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جدد النائب فيصل الدويس����ان 
مطالبته لوزير املواصالت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجل����س األم����ة 
املتهم  البصيري بع����زل  د.محم����د 
احمد الهالل مدير ادارة التس����ويق 
واملبيعات مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية من منصبه إثر حكم محكمة 
االستئناف الصادر في شهر يناير من 
السنة احلالية وشدد الدويسان على 
أهمية تنفيذ احلكم بالعزل ألن حكم 
االس����تئناف هو حكم نهائي واجب 
التنفيذ قانونا بغض النظر عن الطعن 
عليه بالتمييز من عدمه ومن لديه 
قول آخر فعليه تقدمي السند والدليل 

القانوني ال الكالم املرس����ل وإذا أراد املتهم الهالل التمييز فله ذلك غير ان 
ذل����ك ال يعطيه احلق في البقاء على كرس����يه إال اذا نقض حكم التمييز 
حكم محكمة االستئناف، لكن خالل هذه املدة يجب تطبيق احلكم بعزله 
ال وقفه عن العمل. واس����تغرب الدويسان عبارة وردت في حديث رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب مبؤسس����ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
م.حم����د الفالح إلحدى القنوات الفضائية احمللية حينما قال: »إن النواب 
الذين يتحدثون عن وجود ش����بهات فساد، أقول ألي نائب إذا كنت متلك 
من شبهة ف� »حياك اهلل« لتحضر إلينا وتطالعنا بالشبهات«، واستنكر 
الدويسان كالم الفالح بقوله: »نّفذ حكم احملكمة في أحد مدرائك أوال قبل 
ان حتاول تبييض سواد وجه املؤسسة« وأشار الدويسان الى ان املتهمني 
بقضية جهاز إدارة الطاقم قاموا بإرجاع املبلغ املختلس أثناء التحقيق في 
النيابة ولوال ذلك لقبعوا خلف القضبان وهذا ما جعل حكم االس����تئناف 
يكتفي بالغرامة وبعزل املتهم الهالل، وأضاف الدويسان في معرض رده 
عل����ى الفالح انه قد تبني من خ����الل األدلة والوثائق ان لدى املتهم الثاني 
الهالل تفويضا داخليا مبجموعة والء الدولية للتجارة العامة واملقاوالت 
التي مت حتويل املبلغ املختلس لصاحلها والتي ميلكها املتهم األول وليد 
احلساوي، وخاطب الدويسان الفالح والوزير البصيري معا: »إذا أردمتا 
األدلة والبراهني فهي موجودة لكن عدم تنفيذ حكم احملكمة يعتبر جرمية 
يعاقب عليها القانون«، واس����تنكر الدويس����ان الكتاب املوجه الى وزير 
املواصالت البصيري من رئيس املؤسس����ة حمد الفالح بشأن زعمه عدم 
حيادي����ة املكلفني بلجنة تقصي احلقائق وه����و األخ علي اجلناحي مدير 
دائرة التدقيق الداخلي الس����ابق باملؤسسة، وأوضح الدويسان ان القول 

الفصل في هذا الشأن هو لألدلة الدامغة والبراهني.

وجه النائب خالد العدوة س����ؤاال لوزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد طلب فيه 
تزويده بنس����خة من تقرير الش����يخ ثامر جابر األحمد املتعلق بازدواجية اجلنسية 
وال����ردود التي وردت الى الوزارة من الدول املجاورة وعلى وجه اخلصوص من دول 
مجلس التعاون وتساءل: وملاذا تطبق وزارة الداخلية املادة »11« من قانون اجلنسية 
بصورة خاطئة ومغلوطة؟ وما املبرر القانوني الذي أدى الى هذا اخلطأ اجلس����يم؟ 
وما االجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في ش����أن مزدوجي اجلنسية مع الدول 

األجنبية وبخاصة الدول األوروبية وأميركا؟ أرجو إفادتنا بالتفاصيل.

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه امس رئيس ديوان املظالم الفرنسي 
كريستيان لي روكس.كما استقبل اخلرافي 
رئيس مجلس ادارة احلملة الوطنية الشعبية 
»ابدأ بنفسك« زين بن غيام وأعضاء مجلس 
اإلدارة القس عمانويل الغريب وناصر العيار 
وناصر اجلدعي الذي قدم له ش���رحا حول 

آلية عمل احلملة من اجل الكويت.
وقد أش���اد اخلرافي باجلهود التطوعية 
التي يبذلها القائمون على احلملة الوطنية 
الشعبية »ابدأ بنفسك«، مشيرا الى ان هذه 
اجلهود التطوعية التي تعمل من اجل صالح 
الوط���ن عالمة مضيئة في العمل التطوعي 

الكويتي.

العدوة يطلب نسخة من تقرير »لجنة ثامر« الخرافي استقبل رئيس ديوان المظالم الفرنسي وابن غيام

نواب: قرار وزير الدفاع التجديد للعسكريين الخليجيين 
و»البدون« يعكس حرصه على منتسبي القوات المسلحة

عسكر العنزيمسلم البراك شعيب املويزري الشيخ جابراملبارك

مبارك الوعالن

الوعالن  النائب مبارك  طالب 
الوزراء  س����مو رئيس مجل����س 
الشيخ ناصر احملمد بإنهاء معاناة 
املواطنني املتزوجني من نساء من 
البدون، حيث يعاني هؤالء  فئة 
املواطنون من مشاكل عدة بحرمان 
اطفالهم من حق اصدار شهادات 
امليالد والبطاقات املدنية وجوازات 
الس����فر، ويحرمون م����ن العالج 
والتعليم وم����ن جميع احلقوق 
املكتسبة التي كفلها لهم الدستور 
بصفتهم مواطنني كويتيني. وقال 
الوعالن في تصريح صحافي ان 
قانون اجلنسية واضح وصريح، 
حيث تؤكد نصوصه ان كل مولود 
ألب كويتي داخل أو خارج الكويت 
يعتبر كويتي اجلنسية، كما ان 
دستور الكويت كفل كيان االسرة 
وكفل لالطفال حق التعليم والعالج 
واصدار شهادات امليالد واملساواة 
في جميع احلق����وق والواجبات. 

والتعليم ف����ي املدارس اخلاصة، 
خصوصا في ظل موجات الغالء 
التي تعاني منها البالد في جميع 
املجاالت الصحي����ة والتعليمية 
واملعيشية، وأصبح رب االسرة 
ال يستطيع االيفاء بالتزاماته املالية 
في ظل ه����ذه الظروف الصعبة. 
مش����يرا الى ان املواطن وأطفاله 
ليسوا طرفا في النزاع القائم بني 
اللجنة التنفيذية للمقيمني بصورة 
غير قانونية وأهل الزوجة والزوج 
ليس مخوال بالتوقيع لالعتراف 
بجنسية أهل زوجته، وكنا نتمنى 
أال تس����يس هذه القضية لكي ال 
يكون ه����ؤالء االطفال الضحية، 
مؤكدا أن س����مو رئيس الوزراء 
يولي القضايا االنسانية اهتماما 
خاصا، وه����ؤالء املواطنون كلهم 
أمل في س����موه بإيجاد حل لهذه 
التي تؤرقهم  املشكلة االنسانية 

وتتسبب في معاناتهم.

وقال الوعالن ان هؤالء املواطنني 
حرموا من العديد من احلقوق ومنها 
حق العالوة االجتماعية، وعالوة 
االطفال، مما ترتب على ضياع هذه 
احلقوق معاناة اآلباء من ظروف 
قاسية جدا نتيجة حتملهم تكاليف 
العالج في املستشفيات اخلاصة 

طالب بحقهم في إصدار شهادات الميالد والبطاقات المدنية وجوازات السفر والعالج والتعليم

الوعالن: الكويتيون المتزوجون من نساء  
»بدون« يعانون من ضياع حقوقهم

رحّب ن���واب أم���س بالقرار 
الذي اتخذه النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك بشأن التجديد للعسكريني 
»البدون«، ووصفوا في تصريحات 
متفرقة قرار املبارك بأنه »مبادرة 
طيبة تعكس حرصه على رجال 
النائب مسلم  القوات املسلحة«. 
البراك أكد في تصريح للصحافيني 
امس ان هذا القرار واملبادرة الطيبة 
من النائب االول تعكس حرصه 
القوات املس���لحة،  على رج���ال 
معتبرا انها مبادرة وفاء تستحق 
البراك  كل الشكر والثناء. وقال 
ان هذا القرار الصحيح جاء  في 
انه  التوقيت الصحي���ح، مؤكدا 
قرار يتناس���ب مع موقف وزارة 
الدفاع التي عرفت مواقف هؤالء 
الرجال الذي���ن بذلوا الكثير من 
اجلهد واالخالص للوطن في هذا 
املوق���ع املهم بالنس���بة للكويت 
الكفاءات  انهم م���ن  خصوص���ا 
وأصحاب اخلبرة الذين ميكن ان 
يقدموا املزيد ويخدموا املؤسسة 

العسكرية في مختلف املواقع.
ورأى ان اخلبرة التي يتمتع 

بها هؤالء العس���كريون البدون 
انهم يحملون أوسمة  خصوصا 
الواجب والشرف ولديهم القدرة 
الت���ي تؤهلهم ألن  التدريبي���ة 
يكونوا في قمة العطاء من اجل 
تطوير قدرات اجليش الكويتي. 
واعتبر ان ما قام به النائب األول 
لرئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك بتلمس 
حاالت العسكريني البدون له األثر 
الطيب خصوصا انه عالج حاالت 
العس���كريني ممن صدر بحقهم 

قرارات بعدم التجديد لهم.
وأكد ان هذا املوقف الطيب من 
الش���يخ جابر املبارك يسجل له 
كونه عكس حالة الوفاء والتقدير 
لكل من ساهم في خدمة املؤسسة 
العسكرية. ومتنى البراك التوفيق 
لكل اجلهود املخلصة التي تعمل 
من اجل خدمة داملؤسسة العسكرية 
التي نفتخر بها جميعا. من جانبه، 
أكد النائب عسكر العنزي ان قرار 
النائب األول الشيخ جابر املبارك 
بالتمديد للعسكريني البدون يعتبر 

لفتة انسانية، مشيرا الى ان وزير 
الدفاع اكد اتخاذه هذا القرار الذي 
يعكس الوفاء لديه. . من جانبه، 
النائب ش���عيب املويزري  ثّمن 
قرار النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك بالتمديد للعسكريني غير 

الكويتيني.
وقال ان مبادرة الشيخ املبارك 
هذه تدل عل���ى اهتمامه بجميع 
ابنائه العسكريني وحرصه على 
رجال قواتنا املسلحة، وهي خطوة 

الدويسان: عالَم يتحدى الفالح نواب األمة 
وهو يكابر في تنفيذ حكم المحكمة؟!

الصرعاوي: وزير الداخلية ُيصلح »التحقيقات« استجابة لقرار النيابة العامة

الحمود: ملتزمون بتطبيق قانون منع االختالط على الجميع 
وتحديد الجامعات المعتمدة في يونيو المقبل 

اعلن مقرر اللجنة التعليمية النائب د.علي العمير 
ان وزي���رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ابلغت اللجنة خالل اجتماعها امس ان اجلامعات 
املعتمدة لدى التعليم العالي هي تلك التي س���تقرها 

الوزارة في شهر يونيو املقبل.
وأضاف في تصريح له عقب االجتماع ان الوزيرة 
ذكرت ان جلانا سيتم تشكيلها لتقييم الطلبة الذين 

درسوا في جامعات مت سحب اعتمادها بهدف اختبار 
قدراته���م وكفاءته���م، وبناء على ذلك س���يتم ادخال 
الناجحني في هذا التقييم في برنامج تأهيلي لضمان 

االعتراف.
وبني العمير ان اللجنة طلبت من الوزيرة احلمود 

استغالل املقاعد الشاغرة خلطة ابتعاث الطلبة.
م���ن جانبها نقلت عضو اللجنة النائب د.أس���يل 

العوضي عن احلمود تأكيدها بعدم التراجع عن قرار 
عدم االعت���راف ببعض اجلامعات ف���ي بعض الدول 

اخلليجية ومنها البحرين.
الى ذلك اكدت الوزي���رة د.موضي احلمود التزام 
»التعليم العالي« بتطبيق قانون منع االختالط، نافية 
اي محاباة ألي جامعة خاصة في تطبيق هذا القانون 

والذي تلتزم الوزارة به في كل اجلامعات.

قال النائب عادل الصرعاوي انه من املتابعني 
مللف االدارة العامة للتحقيقات وذلك من واقع 
الداخلية  البرملانية وردود وزير  األس���ئلة 
الشيخ جابر اخلالد وان اخلطوات االصالحية 
التي اتخذها الوزير في سبيل اصالح مسار 
هذه االدارة هي محل تقدير، وأكد انها تأتي 
متوافقة مع قرار النائب العام في اجلناية رقم 
)2009/6( حصر حتقيق بتاريخ 2009/8/29 
الذي أك���دت فيه النيابة العامة »ان القضية 
زاخرة في كل موضع فيها بخلل يلقي بظالل 
قامتة من التخبط في االدارة وسوء تسيير 
دفة العم���ل ومنظومته داخل االدارة العامة 
للتحقيقات وهو خلل ان لم يكبح في مهده 

يجمح ويجنح الى غير املصلحة العامة، وان 
لم يؤخذ بيد عسراء تعاظم خطره واستفحل 
أمره وتعذر تدارك ضرره«. وأكد الصرعاوي 
ان النياب���ة العامة »بحكم واليتها وحرصها 
عل���ى الصالح الع���ام وخصوصا على عمل 
االدارة العامة للتحقيقات وهي عصب العمل 
في وزارة الداخلية ومناط اقرار السكينة في 
ربوع املجتمع، امنا تدق ناقوس اخلطر الذي 
يتبدى فيما وص���ل اليه احلال بتلك االدارة 
وتهيب بوزير الداخلية الى ان يتدخل بحكم 
مسؤوليته لرد األمور الى نصابها الصحيح، 
وكف كل من تورط م���ن اعضاء االدارة في 
افساد سير العمل بها، واملضي في جتنبهم 

جادة الصواب، ومساءلتهم مبا يكفل تقومي 
عوجهم الذي انعكس سلبا على سمعة االدارة 

العامة للتحقيقات«.
ولفت الصرعاوي النظ���ر الى اهمية ما 
ذكرته النيابة العامة، مؤكدا ان احلل يكمن 
في اصالح هذا اجلهاز ملا له من اهمية، األمر 
الذي يؤكد مدى التطابق بني اخلطوات التي 
اتخذه���ا وزير الداخلية مع م���ا أكدت عليه 
النيابة العامة ممارسا بذلك دوره وصالحياته 
الش���أن. وختم الصرعاوي  القانونية بهذا 
حديثه بأنه يدعو اجلميع الى الرجوع لقرار 
النيابة العامة آنف الذكر وانه سيوزع نسخة 

عادل الصرعاويمنه على اعضاء مجلس األمة.

خلف دميثير

طالب النائب خلف دميثير 
العنزي وزير الدولة لشؤون 
مجل����س ال����وزراء روض����ان 
الروضان بإعط����اء تعليمات 
واضحة وصريحة بالتراجع عن 
وقف صرف بدل دعم العمالة 
ملوظف����ي الش����ركة الكويتية 
الطيران )كاس����كو(  خلدمات 
مؤكدا ان املضي في وقف هذا 
البدل سيؤثر بشكل كبير جدا 
على اوضاع 600 اسرة كويتية 
رتب ذووها اوضاعهم املعيشية 
بناء على ما يتقاضونه حاليا 

من »كاسكو«.
وأضاف: ان وقف هذا البدل 
سيدخل هؤالء املوظفون في 
أزمة مالي����ة � ال ذنب لهم بها 
� وستصل الى حد املطالبات 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي س���ؤاال لوزير 
الصحة د.هالل الساير جاء فيه: لقد ورد في اجابتكم 
عن سؤالي بشأن فني الصيدلة اجابات حتتمل عدة 
تفسيرات، متسائال: مبا ان املوضوع يتعلق بحياة 
املرضى، كيف يقوم فني الصيدلة بصرف الدواء في 
املراكز الطبية حتت اش���راف الصيدلي؟ هل يعني 
هذا ان يراقب الصيدل���ي كل وصفة في املكتب او 
في العمل وال يتدخل اال في حالة حدوث مش���كلة 
او طلب الفني مس���اعدته؟ ومبا ان فني الصيدلة 
ممنوع من اعطاء معلومات للمرضى فما املطلوب 
منه في حالة سؤال املريض عن معلومات طبيبه 
عن الدواء املصروف له؟ ه���ل يطلب من املريض 

التوج���ه الى الطبيب لكي يجيب عن اس���ئلته ام 
يستدعي الصيدلي من املعمل او املكتب لكي يجيب 
عن اسئلته؟ وما اسماء من يقومون بصرف الدواء 

في مركز العبدلي ومركز الوفرة؟ 
وهل هم صيادلة أم فنيو صيادلة؟ وما اسم من 
يقوم بصرف الدواء في صيدلية األحمدي التابعة 
للش���ؤون الصحية للشرطة؟ وهي هو صيدلي أم 

فني صيدلي؟ 
في حالة اس���تالم فني الصيدلة ادارة صيدلية 
دون وجود صيدلي فهل يتم حتويل املسؤول عن 
هذا اخلطأ الى التحقيق وما العقوبات التي ستتخذ 

بحقه؟

ب����أن رئيس دي����وان اخلدمة 
املدنية اعطى وعودا ش����فهية 
بعدم وقف صرف البدل، اال انه 
حتى اآلن لم يصدر أي كتاب 
رسمي الى املعنيني في جهاز 
الوطنية، داعيا  العمالة  دعم 
الوزير الروضان الى االضطالع 
مبسؤولياته في متابعة هذه 

الوعود.
واستغرب دميثير هذا التردد 
الوطنية  العمالة  في انصاف 
السيما ان التوجه العام اآلن 
يسير نحو اخلصخصة التي 
ينبغي ان يصاحبها تشجيع 
العمالة الوطنية على التوجه 
الى القطاع اخلاص ال العكس 
معربا عن ثقته بالتراجع عن 

هذا القرار.

القضائية السيما ان عددا من 
املوظفني يحصلون على بدل 
الذي  الراتب  يعادل ضع����ف 

يتقاضونه من الشركة.
وكشف عن ان لديه معلومات 

دميثير يطالب بالتراجع عن وقف صرف
 بدل دعم العمالة لموظفي »كاسكو«

الطبطبائي يطلب أسماء من يصرفون الدواء 
في مركزي العبدلي والوفرة

د.محمد احلويلة

فيصل الدويسان

تقدم مراقب مجلس االمة النائب 
د.محمد احلويلة باقتراح بقانون، 
وذلك لسد الثغرات املوجودة في 
القانون احلالي. وذكر احلويلة ان 
هذا التعديل يأتي اميانا منه بدعم 
الشباب الكويتي العامل باجلهات 
غير احلكومية وكل الفئات املندرجة 
حتت هذا القانون، حيث يوفر لهم 
هذا االقتراح دعما ماديا ومعنويا 
يس����اعدهم على العي����ش اآلمن 

والكرمي، وجاء في االقتراح:
 يس����تبدل نص املادة الثالثة 
من القانون رقم 19 لس����نة 2000 

املشار اليه بالنص التالي:
مادة ثالثة: ت����ؤدي احلكومة 
امله����ن  أصح����اب  للمواطن����ني 
واحلرف والذي����ن لم يعملوا في 
جميع اجلهات، عالوة اجتماعية 
وع����الوة أوالد، ويصدر مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح املجلس 
القرارات املنظمة لذلك. وحتدد هذه 
العالوتني  القرارات قيمة كل من 
املذكورتني وشروط استحقاقها 
واملهن واحلرف واالعمال واجلهات 
التي تنطبق عليه����ا واملدة التي 
تس����تمر خاللها. وعلى ان تكون 
ع����الوة االوالد 50 دينارا عن كل 
ولد. وذل����ك كله مع عدم االخالل 
باحلقوق املكتسبة للمهن الطبية 
بأحكام هذا القانون بالنسبة الى 
ما يستقدمه من عالوة اجتماعية 
وعالوة أوالد وفقا للنظام احملدد 

حلقوقهم الوظيفية.
م����ادة ثانية: يلغ����ى كل حكم 

تضمن النص ف����ي املادة الثالثة 
ت����ؤدي احلكومة زيادة  أن  على 
في الع����الوة االجتماعية وعالوة 
االوالد. وملا كانت املادة املشار اليها 
حددت بأحكامها أن يكون العدد 
االقصى لألبناء سبعة، وعلى أنه 
ال يحل منح هاتني العالوتني مع أي 
اخالل باحلقوق املكتسبة للعاملني 
في اجلهات احلكومية. وبالنظر 
ال����ى ان للتطبيق العملي ألحكام 
القانون أظهر حرمان العديد من 
االسر كبيرة العدد والتي يتجاوز 
عدد ابنائها س����بعة ابناء، احلق 
في احلصول عل����ى هذه العالوة 
قبل العمل بالقانون على العاملني 

بقطاعات العمل احلكومي.
وهذا يعتب����ر اخالال بالعدالة 
واملساواة التي يجب أن تسود في 
اقرار حقوق املواطنني أمام احكام 
القانون فضال عن الزيادة الكبيرة 
التي سيهدرها النظام االقتصادي 
العاملي والذي أثر سلبا على دخل 
االسرة، خاصة كبيرة العدد منها. 
وعمال على حتقيق املساواة على 
النحو املشار اليه كان هذا االقتراح 
بقانون بتعديل بعض احكام املادة 
الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 
2000 املش����ار اليه مبا يلغي قيد 
حتديد عدد ابناء االسرة بنسبة، 
اضافة الى عدم االخالل باحلقوق 
املكتسبة جلميع احملتاجني بأحكام 
القانون س����واء من العاملني في 
اجلهات احلكومية أو سائر قطاعات 

العمل غير احلكومية.

يخالف احكام هذا القانون.
المذكرة اإليضاحية

الدستور على النص  حرص 
في املقومات االساسية للمجتمع 
الكويتي على ان العمل واجب على 
كل مواطن يستوجبه اخلير العام 
للدولة وتكفل الدولة عدالة شروطه، 
كما تكفل الدولة املعونة للمواطنني 
حتقيقا للعدالة االجتماعية، وأسند 
الدستور الى املشرع أمانة حتقيق 
هذه الغاية وتوفير سبل العيش 
الكرمي للمواط����ن بصورة تؤمن 
احتياجاته والوفاء بها. وكان من 
التشريعات التي واجهت مشكلة 
االطراد واالرتفاع املس����تمر في 
اسعار السلع واخلدمات وتكاليف 
املعيشة وخاصة للعاملني بقطاعات 
القانون رقم 19  العمل املختلفة، 
لسنة 2000 املش����ار اليه والذي 

في تعديالت على قانون دعم العمالة الوطنية

الحويلة لمنح المواطنين أصحاب المهن 
والحرف 50 دينارًا عالوة اجتماعية عن كل ولد

فيما جدد رئيس اللجنة التشريعية النائب 
حسني احلريتي تأكيده ان كلمة »ادارة التحقيقات 
فاسدة« لم ترد اطالقا في اجتماع اللجنة، الفتا 
الى انه بصفته رئيس���ا للجن���ة قد اطلع على 
مضبط���ة اجتماع اللجنة وتأكد من عدم ورود 

هذه العبارة على لسان وزير الداخلية.
وقال احلريتي في تصريح للصحافيني ان 
وزير الداخلية أكد ان هناك خلال في االدارة األمر 
الذي حدا بالوزير الى تشكيل جلنة محايدة من 
قضاة، ورفعت اللجنة توصياتها باصالح هذا 
اخللل، منوها مبراعاة النواب للمادة 54 والتي 

تنص على انها اجتماعات »سرية«.
وأكد ان كلمة »فاسدة« التي تناولها بعض 
النواب ترد في قانون اجلزاء كتهمة ومن لديه 
تشكيك في هذا األمر فنحن في اللجنة التشريعية 
مس���تعدون إلطالعه على التسجيل الوارد في 

املضبطة.
وصف النائب خالد الطاحوس نفي رئيس 
اللجنة التشريعية النائب حسني احلريتي ملا 
حصل خالل اجتماع اللجنة األخير بشأن فساد 
إدارة التحقيقات بأنه يشبه مسرحية »شاهد 

ماشفش حاجة«.
واشار الطاحوس في تصريح للصحافيني 
الى ان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ذكر 
خالل االجتماع � حسب ما ورد في املضبطة � أن 

احملققني في إدارة التحقيقات استغلوا احلصانة 
اس���وأ استغالل وان هناك مخالفات في اإلدارة 
متسائال: أليس هذا من أوجه الفساد؟ وملاذا لم 
يذكر النائب احلريتي ذل���ك خالل حديثه عن 

مضبطة اجتماع اللجنة. 
وأضاف: وورد في املضبطة ايضا على لسان 
وزير الداخلية وحول ما ورد في نتائج اللجان 
املشكلة بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات أشياء 

»يخجل الواحد أن يقرأها«.
وقال الطاحوس: احتدى احلريتي ان يكشف 
احلقيقة امام اإلعالم ويوزع مضبطة االجتماع اذا 
كان ميلك املصداقية، لكنه ضلل الشعب واليزال 
في جلباب احلكومة واعتدن���ا على محاوالت 

هروبه وقفزه على القضايا.
واكد انه اثبت خالل اجتماع اللجن���ة ان وزير 
الداخلية سلم صالحياته الى وكي���ل الوزارة 
وهناك مذكرة من الوكيل يتهم فيه���ا احملققني 
بكيدي���ة القضايا ومت ذكر ذلك باملس���تن���دات 
اال ان احلريت���ي منعن���ي من االسترس���ال في 

ح��ديث���ي.
وزاد الطاح���وس: متنيت لو ملك احلريتي 
الش���جاعة التي ملكها الدويسان حيث كشف 
احلقيقة، مشددا: مضبطة الطاحوس صحيحة 
ومضبطة احلريتي خطأ وبيني وبينه تسليمها 

الى الصحافيني.

الحريتي: كلمة »فاسدة« لم ترد علىلسان الوزير
الطاحوس: الحريتي »شاهد ماشفش حاجة«!

سجال جديد حول ما دار في اللجنة التشريعية

تس���تحق الش���كر والتقدير من 
اجلميع. وأشار الى ان العسكريني 
غير الكويتيني الذين يخدمون في 
قواتنا املسلحة هم من اصحاب 
الكفاءة واخلبرة وحاصلون على 
أوسمة الواجب والشرف، وعلى 
التدريبية  الكفاءة  قدر كبير من 
وهو ما يؤهلهم للمس���اهمة في 
تطوير اجليش الكويتي، الى جانب 
العربية  مشاركتهم في احلروب 
باسم الكويت وشاركوا في حترير 

البالد من الغزو الغاشم.


