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َّ
بعض النواب الداعمني للحكومة ملحوا ملساءلتي وكأن القضية تمت بموافقتي وأثناء تسلمي حقيبة الدفاع

ناصر الصباح :تجاوزات «صندوق الجيش» تعدت
ُ 240مليون دينار ..وهي جريمة بحق املال العام
ما ذكر عن أسباب استقالة الحكومة لم يصب عني الحقيقة
أطلعت رئيس مجلس األمة على
تفاصيل التجاوزات واإلجراءات
ال صحة ملا يثار عن وجود
خالفات شخصية بيني وبني
أعضاء مجلس الوزراء
أوض ��ح ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع
ال�ش�ي��خ ن��اص��ر ص�ب��اح األح�م��د
بأنه ال صحة ملا يثار عن وجود
أي� ��ة خ ��اف ��ات ش�خ�ص�ي��ة بينه
وب��ني اخ��وان��ه أع �ض��اء مجلس
الوزراء ،وبني ،في بيان وزعته
وزارة الدفاع أم��س ،أن ما ذكر
م��ن أس �ب��اب ل�ت�ق��دي��م الحكومة
اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا وه ��ي ال��رغ �ب��ة في
اعادة ترتيب الفريق الحكومي
«ل��م ي�ص��ب ع��ني ال�ح�ق�ي�ق��ة» ،بل
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أحكام القضاء عنوان الحقيقة وليس ما ُيسرب من أوراق مفبركة في وسائل التواصل االجتماعي

ُ
الجراح :لم أخرج صندوق الجيش عن أهدافه وأغراضه
مستعد للمثول أمام القضاء ألكشف الحقيقة وأثبت براءتي

أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
أنه على أتم االستعداد للمثول أمام
ال�ق�ض��اء لكشف الحقيقة وإلث�ب��ات
ب ��راء ت ��ه أم � ��ام ال �ق �ي ��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
والشعب الكويتي العظيم.
وق��ال ف��ي بيان أص��دره أم��س« :لقد
آمل �ن��ي م��ا ت��م ت�س��ري�ب��ه وت��داول��ه في
وس � ��ائ � ��ل ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
م� ��ن ات� �ه ��ام ��ات ف �ي �ه��ا امل � �س� ��اس ب��ي
وبأسرتي وطعن في ذمتي املالية
دون دليل أو برهان.
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على ما فعلتم ن ِاد ِمني» صدق الله
العظيم
ل�ق��د آمل�ن��ي م��ا ت��م تسريبه وت��داول��ه
ف��ي وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االجتماعي
م� ��ن ات� �ه ��ام ��ات ف �ي �ه��ا امل � �س� ��اس ب��ي
وبأسرتي وطعن في ذمتي املالية
دون دل�ي��ل او ب��ره��ان وه��ذه ليست

م ��ن ع � ��ادات وأط� �ب ��اع أه ��ل ال�ك��وي��ت
األوفياء حيث لم نجبل في الكويت
على توجيه األحكام واملواقف دون
ب ��ره ��ان ام �ت �ث��اال ل �ن �ه��ي امل ��ول ��ى عز
وجل في اآلية الكريمة.
ان ص� �ن ��دوق ال �ج �ي��ش وح �س��اب��ات
ال� �ج� �ي ��ش ق � ��د ت � ��م ان � �ش � ��اؤه � ��ا م �ن��ذ
ت��أس �ي��س ال �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي ول�ه��ا
اغ � ��راض ت�خ�ت��ص ب��األم��ن ال��وط�ن��ي
ل �ل �ب��اد وق ��د أش � ��رف ع�ل�ي�ه��ا وزراء
ال��دف��اع امل �ت��وال��ون م�ن��ذ تأسيسها،
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لقد آملني ما تم
تداوله من اتهامات
فيها املساس بي
وبأسرتي وطعن
في ذمتي املالية

