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)أسامة البطراوي(أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الشليمي وناصر الشليمي خالل ندوة جتمع 11/11 في مقر »معك«

جانب من احلضور خالل الندوة

السعدون: نقول للجاسم »ال تدفع دينارًا مهما طال بقاؤك في السجن« 
المسلم: عهد رئيس الحكومة من أسوأ العهود الدستورية

عبدالهادي العجمي 
نظمت قوى 11/11 جتمعا تضامنيا 
مع الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر 
اجلاسم عقد في مقر مظلة العمل 
الكويتي )معك( أمس األول بحضور 
ومشاركة النواب أحمد السعدون 
ومسلم البراك ود. فيصل املسلم 
وخال����د الطاح����وس وأداره امني 
عام مظلة العم����ل الكويتي أنور 

الرشيد.
كما حضر عدد من أفراد أسرة 
احملامي اجلاسم وقامت ابنته سمية 
بإلقاء كلمة عبرت فيها عن اشتياقها 
لوالدها داعية إياه لاللتزام والثبات 
على مبدئ����ه قائلة »كل ش����رفاء 
الكويت معك وأنت جتس����د احلق 
فابق ثابتا على موقفك«، أما وفاء 
ش����قيقة اجلاسم فوجهت شكرها 
لكل من شارك أو نظم أو احتضن 
هذا املهرج����ان التضامني وقالت 
في كلمة له����ا مخاطبة اجلمهور: 
»محمد اجلاسم اآلن معتقل وليس 
هناك اي غطاء قانوني وهو يعتبر 
معتقال بغير وجه حق، ولالسف 
في السابق كنا نتباهى بعدم وجود 
معتقل في الكويت في قضايا الرأي 
ولكن هذا األمر تغير اآلن ويبدو 
ان الشيخ ناصر احملمد استنفد كل 
ما لديه وبدأ العد العكسي لعصر 

قمع احلريات«.
وأضاف����ت إن ش����قيقي محمد 
اجلاسم معتقل على الرغم من عدم 
وجود غط����اء قانوني واملوضوع 
كأن فيه محاولة لوضع سقف أعلى 
لنقد رئيس الوزراء، والغريب أن 
من يسب رئيس الوزراء يتم قمعه 
في حني أن من يسب املواطنني كلهم 

ال يتخذ معه أي إجراء.
متس����ائلة عن تصدي النيابة 
العامة له����ذه القضية على الرغم 
من أنه����ا تصنف جنحة ال جناية 
فهل يريد الشيخ ناصر احملمد أن 

تكون ذاته مصونة ال متس.
ووجهت دعوة إلى النائب العام 
املستشار حامد العثمان الى اال يزج 

النيابة العامة في هذا الصراع.
م����ن جهته ق����ال النائب أحمد 
السعدون: ما نراه أمر غير مسبوق 
أن يزج بأحد في السجن بسبب رأي 
وحينما نقول غير مسبوق فذلك 
ال يعني أنه لم تتم احملاوالت لذلك 
فحتى في غياب مجلس االمة متت 

اليحيى بسبب تعبيره عن الرأي، 
ونستغرب كذلك محاولة التصدي 
للمدونني حيث اتصل مس����ؤول 
رس����مي بأحد املدونني واس����معه 
كالما غير عادي وهدده مما جعله 
يوقف مدونت����ه فليس كل الناس 
لديهم القدرة على التصدي ولهذا 
نؤكد أننا سنتصدى لكل هذا العبث 
السياسي وقلت في السابق اننا ال 
نعول فقط على النواب فاآلن هناك 
عدد كبير من الكتاب يساعدوننا 

وهذا األمر يؤذيهم.
من جهته قال خالد الش����ليمي 
في كلمته التي ألقاها: »قلت البي 
عمر في إحدى املرات انهم يكيدون 
لكم وهو ما حصل لألسف، طاملا 
حذرنا من الظلم فالظلم أزال دوال 

وليس افرادا فقط«.
مضيفا أن البلد في وضع صعب 
وعلينا إما أن نساهم في استقرار 
البلد أو أن نترك احلبل على الغارب، 
بالطبع لم أشهد أحداث العام 1938  
ولكن من يق����رأ التاريخ يدرك أن 
هؤالء الرجال ثبت����وا على احلق 
رغم التعذي����ب والقتل وذلك من 

شيم أهل الكويت الشرفاء.
رئيس احلكوم����ة تكلمنا عنه 
وانتقدناه من����ذ 2006 إال ان ذلك 
أدى إلى ش����طبي من االنتخابات 
وقد وعدنا بعض النواب باملساءلة 

ان األمر وصل إلى إنشاء محطات 
فضائية وصحف بل وحتى كتاب 
مقاالت وتعدى األمر إلى التدخل 
في مكونات الشعب الكويتي عبر 
استمالة شيوخ قبائل، باإلضافة 
إلى إنشاء تيارات سياسية، فاليوم 
مثال جن����د ان احملامي في الفتوى 
والتش����ريع فيص����ل اليحيى تتم 
محاس����بته فقط ألنه قدم دراسة 
علمية تتحدث عن قضية شيكات 

رئيس الوزراء فأحيل للتحقيق.
مضيفا: »ما يحصل لألخ محمد 
اجلاسم يصب في السياق نفسه 
وم����ع ذلك فاحلق����وق ال ميكن ان 
تسلب ومن يحاول االعتداء على 
األحرار من أهل الكويت ينتهي أمره 
قبل األحرار اما من يقول عن نفسه 
أنا آخر األح����رار فنقول له بعيد 
عن ش����اربك فاألحرار في الكويت 
ال ينتهون فه����م كانوا أحرارا في 
اختيار احلكام والدفاع عنهم وفي 
اختيار هذا الدستور ولن ينتهوا 
عبر محاوالت التش����كيك أما من 
يشكك في حب الكويتيني لوطنهم 

فهو ظالم وال فضل له.
ينبغي على من يتولى شؤون 
احلك����م ان يكون صدره واس����عا 
والش����يخ ناصر احملمد من كبار 
األسرة وهو يتولى سلطات واسعة 
فعليه أن يكون مس����تعدا لتحمل 

محاولة ذلك حينما أحضروا األخ 
أحمد الشريعان إلى مخفر الفيحاء 
ولكن احرار الكويت رفضوا ذلك 
وأصر الش����ريعان اال يقبل في أن 

يخرج بكفالة.
مضيفا: »ونحن نقول للجاسم 
عليك اال تدفع دينارا واحدا مهما 
طال بق����اؤك وحتى اإلفراج عنك، 
ونعدك ليس فقط في املساندة بل 
حتى بتغيير القوانني البائدة والتي 

تسمح بذلك«.
مضيفا: »س����نتصدى في هذه 
الفترة للدفاع عم����ن يدفع الثمن 
نيابة عنا وس����ندعمهم وسندعم 
الشرفاء عبر تغيير هذه القوانني 
وخالل مهرجان دار قرطاس قلت ان 
األمور تسير إلى األفضل فإذا كان 
أعداء الدستور التقليديون جاءونا 
بأعداء للدستور غير تقليديني فإن 
الدفاع عن الدستور أيضا أصبح 
ينظم عبر اناس غير تقليديني«، 
واشير في هذا الصدد إلى ما صدر 
عن الشيخ فهد سالم العلي الذي 
قال أنه يرفض ما حصل من حل 
غير دس����توري الع����ام 1986 وأنا 
أعتق����د أن في هذا احلديث حتوال 

غير تقليدي.
واس����تطرد الس����عدون قائال: 
نستغرب أن يحتجز اجلاسم بسبب 
رأي وأن يس����اءل احملامي فيصل 

ولم يتم ذلك، واملصيبة ان يكون 
الفساد داخل املؤسسة التشريعية 
إلى درج����ة أن بعضهم لم يكتف 
باالس����تفادة من التسهيالت التي 
تقدمه����ا احلكومة ب����ل بلغت بهم 
الوقاحة أنهم أخذوا يتبنون الهجوم 
على الشرفاء من النواب بل ان حتى 
النساء من النائبات طال لسانهن 

على زمالئهن في املجلس.
كما قال األخ قبل قليل أن هناك 
36 متخ����اذال من النواب ميدحون 
رئيس الوزراء ويطبلون له ولم يتم 
االكتفاء ببعض القنوات املأجورة 
الت����ي أخذت توجه س����هامها إلى 

النواب الشرفاء.
واختتم كلمته قائال: »عيب على 
الش����عب الكويتي ان يتم اعتقال 
رجل شريف كمحمد اجلاسم، ونحن 
نتشرف بالدفاع عنه وستكون لنا 
وقفات مع األعضاء اجلبناء الذين ال 
يستطيعون وضع أعينهم في أعني 

بعض الكبار في املجلس.
من جهته، قال النائب د.فيصل 
املسلم: ان عهد الشيخ ناصر احملمد 
من أسوأ العهود الدستورية، فأجهزة 
الدولة أصبحت مسّخرة للدفاع عنه 
فكلنا نرى القناة الصفراء تتجول 
ف����ي مرافق احلكومة  بكاميراتها 
لتنتقد االستجواب املقدم لرئيس 
الوزراء وهو أمر غير مسبوق، كما 

النقد، وأن يواجه ذلك بالرد والشرح 
وليس عبر رفع القضايا.

أما النائب خالد الطاحوس فبدأ 
كلمته مشددا على احترامه لقرار 
النيابة العامة غير أنه اس���تدرك 
قائال: »غير مقبول ما يتعرض له 
األخ ابوعمر وما يحصل له كشف 
للناس حقيقة الوضع املزري الذي 
نعيش���ه فمحمد اجلاسم مواطن 
يحب الكويت ويدافع عنها بطريقته 
ومع ذلك واجه���وه بطعنات من 
الظه���ر فحرام أن يك���ون محمد 
اجلاسم في احلجز فمن يستاهل 
ذلك هم س���راق املال العام ومن 

يدفع الرشاوى«.
من جهته، ألقى احملامي خالد 
اجلويس���ري كلمة في املهرجان 
التضامني قائال: إننا جنل شخصك 
يا رئيس ال���وزراء ولكن ما هو 
املقصود برفع القضايا على محمد 
اجلاسم فهو لن يسجن فهل تريد 
فقط »الفلوس« إذا كانت املسألة 
الفلوس بش���كل  كذل���ك فاطلب 
مباش���ر بدال م���ن القضايا، أنت 
شخصية عامة ويجب ان تتحمل 
النقد وتستطيع أن ترد من خالل 
اإلعالم الذي جيرته لصاحلك، كل 
ما أطلبه منك صعود املنصة وهو 
األمر الذي سيتم على أيدي هؤالء 

الشرفاء.
أما الناشط السياسي والكاتب 
الزميل داهم القحطاني فقال: على 
الصحافة احمللية أن تتحلى باملهنية 
في قضية محمد اجلاسم وأن تنحاز 
للصحاف����ة احلقيقة وأال تتجاهل 
نشر البيان الذي أصدره نحو 100 
صحافي ومثقف، أمر مستغرب عدم 
نشر بعض الصحف للبيان رغم 
أنه صيغ بطريقة مختصرة لم يتم 
فيها التعرض للنيابة العامة ورغم 
أنه تضمن ش����خصيات سياسية 
مرموقة كأحمد الديني ود.سعد بن 
طفلة ود.غ����امن النجار ود.محمد 
املقاط����ع وغيرهم من الصحافيني 
الذي����ن يعملون في  واإلعالميني 
أو يكتبون  الكويتي����ة  الصحافة 

فيها منذ زمن.
املس����ألة تتعل����ق باملب����دأ ال 
الشخوص بدليل أن هناك من هو 
على خصومة مع محمد اجلاس����م 
في قضايا رأي ومع ذلك شارك في 

إصدار البيان وبرحابة صدر.

في تجمع نظمته قوى 11/11 في مقر »معك« تضامنًا مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم 

احتجاز الجاسم  لما بعد إجازة العيد

الحمود: نستغرب االحتجاز

أسرة الجاسم على لسانه: أطالب النائب العام دون إبطاء بإزالة االعتداء الواقع على حريتي
تود اسرة محمد عبدالقادر اجلاسم ان تنقل اليكم على لسانه البيان 
التالي: »بداية اتقدم بالتهنئة مبناس����بة عيد األضحى املبارك الى جميع 

الكويتيني، وإلى املسلمني والعرب كافة.
كما اتقدم بالش����كر الى كل من تضامن معي وس����اندني، وأود ابالغ 
اجلميع بأن النيابة العامة قد اصدرت قبل قليل قرارا يقضي باستمرار 
حجزي غير القانوني الى يوم الثالثاء املقبل 1 ديس����مبر 2009، اي الى 

ما بعد عطلة العيد.
وأضع امامكم حقائق احتجازي غير القانوني منذ يوم االحد املوافق 
2009/11/22 عندم����ا اصدر نائب مدير نياب����ة العاصمة، بعد اخذ موافقة 
النائ����ب العام، قراره في القضي����ة 2009/941 العاصمة، الذي نص على 
اخالء س����بيلي اذا دفعت ضمانا ماليا قدره ال����ف دينار، وقد قمت على 
الف����ور، وخالل وجودي في مبنى النيابة العام����ة وبعد ابالغي بالقرار، 
بإع����الن رغبتي امام نائب مدير نيابة العاصمة برفع دفع مبلغ الضمان 
فأصر نائب املدير املش����ار اليه على ذهابي الى االدارة العامة للمباحث 
اجلنائي����ة واعالن رغبتي بعدم الدفع هن����اك، وقد امتثلت لطلبه، وفور 
وصولي مبنى االدارة العامة للمباحث اجلنائية، مت سؤالي عما اذا كنت 
ارغب في دفع الضمان املالي فأعلنت رفضي ألن القضية كيدية سياسية، 
وبعد ذلك أجرى الشخص املسؤول في املباحث اجلنائية اتصاال هاتفيا 
مع نائب مدير نيابة العاصم����ة وأبلغه رفضي دفع مبلغ الضمان، وقد 
مت حجزي في مقر االدارة العامة للمباحث اجلنائية منذ ظهر يوم االحد 
املاضي على الرغم من عدم صدور اي امر باحلجز من اي جهة مختصة، 
ولدى االستفس����ار عن سبب حجزي افاد املسؤول بأن نائب مدير نيابة 
العاصمة طلب منه هاتفيا حجزي في مبنى االدارة من دون حتديد مدة 

احلجز او سببه ومن دون ان يطلب منه عرضي على النيابة العامة في 
الي����وم التالي او في اي موعد الحق، وقد اعترضت على حجزي باعتبار 
انه لم يص����در اي امر بحجز حريتي وان قرار النيابة العامة كان اخالء 

سبيلي اذا دفعت الضمان املالي.
وحي����ث ان رفضي دفع الضمان املالي هو حق من حقوقي القانونية 
والدستورية، فإنه كان لزاما على النيابة العامة ان تصدر قرارا جديدا، 
اما بإخالء سبيلي من دون ضمان او بحجزي ملدة 24 ساعة او بحبسي 
حبسا احتياطيا ال يزيد عن 21 يوما وفقا للقانون، مع اعتراضي اساسا 
على اجراءات النيابة خالل التحقيق، وبطالن التحقيق بعد ان قام نائب 
مدير النيابة العامة الذي تولى التحقيق معي بتدوين اقوال منس����وبة 
ل����ي خالل التحقيق رغم عدم صدورها من����ي مما دفعني الى االعتراض 
بحضور عدد من الزمالء احملامني، فاس����تجاب نائب املدير لكنه بدال من 
تقويس ما دّونه في احملضر وتصحيح����ه قام بنزع ورقة التحقيق ثم 
مزقه����ا في جهاز متزيق الورق، وهو االمر الذي دفعني الى االمتناع عن 
االجابة عن االس����ئلة التي مت توجيهها الي، والتزمت الصمت استعماال 

حلقي القانوني في عدم االجابة.
اعود الى موضوع حجز حريتي وأوضح انه مت حجز حريتي واحتجازي 
في مق����ر االدارة العامة للمباحث اجلنائية منذ ظهر يوم االحد الى ظهر 
اليوم الثالثاء من دون وجود امر باحلجز من اي جهة ومن دون حتديد 
ملدة احلجز ومن دون بيان سبب احلجز، وهو األمر الذي يشكل انتهاكا 
صارخا حلقوقي الدستورية ومخالفة جسيمة لقانون االجراءات واحملاكمات 

اجلزائية وللمواثيق واالتفاقات الدولية.
وفي صباح يوم االثنني، وبعد احتجاز دام طوال نهار وليل يوم االحد 

سألني احد املسؤولني في االدارة العامة للمباحث اجلنائية مرة اخرى عما 
اذا كانت ارغب في دفع الضمان املالي فأبلغته مجددا برفضي الدفع وبينت 
له مرة اخرى ان السبب هو كون القضية كيدية سياسية، وبعد مرور عدة 
ساعات، وفيما استمر حجز حريتي من دون صدور امر باحلجز، ابلغني 
املسؤول ان النيابة العامة اصدرت قرارا بحجزي حلني سدادي الضمان 
املالي وفق قرارها السابق، فسألته عما اذا كان قد ابلغ النيابة العامة بشكل 
رسمي وكتابة برفضي دفع الضمان فأجاب بااليجاب، ثم سألته عن مدة 
احلجز فأفاد بأن القرار ال يتضمن مدة محددة، فسألته ان كانت النيابة 
العامة قد طلبت منه عرضي عليها صباح يوم الثالثاء فأجاب بالنفي وقد 

امضيت في احلجز حتى هذه اللحظة ثالث ليال واربعة ايام.
وحيث ان النيابة العامة ال متلك سلطة حجز االفراد ملدة غير محددة، 
كما انها ال متلك سلطة اكراهي على دفع الضمان املالي، وحيث ان حجزي 
من دون قرار اوال، ثم حجزي مبوجب قرار الى اجل غير مسمى يعد انتهاكا 
صارخا للقانون ولنصوص الدستور وينحدر نحو االعتداء املادي على 
حريت����ي وينطوي على عناصر التعذيب واالكراه املادي واملعنوي الذي 
منعه الدستور وقانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية وجميع املعاهدات 
واملواثيق الدولية التي انضمت اليها الكويت، وحيث ان قرار احلجز جاء 
بصيغة »يحجز املتهم حلني سداد الضمان املالي«، فإن هذا يعني ان النيابة 
العامة تسعى إلجباري على سداد الضمان املالي من خالل حجز ومصادرة 
حريتي وايذائي ايذاء معنويا على الرغم من ابالغها رسميا مني شخصيا 
ومن االدارة العامة للمباحث اجلنائية رفضي النهائي لسداد الضمان املالي، 
وحيث ان هذا االجبار واالكراه وحجز احلرية يشكل جرمية نص عليها 
قانون اجلزاء الكويتي وهو ينحدر الى درك االيذاء املالي واملعنوي حالة 

كونه عمال ماديا معدوم األثر فاقد الشرعية، فإنني أطالب املستشار النائب 
العام بصفته املسؤول عن اعمال النيابة العامة وبصفته من اتخذ قرار 
حجز حريتي، ومع احتفاظي بحقي في اتخاذ جميع االجراءات القانونية 
بحق كل من شارك في اصدار األمر باالعتداء على حريتي وكل من سعى 
الى اكراهي على س����داد الضمان املالي عن طريق احلجز غير القانوني، 
او نصح او دفع نحو اتخاذ تل����ك القرارات اجلائرة، وذلك امام اجلهات 
املختصة في الكويت وامام الهيئات العامة واحملاكم الدولية ذات العالقة 
وفق االتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت، ومع احتفاظي بحقي 
في مطالبته بالتعويض ع����ن االضرار املادية واملعنوية التي حلقت بي 

وبأسرتي بسبب تلك القرارات اجلائرة.
كما اطالب املستش����ار النائب العام وبحكم مسؤوليته القانونية عن 
اعمال النيابة العام����ة بالعمل فورا ومن دون ابطاء او تأخير على ازالة 
االعتداء الذي وقع على حريتي وابالغ االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بإخالء س����بيلي، وذلك كله انصياعا حلكم القانون ولدولة املؤسس����ات 
والتزما بدستور 1962 وبرا بالقسم الذي أّداه اعضاء النيابة العامة ودرءا 
للفوضى وحفاظا على حرية االفراد وكراماتهم وحقوقهم القانونية في 

الكويت.
م����ع احتفاظي بجميع حقوقي االخرى مبا في ذلك حقي في عدم دفع 

الضمان املالي وعدم قبول دفعه من اي طرف او جهة أو شخص.
اما القرار اجلديد الصادر لظهر األربعاء )امس( باس����تمرار حجزي 
الى يوم الثالثاء املقبل 1 ديس����مبر 2009 ملا بعد عطلة عيد األضحى فهو 

استمرار للقرار السابق.
وأخيرا أقول: احلمد هلل الذي ال يحمد على مكروه سواه«.

مؤمن المصري
أمرت النيابة العامة باس����تمرار حج����ز احملامي محمد 
عبدالقادر اجلاسم ملا بعد اجازة العيد بعد ان عرض عليها 
ام����س وجدد رفضه لدفع كفالة ال� 1000 دينار التي قررتها 
إلخالء سبيله وذلك في القضية املرفوعة ضده من قبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وعليه أعيد الى 
مقر االدارة العامة للمباحث اجلنائية ليقضي فترة احتجازه 

حتى يعرض على النيابة العامة مجددا بعد عطلة العيد.
من جهته، ناشد عضو جمعية حقوق االنسان الكويتية 
محمد الرحيان النائب العام املستشار حامد العثمان بإخالء 
سبيل احملامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر اجلاسم. 
وقال الرحيان في تصريح ل� »األنباء« انه يناشد النائب العام 
ان يأمر بإخالء س����بيل اجلاسم بال ضمان حيث ان التهمة 
املس����ندة اليه ال تستدعي حجزه او اخالء سبيله بالضمان 
املالي كون اجلاسم كاتبا ومحاميا كويتيا له عنوان معلوم. 
من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية اجلاس����م سجني 
رأي وقررت بدء حملة دولية إلطالق سراحه. وكانت النيابة 
العامة قد امرت بإخالء سبيل اجلاسم بكفالة الف دينار اال 
انه رفض دفع مبلغ الكفالة فأمرت النيابة العامة بإحالته الى 
املباحث اجلنائية لكي يدفع مبلغ الكفالة او يتم حجزه، وملا 
لم يدفع اجلاسم مبلغ الكفالة مت حجزه باملباحث اجلنائية، 

وهو مازال محجوزا منذ اربعة ايام.

آالء خليفة
أعلن املتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس 
د.إبراهيم احلمود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تستغرب 
استمرار حجز حرية اإلعالمي والناشط السياسي األستاذ 
محمد عبدالقادرد اجلاس����م على خلفية جرمية من جرائم 
النش����ر. وأكد احلمود أن االستاذ محمد عبدالقادر اجلاسم 
صحافي معروف وكاتب منتشر على مستوى العالم وتشيد 
بكتاباته رجاالت الرأي والفكر في مختلف املجتمعات املتقدمة 
السيما في أوروبا والواليات املتحدة األميركية وهو وبعد 
كل ذلك محام كويتي قدير وله مواقف مش����هودة في مجال 
احلقوق واحلريات العامة. وبني املتحدث الرسمي بجمعية 
اعضاء هيئة التدريس د.احلمود أن أساس استغراب اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت الس����تمرار حجز اجلاسم، 
ه����و ان اجلرمية هي من جرائم الصحاف����ة والرأي وإن ما 
كتبه وبصرف النظر عن موضوعه ومضمونه فهو رأي له 

يحاسب عليه امام القضاء الكويتي النزيه.

منظمة العفو الدولية اعتبرته سجين رأي 

وجه النائب علي الدقباس���ي س���ؤاال لوزير 
الدولة مصطفى الشمالي جاء فيه: تعد البطالة 
قضية وطنية م���ن الطراز االول، فما اجراءاتكم 
حيال ارتفاع مؤش���رات البطالة وهل السياسة 
العام���ة للدولة في هذا االط���ار كفيلة مبعاجلة 
هذه املشكلة وهل السياسة العامة للدولة خالل 
العامني املاضيني ادت الى تكويت الوظائف خاصة 

االدارية وغير ذات الطابع الفني، يرجى تزويدي 
بأسماء اجلهاز االستشاري لسمو رئيس مجلس 
الوزراء في هذا الشأن واملميزات التي يتقاضونها 
والس���يرة الذاتية لكل منهم، ويرجى تزويدي 
بخطة التوظيف لدى الديوان لسنة 2008 � 2009، 
وتزويدي باحصائية تفصيلية عن تعداد البطالة 

لسنة 2008 � 2009.

الدقباسي للشمالي: ما إجراءاتكم حيال ارتفاع مؤشرات البطالة؟

الطاحوس: السجن لس�راق المال العام وليس لمحمد الجاسم


