
الجمعة 14 يناير 2011   7مجلس األمة

نهجا خطيرا ال ميكن الس���كوت 
عنه، داعيا وزي���ر الداخلية الى 
االستقالة او ان ينتظر املساءلة 

السياسية.

تأثير على الشهود

من جهته أهاب النائب محمد 
هايف ب���وزارة الداخلية وإدارة 
املباحث اجلنائية الى التأثير على 
الش���هود  الرئيسيني في قضية 
وف���اة املواطن محم���د املطيري 
اثن���اء التحقيق معه في مباحث 
األحم���دي، متمنيا م���ن  اعضاء 
جلنة التحقيق البرملانية في هذه 
التدخل السريع لوقف  القضية 
مثل هذه املمارس���ات الس���اعية 
لطمس معالم جرمية القتل التي 
ارتكبت بحق مواطن ملجرد اتهامه 

في احدى القضايا.
وق���ال هاي���ف ف���ي تصريح 
للصحافيني »ان وفاة مواطن في 
أح���د مخافر املباحث تعد قضية 
حساسة وانسانية وتشكل منعطفا 
أمنيا خطيرا في وزارة الداخلية 
وأي تصرف من قبل الوزارة بعد 
ان مت االتفاق على تشكيل جلنة 
حتقيق برملانية في هذه القضية 
أو املباحث اجلنائية التي تسبب 
بعض افرادها في ازهاق روح هذا 
املواطن »أي حت���رك وتصرف« 
يضع عالمة استفهام على إدارة 
األدلة اجلنائية ويضعها في دائرة 
املفترض  ان  الى  االتهام، مشيرا 
ب���وزارة الداخلية ف���ي مثل هذا 
الوضع البعد عن الشبهات خاصة 
بعد ان اخذت منحى آخر متمثال 
بتشكيل جلنة حتقيق برملانية.

وأوضح هايف أنه حذر وزارة 
الداخلية يوم امس األول من القيام 
بأي حترك من شأنه التأثير في 
سير هذه القضية خاصة انه مت 
استدعاء أحد الشهود في قضية 
وفاة املطيري وهو صياح الرشيدي 
ونقله إلى املباحث اجلنائية  وهو 
أمر يضع عالمات استفهام على 
انتهى  التي  املباحث اجلنائي���ة 
دورها في قضية صياح الرشيدي 
وهو أحد الشهود املهمني في هذه 
القضية ونخشى أن متارس عليه 
أي ضغوط من مثل هذه الدعوة 

غير املبررة.
وتابع هايف: كم���ا ان هناك 
اليه  ق���د وصل���ت  معلوم���ات 
العمارة والشاهد   بشأن حارس 
ف���ي القضية ايضا تش���ير »أي 
معلومات« إلى أنه مت ارساله الى 
ميناء عبداهلل متهيدا لالبعاد الفتا 
إلى أن هذه ممارسات خطيرة جدا 
وتضع عدة عالمات استفهام حول 
مساعي وزارة الداخلية للحيلولة 
دون كش���ف احلقائ���ق في هذه 
القضية وعليه فإننا »نتمنى على 
اعضاء جلنة التحقيق البرملانية 
ان يضعوا هذه املعلومات بعني 

االعتبار«.

السالم ليتخذ ممثلو االمة قراراتهم 
ومواقفهم بشكل ال لبس فيه مهيبا 
الداخلية وعلى  مبسؤولي وزارة 
رأس����هم وزير الداخلية الش����يخ 
جابر اخلال����د بأنه ال يتم او تقدم 
الوزارة على اي عمليات استدعاء 
الي من الشهود املتصلني بالقضية 
والذين مت استدعاؤهم من قبل جلنة 

التحقيق.
ونوه الغامن الى ان اللجنة كلفت 
رئيسها د.علي العمير مبهمة مخاطبة 
وزير الداخلية والوزراء املعنيني 
بالقضي����ة للوصول الى احلقيقة 
التي ينشدها اعضاء اللجنة وممثلو 
االمة وكذلك احلقيقة التي اكد وزير 
الداخلية رغبته في الوصول اليها 
داعيا الى عدم الضغط على اي من 
الش����هود املتصلني بالقضية قبل 
االدالء بشهادتهم في القضية حتى 
ننتهي من ه����ذه املهمة في الوقت 

احملدد للجنة.

طمطمة القضية

أك����د النائب مس����لم البراك ان 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
بدأ مساعيه لطمطمة قضية قتل 
ان  املواطن محمد املطي����ري بعد 
الطبيب املسؤول عن  اس����تدعى 
الوفاة بصحبة أحد  كتابة تقرير 
قياديي األدلة اجلنائية الى مكتبه 
في متام الساعة العاشرة من صباح 
اليوم )أمس(، واستدعاء املباحث 
اجلنائية للشاهد صياح الرشيدي 
بعد ان فشلوا في تلفيق تهمة سرقة 
مركب����ة له لترهيب����ه حتى يقوم 
باالدالء بشهادته مبا يتوافق مع 
بيانه املشؤوم، داعيا اخلالد الى عدم 
اتعاب نفسه وتكليفها عناء هذه 

اللجنة فاضطر للحضور.
وأشار البراك الى اننا اليوم نقف 
امام وزير يدفع وزارته ملمارسة 
القمع »ويا جماعة اخلير األمر وصل 
في البلد الى وضع ال يحتمل من 
قبل بعض اجلهات األمنية فالكل 
س����مع عن احلدث السعودي وما 
تعرض له في مباحث العاصمة اذ 
مت التحقيق معه ملدة 22 يوما دون 
احالته الى النيابة، وبعد ذلك أتوا 
مبن اعتدى عليه جنسيا، باألمس 
يعتدى على انسان واليوم يقتل 

آخر.. وين قاعدين احنا؟«.

ضغوط

 من جانبه اكد النائب جمعان 
احلربش وجود معلومات متوافرة 
عن ضغوط متارس على شهود في 
قضية وفاة املواطن محمد املطيري 
مبديا عدم استغرابه لهذا االسلوب 

الذي تنتهجه وزارة الداخلية.
وقال احلرب���ش في تصريح 
للصحافيني امس ان وزير الداخلية 
في جلس���ة اول من امس قال ان 
املواطن قاوم رج���ال األمن وان 
سبب الوفاة هو النوبة القلبية في 
حني ان النائب مسلم البراك اظهر 
في اجللس���ة ذاتها تقريرا يؤكد 

تعرض املواطن للتعذيب.
واعتبر ان ه���ذا النهج الذي 
تتبعه وزارة الداخلية في غاية 
اذا ربطناه  اخلطورة خصوصا 
بأحداث الصليبخات وما حدث في 
الشكاوى التي تقدم بها اجليران، 
باالضافة الى ما تبع ذلك من مؤمتر 
صحافي لقيادات الداخلية وما كان 

من االدالء مبعلومات كاذبة.
واك���د احلرب���ش ان هن���اك 

الغانم: نهيب بمس�ؤولي »الداخلية« عدم اس�تدعاء الش�هود ممن اتصل�ت بهم اللجنة
البراك: وزير الداخلية بدأ مس�اعيه لطمطمة قضية قت�ل المواطن محمد المطيري

الحرب�ش:  هناك معلومات عن ضغوط تمارس على ش�هود في قضية وفاة المطيري

البرملانية بان يباشروا  التحقيق 
باخطار وزير الداخلية مبسؤوليته 
عن ه����ذه األم����ور، باالضافة الى 
اخطاره مبسؤوليته عن ضرورة 
الش����اهد عبدالعزيز  االبقاء على 
عبدالستار حارس العمارة في البالد 
خاصة بعد ان مت ارساله الى ميناء 

عبداهلل متهيدا إلبعاده.
وحذر الب����راك وزير الداخلية 
م����ن طمطمة القضي����ة والتالعب 
ف����ي تفاصيلها مب����ا يتوافق مع 
بيانه املش����ؤوم ألن األوراق التي 
حتت أيدينا واضح����ة، مؤكدا ان 
اس����تجواب اخلالد بات مستحقا 
وتقديرا من����ا لرأي بعض االخوة 
األعضاء بضرورة تشكيل جلنة 
حتقيق برملانية ملدة اسبوعني آثرنا 
تقدميه حتى تتضح بالنسبة لهم 
احلقائق والتي هي واضحة بالنسبة 
لنا وضوح الشمس، وهذا الوضوح 
سينعكس على وضع وقرار اللجنة 
ولكني على يقني بان هذا الوزير 
س����يماطل كما عّودنا في مسألة 
التعاون مع اللجنة كما عّودنا في 
قضية الوافدي����ن التي تغّيب عن 
اجتماعاتها ألربع مرات حتى هددته 

املركبة وخروجه بكفالة أخيه، ملاذا 
تأخذه املباحث اجلنائية؟!

وأكد البراك ان هذه املمارسات 
التي تقوم بها وزارة الداخلية هي 
محاول����ة لتهديد الش����اهد صياح 
والضغط عليه ألنه أصبح طرفا 
في حال استدعاء جلنة التحقيق 
البرملانية له لإلدالء بشهادته بعد ان 
ُعّذب ورأى بأم عينه ما تعرض له 
املرحوم محمد املطيري من تعذيب 
بكل وحشية وقذارة، متسائال أليس 
هذا تدخال من قبل وزارة الداخلية 
ووزيرها في التحقيق؟! اال يناقض 
هذا األمر ما أبداه الوزير في جلسة 
يوم امس عن استعداده للتعاون 
والشفافية؟! وهل هذه هي الشفافية 

التي يعرفها الوزير اخلالد؟!
الب����راك: نحن نحذر  وأضاف 
وزير الداخلية الذي مارس الكذب 
امام مجلس األمة بعد ان كش����فت 
كل أوراقه في التقرير الذي عرض 
في اجللس����ة ونقول له ان صياح 
الرشيدي أصبحت مسؤولية حياته 
وسالمته وحمايته من اي ضغوط 
متارس عليه حتت مس����ؤوليتك 
املباش����رة، مطالبا اعضاء جلنة 

تقرير مستشفى شركة النفط ممهور 
بتوقيع األطباء وختم املستشفى، 
وهو اآلن حتت أيدينا وهو التقرير 
الذي كتب عن محمد غزاي الذي مت 
قتله على ايدي رجال املباحث، الفتا 
الى ان هذا التقرير قّيد في البداية 
ضد مجهول ألنه في البداية كان 
هناك خمسة أشخاص مع املتوفى 
اثناء تس����ليمه للمستش����فى ثم 
هربوا هروب اجلبناء، واضطروا 
بعد ساعتني الن يحضروا هويته 

الشخصية للمستشفى.
ولف����ت البراك ال����ى ان وزارة 
الداخلي����ة الي����وم بحثت عن تهم 
للشاهد صياح الرشيدي في جميع 
املخافر ضمن التهم املعلبة واملقيدة 
ضد مجهولني، فوجدوا قضية سرقة 
مركبة في مخفر األندلس فلفقوها 
له وبعد ارساله الى مخفر األندلس 
بساعات قليلة شاء العلي القدير ان 
يتم العثور على السارق احلقيقي 
للمركب����ة واآلن بعد ان لم يجدوا 
تهمة لصياح الرش����يدي مت أخذه 
من قبل املباحث اجلنائية بأمر من 
وزير الداخلية، متسائال اآلن بعد 
ان متت تبرئته من قضية سرقة 

املساعي ألن تقرير مستشفى شركة 
النفط حول جرمية قتل املطيري 
اصبح حتت يديه ممهورا بتوقيع 

األطباء وختم املستشفى.
وق����ال الب����راك ف����ي تصريح 
للصحافيني: واضح ان األمور اآلن 
في هذه القضية بدأت تأخذ أبعادا 
جديدة من قب����ل وزارة الداخلية 
ونتمنى من االخوة الزمالء في جلنة 
التحقيق البرملانية ان يسعوا الى 
محاولة ربط هذه احلقائق للخروج 
بنتيجة واضحة في هذه القضية، 
فاليوم )امس( وفي متام الساعة 10 
صباحا احد قياديي األدلة اجلنائية 
اصطحب الدكتور الذي أعد تقرير 
وفاة محمد املطي����ري وذهب الى 
مقابلة وزي����ر الداخلية وهو أمر 
يحدث  للمرة األولى بأن يقابل وزير 
الداخلية هذا الطبيب، مشيرا الى 
ان هذا األمر هو دليل على محاولة 
الوزير للضغط حتى يخرج التقرير 
الطبي من األدلة اجلنائية بالشكل 
الذي يخدم بيان وزارة الداخلية.

وتابع البراك: ونحن نقول لوزير 
الداخلية ان األمر انكشف وال تتعب 
نفس����ك وذلك ألنني حصلت على 

باشرت جلنة التحقيق في حادثة 
وفاة املواطن محمد غزاي املطيري 
اعمالها أمس من خالل اجتماع زكت 
فيه النائب د. علي العمير رئيسا 

ومرزوق الغامن مقررا.
وفي هذا اإلط����ار بارك رئيس 
األم����ة جاس����م اخلرافي  مجلس 
تش����كيل جلنة حتقي����ق نيابية 
فيما أثير حول وفاة مواطن أثناء 
أمله في  التحقي����ق، معربا ع����ن 
التي  الى احلقيقة  اللجنة  توصل 
متكننا من معاجلة أمورنا بعيدا 
عن التأزمي واالس����تعجال، وبعد 
الوقت  دراسة متأنية، منوها في 
ذاته باملكانة الطيبة ألعضاء اللجنة 

داخل مجلس األمة.

اجتماع األحد

دعا مقرر جلنة التحقيق بحادثة 
وف����اة املواطن محمد املطيري في 
ادارة مباح����ث االحم����دي النائب 
مرزوق الغامن جميع النواب ممن 
لديهم اي معلومات حول تفاصيل 
هذه القضية للحضور الى اجتماع 
اللجنة يوم االحد املقبل في متام 
الس����اعة 10 صباحا في مقر جلنة 
الشؤون اخلارجية البرملانية مهيبا 
الداخلية وعلى  مبسؤولي وزارة 
رأسهم وزيرها الشيخ جابر اخلالد 
بأال تقدم الوزارة على اي عمليات 
استدعاء الي من الشهود املتصلني 
بالقضية والذين مت استدعاؤهم من 

قبل جلنة التحقيق البرملانية.
وق����ال الغ����امن ف����ي تصريح 
للصحافيني يوم امس »اجتمعت 
جلنة التحقيق ف����ي قضية وفاة 
املواط����ن محمد املطي����ري وزكت 
النائب د.علي العمير رئيسا للجنة، 
كما مت تزكيتي كمقرر للجنة ومت 
وضع جدول زمن����ي آللية عملها 
خالل الفترة احملددة لها« متمنيا ان 
ينجز اعضاء اللجنة هذه املسؤولية 
امللقاة عل����ى عاتقهم في  الكبرى 

الوقت احملدد.
اللجنة  ان  الغ����امن  واوض����ح 
ستس����تدعي وفق اجل����دول املعد 
لعملها جميع النواب الذين ادلوا 
بأي معلومات حول تفاصيل هذه 
القضية خالل جلس����ة يوم امس 
االول ف����ي قاعة جلنة الش����ؤون 
اخلارجية صباح يوم االحد املقبل 
في متام الساعة العاشرة، مبينا ان 
النواب  الدعوة عامة جلميع  هذه 
ومن لم تصله دعوة اللجنة نظرا 
لتوجي����ه اللجنة لهذه الدعوة في 
نهاية االسبوع املوافق يوم اخلميس 
)ام����س( فإننا نتمن����ى ان تعتبر 
دعوتنا احلالية عبر وسائل اإلعالم 
دعوة عامة جلميع االعضاء ممن 
لديهم اي معلومات تخدم التحقيق 

في هذه القضية.
ومتنى الغامن من جميع االطراف 
املعنيني بهذه القضية ابداء التعاون 
التام مع جلنة التحقيق حتى تصل 
الى قاعة عبداهلل  احلقيقة كاملة 

د. جمعان احلربش ومحمد هايف وعادل الصرعاوي اثناء االجتماععسكر العنزي 

)متين غوزال( سعدون حماد وخالد العدوة ود. علي العمير ومرزوق الغامن وصالح املال خالل اجتماع اللجنة  

الخرافي: نأمل توصل لجنة التحقيق في وفاة المطيري إلى الحقيقة
بما يمكننا من معالجة أمورنا بعيداً عن التأزيم واالستعجال

اللجنة البرلمانية زكت العمير رئيساً والغانم مقرراً ودعت النواب لإلدالء بشهاداتهم في اجتماع يعقد األحد المقبل

عسكر العتبار مهنة التعليم
 من المهن الشاقة

عزوف الشباب عن االنخراط بسلك التدريس سبب نقصا  في أعداد المعلمين

»الظواهر السلبية« بحثت دور اإلخصائيين االجتماعيين قدم اقتراحًا لتعديل قانون التأمينات االجتماعية
في »التربية« لمواجهة التفكك األسري

عملية تأهيل املعلمني الكويتيني 
االهتمام املستحق.

التحوط من  ان  ويالح���ظ 
املعاناة ومشقة التدريس، وإيثار 
املهن احملدودة املس���ؤوليات 
تلع���ب دورا كبيرا في عزوف 
الشباب الكويتي عن االنخراط 
في س���لك التدريس باملعدالت 
املنش���ودة والتي تتناسب مع 
اهتمام املجتمع بتطوير نظامه 
التعليمي وسعيه لوضع املدرسة 
الكويتية ف���ي مصاف مدارس 

الدول املتقدمة.
ونظرا ألنه من بني املعايير 
التي ميكن به���ا قياس جناح 
الكوي���ت في تطوي���ر نظامها 
التعليم���ي ان يح���دث حراكا 
ملموس���ا تنحس���ر معه حالة 
 ع���زوف الش���باب الكويت���ي
 عن االش���تغال بالتعليم، وان 
تتغي���ر مؤش���رات إحداثيات 
االحصاءات بانتظ���ام، لتعبر 
عن زي���ادة في ع���دد املعلمني 
ت���وازي االطراد ف���ي الكثافة 
السكانية، نظرا لكل ما سبق، 
يجب ان تلعب وزارة التربية 
دورا محوريا في مكافحة حالة 
الهروب م���ن العمل بالتعليم، 
عبر اعتبار مهنة التدريس من 
املهن الشاقة، مما سيترتب عليه 
توجه كثير من الشباب الى مهنة 

التدريس.

أبدت  اللجنة  ان  وأوض���ح 
بعض التوصيات ملمثلي وزارة 
التربية وس���تعمل على دعوة 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
على هامش هذه القضية )التفكك 
األسري( على اعتباره رئيس 
مجلس األسرة مبوجب املرسوم 
الصادر في عام 2006 والذي � 
اي املجلس � ل���م يجتمع منذ 
صدور املرسوم وحتى يومنا 
هذا لالس���تماع لوجهات نظر 
هذا املجل���س في هذه القضية 
والتع���رف على أس���باب عدم 
قيامه بدوره ولم يتم تفعيله 
حتى هذا الوقت منذ صدوره، 
مبينا ان احلري بهذا املجلس 
االجتماع وتفعيل دوره لدعم 

األسر الكويتية.

عشرين سنة وحتدد هذه األعمال 
بقرار م���ن الوزير بعد موافقة 
مجلس االدارة وأخذ رأي املجلس 
الطبي العام وتعتبر الوظائف 
املرتبطة مبهنة التعليم بوزارة 
الش���اقة،  التربية من األعمال 
وحتدد هذه الوظائف من قبل 
وزارة التربية باالتفاق مع ديوان 

اخلدمة املدنية«.
م���ادة ثانية: عل���ى رئيس 
مجل���س ال���وزراء والوزراء – 
كل فيما يخص���ه – تنفيذ هذا 

القانون.
وجاء في املذكرة اإليضاحية 
للقان���ون: الي���زال مجتمعنا 
مستوردا للمعلمني من مختلف 
اجلنس���يات، ويتكبد في هذا 
االستيراد الكثير، من دون اعطاء 

وقال رئيس اللجنة النائب 
محم���د هاي���ف ف���ي تصريح 
للصحافي���ني ي���وم ام���س ان 
اللجنة استضافت ممثلي وزارة 
التربية بحضور الوكيل املساعد 
للخدمات النفسية واالجتماعية 
ملناقشة قضية التفكك األسري 
ودور األخصائيني االجتماعيني 
باملدارس، معربا عن تفاؤله بدور 
هؤالء االخصائيني خاصة بعد 
إقرار الكادر الوظيفي لهم الذي 
سيكون حافزا لإلقبال على هذه 
الوظيفة احليوية واملهمة في 
مسألة مكافحة الظواهر السلبية 
في امل���دارس وتقدمي التوجيه 
والتوعية للطالب وحل مشاكلهم 
الس���يما من تعاني أس���رهم 

اضطرابات وتفككا أسريا.

تقدم النائب عسكر العنزي 
باقتراح بقانون العتبار التعليم 
من املهن الشاقة، وقال ان إقرار 
هذا املش���روع م���ن أولوياتي 
في ظل مش���قة التدريس التي 
أبنائنا  يعاني منها اآلالف من 
املوظفني واملوظفات، األمر الذي 
لعب دورا كبي���را في عزوف 
الشباب الكويتي عن االنخراط 
في س���لك التدريس باملعدالت 
املنش���ودة والتي تتناسب مع 
اهتمام املجتمع بتطوير نظامه 
التعليمي وسعيه لوضع املدرسة 
الكويتية ف���ي مصاف مدارس 

الدول املتقدمة.
وجاء نص االقتراح بقانون 
كالتالي: أتقدم باالقتراح بقانون 
املرفق بتعديل البند 8 من املادة 
17 من األمر األميري بالقانون 
رق���م 61 لس���نة 1976 بإصدار 
التأمينات االجتماعية،  قانون 
مشفوعا مبذكرته اإليضاحية، 
برج���اء التفضل بعرضه على 

مجلس األمة املوقر.
مادة أولى: يستبدل بنص 
البند 8 م���ن املادة 17 من األمر 
األميري بالقانون رقم 61 لسنة 
1976 املشار اليه النص اآلتي: 
»انتهاء خدمة املؤمن عليه الذي 
يزاول أعماال ضارة أو شاقة أو 
خطرة متى بلغت مدة اشتراكه 
ف���ي التأمني في ه���ذه األعمال 

ش���ددت جلن���ة الظواه���ر 
السلبية على أهمية تفعيل دور 
االخصائي���ني االجتماعيني في 
وزارة التربية ملكافحة الظواهر 
السلبية الدخيلة على املجتمع 
الكويت���ي في املدارس وس���د 
النقص االجتماعي الذي يعانيه 
املنتمون ألسر مفككة  الطلبة 
وتعاني اضطرابات اجتماعية، 
داعية في هذا الشأن سمو رئيس 
مجلس الوزراء أو من ينوب عنه 
حلضور اجتماع اللجنة املقبل 
على اعتب���اره رئيس مجلس 
األسرة مبوجب املرسوم الصادر 
منذ عام 2006 والذي لم يعقد 
أي اجتماع من���ذ ذلك التاريخ 
ولم يتم تفعيل دوره في دعم 

األسرة الكويتية.

حّمل النائب صالح املال احلكومة وعلى رأسها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد مسؤولية الترخيص 
ملجمع املجلس األوملبي اآلسيوي املخالف للقانون مشيرا الى 
ان املبنى مس���احته 18 ألفا و28 مترا مربعا ويستغل من قبل 

املجلس األوملبي بإيجار سنوي قيمته 22 دينارا فقط.
وقال املال في تصريح للصحافي���ني ان معلومات وردتنا 
تفيد ب���أن احلكومة رخصت مبنى املجلس األوملبي وال ريب 
انها فضيحة باملقاييس كافة، علما بأننا حذرنا منذ اكثر من 
عام���ني احلكومة ورئيس الوزراء م���ن مغبة املضي قدما في 
هذا االمر، وذكر امل���ال ان احلكومة باتت تنتهج نهجا خطيرا 
بالتعدي الس���افر على القانون واالعتداء املباش���ر على املال 
العام وامالك الدولة مشيرا الى ان مبنى املجلس األوملبي احد 
محاور االستجواب الذي كانت كتلة العمل الوطني ستقدمه 
الى رئيس الوزراء لوال احداث الصليبخات واملس���اءلة التي 

قدمت اخيرا الى رئيس الوزراء.
وأوضح املال ان املسؤولية بأكملها تقع على عاتق رئيس 
احلكومة وهو من يتحمل اوزار الترخيص ألن املبنى خصص 

اصال بقرار من مجلس الوزراء.
وق���ال املال ان وقوف بعض النواب م���ع احلكومة باحلق 
والباطل جع���ل احلكومة تتمادى وتس���تمرئ التعدي على 
القانون، السيما ان ترخيص املجلس األوملبي كان اثناء فترة 
االس���تجواب الذي قدم اخيرا، ألن احلكومة ورئيس الوزراء 
حصال على مؤش���ر خاطئ عن موقف الن���واب بالتعامل مع 
اية قضية تتبناها احلكومة.واس���تغرب املال تعمد احلكومة 
ترخيص املبنى رغم ان هن���اك اطرافا داخل مجلس الوزراء 
ابلغتنا ان هناك قناعة لدى احلكومة تفيد بأن املبنى مخالف 

للقوانني وينتهك حرمة املال العام.
ودعا املال النواب الى النظر بعني املسؤولية الى التطاول 
احلكوم���ي على حرمة املال العام وامالك الدولة خصوصا ان 
هن���اك اطرافا حكومية دأبت على اقن���اع رئيس الوزراء بأن 
املجلس في جيبه، وان النواب لن يخالفوا اوامر احلكومة حتت 
اي ظرف، الفتا الى ان هذه االطراف احلكومية هي املس���تفيد 

املباشر من استباحة املال العام بشأن املجلس األوملبي.
وقال املال اننا لن نقف مكتوفي اليدين جتاه التطاول على 
املال العام وان كان استجوابنا املتعلق بامللف الرياضي جرى 
تأجيله بسبب احداث ديوانية احلربش، فإننا نؤكد ان التعدي 
على املال العام وانتهاك امالك الدولة بهذا الش���كل السافر لن 

مير مرور الكرام.

المال يحّمل الحكومة مسؤولية 
الترخيص لمجمع »األولمبي اآلسيوي«

هاي�ف يحذر »الداخلية« من التدخل في س�ير التحقيقات الخاص�ة بقضية المطيري


