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قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا 4
برغبة جاء فيه: لوحظ في اآلونة 
األخيرة اعتماد كثير من املسؤولني 
في اجلهات احلكومية طباعة كروت 
التهنئة على نفقة الدولة، وملا كان 

هذا األمر يكلف الدولة مبالغ كبيرة 
نظير طباعة تلك الكروت مما يعتبر 
هدرا ألموال الدولة والش���عب، لذا 
فإنني أقترح اال تتحمل الدولة نفقات 

كروت التهنئة بجميع مناسبتها.

الدقباسي لعدم تحمل الدولة
نفقات كروت التهنئة بجميع مناسباتها

نواب طالبوا اللجنة البرلمانية بالتحقيق في حبس ضابطين من قبل أحد المتنفذين بالوزارة العتقالهما شاباً وفتاة بفعل فاضح

المويزري: عدم حضور الخالد اجتماعات »الداخلية والدفاع« دليل عدم تعاون
الطاحوس: وضع وزير الداخلية »موزين« وعليه ضبط المتنفذين في وزارته

ورأى ان وزير الداخلية يسير 
في االجت����اه اخلطأ ووضعه »مو 
زي����ن« وعليه ان مي����ارس دوره 
ويطب����ق القانون على اجلميع او 

يرحل عن وزارته.
النائب مسلم  من جانبه، دعا 
الب����راك جلنة الداخلي����ة والدفاع 
ال����ى دع����وة جميع  البرملاني����ة 
املسؤولني في وزارة الداخلية عن 
الزج بضابطني في وزارة  حادثة 
الداخلية بالسجن العسكري ملجرد 
تطبيقهما القانون وضبط واقعة 
مخالفة للقانون واآلداب العامة بني 
مواطنة كويتية وأحد الوافدين من 
جنسية عربية، مؤكدا ان ما مت يوم 
امس االول هو دليل آخر على انفالت 
القانون في  وغياب األمن وهيبة 
عهد تولي الشيخ جابر اخلالد لزمام 

األمور في وزارة الداخلية.

وعل����ى رئيس ال����وزراء بالنيابة 
متابعة هذه القضية.

من جانبه، طالب النائب خالد 
الطاحوس وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد بضبط املتنفذين في 
وزارت����ه ومحاس����بتهم وااللتزام 
بحضور اجتماعات جلان التحقيق 
البرملاني����ة وإال فعلي����ه الرحيل، 

معتبرا ان وضعه »موزين«.
وحول اخلبر الذي نشرته احدى 
الصحف بشأن احتجاز ضابطني في 
وزارة الداخلية لتوقيفهما مواطنة 
ووافدا بسبب قيامهما بفعل فاضح 
في الطريق العام قال الطاحوس: ان 
هذا تعسف ومؤشر خطير، فبدال من 
ان يتم مكافأتهما لتطبيقهما القانون 
مت التعسف معهما، مطالبا وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد بضبط 

األوضاع وتطبيق القانون.

ميكن السماح بتجاوز اي مسؤول، 
وعلى اجلميع احترام القانون ومن 
يطبقه، وال ميكن ألحد الس����كوت 
على احتجاز ضابطني ألنهما طبقا 
القانون، وم����ا حصل يعد كارثة، 

طلبتها اللجنة من اجلهات املعنية 
قد وصلت باستثناء ما طلبناه من 
وزير الداخلية وقال نتمنى حضور 

الوزير لنتبني احلقائق.
وردا على سؤال في شأن ما نشر 

صحافيا عن احتجاز ضابطني قاما 
بتطبيق القانون قال املويزري ان 
صح ما مت نشره حول هذا املوضوع 
من خبر عجيب، فسيكون للنواب 
كاف����ة موقف ح����ازم وواضح فال 

التقرير النهائي السري معتبرا ان 
عدم حضور وزير الداخلية ثالثة 
اجتماعات دليل عدم تعاون وانه ال 
يحترم اللجنة وال قرارات مجلس 
األمة، الفتا الى ان كل الوثائق التي 

جابر اخلالد حلضور اجتماع تعقده 
اللجنة االربعاء املقبل بصفتها جلنة 
حتقيق فيما أثاره النائب مس����لم 
البراك حول خروج متهمني وافدين 

من سجن اإلبعاد.
واض����اف ف����ي تصري����ح الى 
الصحافي����ني عقب االجتماع الذي 
عقدته اللجنة امس انه مت توجيه 
الدعوة ثالث مرات الى الوزير اخلالد 
لكنه لم يحضر، وكانت املرة األولى 
بطلب من الوزير نفسه، وفي املرة 
الثانية كنا نتوقع حضوره نصف 
س����اعة وقبل مغادرته في مهمة 
رس����مية، لكن لألسف لم يحضر، 
وفي املرة الثالث����ة اليوم )امس( 
مت رفع االجتماع لعدم حضوره، 
ومتنى ان يحضر االجتماع املقرر 
االربعاء املقبل. واوضح انه بناء 
على ما سيتم االربعاء يتم اعداد 

أكد رئي����س جلن����ة الداخلية 
والدفاع ف����ي مجلس األمة النائب 
عس����كر العنزي انه وجه الدعوة 
لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
اللجنة األربعاء  حلضور اجتماع 
املقبل بعد اعت����ذاره عن حضور 
اجتماع امس بس����بب سفره الى 
البحرين حلضور اجتماع وزراء 

داخلية جوار العراق.
وق����ال العنزي ف����ي تصريح 
صحافي ان اللجنة وجهت الدعوة 
للوزير حلضور اجتماعها األربعاء 
املقبل الستكمال التحقيق، مشيرا 
الى ان لدى اللجنة قضايا اخرى 

تهم املواطنني وسيتم اجنازها.
الش����ؤون  وأعلن مقرر جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية النائب 
شعيب املويزري عن توجيه الدعوة 
مجددا الى وزير الداخلية الشيخ 

مسلم البراك خالد الطاحوسشعيب املويزري عسكر العنزي

»الداخلية«: الضابطان تم احتجازهما بموجب عقوبة انضباطية 
الداخلية في  أوضحت وزارة 
بي���ان لها أمس قضية الضابطني 
اللذين يعمالن ف���ي مديرية أمن 
حولي واللذين مت توقيع عقوبة 
انضباطي���ة بحقهم���ا، أن إيداع 
الضابطني سجن النزهة جاء وفق 
عقوبة انضباطية، مؤكدة أن إطالق 
سراح املتهمة في القضية مت بناء 
على أوامر احملقق وليس بناء على 
أوامر مدير أمن محافظة حولي، 
وأن املواطن���ة املتهمة احتجزت 
ألكثر من 15 س���اعة داخل نظارة 
املخفر، كما أن املتهم الثاني الوافد 

اليزال محتجزا على ذمة القضية، 
وجاء في البيان الذي أرسله مدير 
إدارة اإلعالم األمني العميد محمد 

الصبر أنه: 
أوال: مت ضب���ط املتهم���ني في 
متام الساعة 23.00 من مساء يوم 

الثالثاء املوافق 2010/9/21.
ثانيا: مت تسجيل قضية فعل 
فاضح وإهانة موظف في مخفر 
سلوى حتمل رقم 2010/294 ضد 
الوافد واملواطنة، ومت حجز املتهمني 
بناء على طلب احملقق مساء يوم 

الثالثاء بتاريخ 2010/9/21.

ثالثا: مت اإلفراج عن املواطنة 
بناء على طلب احملقق أيضا في 
متام الس���اعة 14.00 عصرا يوم 
األربعاء املوافق 2010/9/22، ومت 
حجز الوافد ومازال محجوزا في 
املخفر على ذمة القضية حتى كتابة 

هذا الرد إليكم.
رابعا: متت معاقبة الضابطني 
قانونيا »عقوبة انضباطية« بسبب 
مخالفتهم���ا األوامر العس���كرية 
والتعاميم الصادرة بخصوصها، 
حيث أنهما خرجا من املخفر على 
دورية واحدة وهذا يعد مخالفة، 

كما أنهما تركا املخفر دون ضابط 
ولم يتصال مبدير عام مديرية امن 
محافظة حولي رغم إبالغهما بذلك 
من قبل رئيس املخفر أكثر من مرة 
بضرورة االتصال للوقوف على 
تفاصيل القضية ومعرفة مالبساتها 
الستكمال اإلجراءات القانونية إال 
إنهما لم ميتثال لألمر مما عرضهما 

للمساءلة انضباطيا.
وق���د مت إبالغ وكي���ل وزارة 
الداخلية لش���ؤون األم���ن العام 
القضي���ة ومحاكم���ة  بفح���وى 

الضابطني.

وجه النائ����ب محمد هايف س����ؤاال لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: نشرت 
جريدة »ال����راي« في عددها الص����ادر بتاريخ 
2010/9/23 خب����را مف����اده ان قياديا في وزارة 
الداخلية تدخل لالفراج عن ش����اب وشابة مت 
اعتقالهما بفعل فاضح ومخل باآلداب العامة، 
وطلب من الضابطني اللذي����ن قاما بضبطهما 
عدم تسجيل قضية، وأصدر أوامره بحجزهما 
بدال من االش����ادة مبا قاما به، لذا أطلب افادتي 

بالتالي: ما مدى صحة هذا اخلبر؟ ومن هو هذا 
القيادي املقصود باخلبر؟ وما رتبته ومنصبه؟ 
وهل تشير الصحيفة اجلنائية للمتهمني في هذا 
املوض���وع الى سوابق؟ وما هي؟ وما االجراءات 
ال���تي اتخذته����ا وزارة الداخلية في حق هذا 
القيادي؟ وه����ل مت التحقيق مع هذا القيادي؟ 
وما نتيجة هذا التحقيق؟ وهل اتخذت الوزارة 
اي عقوبة في حق القيادي املذكور؟ وهل هناك 

قضايا مسجلة ضده؟ 

هايف: ما مدى صحة تدخل قيادي في »الداخلية«
لإلفراج عن شاب وفتاة اعتقال بفعل فاضح؟

محمد هايف

يتقدمون بخال�ص التعازي واأ�سدق املوا�ساة من

عائلتي الغامن والقطامي الكرام

يعقوب جا�سم �ساهني الغامن
�سائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته  وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل 


