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أحمد السعدون

السعدون يشكر العاملني
باألمانة العامة  على جهودهم

في إجناح املؤمتر البرملاني
أعرب رئيس مجلس األمة أحمد السعدون عن شكره للعاملني 

في األمانة العامة ملجلس األمة الذين شاركوا في تنظيم املؤمتر 
البرملاني الثامن عشر لالحتاد البرملاني العربي الذي عقد خالل 
الفترة من 5 إلى 6 مارس اجلاري، مشيرا إلى أن هذه اجلهود 

تكللت بنجاح املؤمتر وحتقيق أهدافه.

الذي هو مسؤول عنهما سياسيا 
ومالي���ا وبهذه الصفة ينبغي ان 
يكون الوزير حريصا على منع 
أي تداخل في القرار بني اجلهتني 
او ب���ني اختصاصات املس���ؤول 
عنهما، حيث انه تبني ان السعد 
قام بإصدار قرار بإنهاء عقد عيد 
الريس مدير مكتب استثمار لندن 
دون ان يكون مختصا باملخالفة 

للقانون.
وأكد ان الوزير يجب ان يكون 
حريصا على ان القرار يأتي في 
اجلهات التابعة له وفقا للقانون 
واللوائح واألنظمة املنظمة للعمل، 
موضحا ان قبول الوزير الشمالي 
يعد إس���اءة للمسؤول األول عن 
املكتب عي���د الريس وهو مكتب 
حس���اس جدا كمرك���ز يدير أهم 
املراكز املالي���ة العاملية ويعكس 
الكويت  ب���ني  عالق���ة تاريخية 

واململكة املتحدة.
وأشار الى انه كان ينبغي على 
الوزير ان يحافظ على س���معة 
املكتب واملس���ؤول عنه بتطبيق 
القان���ون وتف���ادي اي هزة في 
استثمارات الكويت او اي خسائر 
نتيجة علمه بتعمد إيجاد خصومة 
بني السعد والريس وخاصة انه 
يعلم جيدا حساسية االستثمارات 
كونها معفاة م���ن الضرائب في 
لندن وان تفريطه وقبوله باختراق 
او مخالفة آلية اتخاذ القرار هو 
ما تس���بب في الوصول الى هذه 
القضية الت���ي أصدرت احملكمة 
اإلدارية حكمها بإلغاء قرار السعد 
القاضي بإنهاء عمل رئيس مكتب 
االستثمار الكويتي في لندن عيد 
الري���س وتعويضه مببلغ 5001 
إضافة الى تعمده مخالفة القانون 

احلكومة اقدم االقتراح التالي:
1 - تخصيص مبلغ ثالثني 
دينارا لكل مواطن كويتي منذ 

الوالدة.
2 - يستثمر املبلغ بواسطة 
احدى مؤسسات االستثمار في 
الدولة ويسلم املبلغ للمواطن 
حني بل����وغ الس����ن القانونية 
بعد استقطاع 20% من اجمالي 
االرباح التي حققتها الدولة عند 
تسليم املبلغ وايداعها الحتياطي 

االجيال.
ونص االقتراح الثالث للقالف 
على ان يصرف جلميع موظفي 
الدولة بعد التقاعد معاش شهرين 

نهاية اخلدمة.
وجاء االقتراح األخير للقالف 
وهو عبارة عن اقتراح برغبة 
نص على ترقية اي موظف في 

واضحة وملموسة تثبت جدية 
احلكومة ف����ي توفير اخلدمات 

األساسية للعيش الكرمي.
وطالب د.شخير احلكومة 
بوضع خطة صحيحة وليست 
عش����وائية جتاه تلك القضايا 
وامللفات الس����اخنة، مستغربا 
فقدان رؤيتها بالرغم من وجود 
أمامها،  جمي����ع االحتياج����ات 
داعي����ا الى ض����رورة االهتمام 
التي تخلو  باملناطق السكنية 

من اخلدمات.

له ف����ي املؤمتر الثامن عش����ر 
لالحتاد البرملاني العربي رئيس 
مجلس األمة أحمد عبدالعزيز 
الس����عدون لتزكيت����ه من قبل 
أعضاء املؤمتر رئيسا لالحتاد 
البرملاني العربي، الفتا الى ان 
النظام األساسي جلمعية األمناء 
العامني للبرملانات العربية يأتي 
كهيئة مساندة لالحتاد البرملاني 
العربي، اذ تسعى من خالل عملها 
الى حتقيق التواصل بني األمانات 
العربية  العام����ة للبرملان����ات 

والتنسيق بني اجهزتها.

الهطالني للشمالي: إقالة السعد أو صعود املنصة

القالف يقترح تعديل قانون اجلزاء ومنح 
املوظفني راتب شهرين كمكافأة نهاية خدمة

شخير: احلكومة مقصرة وغير جادة
في توفير اخلدمات للمناطق السكنية

عالم: هنأ السعدون لتزكيته رئيساً لالحتاد البرملاني

بإصدار ق���رار بالدمج بني مكتب 
أنش���ئ مبوج���ب اتفاقية دولية 
التي أنش���ئت مبوجب  والهيئة 
قانون وهي متثل مخالفة صريحة 
للدمج بينهما حيث كان يفترض 

ان يتم الدمج مبرسوم.
الهطالن���ي مخاطبا  وأضاف 
وزير املالية مصطفى الش���مالي 
بالق���ول: »لم يعد أمامك يا وزير 
املالية امام هذا اخللط إال ان متارس 
دورك عب���ر إقالة وعزل العضو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 
بدر السعد وإال فاستعد للوقوف 
على منصة االستجواب وفقا للمواد 
100 و101 و102 من الدستور بأمر 
خطير ميس الكويت واملال العام 
في اخلارج واستثماراتها خصوصا 
بعد احلكم الذي صدر ضد السعد 

ولصالح عيد الريس.

او في  العامة للجمارك  االدارة 
االدارة العامة للمباحث اذا ضبط 
اكثر من ثالث ضبطيات تهريب 

مواد مخدرة.

هدد النائب د.محمد الهطالني 
نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
مصطفى الشمالي باالستجواب إن 
لم يب���ادر إلقالة العضو املنتدب 
للهيئ���ة العامة لالس���تثمار بدر 
السعد، وذلك على ضوء احلكم 
الصادر ضده لصالح رئيس مكتب 
االستثمار الكويتي في لندن عيد 
الري���س وتعويضه مببلغ 5001 
وإلغاء قرار الس���عد بإنهاء عمل 

الريس من مكتب لندن.
وق���ال الهطالن���ي: الوزي���ر 
الش���مالي فرط في اختصاصاته 
وصالحياته كمسؤول عن الهيئة 
العامة لالستثمار وعن مكتب لندن 
الذي تعسف في  لصالح السعد 
اتخ���اذ القرار وح���اول ان ينفع 
أطرافا أخ���رى بقراره إنهاء عمل 
عيد الريس غير ان احملكمة اإلدارية 
أنصفت الريس والقانون، مؤكدا 
ان قبول الشمالي بتدخل السعد 
منفردا ودون اختصاص في أعمال 
مكتب االستثمار يعجل بصعوده 
املنصة ألن ذلك يهدد اس���تقرار 
استثمارات الكويت في اخلارج، 
مبينا ان قرار احملكمة إلغاء قرار 
السعد ميثل مؤشرا خطيرا على 
تذبذب مراكز القرار ومركز الوزير 

في االستثمارات.
الهطالني ان مكتب  وأوضح 
اس���تثمار لندن أنشئ مبوجب 
اتفاقي���ة دولي���ة ب���ني الكويت 
واململكة املتح���دة عام 1953 في 
حني ان الهيئة العامة لالستثمار 
أنش���ئت بقانون في ع���ام 1984 
وأنه ال يوج���د تداخل في أعمال 
اجلهتني، مما ينبغي عدم سلب أي 
مسؤول لصالحية مسؤول آخر 
واجلهتان تخضعان لوزير املالية 

قدم النائب حس����ني القالف 
ع����ددا من االقتراح����ات، االول 
اقتراحا بقان����ون حول قانون 
اجل����زاء والقوان����ني املعدلة له 
وجاء االقتراح كالتالي: يضاف 
الى القانون رقم 16 لسنة 1960 
املشار اليه مادة جديدة برقم 210 
مكرر نصها اآلتي: كل من قذف 
اي فئة من فئات املجتمع سواء 
من املقيمني او املواطنني وقذفهم 
بالكفر والشرك والزندقة بالكتابة 
او بالتلفظ يعاقب باحلبس مدة 
ال جتاوز خمس سنوات وبغرامة 
ال جتاوز خمسة آالف دينار او 

احدى العقوبتني.
وفي موضوع آخر قال القالف: 
نظرا لغالء املعيشة وملساعدة 
املواطن وتأمني حياة كرمية له 
وجعل املواطن يشعر باهتمام 

استغرب النائب د.خالد شخير 
املطيري ع����دم جدية احلكومة 
في توفير اخلدمات التي تعاني 
منها العديد من املناطق كجابر 
األحمد وأبوفطيرة واملس����يلة، 
حيث يعاني القاطنون في هذه 
املناط����ق من ت����ردي اخلدمات 
والتأخير في إنش����اء اخلدمات 
واملرافق العامة وهذا األمر غير 
مقبول وال مبرر له فالبلد فيه 
العديد من املقدرات واخليرات 
واملواطن����ون بحاجة خلطوات 

أعرب رئيس جمعية األمناء 
العامني للبرملانات العربية األمني 
العام ملجلس األمة عالم الكندري 
عن ش����كره وتقديره لرئيس 
مجلس األمة احمد عبدالعزيز 
ال����ذي يتذك����ره  الس����عدون 
الع����رب باعتباره  البرملانيون 
داعما للجمعية ومساندا ماديا 
وأدبيا منذ تأسيسها العام 1995 
بل وجعل مقرها في مجلس األمة 
الكويتي األمر الذي سيس����اعد 
اجلمعية نحو حتقيق أهدافها.

الكن����دري في كلمة  وبارك 

د.محمد الهطالني

حسني القالف

د.خالد شخير املطيري

عالم الكندري

طلب تزويده بكشف مفصل ثابت فيه أسماء مالك مركبات اليوكن األسود وأرقامها

دشتي يسأل وزير الداخلية عن إجراءات الوزارة
للكشف عن صاحب اليوكن املتهم في قتل امليموني

النائ����ب عبداحلميد  وّجه 
الى  دش����تي س����ؤاال برملانيا 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أحمد احلمود 
وجاء نص الس����ؤال كالتالي: 
في غضون أواخر العام 2010 
حدث زلزال في الكويت ال دخل 
للطبيعة فيه بل هو من صنع 
البشرية  الذئاب  مجموعة من 
التي ما تركت خلة من اخلالل في 
نفوس الوحوش إال وجمعوها 
في أنفس����هم ضد نفس بريئة 
عفيفة ال ذنب لها وال طاقة وال 
حيلة هي نفس املواطن املغدور 
به واملرحوم بإذنه تعالى محمد 

غزاي امليموني املطيري. 
فقام بعض الضباط واألفراد 
املقدم����ني للمحاكمة اجلزائية 
اآلن والذين كانوا يعملون في 
املباحث في ظل غياب من الرقابة 
والتوجيه واملتابعة من وزارة 
الداخلية وكذلك في ظل غياب 
اإلميان بشريعة اهلل عز وجل 
بإلقاء القبض على املغدور به 
محمد غزاي امليموني املطيري 
حتت ذريعة كاذبة وتهمة ملفقة 
أنه ارتك����ب جرمية هو بريء 
منها كبراءة الذئب من دم ابن 

يعقوب. 
فقام املذكورون أعاله بتعذيبه 
بأشد أنواع العذاب اجلسماني 
والنفس���ي حتى فارقت روحه 
البارئ  إلى  الطاهرة املسكينة 
عز وجل تاركة وراءها جرائم 
تعذيب وقتل لم يشهدها من قبل 
التاريخ اإلنساني للمجتمعات 
قاطبة، فه���ز هذا املوت الغادر 
الذي ارتكب دون مراعاة حلرمة 
النف���س كي���ان املجتمع  قتل 

الكويتي بأكمله. 
وقد ترك املغدور به والشهيد 
ب���إذن اهلل عز وجل من ورائه 
طفلته الوحيدة »غال« وأمه التي 
أصبح فؤادها خاليا من رؤية 
ابنها املغدور به كما خال فؤاد 
أم موس���ى عليه السالم، حتى 
أب���دت أم املغدور � أمنا جميعا 
� حزنها العميق ظاهرا وباطنا 
إلى أن ربط اهلل عز وجل على 
قلبها في الصبر واالحتس���اب 
عنده والتوكل عليه وتفويض 

أمرها اليه.

الحزن واألسى

ولم ترسم تلك احلادثة حزنا 
على أهل ذلك الشاب املغدور به 
� فقط � بل توش���حت الكويت 
كله���ا باحلزن واألس���ى حتى 
أدمع���ت كل العيون الطاهرة، 
واجنرح���ت القل���وب بجروح 
غائ���رة من الصع���ب عالجها، 
واحتارت العقول، وتس���اءلت 

قام وفد م���ن جلنة حقوق 
اإلنسان مبجلس األمة برئاسة 
رئيس اللجنة د.عادل الدمخي 
وعضوية أعضاء اللجنة د.وليد 
الطبطبائي ومحمد هايف وفيصل 
اليحيى بزيارة ميدانية للسجن 
املركزي رافقهم خاللها مدير عام 
السجن اللواء خالد الديني وعدد 

من مسؤولي السجن.
وق���ال الدمخي في تصريح 
صحافي له عق���ب الزيارة ان 
اللجنة قررت ان يكون أول عمل 
لها وقبل أي اجت���ماع هو زيارة 
الس���جن املرك���زي لالط���الع 
على أوض����اع نزالء الس���جن، 
الذي  الكبير  مشيدا بالتعاون 
إدارة  اللجنة م���ن قبل  لقيته 

السجن.
وأضاف الدمخي ان اعضاء 
اللجنة أبدوا عددا من املالحظات 

أكد النائب عبداهلل البرغش 
ان تق���دمي اي نائب املس���اءلة 
السياس���ية ألي م���ن أعضاء 
السلطة التنفيذية او حتى رئيس 
يعد حقا نيابيا أصيال ال ينازع 
عليه اي نائب، مشيرا الى انه لن 
يتعامل مع املساءلة السياسية 
املزمع تقدميها من قبل النائب 
صالح عاش���ور لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ جابر 
املبارك غدا )اليوم( كما تعامل 
نواب »إال الرئيس« في املجلس 
مع االستجواب املقدم لرئيس 

مجلس الوزراء السابق.

وطبقا للس���الف بيانه لذا 
يرجى إفادت���ي وتزويدي مبا 

يلي: 
1- هل قامت وزارة الداخلية 
بإجراء التحريات الالزمة للكشف 
عن الشخص الذي اشتهر باسم 
)صاحب سيارة اليوكن األسود، 
وهل مت استدعاء من ادعى أنه 
يعرف صاحب اليوكن األسود 
لإلدالء مبا ميلكه من معلومات 

عنه(؟ 
2- وإذا كان���ت اإلجاب���ة 
باإليجاب فما هي تلك التحريات 
التي قامت به���ا الوزارة؟ وما 
هي نتيجتها؟ وما مت التصرف 
فيها؟ مع تزويدنا بصورة من 

كل ذلك.
3- وإذا كانت اإلجابة بالنفي 
ب���أن الوزارة لم تق���م بإجراء 
حترياتها، فما هي األسباب أو 
املوانع التي حالت دون إجراء 

هذه التحريات؟ 
4- يرج���ى تزوي���دي في 
حالة إج���راء التحريات املنوه 
عنها عن ذلك الشخص بجميع 
املستندات الرسمية أو التقارير 
أو املخاطبات املتبادلة س���واء 
بني اجلهات املختصة بالوزارة 
بش���أن تلك التحريات أو بني 
اجلهات املختصة والسيد وزير 

الداخلية؟ 
5- وف���ي حال���ة إج���راء 
التحريات والتوصل لشخصية 
صاحب مركبة اليوكن األسود، 
يرجى تزويدي باس���مه كامال 
ومحل إقامته ووظيفته وسجله 

اجلنائي؟ 
6- يرجى تزويدي بكشف 
مفصل ثابت فيه أس���ماء مالك 
اليوك���ن األس���ود  مركب���ات 

وأرقامها؟ 
7- يرجى تزويدي بكشف 
مفص���ل وصورة ع���ن جميع 
البالغات املس���جلة ضد مالك 
اليوك���ن األس���ود  س���يارات 
س���واء املقيدة ضد معلوم أو 
القضايا  ضد مجهول؟ وأرقام 
أو الش���كاوى اخلاص���ة بتلك 
البالغ���ات؟ وأس���ماء املبلغني 
واملشكو في حقهم؟ وتزويدي 
كذلك مبا مت في هذه البالغات 

من إجراءات.
8- يرجى تزويدي بكشف 
وتقري���ر مفصلني ع���ن كافة 
البالغات امل����قيدة بشأن حدوث 
الدراس���ات  أم��ام كلية  وقائع 
التجاري���ة بن������ات أو ك���لية 
التربية األساسية بنات سواء 
املقيدة من��ها ضد معلوم أو ضد 
مج���هول س������واء املت���علقة 
بأي مركبة يوك���ن أس���ود أو 

غيرها.

في ظروف اعتقاله أو خالل نقله 
من السجن الى احملكمة مطالبا 
وزارة الداخلية مبحاربة الفساد 

في بعض إداراتها.
كما بني هاي���ف ان أعضاء 
اللجن���ة التقوا م���ع املعتقلني 
الذي���ن أفرج عنهم  »البدون« 
ومت االس���تماع الى مشاكلهم، 
البدون هي  مؤكدا ان قضي���ة 
من صنع احلكومات املتعاقبة 
وعلى احلكومة ان تقوم بحلها 
مع مراعاة اجلوانب اإلنسانية 
على ان تعطي من يستحق منهم 

اجلنسية.
هذا وقد رافق أعضاء اللجنة 
خالل الزيارة رئيس اجلمعية 
الكويتية للمقومات األساسية 
حلقوق اإلنسان د.يوسف الصقر 
ونائب رئيس اجلمعية عبداهلل 

الدمخي.

دفاعه األول سواء برا او بحرا او 
جوا، مشيرا الى ان هذا املوقف 
البطولي واملهني منهم يستحق 
رد التحي���ة من قبل الس���لطة 
التنفيذية باالستعجال بإقرار 

كادرهم.
وش���دد البرغ���ش على ان 
العامل���ني ب���اإلدارة الع��ام���ة 
للجمارك يزمعون عمل إضراب 
في تاريخ 3/15 وإذا لم تتعامل 
احلكومة مع مطالبهم قبل هذا 
املوعد فإن نواب مجلس األمة 
س���يقفون معهم إلقرار جميع 

حقوقهم.

احلني واآلخر بشأن ذلك الشخص 
صاحب سيارة اليوكن األسود قد 
سبب الفزع وعدم الطمأنينة بني 
الناس خوفا على أنفسهم وعلى 
أبنائهم وبناتهم، وأن املادة 8 من 
الدستور تنص على أن: »تصون 
الدولة دعامات املجتمع وتكفل 
األمن والطمأنينة...«، فإنه كان 
من الواجب على وزارة الداخلية 
بصفتها املسؤولة عن حتقيق 
األمن والطمأنينة أال تدخر جهدا 
نحو البحث والتحري عن ذلك 
الشخص صاحب اليوكن األسود 
الذي انتشر صيته سيئ الذكر 
في املجتمع الكويتي، وتقدميه 
للعدالة لينال اجلزاء والقصاص 
العادلني، فيتحقق بذلك الردع 
العام واخلاص بشقيه، وتطمئن 
النفوس وتهدأ وأهمها نفوس 
أهل املغدور ب���ه محمد غزاي 
امليمون���ي املطي���ري وروحه 

البريئة الطاهرة. 

المحاكمات الجزائية  

ومبا أن املادة 39 من القانون 
رق���م 17 لس���نة 1960 بش���أن 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
تنص على أن: »الش���رطة هي 
اجله���ة اإلدارية املكلفة بحفظ 
النظام ومنع اجلرائم. وتتولى 
إل���ى جنب ذل���ك، وطبقا لهذا 

القانون املهمات اآلتية: 
أوال: إجراء التحريات الالزمة 
للكشف عن اجلرائم ومعرفة 
مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق 

بها من معلومات الزمة. 
فإنه كان على وزير الداخلية 
بصفته الرئيس األعلى لرجال 
الشرطة واملؤمترين بأمره أن 
يأمر بإجراء التحريات الالزمة 
والصادقة للكشف عن شخصية 
صاحب سيارة اليوكن األسود 
خاصة أن األقوال تشير إلى أنه 
أحد أبناء أسرة الصباح، وأنه 
ارتبط ارتباطا وثيقا باجلرائم 
املرتكبة ضد املرحوم بإذن اهلل 
عز وجل محمد غزاي امليموني 
الوقائع،  املطيري وغيرها من 
ومن ث���م إحلاق������ه بق���ائمة 
املتهم���ني ف���ي الق���ضية رقم 
2011/48 حصر العاصمة )2011/18 
جناي���ات مباح���ث العاصمة( 
اخلاصة بتعذيب وقتل املرحوم 
بإذن اهلل عز وجل محمد غزاي 
امليموني املطيري والتي مازالت 
العادل.  القضاء  أمام  منظورة 
خاصة أن ذكر هذا الش���خص 
الغام���ض قد ورد في مضبطة 
جلسة مجلس األمة في فصله 
التشريعي الثالث عشر املنعقدة 
بتاريخ العاشر من مارس من 

العام 2011. 

أحوال الن���زالء، واجلديد فيها 
انها تأت���ي كأول عمل تقوم به 
اللجنة بعد انتخابها في الفصل 
التشريعي احلالي، مشيرا الى 
ان الزيارة تهدف الى حتس���ني 
أوضاع املساجني وإبراز الصورة 
الناصعة للكوي���ت في مجال 

حقوق اإلنسان.
الطبطبائ���ي ان  وأوض���ح 
اللجنة التقت بالعديد من النزالء 
من بينهم السوريون املتهمون 
باقتحام الس���فارة الس���ورية 
والكاتب محمد املليفي وغيرهم، 
مؤكدا ح���رص اللجنة على ان 
تكون أوضاع السجن واملعاملة 
التي يتلقاها السجناء متالئمة 

مع قوانني حقوق اإلنسان.
بدوره استنكر العضو محمد 
هايف ما تعرض له الكاتب محمد 
املليفي من سوء معاملة سواء 

كادر العاملني في اإلدارة العامة 
العاملني  ان  للجمارك، خاصة 
في هذه اإلدارة س���بق لهم ان 
علقوا إضرابهم بناء على وعود 
حكومي���ة لكن هذه الوعود لم 
حتق���ق رغم اس���تمرار نفس 
الوزير »وهو الش���مالي« على 

رأس الوزارة.
وأقر البرغش بأن العاملني 
ف���ي اإلدارة العام���ة للجمارك 
يتعرضون للكثير من املغريات 
في موقع عملهم لكنهم رغم ذلك 
استطاعوا ترسيخ مبدأ األمانة 
واحلماية لهذا الوطن وهم خط 

األنفس ب���أي ذنب عذب وقتل 
املرحوم بإذن اهلل محمد غزاي 

امليموني املطيري. 
وجراء ما حدث وفقا للسالف 
بيان���ه فإن مجل���س األمة في 
فصله التشريعي الثالث عشر 
قد وافق في جلسته املنعقدة في 
الثاني عشر من يناير 2011 على 
تشكيل جلنة حتقيق في ظروف 
ومالبسات وفاة املواطن محمد 

غزاي امليموني املطيري. 
وفي جلسة العاشر من مارس 
من الع���ام 2011 ناقش مجلس 
األم���ة في فصله التش���ريعي 
الثالث عش���ر تقري���ر اللجنة 

املشار إليها. 
وأثناء مناقشة ذلك التقرير 
املشار إليه في اجللسة املنوه 
عنها حتدث األخ الزميل النائب 
مسلم البراك عن حضور شخص 
صاحب س���يارة يوكن سوداء 
ال ينتمي إلى جه���از املباحث 
التعذيب احلاصل  إيقاع  أثناء 
على املرحوم بإذن اهلل محمد 
غزاي امليموني في املخفر وقد 
املذكور طيلة  النائ���ب  واصل 
الفترة املاضية معرفته بصاحب 

اليوكن األسود. 
وهذا الشخص الذي اشتهر 
الحقا في بعض وسائل الصحافة 
وكذلك املواقع االلكترونية باسم 
)صاحب اليوكن األسود( كان هو 
وراء ما حدث للمرحوم بإذن اهلل 
محمد غزاي امليموني املطيري 
من تعذي���ب أدى لوفاته وكان 
أيضا بتحريضه وبأوامر منه، 
فيكون هذا الشخص � صاحب 
سيارة اليوكن األسود � متهما 
رئيس���يا في القضية رقم 48/ 
2011 حصر العاصمة )18/ 2011 
جنايات مباحث العاصمة( والتي 
اتهم فيها عش���رون متهما من 
املباحث  بعض ضباط وأفراد 
وقدم���وا للمحاكمة اجلزائية، 
ومازالت تلك القضية منظورة 

أمام القضاء العادل.

مواقع االنترنت

انتش���ر عب���ر مواقع  وقد 
االنترنت وش���بكات التواصل 
سجال إجراميا لوقائع عديدة 
ارتكبها صاحب سيارة اليوكن 
األس���ود  ولم يقيد بش���أنها 
ش���كاوى جنائية وكلها تدور 
في فلك الشروع في خطف اإلناث 
مستخدما � على حد ما ذكر في 
مواقع االنترنت � لفلشر خاص 
باملباحث اجلنائية، وأن املتداول 
اآلن أن هذا الشخص � صاحب 
سيارة اليوكن األسود � هو ابن 

ألحد شيوخ أسرة الصباح. 
وحيث ان ما يتم تداوله بني 

املتعلقة مببنى السجن ومستوى 
اخلدمات املقدمة للنزالء، مشيرا 
الى ان أعضاء اللجنة ملس���وا 
إدارة السجن  حس���ن معاملة 

للنزالء.
وأوضح الدمخي ان أعضاء 
اللجنة التقوا خالل الزيارة ب� 
»البدون« الذين مت اإلفراج عنهم 
واستمعوا ملا لديهم من مالحظات 

حول فترة اعتقالهم.
وفي ختام تصريحه أعرب 
الدمخي عن شكره لتعاون إدارة 
اللجنة،  الس���جن املركزي مع 
مش���يرا الى ان ه���ذه الزيارة 
س���تكون بداية لفتح موضوع 

قوانني تنظيم السجون.
ق���ال د.وليد  من جانب���ه، 
الطبطبائ���ي ان زيارة اللجنة 
للسجن املركزي هي زيارة دورية 
تقوم بها اللجنة لالطالع على 

وقال البرغش في تصريح 
صحاف���ي: س���نقرأ مح���اور 
استجواب النائب صالح عاشور 
ومن ثم نحكم عليه ولكن مبدئيا 
لن نذهب الى الدستورية ولن 
نقب���ل بالس���رية او اإلحال���ة 
للتش���ريعية ولن نوافق على 
ش���طبه كما حدث في السابق 
باملجلس املاضي، مش���يرا الى 
ان هذا املوقف هو موقف مبدئي 

الئحي ودستوري.
وعل���ى صعيد آخ���ر، اتهم 
البرغش وزير املالية مصطفى 
إقرار  الش���مالي باملماطلة في 

عبداحلميد دشتي

د.عادل الدمخي

عبداهلل البرغش

زارت السجن املركزي واطلعت على أحوال السجناء

الدمخي: جلنة حقوق اإلنسان ملست حسن معاملة إدارة السجن للنزالء

البرغش يحّذر الشمالي من املماطلة
في إقرار كادر العاملني باإلدارة العامة للجمارك

أطلب تزويدي 
بكشف وتقرير 

مفصلني عن كافة 
البالغات املقيدة 

بشأن حدوث وقائع 
أمام كلية الدراسات 

التجارية بنات أو كلية 
التربية األساسية 

بنات سواء املقيدة 
منها ضد معلوم
أو ضد مجهول

سواء املتعلقة بأي 
مركبة يوكن أسود

أو غيرها


