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خالد العدوة

د. محمد احلويلة

النائ���ب خالد العدوة  وجه 
النفط واالعالم  س���ؤاال لوزير 
الش���يخ احمد العب���داهلل جاء 
فيه: قمت بتوجيه س���ؤال الى 
وزير النفط واالعالم في األول 
من ابريل املاضي حول مشروع 
غرب هدية االسكاني، وقد قام 
الوزير بالرد بطلبه متديد فترة 
االجابة عن السؤال نفسه ملدة 
اسبوعني، ولم يصلنا الرد على 

السؤال حتى اآلن.
لذا ارجو اعادة توجيه السؤال 
نفسه مع املستجدات األخرى التي 
طرأت على املوضوع خالل الفترة 

املاضية وحتى تاريخه وهي:
التي  التسريبات  ما حقيقة 
خرجت في الفترة االخيرة والتي 
تؤكد على رفض ش���ركة نفط 
الكويت تخصيص االرض التي 
كان من املفترض ان يقام عليها 
مش���روع غرب هدية االسكاني 

اكد النائب سالم النمالن ان االرتفاع اجلنوني وغير 
املبرر في اسعار السلع االساسية الغذائية والتجارية 
يعد كارث����ة اجتماعية واقتصادية بكل املقاييس وال 
ميكن الس����كوت عنها الى ما ال نهاية، مشيرا الى ان 
نواب مجلس االمة س����يفعلون أدواتهم الدستورية 
الرقابية حملاسبة اجلهات احلكومية املسؤولة عن غالء 
املعيشة واملقصرة في تطبيق القوانني والتي تركت 
املستهلك ضحية جلشع قلة من التجار الذين يحتكرون 
االسواق. وقال النمالن في تصريح صحافي: ان جلسة 
11 مايو اجلاري ستكون فاصلة لتلبية طموحات الناس 
بالوق����وف في وجه غول الغ����الء الذي اصاب معظم 
السلع االساسية في االسواق، مشيرا الى انه سيتم 
تخصيص ساعتني في اجللسة املقبلة ملناقشة ظاهرة 
غالء االسعار التي راح ضحيتها املواطنون واملقيمون، 
الفتا الى ان اجللسة ستكون مبنزلة بروڤة حملاسبة 

مسؤولي وزارة التجارة والصناعة على تقصيرهم 
في اداء دورهم لضبط االسواق ووقف االرتفاع غير 
املبرر في االس����عار. وحّمل النم����الن وزارة التجارة 
والصناعة مس����ؤولية جنون االسعار لتقاعسها عن 
تطبيق القوانني، متسائال: اين ادارة حماية املستهلك 
بوزارة التجارة؟ وملاذا لم نسمع عن دورها في هذه 
االزمة؟ ومل����اذا لم تتحرك ملواجه����ة الغالء الفاحش 
الذي اكتوى به املواطنون واملقيمون؟ وانتقد غياب 
التنسيق بني اجلهات احلكومية املسؤولة عن االسواق 
التجاري����ة وهي وزارة التج����ارة والصناعة ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل واحتاد التعاونيات وغرفة 
التجارة والصناع����ة، موضحا ان كل جهة تعمل في 
جزيرة منعزلة عن اجلهة االخرى وهو ما اعطى التجار 
اجلش����عني الفرصة النتهاك القوانني ورفع االسعار 

دومنا خوف من مساءلة او عقاب.

أكد النائب د.محمد احلويلة 
ان للط���رق الس���ريعة مث���ل 
املغرب السريع وامللك فيصل 
والفحيحيل السريع والطرق 
الدائرية من االول الى السابع 
اهمية كبيرة في تيسير حركة 
مرور املركبات مبختلف انواعها 
بني منطقة العاصمة وتلك التي 
تقع خارجه���ا او بني املناطق 

بعضها وبعض.
اقتراح برغبة  واضاف في 
ان هذه الط���رق مضى عليها 
عش���رات الس���نني ولم يطرأ 
عليها اي توسيعات تذكر مما 
تولد عن���ه صعوبة في تنقل 
السيارات وجعل حركة السير 
بطيئة جدا ما يعطل مصالح 

مع تزويدي باملستندات الفنية 
واالدارية التي دعت التخاذ ذلك 

القرار.
وفي حالة عدم اتخاذ الوزارة 
او اي من مؤسساتها قرارا في 
ذلك الشأن يرجى االجابة عن: ما 
هي املدة الزمنية التي حتتاجها 
الوزارة لالعالن عن قرارها بشأن 
تخصي���ص االرض م���ن عدمه 
خاصة بعد مضي اربع سنوات 

على دراسة املشروع؟
وما حقيقة االجتماعات التي 
دارت بني وزارة البترول او اي من 
مؤسساتها بني اجلهات احلكومية 
االخرى فيما يتعلق مبش���روع 
غرب هدية االس���كاني؟ وارجو 
تزويدي مبحاضر االجتماعات 
ب���ني وزارة النف���ط او اي من 
مؤسساتها خالل الستة اشهر 
السابقة فيما يتعلق مبشروع 

غرب هدية االسكاني.

االماكن، ورغبة في التيس���ير 
على املش���اة وراكبي العربات 
م���ن املناطق الس���كنية التي 
تتواجد على جوانب تلك الطرق 
الرئيسية، نقترح انشاء جسور 
لعبور املشاة وانفاق للسيارات 
تربط املناطق بعضها ببعض 
لتسهيل حركة السير من ناحية 
وحماية املش���اة على اجلانب 
اآلخر، وانشاء عدة جسور على 
طريق امللك فهد بن عبدالعزيز 
الستخدامها النعطاف السيارات 
التي تنتقل في هذا الطريق من 
الشمال الى اجلنوب وبالعكس 
بدال م���ن فتح���ات االنعطاف 
الكثير  التي تس���بب  احلالية 

من احلوادث املروعة.

للجهات احلكومية املعنية القامة 
املش���روع وهل اتخذت وزارة 
النف���ط او اي من مؤسس���اتها 
ق���رارا برفض تخصيص ارض 
املش���روع؟ ان كان���ت االجابة 
بنعم ارجو تزويدي باألسباب 
التي دعت الى اتخاذ ذلك القرار 

الن���اس ويؤخرهم عن قضاء 
حوائجهم، حتى ان تنقل املشاة 
بات امرا بالغ الصعوبة في هذه 

العدوة: ما حقيقة رفض شركة النفط
تخصيص أرض مشروع غرب هدية اإلسكاني؟

النمالن: االرتفاع الجنوني ألسعار السلع
 ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية

الحويلة يقترح إنشاء جسور لعبور المشاة 
وأنفاق للسيارات على الطرق السريعة

الخرافي هنأ نظيريه في باراغواي
 بمناسبة العيد الوطني

بعث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
ببرقيت���ي تهنئ���ة الى كل م���ن رئيس مجلس 
النواب س���يزار اريل اوفيدو ورئيس مجلس 

الش���ي����وخ كاريزوس���ا جاليانو مجويل في 
جمهوري���ة باراغواي، وذلك مبناس���بة العيد 

الوطني لبالدهما.

الدقباسي: نسعى لتحويل البرلمان العربي إلى مؤسسة تلبي طموحات الدول والشعوب

المال يسأل الحمود 
عن خطة معهد األبحاث إنشاء الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية

قانون قدمه روال والصرعاوي والعنجري والعبدالهادي

قدم النواب د.روال دشتي وعادل الصرعاوي 
العبدالهادي  العنجري وناج���ي  وعبدالرحمن 
اقتراحا بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للنزاهة 

وتعزيز الشفافية.
ويخضع القانون املرجح احالته الى اللجنة 
التشريعية البرملانية لدراسة قانونية قبل احالته 
للمالية في 71 مادة ويدي���ر الهيئة التي يحدد 
القانون كيفية انشائها مجلس امناء يتكون من 
7 أشخاص ممن تتوافر فيهم اخلبرة والنزاهة 
والكفاءة ويشترط أال يقل عمره عن 40 عاما وان 
يكون حاصال على مؤهل جامعي على االقل، اما 
رئيس الهيئة فيعني مبرسوم اميري بعد موافقة 

مجلس الوزراء.
ويحدد راتب رئيس الهيئة ونائبه ومكافأة 
اعضاء مجلس االمناء مبرسوم ومدة العضوية 
في مجلس االمناء 4 سنوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة، ويجوز لرئي���س مجلس الوزراء بناء 
على قرار غالبي���ة ثلثي اعضاء مجلس االمناء 
اس���قاط عضوية الرئي���س أو أي من األعضاء 

في حال االخالل اجلس���يم واملتعمد بواجباته 
في الهيئة.

وتنص املادة 12 من القانون على انه الغراض 
تنفيذ احكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة 
الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية 
القضائية ويحظر على موظف الهيئة القيام بأي 
عمل جتاري عن نفسه، او بصفته وكيال او وليا 
أو وصيا عن غيره، ويحظر عليه ممارس���ة اي 

وظيفة او مهنة او عمل آخر.
وحددت املادة 33 من القانون استثناء بعض 
احلاالت بحيث سمحت للموظف بقبول الهدايا 
وقبول الضيافة، وحتدد الالئحة التنفيذية كل 
م���ا يجوز للموظف العام ان يتلقاه من مصادر 
اخرى غير الدولة، وذكرت املادة 41 من القانون 
»للهيئة كل الصالحيات في ان تطلب بشكل سري 
من كل اجلهات املختصة وكذلك من البنوك داخل 
الكويت وخارجها البيانات وااليضاحات واالوراق 
ولو كانت سرية متى ما رأت لزومها الستكمال 

املعلومات عن عناصر الذمة املالية«.

وج���ه النائ���ب صالح املال 
التربي���ة  س���ؤالني لوزي���رة 
والتعلي���م العال���ي د.موضي 
احلمود، جاء في األول: نتابع 
من خالل وسائل اإلعالم خطة 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
حول »التحول االستراتيجي« 
لتحويل معهد األبحاث العلمية 
الى معاهد وتغيير هيكلة املعهد 
في خطة طموح���ة متتد ملدة 

عشرين عاما.
التك���رم مبوافاتي  أرج���و 
بنس���خة من خط���ة »التحول 
االستراتيجي« وما هي امليزانية 

املرصودة لذلك؟ وهل مت ع���رض هذه اخلطة على مجلس أمناء 
معهد الكوي���ت لألبحاث العلمية؟ وه���ل مت أخذ موافقة مجلس 
الوزراء، ومجل���س اخلدمة املدنية على هذه اخلطة؟ وهل توجد 
شركات استشارية قامت بدراسة هذا املوضوع، يرجى تزويدي 
بكلفة األعمال التي قامت بها هذه اجلهات االستشارية واملوافقات 
الالزمة من اجلان���ب القانوني في هذا اجلانب، ويرجى تزويدي 
ايضا بالهي���كل الوظيفي اجلديد للمعه���د أو آخر هيكل وظيفي 

معتمد من اخلدمة املدنية.
وجاء في س���ؤاله الثاني: إحلاقا بس���ؤالنا املقدم في ديسمبر 
2009 بخصوص اجراءات التعيني والنقل واالنتداب مبعهد الكويت 
لألبحاث العلمية، يرجى موافاتي باآلتي: قرارات التعيني والنقل 
واالنتداب خالل األعوام 2007 – 2008 – 2009 وتتضمن أس���ماء 
املوظفني وشهاداتهم العلمية وتاريخ التعيني، وأسماء املوظفني 
الذين مت اعادة تعيينهم خالل األعوام 2007 – 2008 – 2009 وأسباب 
استقاالتهم السابقة، ودرجاتهم احلالية أو مسمياتهم الوظيفية 
وبطاقة الوص���ف الوظيفي لكل منهم، وكيفي���ة اعادة تعيينهم 
ووضعهم احلالي. وتزويدي بأسماء املديرين واإلشرافيني الذين 
مت تغيير مسمياتهم الوظيفية خالل الفترة نفسها والدرجات التي 

سكنوا عليها، وأسماء من مت ترشيحهم لتولي مكانهم.

صالح املال ناجي العبدالهادي عبدالرحمن العنجري د. روال دشتي

الدولة لشؤون  يعتذر وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
عن عدم اس���تقبال رواد ديوانه 
اليوم السبت والسبت املقبل وذلك 

لسفره خارج البالد.

قدم النائ����ب محمد هايف 
اقتراح����ني برغب����ة، جاء في 
االول: حتويل منفذ الس����املي 
القدمي املهجور الذي امام نقطة 
الش����هيد منطقة قطاع االبرق 
الى مستوصف حلاجة املركز 
واملارة من املسافرين وغيرهم 

لهذا املركز. 
وجاء في اقتراحه الثاني: 
الزام محطات الوقود واملنشآت 
املرخصة التي تقع على الطريق 
او  الرئيس����ية ببناء مساجد 
مصلي����ات وجتهيزها بكل ما 

يلزمها.

الروضان يعتذر عن عدم هايف يقترح تحويل منفذ السالمي القديم لمستوصف
استقبال رواد ديوانه

الصرعاوي: المجلس لن يتمكن من إنجاز مشاريع 
الميزانية ما لم يعتمد الخطة السنوية

حذر النائب عادل الصرعاوي 
م����ن أن املجلس ل����ن يتمكن من 
اجناز واقرار مش����اريع امليزانية 
العامة للدول����ة واجلهات امللحقة 
واملس����تقلة ما لم يعتمد املجلس 
مشروع القانون باخلطة السنوية 

.2011 – 2010
واكد الصرعاوي في تصريح 
صحافي ان الصيغة احلالية للخطة 
الس����نوية املقدمة من احلكومة ال 
ميكن قي����اس االداء احلكومي من 
خاللها خللوها متاما من املؤشرات 
الكمي����ة والقياس����ية مم����ا يعني 
استحالة تقدمي اي  تعديالت على 
املشروع اخلاص باخلطة السنوية 
ما لم تكن هناك مؤش����رات كمية 
وقياسية تتضمنها اخلطة السنوية 
حتى نتقدم بناء عليها بتعديالت 

ان وجدت.
وقال الصرعاوي ان مش����روع 
اخلطة السنوية ميثل حتديا لتنفيذ 
اخلط����ة التنموية كونها اخلطوة 
االول����ى اضافة الى ان مش����روع 
امليزاني����ة العام����ة للدولة يعتمد 
اعتمادا اساس����يا على ما ورد بها 
امليزانيات  الى ان جلنة  مش����يرا 
البرملانية عند مناقشتها ملشاريع 
امليزانية م����ع اجلهات احلكومية 
شددت بشكل واضح وقاطع على 
عملي����ات الربط ما بني مش����روع 

امليزانية واخلطة السنوية.
واضاف الصرعاوي انه سبق 
ان طرح اثناء جلسة مناقشة خطة 
التنمية أن امليزانية العامة للدولة 
للسنة املالية 2011/2010 اعدت مبنأي 
عن اخلطة السنوية كون اجلهات 
اعداد مشروع  احلكومية باشرت 
امليزانية في بداية ش����هر يوليو 
2009 ولم تكن اخلطة الس����نوية 
ق����د اجنزت او اعدت بهذا التاريخ 
وبالتالي كيف يطلب من اجلهات 
احلكومية الربط بينها وبني اخلطة 
السنوية؟ االمر الذي حدا باحلكومة 
الدراج البيانات الواردة في السنة 
الثانية لبرنام����ج عمل احلكومة 
وقدمته على انه اخلطة السنوية 
لتؤكد من جانبها أن هناك تطابقا ما 
بني خطة التنمية واخلطة السنوية 
ومشروع امليزانية العامة للدولة 

واجلهات امللحقة واملستقلة.
وتساءل الصرعاوي: اي ربط 
تتحدث عنه احلكومة ما بني اخلطة 
السنوية ومشروع امليزانية؟ فهناك 
ف����رق ما بني اع����داد برنامج عمل 
احلكومة واخلطة السنوية كون 
البرنامج عبارة عن توجهات عامة 
الربع سنوات تبدأ من 2009 – 2010 
الى 2011 – 2012، اما اخلطة فتبدأ 
من 2010 – 2011 الى 2013 – 2014 
فهي عبارة عن مؤشرات واهداف 

مالية على حدة، وايضا لم توضح 
الس���كان املستهدف  معدل منو 
باالضافة الى تضمني املشروعات 
وااله���داف واملؤش���رات الكمية 
والقياسية على سنوات اخلطة 
كل سنة على حدة، الفتا الى انه 
بالرجوع الى اخلطة الس���نوية 
جنده���ا خالية متام���ا من هذه 
املؤشرات واملكونات االساسية 
الفني���ة والعلمية مل���ا يجب ان 
تتضمنه اخلطط السنوية للدول 
واحلكومات وامنا كانت عبارة عن 
جتميع للسنة الثانية من برنامج 
عمل احلكومة وهو االمر الذي ال 
ميكن قبوله بحيث يصعب معه 
متابعة احلكوم���ة ومدى تنفيذ 

اخلطة السنوية.
واوضح الصرعاوي أنه من واقع 
املتابعة فإن ما تقوم به احلكومة 
اآلن ممثلة باالمانة العامة باملجلس 
االعلى للتخطيط هو مجرد تثبت 
بأن ما ورد في مشروع امليزانية 
يتطابق مع م����ا ورد في برنامج 
عمل احلكومة ف����ي حني ان االهم 
واملطلوب هو ان تكون هناك خطة 
سنوية وفق املعايير املتعارف عليها 
حتى يتم التثبت من ان ما ورد في 
ميزانية الدولة متطابق مع ما ورد 
في اخلطة السنوية، متسائال ماذا 
سيكون عليه الوضع في اخلطة 

السنوية الرابعة 2013 – 2014 خلطة 
التنمية والتي ال يغطيها برنامج 
عمل احلكومة والذي يغطي لغاية 
2012 – 2013 بينما خطة التنمية 

تغطي لغاية 2013 – 2014؟
وتاب����ع الصرع����اوي: من اين 
س����تأتي احلكومة بخطة سنوية 
رابعة؟ وهذا يؤكد ما سبق ان اثرته 
في املجلس بأن السنة االولى من 
خطة التنمية قد استبعدت لذات 
الذي استبعدت من اجله  السبب 
املالية 2009-2010 كون  الس����نة 
امليزانية العامة قد اعدت قبل صدور 
اخلطة الس����نوية واالهم من هذا 
او ذاك اخشى ان تستبعد السنة 
املالية الثاني����ة من خطة التنمية 
الن اجلهات ستباشر اعداد مشروع 
امليزانية خالل شهر يوليو القادم 
وفق تعميم وزير املالية بشأن اعداد 
تقديرات مشروع امليزانية للسنة 
املالية املقبل����ة 2011-2012 والذي 
عادة ما يصدر خالل شهر يونيو 
وبداية ش����هر يوليو القادم وهي 
السنة املالية الثانية من سنوات 
خطة التنمية وال����ى اآلن لم تعد 
اخلطة السنوية 2011 – 2012 فهل 
تضمن احلكومة اعداد اخلطة كما 
سقطت السنة االولى وهو ما ثبت 
بالتواريخ ومراحل اجناز واعداد 

مشروع امليزانية؟

كمية ومالية، الفتا الى ان احلكومة 
لم توافق على حتديد او تقس����يم 
هذه املؤش����رات واالهداف الكمية 
على سنوات خطة التنمية متعللة 
في ذلك بأن يت����م حتديدها وفق 
اخلطة السنوية التي ستعد بناء 
عليها امليزانية العامة للدولة وذلك 
وفق االقتراح بقانون الذي قدمناه 
بتاريخ 2010/1/21 والذي لم توافق 

عليه احلكومة واملجلس.
الى ان  واش���ار الصرعاوي 
تعديالته كان���ت تتضمن على 
سبيل املثال ان اخلطة لم توضح 
معدل التضخم املستهدف خالل 
سنوات خطة التنمية، كل سنة 

عادل الصرعاوي

الخرينج: الكويت تستضيف ندوة الحوار البرلماني العربي ـ التركي
أعلن عضو مجلس األمة وعضو 
البرملان العربي مبارك اخلرينج ان 
الكويت ستستضيف ندوة احلوار 

البرملاني العربي � التركي.
جاء اعالن اخلرينج في تصريح 
ل� )كونا( في ختام اجتماعات اللجان 
األربع الدائمة للبرملان العربي التي 

عقدت في دمشق مؤخرا.
وقال ان جلنة الشؤون اخلارجية 
والسياسية واألمن القومي العربي 
وهو عضو فيها وضعت خطة عمل 
مشترك للجنة ومن ضمنها احلوار 
العربي � التركي واحلوار العربي � 

االوروبي وااليراني.
وأضاف ان اللجنة لبت دعوة 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
باس����تضافة مجل����س االمة ندوة 
احلوار العربي التركي على ان يحدد 
لها الوقت املناس����ب خالل الشهر 

املقبل واالعداد اجليد لها.
وتابع: ان مجلس االمة الكويتي 
سيستضيف أعضاء جلنة الشؤون 
اخلارجية والسياسية واألمن القومي 
العربي وعددا من الشخصيات التي 
ستتم دعوتها للمشاركة في ندوة 
احلوار البرملاني العربي التركي.

العربي  البرمل����ان  ان  وأضاف 

وبعد انتقاله م����ن احلالة املؤقتة 
الدائمة وبعد اعتماده  الى احلالة 
من قبل القادة الع����رب في القمة 
العربية الت����ي انعقدت في مدينة 
سرت أواخر شهر مارس املاضي من 
شأن ذلك ترسيخ واالستمرارية في 
البرملان العربي كإحدى مؤسسات 
العمل العربي املش����ترك ملناقشة 
الكثير من القضايا »نحن في أمس 
احلاجة لطرحها في املرحلة احلالية 

واملستقبلية«.
الى  النائب اخلرينج  وأش����ار 
ان اللجنة ناقش����ت عدة مواضيع 
بالقضي����ة  سياس����ية تتعل����ق 
الس����الم  الفلس����طينية وعملية 
وجدد تأكي����ده على ان الس����الم 
العادل والش����امل يجب ان يرتكز 
على انسحاب اسرائيل الكامل من 
االراضي العربية احملتلة، اضافة الى 
مناقشة العالقات العربية � العربية 
وقضايا تتعلق باملياه واحلقوق 
العربية م����ن االحواض  املائي����ة 
املش����تركة مع دول اخرى واألمن 

الغذائي العربي.
من جانب����ه قال عضو مجلس 
العربي  البرمل����ان  األمة وعض����و 
 علي الدقباسي في تصريح مماثل

تقليديا وامنا ستتم دعوة معظم 
املستثمرين العرب للمشاركة فيها 
لالستئناس بآرائهم حول املشاكل 
والعقبات التي تواجههم في محاولة 
جادة لربط املصالح العربية وخلق 
بيئة تش����ريعية جي����دة لتحفيز 
العرب على توظيف  املستثمرين 
رؤوس أموالهم إلقامة مش����اريع 

اقتصادية داخل الوطن العربي.
العربي  البرملان  وأكد ان قيام 
بعقد هذا املؤمتر يأتي من اإلميان 
بأن هذا املؤمتر سينعكس بااليجاب 
واملنفعة على عموم الوطن العربي 

واملجتمعات والش����عوب العربية 
بشكل عام.

وأش����ار ال����ى ان اللجنة وهو 
عض����و فيها تعكف على دراس����ة 
مس����ألة مهمة وهي تقييم جتربة 
البرملان العربي، خاصة بعد انتقاله 
من مرحلة انتقالي����ة الى مرحلة 
النظام االداري  دائمة من حي����ث 
واملالي والقانوني، فضال عن عدد 
من املشروعات احملالة من رئاسة 

البرملان.
وأكد ان اللجنة تستعد للنظر 
في الكثير من التعديالت واالفكار 
التي من شأنها ان تنعكس ايجابا 
على مسيرة البرملان العربي، مشيرا 
الى انه وخالل املرحلة االولى من 
عم����ر البرملان العرب����ي مت وضع 
األسس الس����ليمة واجلادة لعمل 
برملاني عرب����ي يحقق طموحات 
الشعوب العربية. وقال »بصراحة 
ال نريد ان يكون البرملان العربي 
كمؤسسة عمل عربي مشترك كبقية 
املؤسسات ألنها لم حتقق االهداف 
املرجوة منها، مؤكدا نريد البرملان 
العربي مؤسسة مختلفة وجديدة 
تلبي الطموحات ومصالح الدول 

العربية وشعوبها«.

 ل����� )كونا( ان الجتم����اع اللجنة 
القانونية والتش����ريعية وحقوق 
االنسان أهمية خاصة كونها تنظر 
في اكثر من قضي����ة مهمة أوالها 
بشأن االعداد ملؤمتر حول البيئة 
التشريعية والقانونية والقضائية 
للمستثمرين العرب سيعقد اما في 
شهر سبتمبر أو اكتوبر املقبلني.

وأضاف ان خطة اللجنة باإلعداد 
لهذا املؤمتر تأتي في نطاق محاولة 
جادة لتذليل العقبات امام التنمية 
الوطن  املستدامة واالستثمار في 
العربي مؤكدا ان املؤمتر لن يكون 

علي الدقباسيمبارك اخلرينج

األحمد: حالة الجاسم »مثيرة للقلق«
و»أمن الدولة« رفض دخولي لزيارته

في اتصال هاتفي أجرته معه »األنباء« خالل تواجده برفقة النائب البراك أمام اإلدارة

اول من ام���س اثناء التحقيق 
معه ولم يستكمل التحقيقات 

التي اجريت معه.

وقال االحمد: انا قلق على 
احلالة الصحية ملوكلي، حيث 
كان في حالة صحية سيئة يوم 

وص���ف احملام���ي عبداهلل 
الكاتب  االحمد حال���ة موكله 
محم���د عبدالقادر اجلاس���م 
بأنه���ا مثيرة للقلق، مش���يرا 
الى ان املس���ؤولني في جهاز 
ام���ن الدولة رفضوا ان يدخل 
الى مبنى االدارة للوقوف على 
 حالته الصحية ومعرفة ما اذا
كانت هناك حتقيقات جتري 

معه.
 واضاف احملام���ي االحمد
ل� »األنباء«، في اتصال هاتفي 
معه يوم ام���س: انا اآلن اقف 
مقابل مبنى امن الدولة ويقف 
الى جواري النائب مسلم البراك 
ويرفضون دخولن���ا ملقابلة 

اجلاسم.

احملامي عبداهلل األحمد الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم


