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الواقع، مش����يرة الى اخلطوات 
واملراسيم التي أصدرها الرئيس 
الس����وري بشار األسد ملعاجلة 
االحتقان الش����عبي ضد بعض 

القوانني.
من ناحيته����ا دعت النائبة 
الى  الفلسطينية تيسير قبعة 
ض����رورة اإلفصاح عن النواب 
الذين يقومون بتهديد الدقباسي 
حتى يتم طرده����م من القاعة، 
بينما طال����ب النائب الكويتي 
مبارك اخلرينج الرئيس بشار 
األسد باجللوس مع املعارضة 
واإلفراج الفوري عن املعتقلني 
وفتح املجال للفضائيات لنقل 

حقيقة ما يجري في سورية.
الس����وري  النائب  ورفض 
عبدالعزي����ز احلس����ن تلميح 
الدقباس����ي بتعرضه للتهديد 
او ضغوط، وقال ساخرا »من 
هو الدقباس����ي حتى يتعرض 

للتهديد«.
وأشار احلسن إلى اإلجراءات 
التي قام بها النظام السوري ضد 
اخلارجني عن القانون في درعا 

البالد حفظه اهلل  امير  السمو 
ورعاه.

وأضاف ان هناك ش����عوبا 
تتح����رك امام حكامه����ا، اال ان 
الشعب الكويتي يؤكد التزامه 
بالنظام والتزامه بالوالء حلضرة 
صاحب السمو امير البالد وهو 

عزنا وفخرنا.
واستدرك البراك قائال: ولكن 
في املقابل من حق هذه القوى 
الش����بابية ان تعبر عن رأيها 
في رئيس الوزراء وان تطالب 
برئيس وزراء جديد، وبحكومة 
جديدة وبنهج جديد الن االمور 
في البلد وصلت الى مرحلة ال 

تطاق.
واش����اد الب����راك بالق����وى 
الشبابية مؤكدا انها سبقت نواب 
االمة في االنتصار للدس����تور 
الى  واالنتصار للمبدأ، مشيرا 
ان عب����ارات التخويف لهم من 
قبل االجهزة االمنية لن تثنيهم 
ولن ترهبهم، الفتا الى ان قانون 
التجمعات الغي من قبل احملكمة 
الدستورية العليا، واكبر دليل 
على ذل����ك ان وزارة الداخلية 

»التشريعية«: تأجيل مناقشة قانون القضاء 
العسكري انتظارًا لرأي وزارة العدل

أكدت النائبة د.معصومة املبارك مقررة اللجنة 
التشريعية البرملانية ان اللجنة اجتمعت واطلعت 
في اجتماعها على طلبني لرفع احلصانة األول عن 
النائب صالح عاشور في جنح مرئي ومسموع 
بخصوص قناة »األنوار«، والطلب الثاني لرفع 
احلصانة عن النائب مس����لم البراك من النائبة 

.روال دشتي في جنح صحافة.
وأوضحت املبارك في تصريح للصحافيني ان 
اللجنة أحالت الى املجلس عددا من التعديالت حول 
قانون اخلبراء الدراجها على جدول األعمال، كما 
قررت تأجيل مناقشة القضاء العسكري انتظارا 

لرأي وزارة العدل.
ولفتت الى ان اللجنة وافقت على تعديل الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة بإنشاء جلنتني دائمتني األولى 
للطاقة والبيئة والثانية جلنة املرأة واألسرة وهو 
املقترح الذي تقدمت به فور وصولها الى املجلس 

على ان تتم مناقش����ته في أقرب وقت ممكن في 
اجللسات املقبلة. وحول االستجواب الذي قّدم الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء صباح أمس رفضت 
املبارك وصف االس����تجواب بالطائفي، مؤكدا ان 
وجهة االستجوابات قد ظلت طريقها من الوزراء 

املعنيني الى سمو رئيس الوزراء.
وقالت: إذا تعلق األمر بدرع اجلزيرة فالوزير 
املعني هو وزير الدفاع والرئيس األعلى للقوات 

املسلحة هو صاحب السمو األمير.
وفيما يختص بسياس����ة الكويت اخلارجية 
في جميع محاورها التي وضعت في االستجواب 
فالوزير املعني من ب����اب أولى هو نائب رئيس 
مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية، الفتة الى ان 
االستجواب حق دستوري لكن البد من ترشيده 
والتحقق بدق����ة من اجلهة املعني����ة في محاور 

االستجواب.

وان بالده استخدمت السالح ضد 
املواطنني الذين حملوا السالح 
في وجه املؤسس����ة العسكرية 
الس����ورية التي يك����ن لها كل 

احترام.

تسمح بالتجمعات في الساحات 
وامليادين، والوزارة تقول ما فيه 
مانع، اذهبوا وجتمعوا في ساحة 
االرادة، او الى ساحة التغيير.

الب����راك: مل����اذا  وتس����اءل 
اآلن تس����مح وزارة الداخلي����ة 

بالتجمع.

أعلن رئيس البرملان العربي 
علي الدقباسي تعرضه لضغوط 
وصلت ال����ى تهديدات أدت الى 
تعيني حراسة شخصية عليه 
من قب����ل مصر ملنعه من طرح 
ما يتعرض له السوريون من 

قبل النظام في سورية.
الدقباس����ي بتبني  وطالب 
البرملان العربي، املنعقد حاليا في 
مقر اجلامعة العربية بالقاهرة، 
بيانا يعب����ر فيه عما يتعرض 
له الس����وريون العزل بدال من 
البيان الذي اعدته جلنة الشؤون 
السياسية والذي أدان ما يتعرض 
له املواطنون العرب في الدول 
التي تشهد ثورات واحتجاجات 
دون ان يسميها وهو ما رفضه 
رئيس البرملان وطلب ضرورة 
إدانة النظام السوري ملا يقوم 

به ضد شعبه.
م����ن جانبها قال����ت النائبة 
الس����ورية في البرمل����ان فادية 
البرملان تأثر  الديب إن رئيس 
مبا يراه ف����ي الفضائيات ضد 
الشعب السوري وهو ما يخالف 

ش����دد النائب مسلم البراك 
على ان من حق الشباب التجمع 
وفق القانون والدستور وعلى 
عدم ج����دوى تهديدهم من قبل 
اجله����ات املعنية، مؤكدا الوالء 
حلضرة صاحب السمو ولكن 
الغضب على من يخسر الدستور 
ومن فش����ل في تش����كيل »7« 

حكومات.
واستغرب البراك منع القوى 
انتصارا  التجمع  الشبابية من 
للدستور، وتواجدهم في ساحة 
الصفاة وفقا للدستور وال يوجد 
القوى  هناك قانون مينع هذه 
الفاعلة م����ن التجمع قائال: اي 
محاولة تهديد او ترغيب للقوى 
الش����بابية امر مرفوض، فبعد 
اهلل سبحانه وتعالى الشباب ال 

يخافون هذه التهديدات.
ف����ي مؤمتر  البراك  واك����د 
صحافي امس انه ال مكان للخوف 
في قلوب الشعوب، مشيرا الى 
انه امام هذه القوى الش����بابية 
من العقول املتيقظة والضمائر 
النظيفة فإنهم  احلية وااليدي 
يدينون بالوالء حلضرة صاحب 

علي الدقباسي

مسلم البراك

البراك: القوى الشبابية تدين بالوالء 
لصاحب السمو األمير

رئيس مجلس األمة يهنئ اخلرافي 
والعوضي بحصولهما على جوائز عاملية

املميزات عامليا عن العام 2011. 
وق����ال اخلرافي ف����ي برقيتيه: 
»يس����رني وقد تلقي����ت ببالغ 
الغبطة والسرور نبأ اختيارك 
واحدة من الكيميائيات املتميزات 
عامليا عن العام 2011 وذلك من 
قبل االحت����اد الدولي للكيمياء 
 )I.U.P.A.C( البحتة والتطبيقية
واجلمعية الكيميائية األميركية 
)A.C.S( ان أه����دي ل����ك أجمل 
عبارات التهاني ممزوجة بالفخر 

ملا حققته من اجنازات وحظيت 
به من تكرمي دول����ي نعتز به 
جميعا، سائال املولى عز وجل 
لك املزيد م����ن النجاح والتألق 

ودوام الصحة والعافية«.

بعث رئي����س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي برقية تهنئة الى 
اليمني  النواب  رئيس مجلس 
يحي����ى علي الراع����ي ورئيس 
الش����ورى عبدالعزيز  مجلس 
عبدالغني، وذلك مبناسبة العيد 
الوطني لليمن. كما اس����تقبل 
اخلرافي في مكتبه صباح أمس 
اململكة املتحدة  )األحد( سفير 

لدى الكويت فرانك بيكر.
وجرى خ����الل اللقاء بحث 
البلدين  الثنائية بني  العالقات 
الصديق����ني وس����بل تطويرها 
وآخر املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
من جانب آخر، بعث رئيس 
مجلس األمة جاس����م اخلرافي 
ببرقيت����ي تهنئة ال����ى كل من 
أستاذة الشرف بقسم الكيمياء 
بجامعة الكويت د.فايزة اخلرافي 
التدريس بقسم  وعضو هيئة 
الكيمياء بجامعة الكويت د.نورية 
العوضي، مبناسبة اختيارها 
الكيميائيات  د.نورية العوضيواحدة من ضمن  د.فايزة اخلرافي

..ويسأل محمد الصباح عن أسباب استدعاء
سفير الكويت في تايوان ونتائج التحقيق معه

الدويسان: استجواب احملمد غير دستوري
الرتباطه باملصالح العليا للبالد

النائ���ب فيص���ل  اعتب���ر 
الدويس���ان ان االس���تجواب 
املقدم الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
عن السياس���ة اخلارجية غير 
دستوري، متوقعا »أال يواجه 
سموه هذا االستجواب ملخالفته 

الدستورية«.
ف���ي  الدويس���ان  وأش���ار 
أم��س  تصري���ح للصحافيني 
الى ان حكم احملكمة الدستورية 
الص���ادر في 2008 في ش����أن 
طلب التفس���ير ح���ول سؤال 
برملاني موّج���ه للحكومة عن 
أثب���ت  السياسة اخلارج���ية 
عدم دس���تورية هذا الس���ؤال 
الرتباط���ه باملصال���ح العل��يا 
للب���الد، متس���ائال: »فما بالك 

وجه النائب صالح عاشور 
سؤاال برملانيا إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح جاء 

كالتالي:
يرجى تزويدي بعدد القضايا 
التي رفعت من العاملني املوظفني 
ضد الوزارة بس���بب الترقيات 
والتج���اوزات الت���ي حصلت، 
وكذلك األحكام الصادرة بحقها 
وما عملت الوزارة بهذه األحكام 

والشكاوى؟
هل مت التحقيق مع العاملني 
بالوزارة من سفراء ومسؤولني 
او  على خلفي���ة تصريحاتهم 

مواقفهم او مشاركتهم في أنشطة 
مختلفة؟ مع تزويدي بنسخة 
من هذه التحقيقات واإلجراءات 

التي اتخذت بشأنها؟
هناك بعض املسؤولني بوزارة 
اخلارجية لهم أفكار وآراء خاصة 
بهم مخالفة لتوجهات الوزارة، 
بل احلكومة، ويتم احلديث عنها 
في أماك���ن خاصة )دواوين او 
مداخ���الت أو مش���اركات(، ما 
رأي الوزارة بهذا الش���أن وهل 
من حقه���م أم ال؟ وهل الوزارة 
تصادر اآلراء واألفكار اخلاصة 

مبوظفيها؟
كان���ت هن���اك تصريحات 

وتعليق���ات س�����ابقة لبعض 
الس���فراء متجد ومتدح بعض 
رؤساء وش���خصيات غربية 
التي  وعربية، ما اإلج���راءات 
اتخ��ذت ضده��م مع تزوي��دي 
بهذه اإلجراءات؟ مع تزوي��دي 
ب���أي ق�����رارات او تعلي��مات 
ال���وزارة ومت  ص���درت م���ن 
تعميمها بااللت���زام فيها بهذا 

اخلصوص؟
مت اس���تدعاء السفير منير 
القرين���ي س���فير الكويت في 
تايوان؟ ما أسباب االستدعاء 
ومن اي جهة كانت وهل هناك 
شكوى رسمية بحقه مع تزويدي 

بنسخة من هذه الشكوى.
يرجى تزوي���دي مبحضر 
التحقيق مع الس���فير ونتائج 
هذا التحقيق واإلجراءات التي 

اتخذت بحقه؟
كما يرجيتزويدي بنسخة 
من تصريح الس���فير او مقالة 
أو مق��ابل���ة  ل���ه  مكت���وب���ة 
تلفزيوني���ة عب���ر فيه���ا عن 
رأيه والذي س���بب االستدعاء 

والتحقيق معه؟
ما اإلج���راء ال���ذي اتخذته 
الوزارة بحقه بعد التحقيق مع 

تزويدي بنسخة من القرار؟
ما املدة القانونية املنصوص 

عليه���ا بالقوان���ني واللوائح 
الوزارية بالتجميد املستدعي 
للتحقيق والعودة لعمله بناء 

على االستدعاء؟
متى مت تعيني السفير منير 
ب���وزارة اخلارجية  القرين���ي 
والش��هادة احل���اصل علي�ها وهل 
مت جتاوزه بالترقية وأس���باب 
جتاوزه وهل ت�مت ترق��ية سفراء 
الشهادة اجلامعية  ال يحملون 
على سفراء يحملون الشهادة 
اجلامعية وملاذا؟ مع تزويدي 
القانونية  بالضوابط وامل���دة 
الديبلوماسيني حسب  لترقية 

اللوائح والقرارات.

وأكد ان السياسة اخلارجية ال 
تعتمد اال على املصالح وأسرار ال 
تستطيع السلطة التشريعية ان 
حتيط بها، الفتا الى ان صاحب 
الس���مو األمير ق���ال دعوا لنا 

السياسة اخلارجية.
ودعا الدويسان الوزراء أال 
يواجهوا االس���تجوابات غير 
الدس���ت��وري��ة لك���ن إذا أراد 
وزير مواجهة استجواب غير 
دس���توري فهذا ش���أنه، الفتا 
الى انه في عالم السياس���ة قد 
يكون هناك خلط لألوراق لكن 
يجب التعامل م���ع األمر وفقا 

للدستور.
الدس���تور  اال  وقال: »كتلة 
التي أعلن���ت، عليها اال متس 

الدستور«.

احلكومة الس����ابقة ح����ول االمور 
املتعلقة بالسياس����ات اخلارجية 
صرح نفس االشخاص الذين قدموا 
اليوم استجوابني لرئيس مجلس 
الوزراء باجتاه تأييد سياسة وزير 
اخلارجية وابدوا اعتراضهم على 
اس����تجوابي والغريب انهم اليوم 
يقدمون نفس مضمون استجوابي 
لرئيس الوزراء وهذا يؤكد ان هناك 
خلط اوراق في هذا االستجواب، 
معلنا عن ارجائه تقدمي مساءلته 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية لع����دم مالءمة الظرف 
السياسي وما سيترتب عليه من 
انعكاسات عن الوحدة الوطنية اذا 
ما قدم في هذا التوقيت خاصة ان 
الظرف السياسي ال يحتمل تقدمي 
اي استجواب اخر قد يصل بنا الى 

نقطة مظلمة.

استجواب خللط االوراق وللتغطية 
القائمة ومنها  على االستجوابات 
استجواب س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الذي قد يأتي رد احملكمة 
الدستورية عليه في اي وقت وكذلك 
هناك نائب رئيس مجلس الوزراء 
التنمية واالسكان الشيخ  ووزير 
احمد الفهد وبالتالي ليست هناك 
اي مصلحة سياسية من تقدميه 
في مثل هذه الظروف، مشيرا الى 
ان املستجوبني اذا ما كانوا يريدون 
االصالح السياسي واصالح القضايا 
املتعلقة بالشؤون السياسية فإن 
موع����د تقدمي هذه املس����اءلة يتم 
بع����د االنتهاء من االس����تجوابني 

القائمني.
وأش����ار عاشور الى انه عندما 
قدم استجوابه لوزير اخلارجية 
الش����يخ د.محم����د الصب����اح في 

تقدمي اي استجواب يرونه مناسبا 
سواء لرئيس مجلس الوزراء او 
للوزير املختص فإن االستجواب 
املقدم اليوم من قبل النواب وليد 
الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك 
الوعالن من خالل محاوره يحمل 
عدة دالالت، االولى منها مسألة 
حتديد املسؤولية املتعلقة بنائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة املعن���ي باحلكومة 
ع���ن العالقات اخلارجية كما ان 
الداللة الثاني في هذا االستجواب 
متصلة بقضية ارس���ال القوات 
املسلحة الى مملكة البحرين وهي 
مسألة مرتبطة بصاحب السمو 
األمير، فهو القائد االعلى للقوات 

املسلحة.
وتابع عاشور: من وجهة نظري 
الشخصية فإن هذا االستجواب هو 

النائب صالح عاشور  وصف 
االس����تجواب املقدم م����ن النواب 
د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف 
ومبارك الوعالن بأنه جاء خللط 
األوراق السياس����ية ويثير حوله 
عدة عالمات اس����تفهام من حيث 
التوقيت واملضمون، وتفسيره على 
انه جاء للتغطية على االستجوابات 
القائمة، معلنا في الوقت ذاته عن 
ارجائه تقدمي مساءلته لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصب����اح لعدم 
مالءمته للظرف السياسي ونظرا 
لالنعكاسات السلبية التي سيخلفها 
عن الوحدة الوطنية اذ ما قدم في 

مثل هذا التوقيت.
وقال عاش���ور في تصريح 
للصحافي���ني في نف���س الوقت 
ال���ذي نؤكد فيه حق النواب في 

ليس فيه اسقاطات طائفية فقط 
بل اسقاطات جاهلية وعصبية 
حينما استند االستجواب إلى 
بيت ش���عر للشاعر قريط بن 
انيف يطلب فيه نصرة وفزعة 

دون دليل.
وأضاف: »هذا ال يجوز في 
السي��اس�ة اخلارجية وان تك��ون 
الط��ريقة،  العق��لية به������ذه 
فق��ط ش������اعر يريد من بني 
مازن ان ينصروه فق���ال بيت 

شعر لنصرته دون أدلة«.
وتاب���ع قائ���ال: »علينا اال 
نك���ون به���ذه الس���ذاجة، من 
يعتمد االس���تجواب على بيت 
شعر يطلب من احلك���ومة ان 
تفزع ف���ي قضايا معينة دون 

دالئل«.

بالسؤال املغّلظ حول السياسة 
اخلارجية«.

الى  الدويسان أيضا  ولفت 
حكم آخر ص���ادر من احملكمة 
الدس���تورية ف���ي 2008 حول 
ض���رورة ان تك���ون مح���اور 
الداللة  االس���تجواب واضحة 
وتس���تند إلى وقائ���ع محددة 
تش���كل مخالفات، الفتا الى ان 
هذا االستجواب يشير الى أمور 
خاصة تعاملت معها احلكومة 

وفقا ملصلحة الكويت.
وك���رر تأكي���ده عل���ى ان 
»االس���تجواب غير دستوري 
وعل���ى س���موه أال يواجه إال 
الدستوري وغير  االستجواب 

ذلك عليه اال يصعد املنصة«.
وقال الدويسان ان االستجواب 

صالح عاشور

فيصل الدويسان

.. ويستفسر من النصف: عن إجراءات اإلعالم حول املخالفات 
املالية واإلدارية الواردة في تقرير ديوان احملاسبة

قّدم النائب فيصل الدويسان 
سؤاال برملانيا إلى وزير اإلعالم 
ووزير املواصالت سامي النصف 
جاء كالتال���ي: أكد تقرير ديوان 
احملاسبة بشأن تكليف مجلس 
األمة بفحص ومراجعة التجاوزات 
واملخالفات املالية واإلدارية بوزارة 
اإلعالم سبتمبر 2010 وجود العديد 
من املخالفات املالية واإلدارية وقد 
متت إحالة التجاوزات واملخالفات 

املالية الى النيابة العامة للتحقيق 
فيها من قبل الوزير السالف. أما 
التجاوزات واملخالفات اإلدارية 
فمازالت معلق���ة ولم يتم اتخاذ 
القرارات الكفيلة بإعادة األمور الى 
نصابها، ومن هذا املنطلق يرجى 

التكرم باإلجابة عن التالي:
ما اإلج���راءات التي قامت  ال���وزارة باتخاذها حتى 1
ساعة توجيه هذا السؤال لتصحيح 

القرارات اإلدارية الصادرة املخالفة 
واخلاصة باملخالفة رقم 25 من 
تقرير ديوان احملاسبة املشار إليه 
أعاله واخلاص بقرارات النقل غير 

القانونية.
ما اإلج���راءات التي قامت  ال���وزارة باتخاذها حتى 2
ساعة توجيه هذا السؤال لتصحيح 
القرارات اإلدارية الصادرة املخالفة 
واخلاصة باملخالفة رقم 26 من 

تقرير ديوان احملاسبة املشار إليه 
أعاله واخلاص بقرارات الترقية 

غير القانونية.
ما األسباب واملسوغات  القانوني����ة لع����دم إلغاء 3
القرارات اخلاصة باملخالفة رقم 
25 واملخالفة 26 من تقرير ديوان 
إليه أعاله  احملاسبة املش������ار 
والذي أوص���ى بإع���ادة املنقولني 
في املخالفة رقم 25 إلى مناصبهم 

األصلي����ة والتي مت نقلهم منها 
بالق����رارات الباطلة.4 � ملاذا مت 
تسكني املنقولني في املخالفة رقم 
25 ف����ي مناصب أخ����رى وفي 
وحدات تنظيمية غير وحداتهم 
التنظيمية األصلية التي مت نقلها 
منه����ا ف����ي محاول����ة واضحة 
لاللتفاف على الق����رارات التي 
تضمنها تقرير ديوان احمل��اسبة 

املشار إليه.

الديب: رئيس البرملان العربي تأثر مبا يعرض بالفضائيات

الدقباسي: تعرضت للتهديد ملنعي
من إثارة ما يتعرض له الشعب السوري

النائ����ب ع����ادل  اس����تغرب 
الصرعاوي جتديد وزير التربية 
ووزي����ر التعلي����م العالي أحمد 
املليفي ألحد الوكالء املساعدين في 
وزارة التربية، والذي كان محل 
حتقيق م����ن قبل جلنة محايدة 
من بعض أعضاء هيئة التدريس 
في كلية احلقوق، والتي أدانته 
ملا حل����ق باملال العام من ضرر، 
األمر الذي ترتب عليه إحالته الى 
النيابة العامة ومجلس اخلدمة 

املدنية للتحقيق معه.
وأضاف الصرعاوي ان وزيرة 
التربية وزي����ر التعليم العالي 

من متت إحالتهم الى النيابة من 
قبل احلمود مازالوا على رأس 
عملهم، وهم يديرون العمل املالي 
واإلداري م����ن جلنة املناقصات 
واملشتريات، متسائال كيف من 
تتهمه الوزارة في قضايا مالية 
وإدارية الزال على رأس عمله في 
القطاعات؟!  اإلشراف على هذه 
مشددا على ضرورة إيقافهم عن 

العمل.
ومتنى من املليفي ان يطلع 
عل����ى تقارير جلن����ة التحقيق 
الى  وصحيفة االته����ام احملالة 

النيابة.

وأشار الى ان القضية ليست 
كيدية، السيما انها منظورة في 
النياب����ة العام����ة، وان من رفع 
القضية هي احلكومة، وبالتالي 

فإنها خصم شريف.
وتابع الصرع����اوي »أعتقد 
ان التجدي����د هو اجراء في غير 
محله، وقد يكون في غير االجتاه 
الصحيح«، مناشدا رئيس الوزراء 
التدخل لوقف مثل هذا التجديد 
حت����ى توصل رس����الة للجميع 
القانون واالنضباط  بس����يادة 

واحترام للوائح.
واضاف: نذك����ر املليفي بان 

السابقة د.موضي احلمود أوقفت 
التجديد له، اال ان املليفي فاجأنا 
مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
ومجلس ال����وزراء للتجديد له، 
متسائال هل هذا هو النهج اجلديد 

للحكومة؟
وقال ان عدم إيقافه عن العمل 
الى ح����ني االنتهاء من التحقيق 
والتجديد له يوصل رسالة غير 
طيبة الى جمي����ع العاملني في 
»التربية« والعاملني في الدولة، 
وهي ان من يخط����ئ ويتجاوز 
ويحال ال����ى النيابة العامة يتم 

التجديد له. عادل الصرعاوي

الصرعاوي يستغرب جتديد املليفي لوكيل مساعد محال للنيابة

أعلن تأجيل استجوابه لوزير اخلارجية

عاشور: استجواب رئيس الوزراء جاء
خللط األوراق وعالمات استفهام كثيرة حوله


