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 ضــــــد

 الوكيل المساعد لمشئون الهندسية بوزارة اإلعالم .  – ناصز منصور الصفار (1

 وأتشزف بعزض اآلتي : 

عاثام م مثس اأمثة مراأبثة ندام من حيث  ننثم مثن بثين الوا بثاس الدسثلورية أ
 74/3/7212السمطة اللنفيذية فقد أمس بلو يم سؤال لمسيد / وزيثر اإلعثالم بلثاري  

( وما حد  من لعثد  عمثا المثال 7226 – 11/7225حول المناأصة )و ن/س نث/
فثثثع اعثثثداد الطمثثث   شثثثاركالعثثثام واثثثرورة الجثثثاذ اإل ثثثراماس القانونيثثثة اثثثد كثثثل مثثثن 

 شراف الفنع . والموافقة عميم واإل
( المو ثثم منثثا بثث ن 2اال نن المشثثكو فثثع حقثثم زعثثم فثثع اإل ابثثة عمثثا السثثؤال رأثثم )

نناك لنسيق دائم بثين أطثاعع اإلذاعثع واللميفزيثون ردثم عثدم و ثود لنسثيق فعمثع بداللثة 
( مشثثثروح لحثثثدي  7211 – 47/7212ننثثثم عنثثثدما نعمنثثثس الثثثوزارة عثثثن المناأصثثثة رأثثثم )

زيثونع بم مثا اإلعثالم كثان نأثل اأسثعار مثن الشثركة العربيثة مراأبة الب  اإلذاعثع واللمف
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ونن ندف المشروح ودايلم نو لس يل ب  أنثواس الثوزارة ن  مثا لاثمن لكثراران لممناأصثة 
 محل السؤال المقدم لمسيد / وزير اإلعالم . 

 3باإلاثثثافة الثثثا نن نسثثثمام القنثثثواس اللثثثع يثثثلم لسثثث يمها مواثثثوح السثثثؤال رأثثثم 
/ وزيثثر اإلعثثالم لاثثمن رد المشثثكو فثثع حقثثم ب نثثم لثثم يثثلم اسثثلالم المقثثدم منثثا لمسثثيد 

المشروح والبثدم بلسث يل بث  القنثواس حلثا امن ردثم نن المثذكرة الصثادرة مثن مثدير 
لاثثمنس اإلنلهثثام مثثن المشثثروح بلثثاري   2/1/7212ادارة نندسثثة اللثثردداس المؤرجثثة 

نن السثؤال كثان الحقثان عمثا الكلثا  بمثا يزيثد عمثا  وعمثا الثردم مثن 02/17/7226
ثالثثثثة نشثثثهر   اأمثثثر الثثثذ  يكثثثذ  مثثثا أثثثرر بثثثم وكيثثثل أطثثثاح الهندسثثثة عمثثثا جثثثالف 
الحقيقة ب نم لم يلم اإلنلهام من المشثروح . فاثالن عثن نن الثابثس مثن مثذكرة الوكيثل 

 بشثثثث ن ل ييثثثثد صثثثثرف الفثثثثالورة رأثثثثم 1/7/7212المسثثثثاعد لمشثثثثئون الهندسثثثثية بلثثثثاري  
% مثن العقثد والجاصثة بثاأ هزة والمعثداس 12( لمشركة العربيثة عثن دفعثة 76026)

نشثهر أبثل اإل ابثة  3ونثع ل ثاوز فلثرة  12/17/7226بعد لمام اللركيث  والمؤرجثة 
م منثا الثا السثيد / وزيثر اإلعثالم بمثا يؤكثد بيقثين نن المشثروح أثد عما السؤال المو ث

  لم لسميمم .
يثثل المسثثاعد لمشثثئون الهندسثثية عمثثا جثثالف الحقيقثثة ومثثن حيثث  نن مثثا أثثرر بثثم الوك

والواأثثا مثثن ننثثم لثثم يثثلم اسثثلالم المشثثروح حلثثا اإل ابثثة عمثثا السثثؤال المقثثدم بشثث نم وباللثثالع 
اللثع يثلم لسث يمها باإللفثاق مثا المشثكو فثع  لثم عمثا لقثديم كشثف ب سثمام القنثواسعدم أدر 

سثمية وأثاموا بلحريثر الثرد بيانثاس ومعمومثاس ديثر صثحيحة الثا  هثة ر  بلقديمموذلك  حقم
عما السؤال المو م بش ن المشروح والمرفوح الثا السثيد / وزيثر اإلعثالم واثمنم بت ابثاس 
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عمثا السثؤال وبياناس ومعموماس كاذبة ونفردس لمك البياناس والمعمومثاس الكاذبثة فثع الثرد 
لسثهيل المو م منثا ويثؤد  بثدورل الثا نن ننثاك شثبهة فثع اإلاثرار العمثد  بالمثال العثام و 

 .  لمغير االسليالم عميم 

 لذلك

تذقاإل ااءقراااق القانانيقو ال  مقو   نمتمس من سيادتكم التكرم بتحقيق  الااعةقو ااخ
 ضد المشكا في حقهم امن تكشف عنهم التحقيقاق . 

 اتفضماا بقبال فائ  ااحترام ،،،

 

 مقدمه لسيادتكم 
 النائب / حممد هايف املطريي


