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البراك: تعطيل المجلس غير دستوري 

وتأجيل الجلسات أمر دُبّر بليل

وجه سؤااًل إلى الوزير صفر حول إحدى الشركات

مزيد: تجاوزات صارخة في مناقصة مشروع جسر الشيخ جابر

مسلم البراك

حسني مزيد

أكد النائب مس���لم البراك ان 
ترحيل جلسات املجلس مؤامرة 
دبرت بلي���ل بني رئيس الوزراء 
ورئيس املجلس، قائال لس���مو 
رئيس الوزراء: اذا كنت تعتقد ان 
الدستور وبعض اعضاء املجلس 
العجز  ف���إن »عيال  في جيبك، 
يعجزون ويشقون املخبى«، أما 
احلديث ع���ن التعديل الوزاري 
كمبرر لترحيل اجللس���ات فهو 

استخفاف بعقول الشعب.
البراك في تصريح  وأش���ار 
صحافي الى انه قبل ذهاب النواب 
االنبطاحيني لبعض املسؤولني من 
وزراء ووكالء ووكالء مساعدين 
لتخليص معامالتهم تصل لهم 
مكاملة من مس���ؤولة كبيرة في 
مكتب رئيس الوزراء تطلب منهم 
االسراع بإجناز معامالت هؤالء 

النواب.
البراك املمارسات  واستنكر 
الش���عب  ابناء  احلكومية بحق 
قائ���ال اجلميع يري���د ان يعرف 
بأي حق يسجن محمد عبدالقادر 
اجلاسم وعبيد الوسمي ويضرب 
الطبطبائي والصواغ والعنجري 
ويقتل محمد عزاي ويعذب صياح 
الرشيدي؟ ففي ظل وجود هذه 
احلكومة فمسألة تعطيل اجللسات 
هي مؤامرة دبرت بليل بني ناصر 
احملمد وجاسم اخلرافي فهما من 
قدم االقتراح ال النواب كما قالوا 

وقاموا بتعطيل اجللسات بشكل 
غير دستوري، فتعطيل اجللسات 
ال يأتي اال بأمر من سمو األمير 

حفظه اهلل ورعاه.
وبني البراك ان رئيس املجلس 
ورئيس الوزراء ظنا انهما وضعا 
النواب ف���ي جيوبهم وان كنا ال 
ننكر هذا، لكننا نقول على االمة 
يوم ان تقول كلمتها وتبعد هؤالء 
النواب في املراحل املقبلة، فهو أمر 
معيب ان يتحكم رئيس الوزراء 
بالوزراء دون ان يكون لهم دور 
في مناصبهم، فهناك من جلس 14 
يوما في الوزارة واليزال الناس 
يذكرهم في حني هناك من جلس 
على الكرس���ي 17 سنة دون أن 

يذكره أحد.
وأوضح البراك ان االمر بلغ 
الى وجود امرأة في مكتب مجلس 
ال���وزراء تأمر ال���وزراء بإجناز 
معامالت النواب االنبطاحيني حتى 
أصبحنا اليوم أمام حكومة »ذات 
صالحية منتهية« تستخف بعقول 
الناس وتطلب تأجيل اجللسات في 
حني امام قضية قتل محمد غزاي 
املطيري يتلو وزير الداخلية بيانا 
مليئا بالتجاوزات واالخطاء فهو 
من قال ان محمد غزاي صاحب 
سوابق ويحوز مخدرات في حني 
سجله نظيف اال من مخالفة مرور، 
وقال البراك للخرافي: دم محمد 
غزاي اصب���ح في رقبتك عندما 

حذر النائب حسني مزيد من 
املمارسات اخلاطئة والتجاوزات 
الصارخة والظاهرة للعيان والتي 
ش���ابت مناقصة مشروع جسر 
الشيخ جابر – رحمه اهلل – وما 
صاحبها من مخالفات جس���يمة 
كانت لألسف حتت مرأى من وزير 
األش���غال ووزير البلدية فاضل 
صفر وجلانه القانونية والفنية 
مما يحتم علينا ان نضع الوزير 
أمام مسؤولياته الدستورية في 
حال استمرار العبث والهدر باملال 
العام بهذه الصورة التي توثقت 
لدينا عبر مس���تندات ال حتتمل 
الش���ك في تقاع���س الوزير عن 

مسؤولياته.
وقال مزيد في تصريح صحافي 
ان مناقصة مشروع جسر الشيخ 
جابر أتت مبخالفات وجتاوزات 
وتزوير يندى لها اجلبني في ترسية 
املش���روع على احدى الشركات 
رغم ف���ض العطاء واطالع جلنة 

املناقصات على األسعار املطروحة 
مستغربا من تكييف العطاء بكل 
جرأة على الشركة اخلاسرة والتي 
لم تقدم أدنى شروط الترسية مما 
يؤكد لدينا اننا أمام كم هائل من 
املخالفات اجلسيمة التي أوقعت 
وزارة األشغال وجلنة املناقصات 
ودهاليز اللجنة الفنية والقانونية 
السباغ الطابع الشرعي على ارساء 
عطاء بعيد كل البعد عن املواصفات 
املطلوبة إلمتام مثل هذا املشروع 
الضخم واحليوي والذي يتطلب 
ان تتصدى له شركة رائدة مجددا 
حتذيره لوزير األش���غال صفر 
وجلنة املناقصات بعدم إقرار مثل 
هذه املناقصة املعيبة التي يحيط 
بها التزوير واملخالفة الصريحة 
املتمثلة في  املناقصات  لشروط 
تكييف العطاء اخلاسر ومتكينه 
م���ن الفوز باملناقص���ة وهو أمر 
مخجل يح���دث في زمن حكومة 
تدعي السير على طريق اإلعمار 

علقت اجللسات.
وأكد البراك ان الدينار أصبح 
هو املبدأ واملناصب هي االساس 
بقدر ما تعطي احلكومة تهرول 
لها الناس واالعضاء واخلانعون، 
مش���يرا ال���ى ان الوضع خطير 
بعدم���ا وصل األم���ر الى طلب 
تفس���ير 4 مواد وهذه محاولة 
لتنقيح الدستور من خالل طلبات 
التفسير، ولهذا يجب على رئيس 
احلكومة التخلي عن منصبه قبل 
مقاضاة املواطنني، ولذلك أطلقت 
وعدا ملن يرسلون االشخاص الى 
القضاء بهدف التأثير عليهم والذي 
سأعلن أسماءهم في قاعة عبداهلل 
الس���الم ان لم يعرفوا حجمهم 
احلقيق���ي واالبتعاد عن التأثير 

على القضاة.

والتنمية.
وطالب مزيد رئيس احلكومة 
الشيخ ناصر احملمد بايقاف العبث 
احلاصل في وزارة األشغال بعد 
ان وصل احلال لتدخل املزاجية 
في ترسية العطاءات والتدخل في 
املناقصات وترسية املشاريع بهذه 
الطرق املمجوجة وتكييف اآلراء 

من جهة اخ���رى ندد النائب 
مسلم البراك بحال احلكومة الذي 
وصل فيها الى ع���دم الرد على 
اس���ئلة النواب ملدد طويلة رغم 
ان االجوبة ال تستغرق اكثر من 

ساعتني.
وأشار البراك الى ان عدم رد 
الوزراء يعني احد امرين اما ان 
يكون الوزير متقاعسًا وغير قادر 
على ادارة وزارته واما انه يوجد 
جتاوز، مبينا ان بعض النواب 

اوصلونا لهذه املرحلة.
وذكر الب���راك بوجود ورقة 
تتضمن تخصيص ارض ومبلغ 
3 ماليني للجمعية االقتصادية 
النائبة د.روال  والتي ترأس���ها 
دش���تي، متس���ائال: هل وصل 
احلال ال���ى ان نائبا في مجلس 
االمة يلزم احلكومة بأن تدفع له 
تكاليف بناء مقر وتعطيه ارضا 
التفريق  مقابل ذلك مس���تنكرا 
بني جمعيات النفع العام والتي 
لم متنح اراضي او مبالغ سوى 
اجلمعية االقتصادية مستغربا 
»شاملعنى« اجلمعية االقتصادية؟! 
دون جمعيات النفع العام االخرى 

واين العدالة في التطبيق؟!
واستنكر البراك منح اجلمعية 
االقتصادية مبلغ 3 ماليني وارضا 
لبناء مقر لها وهل ألن رئيسها 
هو النائبة د.روال دشتي، ولفت 
البراك الى وجود معلومات بأنه 

خصص للجمعية ارض في بنيد 
القار او جنوب الس���رة، واتهم 
البراك بعض الن���واب الوقوف 
مع احلكوم���ة باحلق او الباطل 
مطالب جمعيات النفع العام ان 
تضع اعضاء مجلس االمة رؤساء 
ملجالس ه���ذه اجلمعيات حتى 

تطالهم ارض واموال.
وبني الب���راك ان هذه قضية 
اموال عام���ة وهناك نائبة متيز 
ألنها رئيس للجمعية االقتصادية 
وهذا يكشف العالقة التي تربط 
بعض الن���واب منهم د.روال مع 
احلكومة من خ���الل التحركات 
وترتيب االقتراحات وما تريده 
احلكومة يأتي على لسان النواب 
)والذيب ما يهرول عبث( وفيها 
السالفة ارض ومبالغ. وكشف 
البراك ان لدينا موقفا حاس���ما 
في اجللس���ة املقبلة مس���تدركا 
بأن تأجيل اجللس���ات دبر بليل 
بني رئيس مجلس االمة ورئيس 
الوزراء متحديا الرئيس اخلرافي 
)يطلع( املقترح اخلاص بتأجيل 
انه  ال���ى  اجللس���ات، مش���يرا 
ومجموعة من النواب لن يقبلوا 
به���ذا التقاعس ال���ذي تقوم به 
حكومة ناصر احملمد، متسائال 
اين احلكومة االلكترونية، قائال 
بعد ان ينتهي من االستجواب لن 
نسمح لهذه احلكومة بأن متاطل 

اكثر من ذلك.

الفنية بحجم وقياس شركات ذات 
نفوذ هدفها االس���تحواذ والربح 
املادي فقط دون النظر الى حيوية 
وأهمية املش���اريع وما ستحققه 
من نهضة للكويت، مشددا على 
ان وزير األشغال سيكون حتت 
طائلة احملاسبة الدستورية إذا ما 
استمر احلال بهذا الوضع والنهج 
املس���تغرب واذا لم يتصد لهذه 
التي شابت  املخالفات اجلسيمة 
ترسية مشروع جسر الشيخ جابر 
واس���تبعاد من له احلق وتقدمي 
أصح���اب النفوذ دون النظر الى 
الش���ركة وامكانية قيامها  قدرة 
بإجناز املشروع في تكريس واضح 
لسياسة خاطئة ستخلق لنا يقينا 
ان لم يت���م التصدي لها من قبل 
رئيس احلكومة بأنها نهج حكومي 
في التعامل مع املناقصات األخرى، 
مشددا على ان هذا امللف لن يغلق 
إال بعد إحقاق احلق والتعامل بكل 
شفافية من جميع العطاءات املقدمة 
وان تكون ترسية املشروع لألقدر 

وليس لألقوى.
من جه���ة أخرى، عبر النائب 
عن أسفه الستمرار نهج املخالفات 
والتجاوزات فيما يخص املشاريع 
احليوية والتي تلف بها الشبهات 
في ترسيتها عبر جلنة املناقصات 
والتي كان آخرها مناقصة وزارة 
الكهرباء وهو األمر الذي طالعتنا 
به بعض الصحف حوله، موضحا 
انه سبق وان حذرنا من استغالل 
أو  التنفيذية  الس���لطة س���واء 

التشريعية لتحقيق منافع جتارية 
كون هذا املس���لك يسيء لسمعة 
السلطتني بشكل خاص وللعمل 

السياسي الكويتي بشكل عام.
وقال ان هذا النهج يعطي داللة 
على أنه ال توجد عدالة في تغليب 
املش���اريع األكثر نفعا للكويت 
والتي يج���ب ان تكون احلكومة 
األكثر حرصا عليه���ا بعيدا عن 
الترضيات والصفقات السياسية، 
موضحا ان مناقصة وزارة الكهرباء 
مثال على نهج احلكومة في عقد 
الصفقات ويدل داللة قاطعة على 
جتاوز الشروط والقوانني وابرام 
الصفقات رغم فوارق األسعار في 
العطاءات، مؤكدا انه على وزير 
الكهرباء بدر الشريعان مسؤولية 
التصدي لهذا الوضع رغم إمياننا 
الكامل بدوره ونزاهته كونه من 
الوزراء املتميزين الذين يعملون 
للكويت وبكل وضوح حيث نعلق 
عليه آمال إبعاد الش���وائب التي 

شابت املناقصة.
وبهذا الصدد وجه مزيد سؤاال 
برملانيا ح���ول ورود معلومات 
مؤكدة بخصوص ترسية عطاء 
مشروع انشاء جسر الشيخ جابر 
الش���ركات املخالفة  على احدى 
للشروط وذلك بعد فض املناقصة 
حيث مت تكييف الش���روط على 
الشركة مما يعد مخالفة وجتاوزا 
الى  املناقصات،  صريحا لقواعد 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة 

لشؤون البلدية د.فاضل صفر.

فيصل الدويسان

ضيف اهلل أبورمية

عبدالرحمن العنجري

الدويسان بعد زيارة »اإلبعاد«: المبنى 
متهالك والخدمات الصحية متدنية

بورمية يسأل الخالد عن مالبسات
االعتداء على حدث سعودي

»حدس« تحيي الحراك اإليجابي للشباب المصري والتونسي
قال األمني العام للحركة الدستورية االسالمية 
)حدس( د.ناص���ر الصانع ان احت���رام احلريات 
وتطلعات الشعوب وترسيخ دولة القانون، مطلب 
رئيسي لبلوغ االستقرار واالزدهار في الدول العربية 
واالسالمية، وعلى احلكومات واالنظمة ادراك ذلك 
والعمل على حتقيقه، واكد د.الصانع على متنيات 
احلركة لتونس ومصر باألمان وترس���يخ عاجل 
وسلمي للعدل واملساواة ومحاصرة الفساد ورموزه. 

واكد د.ناصر الصانع على ان احلركة الدستورية 
االسالمية حتيي احلراك االيجابي واحلضاري الشجاع 
للشباب ومختلف فئات املجتمع في تونس ومصر 
وغيرهما، سواء كان ذلك في اجتاه تعزيز احلريات 
او رفع املظالم او املساهمة في التكافل االجتماعي 
واالمني في اوطانهم، وهو ما يذكرنا باالدوار الرائعة 
للش���باب الكويتي اثناء االحت���الل العراقي داخل 

وخارج وطننا احلبيب.

العنجري: هيمنة الحكومة على القطاع 
االقتصادي تفشل »المشروعات الصغيرة«

قام وفد م���ن جلنة الدفاع 
عن حقوق اإلنس���ان مبجلس 
األمة بزيارة إلى إدارة اإلبعاد 
وشؤون التوقيف لالطالع على 
أحوال النزالء في اإلدارة، رافق 
الوفد مدير عام اإلدارة العامة 
للمؤسسات االصالحية باإلنابة 

العقيد عادل اإلبراهيم.
وبني رئيس اللجنة فيصل 
الدويس���ان ف���ي تصريح له 
الزيارة  الزيارة ان هذه  عقب 
ال���ى رص���د ومراقبة  تهدف 
مدى تطبيق القوانني املتعلقة 
بحقوق اإلنسان في املؤسسات 
االصالحي���ة، مش���يرا الى ان 
اليوم بزيارة  اللجنة ستقوم 
الى السجن املركزي سيرافقهم 
خاللها عدد من عضوات املجلس 

لزيارة سجن النساء.
الدويس���ان ان  وأض���اف 
اللجن���ة بعد زيارته���ا إدارة 

وجه النائب ضيف اهلل أبورمية 
سؤاال برملانيا الى وزير الداخلية 
الش����يخ جابر اخلالد ج����اء فيه 
نش����رت احدى الصحف بتاريخ 
2010/12/31 نق����ال ع����ن مص����ادر 
س����عودية ان وزير الداخلية قرر 
احالة موضوع حدث سعودي اتهم 
ضابطا كويتيا وعسكريني مبباحث 
وزارة الداخلية باالعتداء اجلسدي 
والنفسي عليه الى جلنة حتقيق 

رسمية محايدة.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

1- ه����ل مت بالفع����ل تش����كيل 
جلنة حتقي����ق محايدة للتحقيق 
في املوضوع املشار اليه؟ يرجى 
موافاتي بصورة من قرار تشكيل 
تلك اللجنة واهدافها، 2- متى مت 
تشكيل جلنة التحقيق؟ ومن هم 
اعضاؤها؟ وما رتبهم العسكرية أو 
الوظيفية واماكن عملهم احلالية؟، 
3- ما املدة التي حددها قرار تشكيل 
اللجنة حتى تنهي اعمالها وتقدم 
تقريرها للوزير؟، 4- هل انتهت 
اللجنة م����ن أعمالها؟ وهل قدمت 
التحقيق  تقريرها ع����ن نتائ����ج 
للوزي����ر؟، 5- هل متت ادانة أحد 
من العسكريني والضباط في هذه 
احلادثة اخلطيرة؟، 6- هل ثبت من 
خالل التحقيق ان جميع التهم التي 
اسندت للحدث غير صحيحة وانها 
كانت من اجل ايجاد حجة حلجزه 
وتعذيب����ه واالعتداء عليه؟، وفي 
سؤال آخر للخالد قال بورمية: منى 
الى علمي ان مباحث اجلابرية ألقت 
القبض على احلدث ماجد متعب 

املالية  اللجنة  أوضح مق���رر 
البرملاني���ة النائ���ب عبدالرحمن 
العنجري ان احدى الصحف احمللية 
نش���رت تصريحا له ان 39% من 
أراضي الكويت غير مستغلة وان 
املستغل 7% فقط، مشيرا الى ان 
الصواب هو ان 93% من األراضي 
غير مستغلة وتابعة للنفط وأمالك 

الدولة.
وقال العنجري في تصريحات 
للصحافي���ني ام���س: انني أجدد 
تأكي���دي على ان اي قانون لدعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
لن ينجح مادامت الدولة تسيطر 
وحتتكر أراضي البالد بالكامل، ولن 
ينجح القانون ايضا في ظل هيمنة 
الدولة عل���ى القطاع االقتصادي 
والتجاري في الكويت، الفتا الى 
ان األرض متث���ل 60% من تكلفة 
اي مش���روع جديد في الكويت، 
بينما في دول اخلليج األخرى ال 
يتع���دى نصيب األرض 20% من 

املشروع.
من ناحية أخرى، قال العنجري 
انني سبق ان وجهت سؤاال برملانيا 
الى وزير املالية مصطفى الشمالي 
ف���ي يوليو 2010 ونحن اليوم 31 
يناير 2011 اي 7 أشهر. والسؤال 
كان واضحا وصريحا وبسيطا، 
املالية  وهو ع���ن املخصص���ات 

اإلبعاد تبني لها بشكل قطعي 
ان اإلدارة بحاج���ة الى مركز 
جديد يليق بكرامات وحقوق 
اإلنسان، مشيرا الى تهالك مبنى 
اإلدارة وتدني مست��وى املرافق 
الصحية فيه مثني���ا في الوق�ت 
نفسه على ج��ودة ومستوى 

طالل الشمري بتاريخ 2010/12/4 
ومت نقله واحتجازه في عدة مخافر 
لعدة ايام، لذا يرجى افادتي مبا يلي: 
1- متى مت القبض على احلدث ماجد 
متعب طالل الشمري؟ وما التهمة 
التي وجهت له في حينها؟، 2- هل 
مت اطالق سراحه؟ ومتى مت ذلك؟، 
3- كم املدة التي قضاها محتجزا في 
مخافر وزارة الداخلية؟، 4- متى 
متت احالته ال����ى ادارة االحداث؟ 
ومن أم����ر بإحالته اليها؟، 5- هل 
عرض على نيابة االحداث؟ ومتى 
مت ذلك؟، 6- ما اس����ماء الضباط 
والعسكريني الذين باشروا التحقيق 
مع املذكور في مباحث اجلابرية؟ 
وفي السياق ذاته قال: صرح مدير 
عام املباحث اجلنائية الشيخ علي 
اليوسف بأن ما نشر عن احلدث 
السعودي عار متاما عن الصحة 
وان والد احلدث العسكري في مخفر 
الصليبية هو الذي تولى نقله من 

املالية لدعم  التي حددتها وزارة 
جمعيات النفع العام لبناء مقرات 
جديدة او لترميم املقرات القائمة 
م���ع تزويدي بكش���ف تفصيلي 
التي صرفت للجمعيات  باملبالغ 
األهلية منذ الع���ام 2000 وحتى 

تاريخ السؤال.
وتابع العنجري مستغربا: هل 
يعقل ان متر 8 أشهر وال يأتيني 
جواب وزير املالية على هذا السؤال 
البسيط؟ مضيفا: كنت أتوقع جوابا 
سريعا سواء بالنفي او يقدم كشفا 

باملخصصات املالية.
وذكر العنجري انه لم يتقدم 
بس���ؤال صعب عن استثمارات 
الهيئة العامة لالستثمار مثال في 

الطعام املقدم للنزالء.
وأوضح الدويسان ان اللجنة 
من خالل حديثها مع املسؤولني 
في اإلدارة تبني لها ان هناك عددا 
من املشاكل من أهمها خلل في 
الداخلية  التنسيق بني وزارة 
ووزارة العدل، األمر الذي أدى 
الى بقاء عدد من النزالء لفترات 

طويلة.
مش���يرا ال���ى ان اللجن���ة 
ستعقد اجتماعا مع ممثلني من 
الوزارتني للوقوف على أسباب 
هذا اخللل ومعاجلته، مضيفا ان 
هناك أسبابا متعلقة باملبعدين 
أنفسهم تشكل عقبة امام عمل 
اإلدارة كمحاولة بعضهم إخفاء 

وثائق سفرهم.
وضم وف���د اللجنة إضافة 
الى الدويسان كل من عضوي 
اللجن���ة عدن���ان عبدالصمد 

ومحمد هايف.

مخفر آلخر حيث كان مدانا بسرقة 
سيارات عدة.

يرجى افادتي مبا يلي: 1- كيف 
توصل مدير عام املباحث اجلنائية 
الى هذه النتيجة بأن ما نشر عن 
احلدث السعودي عار عن الصحة؟، 
2- هل اطلع عل����ى نتيجة جلنة 
التحقي����ق احملايدة التي ش����كلها 
الوزير؟ وهل ه����و عضو فيها؟، 
3- افاد مدير عام املباحث اجلنائية 
بتصريحه بأن احلدث صدرت بحقه 
احكام قضائية نهائية تدينه بهذه 
السرقات، يرجى ارفاق ما يثبت هذه 
االدانات، 4- هل يقصد مدير عام 
املباحث اجلنائية ان االدانة متت من 
قبل مباحث وزارة الداخلية واتهامه 
بقضايا سرقات سيارات عدة؟ وهل 
هذا االتهام بنظر هذا املسؤول يشكل 
ادانة لهذا احلدث حتى قبل ان يحكم 
فيه القضاء العادل؟، 5- ما صحة 
ما جاء في تصريح مدير عام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية ان والد 
احلدث السعودي الذي يعمل بوزارة 
الداخلية مبخفر الصليبية هو من 
قام بنقل ابن����ه احلدث من مخفر 
آلخر؟ وهل ميلك هذا العسكري ان 
يقوم بذلك من تلقاء نفسه؟ وهل 
من اختصاصات عمله نقل املتهمني 
من مخفر الى مخفر آخر؟، 6- وهل 
مت تكليف هذا العسكري بنقل ابنه 
احلدث من مخفر الى مخفر آخر من 
قبل قيادات في وزارة الداخلية؟ اذا 
كانت االجابة بااليجاب، فمن هم 
هؤالء القادة؟ وما هي االجراءات 

القانونية في مثل هذه احلاالت؟

بريطانيا وأميركيا والنمسا ودول 
العالم، ولم نسأل وزير املالية عن 
كش���ف بأمالك الدولة املخصصة 

بنظام حق االنتفاع.
العنج���ري قائال ان  وأضاف 
جتاهل الوزير الشمالي عن الرد 
على س���ؤالي البسيط يعني انه 
صرف مخصصات لبعض جمعيات 
النفع العام وال يريد الكشف عن 
ذلك، الفتا الى ان الكرة في ملعب 

الشمالي اآلن وعليه الرد فورا.
من جانب اخ���ر وّجه النائب 
عبدالرحمن العنجري سؤاال برملانيا 
إلى وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر 
جاء فيه: ما اجلهة املختصة بتوطني 
االنشطة في منطقة غرب بوفطيرة 
احلرفية اخلدمية؟ وما اجلداول 
التي يتم الرجوع إليها طبقا للجهة 
املختصة املعتم���دة لديها وذلك 
كل وفقا للق���رارات الصادرة عن 
مجلس الوزراء واملجلس البلدي 
واملتعلقة مبنطقة غرب أبوفطيرة 
احلرفية اخلدمية طالبا تزويده 
بقرار تش���كيل جلن���ة التحقيق 
واختصاصاتها واعضائها مبوضوع 
أبوفطيرة اخلدمية  منطقة غرب 
اللجان  إليه  انتهت  احلرفية وما 
املشكلة من تقرير وتوصيات في 

شأن املوضوع نفسه.


