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وجه النائب علي الدقباسي 6
سؤاال لوزير الدولة لشؤون 
ال����وزراء روضان  مجل����س 
الروض����ان بش����أن جلن����ة 

االحالل.
وتس����اءل الدقباسي: هل 
مت تش����كيل هذه اللجنة؟ اذا 

كان����ت االجابة بااليجاب، ما 
اسماء اعضاء اللجنة مع بيان 
جنسياتهم ومؤهالتهم وعددهم 
ومسمياتهم الوظيفية. كم بلغ 
عدد االجتماعات التي عقدت 
منذ ع����ام 2007 حتى تاريخ 

ورود السؤال؟

الدقباسي يسأل الروضان عن لجنة اإلحالل

الوعالن وّجه لصفر ثالث الءات: ال للمعامالت..
وال للطائفية.. وال للتفاوض!

الزلزلة: هل تم نقل سكرتير مدير إدارة عمل حولي 
من دار الحضانة العائلية إلى قطاع العمل؟

اللجنة المشتركة ناقشت مع الحكومة توحيد العملة الخليجية
اجتمعت اللجنة املش����تركة املؤلفة من 
جلنت����ي اخلارجية واملالي����ة، والتي أقرها 
املجلس لتقدمي تقرير متكامل التفاقية العملة 

اخلليجية املوحدة، وذلك يوم امس.
وق����ال رئيس اللجنة املالية د.يوس����ف 
الزلزلة ان اللجنة رأت ان املعلومات املقدمة 

من احلكومة لم تكن كافية، مشيرا الى انه 
مت االتفاق على اجتماع اللجنة املش����تركة 
بتاريخ 2 ديس����مبر املقبل لتأتي احلكومة 
مبعلومات وأرقام لتوضيح االمر لالنضمام 

لالتفاقية.
واضاف الزلزلة ان الكل يرغب في تكامل 

اقتصادي خليجي، ولكن نريد ارقاما واضحة، 
لتكون انعكاسات ايجابية على اقتصاديات 

البلد.
واك����د الزلزلة انه يجب تناغم اجلانبني 

االقتصادي واملالي في هذا اجلانب.
وأش����ار الزلزلة الى ان الدول االوروبية 

استفادت من توحيد العملة ونريد تطبيق 
ذلك بني الدول اخلليجية.

وأمل����ح الزلزلة الى ان دخول العملة في 
سلة العمالت هو االفضل لنا، مشيرا الى ان 
ارتباطنا بالدوالر أدى الى كم من املشاكل منها 

قضية القروض وزيادة الفوائد املتراكمة.

جت���اوزه وقفزه عل���ى القوانني 
وانتهاك اللوائح، وان يوم املنصة 

ملن يصعدها قريب.
ووجه الوعالن للوزير صفر 
ثالث الءات: أولها لتمرير معامالت 
الن���واب، وثانيه���ا حملاولة جر 
االستجواب للبعد الطائفي الذي 
لن يستطيع ان يجرنا اليه ألننا 
منتبهون الى ذلك ومواد االستجواب 
خير دليل على ذلك، وثالثا نرفض 
الوسطاء واملفاوضات التي يريد ان 
جنريها خلف األبواب املوصدة وفي 
الظالم كما يفعل وهذا ليس من 
شيمنا وال من تقاليدنا السياسية، 
رادا في نهاية حديثه على املرجع 
محمد املهري بقوله: »من يتهمنا 
بالطائفي���ة ه���و من وق���ع فيها 
ونحن استبعدنا ملفات تخصك 
من االستجواب خشية ان نتهم 
بالطائفية وما يقوم به صفر قائم 
على نفس ومؤشرات ذات والءات 
أخرى وهل أصبحت مدافعا عن 

احلكومة ومرجعا لها؟

ام ال؟ في حال عدم قوبل تظلمات 
املذكور ما اس���باب عدم القبول 
ومن املسؤول الذي قام برفضها 
وتاريخ الرفض؟ وفي حال قبول 
تظلمات املذكور ما اسباب القبول 
ومن املسؤول الذي قام باملوافقة 
على التظلم وتاريخ القبول؟ هل 
مت استدعاء جميع الشاكني بحق 
املذكور ومن له صلة بالتحقيق 
اثناء إعادة التحقيق بالتظلم وما 
التحقيق وتاريخها؟ مع  نتيجة 

تزويدي بالوثائق ذات الصلة.
وتساءل الزلزلة: ملاذا لم يتم 
املقدمة ضد  التحقيق باملناشدة 
ادارة حولي وس���كرتيره  مدير 
اخلاص والتي سلمت بيد الوزير 
بتاري���خ 2009/9/6 املوافق يوم 
االحد من سبعة مسؤولني بإدارة 

حولي؟

ان تخف���ى عليه نتيجة تصريح 
هنا أو تصريح هناك يقصد منه 
تضليل الرأي العام، ونحن نعلم 
حقيقة املصالح ومن وراءها، ومن 
يستفيد منها، أما نحن فال نهدف 
إال الى رضا اهلل سبحانه وتعالى 
وخير ه���ذا الوطن الذي ما بخل 
علينا يوم���ا وحق علينا ان نرد 
له بعضا من خيراته وان نحافظ 

على مقدراته.
الوع���الن تصريحه  واختتم 
بالتأكيد على ان العيون مفتوحة 
وتراقب ما يحدث سرا وعالنية، 
ول���ن تنف���ع جمي���ع احملاوالت 
الوزير  التي يقوم بها  احملمومة 
صف���ر، مش���يرا ال���ى ان العمر 
السياس���ي له أوشك على النفاد 
وانه خرج متاما عن التغطية، ولن 
يفيده مترير معاملة هنا أو هناك، 
مؤكدا ان من ميرر لهم املعامالت 
من النواب أو املتنفذين هم أول 
من سيتخلون عنه وسيقفزون من 
القارب ويتركونه وحيدا يواجه 

قسم حفظ املستندات؟
وتس���اءل الزلزلة: ما تاريخ 
تثبيت���ه لرئاس���ة قس���م حفظ 
املس���تندات؟ ما اس���باب قيامه 
بأعباء سكرتير املدير طوال فترة 
ندبه كرئيس قس���م واستمراره 
املدير حتى بعد  مبهام سكرتير 
تثبيته في ذلك القسم؟ هل صدرت 
بحق املذك���ور عقوبات قانونية 
اثناء عمله ب���إدارة عمل حولي 
وما عددها واسبابها وتواريخها 
وملاذا لم تطبق في حال صدورها؟ 
هل هناك توصيات سابقة بنقل 
املذكور خارج قطاع العمل اثناء 
عمله بإدارة عمل حولي من قبل 
ادارة التحقيقات وما اسباب هذه 
التوصيات؟ في حال وجود عقوبة 
بحق املذكور هل قام بالتظلم وكم 
عدد التظلمات املقدمة وهل قبلت 

واشار الوعالن الى انه يفرض 
رفضا باتا مقولة ان النواب هم 
الذين يؤزمون، متسائال: هل الدفاع 
عن حقوق الوطن واملواطنني يعد 
من وجهة نظر البعض تأزميا< 
وإذا كان األمر كذلك فنحن ليس 
لدين���ا ما نخش���اه وليقولوا ما 
يش���اءون فاملواطن والش���ارع 
الكويتي يعلم احلقيقة، وال ميكن 

لهذا املنصب؟ هل توجد شكاوى 
وحتقيق بحق املذكور في الشؤون 
القانونية قبل واثناء ندبه لرئاسة 
قسم حفظ املستندات؟ وما عدد 
الشكاوى وتواريخها املقدمة ضد 
املذكور قبل واثناء ندبه لرئاسة 

عبداهلل السالم، موضحا ان ملفات 
املخالفات الت���ي ارتكبها الوزير 
حتتاج الى أيام لسردها وجيش من 
املوظفني لالطالع عليها وتبويبها، 
وان الوقت لم يكن كافيا لتضمن 
صحيفة االستجواب املزيد واملزيد 
منها، مرجئا ذلك الى فترة مناسبة، 
واضاف ان الكويت لم تعد تتحمل 
مثل هذه التج���اوزات والتالعب 
مبقدرات املواطنني، وحان الوقت 
ليتحمل كل مسؤول نتائج أعماله، 
وليعلم اجلميع ان هناك مجلس 
أمة يضم نوابا أقسموا على حماية 
هذا الوطن والذود عنه، وان األمانة 
وشرف املسؤولية تقتضي ان يتم 
مراقبة السلطة التنفيذية ملنع أية 
انحرافات أو جتاوز على القانون، 
ويجب القيام بالعمل وفق مسطرة 
يكون اطارها ع���دم التفرقة بني 
املواطنني واملساواة فيما بينهم 
واحلفاظ على حقوقهم، مش���يرا 
الى انه انتهى زم���ن »إذا حبتك 

عيني ما ضامك الدهر«.

تاريخ نقله؟ وهل مت التحقيق في 
ش���كاوى مع املذكور اثناء عمله 
في دور الرعاية االجتماعية وما 
عدد ه���ذه الش���كاوى وفحواها 
ومضمونها؟ هل صدرت عقوبة 
بحق املذك���ور اثناء وجوده في 
دار احلضانة وما هذه العقوبة؟ 
وما اسباب نقل املذكور من ادارة 
تفتي���ش العمل ال���ى ادارة عمل 
حولي وتاريخ النقل؟ ما القسم 
الذي بش���ار به املذكور في ادارة 
عمل حولي وتاريخ تسلمه للعمل؟ 
ما تاريخ ندب س���كرتير املدير 
لرئاسة قسم حفظ املستندات؟ 
وهل تنطبق على سكرتير مدير 
ادارة حولي ش���روط الترشيح 
التاريخ  القسم في ذلك  لرئاسة 
وهل يوجد اح���ق منه في ادارة 
عمل حول���ي واالدارات االخرى 

حذر عضو مجلس األمة النائب 
الوعالن وزير األش���غال  مبارك 
العامة د.فاضل صفر من مترير 
معامالت للنواب وبعض املتنفذين 
لالحتماء بهم من صعوده للمنصة، 
مؤك���دا ان جميع هذه احملاوالت 
مكشوفة ويتم رصدها أوال بأول، 
ولن تفيده بشيء ألن اخليارات 
أمام���ه إم���ا الصع���ود للمنصة 
أو االس���تقالة ومن ثم املالحقة 
القضائية في حالة االستقالة على 
جميع التجاوزات وانتهاك القانون 

وتطبيقه بانتقائية.
وقال الوعالن انه يس���تغرب 
من احملاوالت املس���تميتة لصفر 
في التمس���ك بالكرسي رغم انه 
يعلم يقينا ان جميع التجاوزات 
في وزارته باعتباره املس���ؤول 
األول عنه���ا تكفي إلقالة الوزارة 
بأكملها وليس هو فقط، وان هناك 
العديد من املفاجآت التي سيهتز 
لها ويتصبب عرقا عندما يصعد 
ملنص���ة االس���تجواب حتت قبة 

وجه النائب د.يوسف الزلزلة 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي، اكد فيه 
ان ادارة العمل في وزارة الشؤون 
لها اهمية ولكن هي ايضا موقع 
النتشار الفساد ان لم يتم ضبطها 
باملخلصني من ابناء هذا الوطن، 
ولعل السوابق الكثيرة ملثل هذه 
االدارات في قضايا الفساد االداري 
كثيرة جدا وال تكاد حتصى الى 
التي  الكثيرة  الش���كاوى  جانب 
يسجلها املوظفون املخلصون في 
هذه االدارات ضد بعض املسؤولني 
في مثل هذه االدارات، متسائال: هل 
مت نقل سكرتير مدير ادارة عمل 
حولي من دار احلضانة العائلية 
التابعة لدور الرعاية االجتماعية 
الى قطاع العمل وما االدارة التي 
نقل اليها؟ وما اسباب نقله وما 

مبارك الوعالن

د.يوسف الزلزلة

الصرعاوي يطالب بتسليم
قاعات األفراح لـ »الشؤون«

انه ومن واقع السؤال البرملاني 
لوزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل بتاري���خ 2009/7/14 
والذي نسجل له هذه الشفافية 
واملصداقية باالجابة عن السؤال 
حيث افاد بأنه حتى تاريخه لم 
تتسلم الوزارة ايا من قاعات 
االفراح مكتفية باالشراف عليها 
فقط، مم���ا يعد مخالفة لقرار 
مجلس ال���وزراء وقرار وزير 
الشؤون واالجتماعية والعمل 
اليهما اعاله وذلك في  املشار 
ظل تزايد ورود املعلومات حول 
بعض اوجه االس���تغالل غير 
الس���ليم لهذه القاعات، االمر 
ال���ذي بناء علي���ه مت توجيه 

سؤال برملاني .

النائ���ب ع���ادل  اوض���ح 
انه عند احلديث  الصرعاوي 
ع���ن قاعات االحتف���االت في 
املناطق السكنية يجب الوقوف 
تقديرا واعتزازا للعمل اخليري 
بالكويت والقائمني عليه منذ 
القدم حيث ان الكويتيني جبلوا 
عل���ى العمل اخليري س���واء 
بالداخل او باخلارج، وما قاعات 
املناطق السكنية  االفراح في 
اال اح���د اوجه العمل اخليري 
بالكويت مسجلني تقديرنا ملن 
بادروا باستحداث هذا العمل 
اخليري مرسخني دعائمه في 
املجتمع الكويتي سائال املولى 
سبحانه وتعالى ان يجزيهم 
خير اجل���زاء وان يجعل هذا 
العمل في ميزان حسناتهم يوم 

العرض عليه.
وقال الصرعاوي في تصريح 
صحافي انه مع مرور الوقت 
حدثت بعض املمارسات التي 
من ش���أنها ان تسيء الى هذا 
الذي ارس���ى  العمل اخليري 
دعائمه الرجال االوائل، حيث 
انه وف���ق املعلومات املتاحة 
كان���ت هن���اك بع���ض اوجه 
السليم لهذه  االستغالل غير 
القاعات والتي قد تكون بشكل 
فردي اال انها بالنهاية تخدش 
هذا العمل اخليري، مشيرا الى 

الخرينج: »البلدية« و»الزراعة« وراء تأخير توزيع الحظائر
براءة »مطران الـ 5« و»رشايدة الـ 4« من الفرعيات

المال لوزير النفط: ما سبب عدم حصول 
بعض رؤساء الفرق على الدرجة 18؟

»لجنة مشرف« بحثت تقرير الحكومة

هايف: معاقبة شركات االتصاالت لتسريب البيانات

الطبطبائي لبناء موقف سيارات لطلبة الجامعة

»ذوي االحتياجات الخاصة« ترفع تقريرها األربعاء

اكد النائب مبارك اخلرين���ج ان الهيئة العامة 
لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية منذ اكثر من 
عامني لم توزع حظائر املاشية واالغنام التي يقدر 
عددها 1500 قسيمة الى اهلها من املواطنني برغم 

اإلعالن عنها في الصحف اليومية.
واوضح ان املواطن���ني ال ميلكون اال االنتظار 
بعد ان ضاقت بهم الس���بل وهناك عدد منهم تكبد 
مس���ؤولية كبيرة في شراء قطيع من املاشية في 
حني ان احلكومة اعلنت عن اسمه ولكن لم يتسلم 

شيئا حتى هذه اللحظة، وناشد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد حتقيق مطالب اهل 
القسائم الذين استوفوا كل الشروط وطبقت عليهم 
القوانني بشكل هادف وحصلوا على القسائم ولكن 
على الورق فقط، موضحا ان وزير البلدية وقياديي 
هيئة الزراعة عليهم املسؤولية في توزيع القسائم 
بعيدا عن الروت���ني والبيروقراطية وان ينصفوا 
اهل القسائم وان عددهم 1500 ومت نشر اسمائهم 

باجلريدة الرسمية.

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
عبد الناصر خريبط وأمانة سر هشام سماحة ببراءة 
جميع املتهمني في دعوى فرعيات قبيلة »املطران« 
املتهم فيها تسعة متهمني من تهمة إجراء انتخابات 
فرعية للقبيلة. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني 
تهمة تنظيم انتخابات فرعية بصورة غير رسمية 
قبل امليعاد احملدد إلجراء انتخابات أعضاء مجلس 
األمة 2009 بغرض اختيار ممثل عن قبيلة »مطير« 
عن الدائرة االنتخابية اخلامسة للترشح لعضوية 
مجلس األمة، وذلك بأن دعوا إليها واش����تركوا في 

إجرائها ورش����ح كل منهم نفسه فيها واتخذ كل من 
املتهمني األول والثاني والثالث من مسكنه مقرا إلجرائها 
واالقتراع فيها. كما قضت احملكمة برئاسة املستشار 
وائل العتيقي وأمانة سر علي العبد الهادي ببراءة 23 
مواطنا من أبناء قبيلة الرشايدة منهم النواب على 
الدقباسي ومبارك اخلرينج وسعد اخلنفور وشعيب 
املويزري من إجراء انتخابات فرعية للقبيلة. كانت 
النيابة العامة قد أس����ندت للمتهم����ني تهمة تنظيم 
انتخابات فرعية الختيار أحد أبناء قبيلتهم لتمثيلهم 
في البرملان إال أن املتهمني أنكروا أمام النيابة التهم 

املوجهة إليهم.

خالل الفترة م���ن يناير 2006 
وحتى تاريخه درجات اضافية 
عل���ى درج���ات االختب���ارات 
واملقابالت الشخصية ولم يتم 
منحها للمتقدمني اآلخرين مما 
يع���د مخالف���ة صريحة لنص 

املادتني 41 و29 من الدستور؟
وااللية التي يتم على اساسها 
املقبول���ني للعمل على  توزيع 
قطاعات املؤسس���ة والشركات 
التفضل  له���ا؟ م���ع  التابع���ة 
بتزويدي باآللية املعتمدة لالعالن 

املوحد؟
ثالثا: هل مت تطبيق القرار رقم 
3 لسنة 2005 مع تزويدنا بتاريخ 
تطبيقه في شركة ناقالت النفط 
مع ذكر االسماء والتواريخ لكل 
من طبق عليهم القرار السالف 

الذكر؟
وهل مت تطبيق القرار على 
حملة الشهادات البحرية العاملني 
على ظهر الناقالت بشركة ناقالت 
النفط الذين مت نقلهم للعمل لدى 
ادارة الشركة مع ذكر اسمائهم 
وتاريخ تطبيقه كل على حدة؟

الشركة، فلماذا ال يكون التقييم 
من قبل الش���ركة مباشرة على 
الدرجة 18 حتى تؤكد املؤسسة 
هذا التقييم، مع العلم أن سنوات 
خدمتهم وخبراتهم تفوق غيرهم 
من اقرانهم في الشركات النفطية 

االخرى؟
ثاني���ا: ه���ل مت من���ح ابناء 
القيادي���ني املتقدمني للعمل في 
البترول وشركاتها  مؤسس���ة 
التابع���ة م���ن خ���الل اعالنات 
التوظيف في الصحف اليومية 

العمير على اهمية اجناز ديوان 
التحقيق في  احملاس���بة تقرير 
الفحم املكلس���ن خصوصا بعد 
موافق���ة املجلس عل���ى تكليف 
ديوان احملاس���بة في اجناز هذا 

التقرير.
وق���ال العمير ف���ي تصريح 
اننا نتمس���ك بأهمية  صحافي 
امتام هذا التقرير خصوصا بعد 
ان تفحص جمي���ع الوثائق من 
قبل ديوان احملاسبة خصوصا ان 
جلنة التحقيق في الفحم املكلسن 
البرملانية ل���م تنته من التقرير 
النهائي وليس بصحيح ما يتردد 

حول اجناز هذا التقرير.
واضاف العمير ان ما يتعلق 
بقضية تض���ارب املصالح فإن 
الهدف اساس���ا من تشكيل هذه 

اللجنة هو ان تنظر مبدى تضارب 
التأسيس والذي  املصالح بعقد 
مت حتويله من القطاع العام الى 
القطاع اخلاص، موضحا ان جلنة 
التحقيق البرملانية كانت تفحص 
مدى تض���ارب املصالح لبعض 
النواب في هذا املش���روع وهذه 
االجراءات ولم يكن رئيس مجلس 
االمة جاس���م اخلرافي طرفا في 
هذا املوضوع الس���يما انه حتى 
في االج���زاء الت���ي مت اجنازها 
من هذا التقرير ل���م يذكر فيها 
تضارب مصالح رئيس مجلس 
االمة مع هذا املشروع خصوصا 
ان عقد التأسيس لم يكن رئيس 
مجلس االم���ة طرفا فيه وليس 
ضمن الشركاء التي رست عليهم 

املناقصة.

وجه النائب صالح املال سؤاال 
لوزير النفط واالعالم الش���يخ 

احمد العبداهلل جاء فيه:
اوال:ما س���بب عدم حصول 
بعض رؤساء الفرق في شركة 
البترولية  الكيماويات  صناعة 
على درج���ة 18، وذلك اس���وة 
بزمالئه���م بنفس الش���ركة في 
القطاعني الفني واالداري، وكذلك 
اس���وة بزمالئهم ممن يحملون 
نفس املسمى الوظيفي بالشركات 

النفطية االخرى؟
ومبا انه مت تسكني املديرين 
على درجة 20، وكذلك تس���كني 
اجلامعيني على درجة 16 الذين 
يتبعون رؤساء الفرق على درجة 
17، فلماذا لم يتم رفع رؤس���اء 
الفرق الذين مازالوا على الدرجة 

17 الى الدرجة 18؟
التقييم االولي  وملاذا يكون 
لهؤالء العاملني من قبل الشركة 
على الدرجة 17 والتقييم النهائي 
من قبل املؤسس���ة على نفس 
الدرجة، حيث ان املؤسسة غالبا 
ما تؤيد التقييم املرسل من قبل 

اكد امني س���ر مجلس االمة 
وعضو جلنة التحقيق البرملانية 
في »الفحم املكلسن«، التي صدر 
قرار من املجلس بالغائها، النائب 
دليهي الهاجري ان قرار االلغاء 
سابقة لم نكن نتمنى ان حتدث، 
اال ان اعضاءها احترموا هذا القرار 
الذي جاء بأغلبية االصوات داخل 

قاعة عبداهلل السالم.
اضاف في رده على اس���ئلة 
الصحفايني امس ان زج اس���م 
الرئيس اخلراف���ي من قبل احد 
االعضاء يسأل عنه النائب الذي 
حتدث بهذا االمر، وهو مسؤول 
عن تصريحاته، مؤكدا ان اللجنة 

لم تبحث هذا املوضوع.
ونفى الهاجري ان تكون اللجنة 
تطرقت خالل نقاشاتها الى رئيس 
املجلس او عائلة اخلرافي التي 
نكن لها كل التقدير واالحترام، كما 
اكد ان مسودة التقرير لم تتضمن 

شيئا حول عائلة اخلرافي.
التقرير  واوضح ان مسودة 
تضمنت توصية بسحب املشروع 
لكن لم يتم التصويت عليها داخل 
اللجنة، وكان مقررا عرض هذا 
املقترح على اجتماع اللجنة في 
23 ديسمبر املقبل، اال ان املجلس 
ارتأى حتويل هذه القضية الى 

ديوان احملاسبة.
من جانبه شدد النائب د.علي 

اجتمعت جلنة التحقيق في حادثة مش����رف مع اللجنة املش����كلة من قبل مجلس الوزراء وتباحثت في 
التقرير الصادر عنها في قرابة اخلمس س����اعات يوم اخلمي����س املاضي. وقال عضو اللجنة النائب دليهي 
الهاجري ان اللجنة اس����تمعت الى التقرير اخلتامي الذي رفع الى مجلس الوزراء، مبينا ان اعضاء اللجنة 
الوزارية حققوا مع اجلهات الرس����مية ومع املكتب االستشاري االش����رافي ومع املقاول ومع الوزارة. واكد 
الهاج����ري ان اللجنة الوزارية رفعت تقريرها الى الوزارة ومت حتويل بعض االش����خاص الى النيابة وفق 
توصيات اللجنة الوزارية، مش����يرا الى ان جلنة التحقيق البرملانية س����تصدر تقريرها خالل ش����هر وذلك 

باالستعانة باللجنة الوزارية.

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون باضافة 
مادة جديدة برقم 2 مكرر الى القانون رقم 9 لسنة 
2001 بشأن اساءة اس���تعمال اجهزة االتصاالت 
الهاتفي���ة واجهزة التنصت وج���اء في االقتراح 
بالقانون: تضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 
املشار اليه مادة جديدة برقم 2 مكرر نصها كالتالي: 
»كل ش���ركة تعمل في مجال االتصاالت الهاتفية 

اعطت للغير بأي صورة كانت ومن دون أمر من 
احملكمة املختصة بيانات تكون قد حصلت عليها 
مبناسبة مباشرتها لنشاطها تعاقب بغرامة ال تزيد 
على عشرين الف دينار، كما يعاقب كل من اعطى 
هذه البيانات من العاملني بالشركة باحلبس مدة 
ال جتاوز سنة او بغرامة ال تزيد على ألف دينار 

أو باحدى هاتني العقوبتني«.

ق���دم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحني برغبة جاء في االول: العمل على س���رعة بناء مواقف 
الس���يارات متعددة االدوار وذات طاقة استيعابية كبيرة للطلبة مكان املواقف احلالية داخل سور 

اجلامعة والتي ال تتسع اال لعدد محدود من سيارات الطلبة.
وجاء ف���ي اقتراحه الثاني: نظرا للضيق واالزعاج الذي يتعرض له املواطنون س���كان منطقة 
اخلالدية بسبب تواجد منطقة العاصمة التعليمية، لذا فإنني اتقدم باقتراح برغبةاللعمل على نقل 
منطقة العاصمة التعليمية من منطقة اخلالدية الى منطقة اخرى، وتخصيص املبنى احلالي اخلاص 

مبنطقة العاصمة التعليمية كمبنى مدرسة ثانوية بنات حلاجة املنطقة املاسة اليها.

اجتمعت جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة يوم 
امس بحضور جميع اعضائها ملناقشة املقترحات 

املقدمة من النواب.
وقال النائ���ب ناجي العبداله���ادي ان اللجنة 
ارت���أت ان يوم االربعاء املقبل س���يكون لالنتهاء 

من رفع تقريره���ا النهائي للمجلس القرار قانون 
ذوي االعاقة في جلس���ة 3 ديسمبر املقبل، مشيرا 
الى ان���ه يراعي جميع احتياجات املعاقني واولياء 
امورهم بعد االس���تماع جلميع وجهات النظر من 

اجلهات املعنية.

صالح املال

عادل الصرعاوي

د. علي العميردليهي الهاجري

يعق���د نائب رئيس مجل���س االمة عبداهلل 
الرومي غدا مؤمترا صحافيا في قاعة االحتفاالت 
الكبرى مببنى مجلس االمة وذلك مبناس���بة 
انعقاد االجتماع الثالث لرؤساء مجالس الشورى 
والنواب والوطني واالمة بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية حيث يعقد في الكويت 

خالل الفترة من 6 الى 2009/12/7.

الرومي يعقد غدًا مؤتمرًا صحافيًا

الهاجري: قرار إلغاء لجنة »المكلسن«
سابقة لم نكن نتمنى حدوثها

العمير لسرعة إنجاز »الديوان« لتقرير الفحص


