
مجلساألمــــــة االربعاء
27  يناير 2010

مؤمن المصري6
قضت محكمة اجلنايات أمس برئاسة املستشار 
عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي ببراءة النائب 
خالد السلطان في الدعوى املقامة ضده من احملامية 
فوزية الصباح حول تصريحاته اثناء حملته االنتخابية 

التي اتهمته فيها باإلساءة الى األسرة احلاكمة.

براءة خالد السلطان 
من اإلساءة لألسرة الحاكمة النائ���ب عدن���ان املطوع  ق���دم 

اقتراح���ا برغبة بش���أن العمل على 
قي���ام اجلهات احلكومي���ة بتطبيق 
البصمة اإللكترونية  مشروع نظام 
والعمل به وتفعيله على نطاق واسع 
من خ���ال: توفير وجتهيز األجهزة 
اخلاصة بالبصمة اإللكترونية بكل 

أنواعها للجهات ذات الصلة، وتسجيل 
وتخزين البيانات اخلاصة بالصفة 
التعريفية للفرد على النحو املتقدم 
البيان، استخدام البصمة اإللكترونية 
كمستند لتعريف الشخصية في جميع 
املنافذ احلدودي���ة البرية واجلوية 

والبحرية.

المطوع الستخدام البصمة اإللكترونية كمستند لتعريف الشخصية

المسلم: »المرافق« أقرت تأسيس شركات مساهمة لبناء 
محطات الكهرباء وتحسين األداء وتوزيع الثروة على المواطنين

البراك: لجنة المعاقين تجتمع األحد بحضور 5 وزراء
وّجه تهنئة بعودة الشيخ سالم العلي

االحتياجات اخلدماتية، 
موضحا انه اضيف انشاء 
شركات لتحسني االداء 
الثروات على  وتوزيع 
املواطنني بانشاء شركات 
بنسبة 50% اكتتابا عاما 
و24% تباع باملزاد العلني 
وتؤول اموالها خلزينة 
الدولة و26% للحكومة 

لادارة. 
وكشف املسلم ان ما 
حص����ل بانقطاع التيار 
الكهربائ����ي مبنطق����ة 
اجله����راء امر مؤلم مما يدل على مش����كلة 
الكهرب����اء املزمن����ة والتي ورطتن����ا فيها 

احلكومات املتعاقبة.
وبنينّ املس����لم ان ما قدم من قبل النواب 
يؤدي حلل جذري لهذه االش����كالية وتابع: 

امل����دارس واملرافق  في 
احلكومية. 

وم����ن جه����ة اخرى 
ناقشت اللجنة اقتراحني 
بقانون����ني فيما يتعلق 
بانتش����ار الع����زاب في 
منطقة خيط����ان وحل 
االش����كالية ف����ي ه����ذا 
اللجنة  الشأن وانتهت 
الستدعاء اجلهات ذات 
الش����أن لدراس����ة هذه 
املشكلة. واشار املسلم 
ال����ى ان اللجنة اقرت 3 

اقتراحات بقوانني لتأسيس شركات كويتية 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه، مشيرا اهمية هذا 
املقترح كنهج للمجلس ميارس من خاله 
دوره ملعاجلة القصور التش����ريعي بسبب 

سنحرص على ان تعرض هذه القوانني في 
اجللسة املقبلة، مؤكدا ان اللجنة حريصة 
ومجموعة م����ن النواب على اس����تعجاله 
واجنازه. وتقدم املس����لم بالش����كر لوزير 
الكهرباء للموافقة على هذا القانون، معبرا 
عن امله بتعاون احلكومة بالتنفيذ وانشاء 
هذه الشركات لتغطية النقص في اخلدمات، 
مضيفا ان هذه القضايا مدرجة ضمن خطة 
التنمية. وش����دد املس����لم على ضرورة ان 
تس����تعجل احلكومة في املوافقة على هذه 
القوانني وانشاء مصاف ومدن للعمال الخراج 
العمالة من املساكن اخلاصة وكذلك اخلدمات 

االساسية التي يحتاجها البلد.
ومتنى املس����لم ان يوافق املجلس على 
هذه القوانني لتافي القصور املزمن في بلد 
ال ينبغي وجود قصور فيه وفقا ملا حباه 
اهلل من خيرات وثروات وما ينبغي عليه 

من واجبات دستورية لهذا الشعب.

اجتمع����ت جلنة املراف����ق العامة امس 
اقتراحات بقانون  ملناقش����ة مجموعة من 

وبرغبة وذلك في اجتماعها اخلامس.
وقال مقرر اللجنة النائب د.فيصل املسلم 
انه مت اق����رار 115 اقتراحا برغبة مبختلف 
القضايا التي تتعلق باملرافق العامة واحالتها 
للحكومة. وعبر املسلم عن امله ان يكون 
هناك جتاوب وتفاعل مع هذا االمر، الفتا الى 
ان ملس����ناه بهذه اللجنة او بقية اللجان أن 
جميع االقتراحات برغبة ال تعيرها احلكومة 

اي اهتمام وال ترد ردودا ايجابية.
وأوضح املس����لم فيما يتعلق باقتراح 
إلنش����اء ابراج االتصاالت وأعمدة الكهرباء 
ُيثار حولها أنها تؤدي ألضرار صحية ارتأت 
اللجنة اس����تدعاء جميع اجلهات املختصة 
لدراسة االمر واس����تبيان مدى خطورتها 
والوقوف على حقيقة االشاعات انها تسبب 
امراضا خط����رة وخاصة ابراج االتصاالت 

وجه رئيس جلنة ش����ؤون املعاقني البرملانية النائب مسلم البراك 
الدعوة خلمس����ة وزراء حلضور اجتماع اللجنة االحد املقبل ملناقشة 
التعديات احلكومية املقدمة على قانون »املعاقني« متهيدا لانتهاء من 

التقرير ومناقشته في جلسة الثاني من فبراير املقبل.
ومتنى البراك أن تكون هناك ارادة حكومية ونيابية القرار قانون 
املعاقني املهم واخلطير في جلسة الثاثاء القادم الثاني من فبراير املقبل، 
خصوص����ا وان هذا التقرير التكميلي مدرج على جدول االعمال. وقال 
البراك ان اللجنة وجهت الدعوة خلمسة وزراء حلضور اجتماع اللجنة 
االحد القادم وهم وزراء املالية والتربية والصحة والشؤون االجتماعية 
والعمل والدولة لشؤون مجلس الوزراء ملناقشة التعديات احلكومية 
والنظر فيها، مشيرا الى ان اللجنة وجهت الدعوة كذلك جلميع اعضاء 
مجلس األمة للوصول إلى نتائج مهمة وسريعة بخصوص اقرار هذا 
القانون. وعلى صعيد حكم احملكمة ببراءته قال البراك انه اليوم )امس( 

كسب قضية اخرى مرفوعة من احد الكتاب وتعويضا مببلغ 5001 دينار 
ضد احدى الصحف وطل����ب البراك برفع مبلغ التعويض الى 20 ألفا. 
وق����ال البراك ان هذا املبلغ يؤك����د بصرف النظر عن قيمته عدم صدق 
االراء التي قيلت امام النيابة مخصصا جزءا من هذا املبلغ حلفل غداء 
للصحافيني البرملانيني، مؤكدا ان كل شيك سيصدر لصاحله بتعويض 

سيكون هناك جزء منه حلفل غداء للصحافيني.
ومتنى البراك دوام اخلير لهذا البلد مهنئا الكويت بعودة سمو الشيخ 
س����الم العلي ساملا معافى لتكتمل فرحة الشعب الكويتي، موضحا ان 
الكويت في شهر الفرح بالعيد الوطني والتحرير وتزامنا هذان العيدين 
بتنفيذ حكم اإلعدام في حق املقبور علي حس����ن املجيد الذي اعتقد في 
يوم من االيام بأنه حاكم للكويت. واعرب عن اعتزازه وفرحه بتساقط 
الرموز العفنة من النظام السابق من خال القضاء العراقي فهي نهاية 

الظاملني وزمرة الظلم من النظام العراقي املقبور.

استدعاء الجهات المختصة لدراسة أثر إنشاء أبراج االتصاالت وأعمدة الكهرباء على الصحة

مسلم البراك

عسكر العنزي

الصيفي مبارك الصيفي

عسكر يقترح تثمين بيوت التركيب 
في العمرية قطعة 5 وخيطان قطعة 10

النائب عس����كر العنزي  تقدم 
باقت����راح برغبة لتثم����ني بيوت 
التركيب ف����ي القطعة 5 مبنطقة 
العمري����ة، والقطع����ة 10 مبنطقة 
خيط����ان، وقال ف����ي اقتراحه ان 
الدولة نفذت منذ نحو 40 س����نة 
وحدات سكنية مت بناؤها بطريقة 
االلواح اخلرسانية اجلاهزة »بيوت 
التركي����ب« في منطق����ة العمرية 
القطعة 5 ومنطقة خيطان القطعة 
10، ويعاني اهالي هاتني القطعتني 
معاناة طويلة، اذ بالرغم من صغر 
مس����احة بيوتهم، فإنها قد باتت 
متهالكة وآيلة للس����قوط بسبب 
استحالة اجراء اي عمليات توسعة 
او صيانة شاملة ملبانيها، مشيرا الى 
انه سبق وان شكلت جلان مشتركة 
تضم ممثلني لكل اجلهات املعنية 
لدراس����ة هذه احلالة االس����كانية 
النادرة والفريدة في الكويت، ولكن 
جاءت االقتراحات كلها ترقيعية ولم 
تصل ال����ى حل جذري عبر تثمني 

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤاال لوزير النفط ووزير 
اإلعام الشيخ أحمد العبداهلل تساءل فيه: هل هناك جلنة مختصة 
إلجازة النصوص في اذاعة القرآن الكرمي يرجى موافاتنا بأس���ماء 
اعضاء اللجنة م���ع مؤهاتهم وتزويدنا مبحاضر اجتماعاتهم لعام 
2009، طالبا تزويده بنسخ حلقات برنامج »واحة املستمعني« على 
أش���رطة CD لشهري نوفمبر وديس���مبر 2009 كاملة، ومدير اذاعة 
القرآن الكرمي ال يحضر الى عمله اال بعد صاة الظهر ومنذ سنوات، 
ملاذا الس���كوت عن مثل هذه التصرفات املخلة بالعمل الذي أدى الى 
استهتار املوظفني وعدم التزامهم في عملهم في هذه االدارة؟ كيف يتم 
صرف املكافأة املالية عن شهر أكتوبر 2009 ملخرج برنامج »تباشير 
الصباح« والذي يذاع على الهواء مباش���رة، مع العلم انه كان خارج 
الباد ملدة 15 يوما خال ذلك الشهر؟ ويرجى تزويدي بأسماء جميع 
العاملني في البرامج التس���جيلية وجنسياتهم ومؤهاتهم العلمية 

وذلك لألعوام 2007 � 2008 � 2009.

هذه البيوت واالستفادة من موقعها 
ببناء وحدات سكنية جديدة.

ونص اقتراح عس����كر على ان 
»تثمني الوحدات السكنية التي مت 
بناؤها بطريقة األلواح اخلرسانية 
اجلاه����زة )بي����وت التركيب( في 
منطقة العمرية القطعة 5 ومنطقة 
خيطان القطعة 10، وتستفيد الهيئة 
العامة لاسكان من موقع القطعتني 

لبن����اء وحدات س����كنية بطريقة 
االرض والقرض، مع منح سكان 
القطعتني االولوية في اعادة السكن 
في قطعته����م عند اعادة توزيعها 
مبساحة جديدة مقدارها 400 متر 

مربع«.
واكد عس����كر انه سيتابع هذا 
االقت����راح حتى وصوله الى قاعة 
عبداهلل الس����الم بغية التصويت 
علي����ه باملوافقة، مش����يرا الى انه 
سبق وان حتدث مع نائب رئيس 
الوزراء ووزير االسكان الشيخ احمد 
الفهد، الذي ابدى تفهما كبيرا جتاه 
املوضوع، واكد حرصه الشديد على 
البيوت  وضع حل شامل ملشكلة 
اخلرسانية التي شيدت في فترة 
وزمان مختلف عن الزمان احلالي 
ول����م تعد مائمة ال م����ن الناحية 
الدميوغرافي����ة وال االجتماعي����ة 
لسكن االس����رة الكويتية، في ظل 
ضيق مساحتها وتهالكها وصعوبة 

ترميمها.

الصيفي: هل هناك لجنة مختصة
إلجازة النصوص في إذاعة القرآن الكريم؟

د.فيصل املسلم


