ساهمت 
بشكل مباشر في انتهاك قانون 
ديوان احملاسبة وتعدت على 

املال العام بصورة سافرة.
الطاحوس: لدينا في  وزاد 
جلنة حماية املال طلب حتقيق 
مرفوع����ا م����ن مجل����س األمة 
بشأن جتاوز في وزارة الدفاع 
استطعنا من خالله كشف حجم 
العبث من قبل بعض القيادات 
في الوزارة وعالقتهم املشبوهة 
واملبنية على التنفيع مع عدد 
من املتنفذين وقريبا سنكشف 

خالد الطاحوس

وّجه أسئلة برملانية متعلقة بهذا اخلصوص

الطاحوس: لدينا وثائق تثبت جتاوزات 
في قطاعات وزارة الدفاع

بعض القيادات في 
»الدفاع« ال ميكن 

السكوت عن ممارساتها 
اخلاطئة


