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الطاحوس واملطر حلل تسرب غاز األحمدي وتلوث أم الهيمان
أعلن رئي����س اللجنة البيئية 
النائ����ب د.حمد املط����ر ان اللجنة 
ستقوم بجولة ميدانية الى بيوت 
االحمدي التي تسرب منها الغاز، 
مش����يرا الى ان وجود معلومات 
خطيرة تتعلق بتسرب الغاز وهناك 

من يطمطم املوضوع.
ف����ي تصريح  وق����ال املط����ر 
للصحافيني اجتمعت اللجنة البيئية 
امس ووضعت اولوياتها وستطلب 
من املجلس استكمال اكثر من جلنة 
حتقيق ابرزها جلنة تسرب الغاز 
باالضافة الى التعويضات البيئية 

وام الهيمان وام القواطي.
وبني املطر ان مشكلة تلوث ام 
الهيمان س����تطرح بقوة وسنقوم 
باس����تدعاء الهيئة العامة للبيئة 
اما في ملف ام القواطي فسنقوم 
باستدعاء وزير الدفاع والتعويضات 
البيئية مسؤوليتها خاضعة لوزير 

النفط.
وذكر املطر ان احتمالية تشكيل 
جلنة مشتركة بني جلنتي البيئة 

انها ال تهتم بارواح الناس وعدم 
التعامل بجدية مع ملفي ام الهيمان 
واالحمدي لن يعفي اي طرف في 

احلكومة من املساءلة.
وفي شان اخر اكد الطاحوس 
انه م����ن حق اي نائ����ب ان يقدم 
االستجواب ومن حقنا ان نستمع 
الى محاور االستجواب ووفق ما 
ذكر وزير االعالم ان رئيس الوزراء 
سيصعد املنصة في جلسة علنية 
والنائب صالح عاشور لم ينسق 

معنا.
وشن الطاحوس هجوما قويا 
على وزي����ر املالية رئيس مجلس 
اخلدمة املدنية مصطفى الشمالي، 
واصفا اياه بالشخص الذي ال يدرك 
شيئا وال ميتلك قراره وهو رجل 
الطاحوس تعيني  مسير. واعتبر 
الشمالي في رئاسة مجلس اخلدمة 
املدنية استفزازا وتأزميا ال مسوغ 
له النه لن يجل����ب اال االصطدام 
واالزمات بني احلكومة والنقابات 

وعمال الكويت.

هو الدستور والقانون وان لم حتل 
قضية تلوث ام الهيمان وتسرب 
الغاز في االحمدي فسيسقط السقف 

على احلكومة.
وق����ال الطاحوس في تصريح 
للصحافيني اننا نعلن عن رسالة 
واضحة الى رئيس الوزراء والوزراء 
ايضا ان لم يصحح العبث في ام 
الهيمان واالحمدي فلن نقبل باي 

حلول ترقيعية.
وذكر الطاحوس ان ام الهيمان 
واالحمدي من امللفات التي بحثناها 
في السابق وقدمنا استجوابا الى 
رئيس الوزراء السابق بشأن التلوث 
في ام الهيمان وشكلت جلنة اعلنت 
عن جدول زمني لنقل املصانع ولم 
تؤدي عملها خشية اصحاب املصانع 

الذين انتهكوا قانون البيئة.
وخاط����ب الطاح����وس رئيس 
الوزراء: يا جاب����ر املبارك ما راح 
نقبل ان يستمر الوضع بهذا الشكل 
واللجنة العبثية التي شكلت بعد 
تس����رب الغاز في االحمدي يبدو 

واالسكان واردة خصوصا ان هناك 
اكث����ر من فكرة مطروحة بش����أن 
التعامل مع سكان ام الهيمان، فهناك 
من يرى ان التثمني هو احلل، وفريق 
آخر يفض����ل ايجاد بدائل لقاطني 

املنطقة.
م����ن جانبه ب����نينَّ النائب خالد 
الطاحوس ان سقفنا مع احلكومة 

خالد الطاحوسد.حمد املطر

الوسمي يستفسر من احلمود عن أسماء القيادات
األمنية احملالة للنيابة على خلفية قضية امليموني

الوسمي  النائب د. عبيد  وجه 
ع����ددا من األس����ئلة البرملانية الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية احمد احلمود جاء كالتالي: 
افاد وزير الداخلية الس����ابق جابر 
اخلالد امام جلنة التحقيق البرملانية 
املش����كلة في اعقاب مقتل املواطن 
الكويتي محمد غزاي امليموني بأنه 
قد تعرض لتضليل من قبل قيادات 
امنية بش����أن الواقعة، حيث ورد 
في التقرير حتت بند افادات وزير 
الداخلية وقيادات الوزارة ما يلي: 
ان بيان الوزارة االول عن احلادث 
اعد مبكتبه مبعرفة اللواء عبداهلل 
النواف ومعه مستش����ار قانوني، 
واعتم����د فيه على ما اس����تقى من 
معلومات، وقد اعدت � كما ذكرها 
مدير ادارة مباحث االحمدي والذي 
اشترك مع ادارة الشؤون القانونية 
واالعالم االمني في صياغة البيان 
� تبني بعد ذل����ك انها غير صادقة 

ومخالفة للواقع.
ان����ه فوجئ  الوزير  واض����اف 
باالخت����الف الكامل بني ما ورد في 
البيان وبني تقرير الطب الشرعي 
ال����ذي وصله من خالل اتصال من 
الفريق غازي العمر والذي ابلغه ان 
الوفاة بها شبهة جنائية، وبذلك عدل 
عما س����بق اعالنه كما مت تصحيح 
بيانات الداخلية حول الواقعة لتماثل 

احلقيقة املجردة.
ان ما ادخ����ل عليه من تضليل 
في املعلومات، كان بس����بب افتقار 
التواصل بني قيادات الوزارة، وهو 
ما يفيد بوج����ود خلل في بعضها 
وقصور ف����ي البعض اآلخر، االمر 
الذي طلب معه تشكيل اكثر من جلنة 
حتقيق، وسيتم اتخاذ االجراءات 
على ضوء م����ا تنتهي اليه اللجان 

من توصيات.
واضاف الوزير انه يبرئ ذمته 
امام اخلالق، انطالقا من ان واجبه 
اهانته  الكويتي ال  حماية الشعب 

او املساس بكرامته.
ال يخفى على اللجنة مع تقديره 
للعسكريني املوجودين انه يعمل في 
وزارة مترهلة حتتاج الى صيانة 
من جديد، ويشير الى ان ما حدث 
وقيادتها غائبة عن الوجود فال خير 
فيها، وانه بادر الى تقدمي استقالته 
لهذا السبب، اذ ال يستطيع ان يقود 
قيادة بقيادات على ما هي موجودة 
اآلن، وتس����اءل مستنكرا ما حدث: 
كيف تقع جرمية الساعة الواحدة 
والنصف ليال وهو وزير للداخلية 
وال علم له بها ويصل الى العلم بها 

من رسالة هاتفية؟

اشاد وكيل الشعبة البرملانية 
العضو عم����ار العجمي بالرعاية 
الس����امية الت����ي اواله����ا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بحضوره ورعايت����ه الجتماعات 
املؤمتر ال� 18 لالحت����اد البرملاني 

العربي.
وق����ال العجمي ف����ي تصريح 
صحافي بعد انتهاء اعمال املؤمتر 
اول من امس ان اخر مؤمتر برملاني 
عربي بهذا احلشد من التمثيل عقد 
في الكويت كان في عام 1981 ولذا 
انعقد  الذي  كانت ميزة املؤمت����ر 
بداية االس����بوع اجلاري انه يأتي 
بعد احداث الربيع العربي، مشيرا 
الى انه الول مرة في تاريخ االحتاد 
يك����ون التمثي����ل حقيقيا لبعض 
العربي����ة بعد ان كان  البرملانات 

التمثيل فيها صوريا.
واضاف العجم����ي ان نحو 18 
رئيس برملان عربي ش����اركوا في 
هذا املؤمتر وهو جتمع كبير من 

اجلنسية.
لذا، يرجى تزويدي باآلتي:

٭  ما النظام القانوني ملا يس����مى 
بالقي����د االمني من حيث اساس����ه 

القانوني ومعناه؟
٭  ما اجلهة او اجلهات املختصة 
بوضع ه����ذا النوع من القيود وما 
اجلهة او اجلهات املختصة برفعه، 

وما اساس ذلك في احلالتني؟
٭  ما االثر القانوني املترتب على 
وجود ه����ذه القيود على تعامالت 

الفئات املشار لها مع الدولة؟
٭  هل مين����ع وجود القيد االمني 
م����ن تلق����ي الرعاي����ة الصحية او 

التعليمية؟
٭ كم عدد االفراد املدرجة لهم قيود 
امنية من واقع سجالت الدولة لفئة 

غير محددي اجلنسية؟
٭  م����ا اآللية املتبع����ة لالعتراض 
على االدراج اخلاطئ للقيد االمني، 
وما اجلهة املختص����ة بتلقي هذه 
االعتراضات وبحثها والبت فيها؟

القرارات  ٭ نس����خة من جمي����ع 
التنظيمية الصادرة بشأن ما سبق، 
مع بيان تاريخ نشرها في اجلريدة 

الرسمية.
اما السؤال اخلامس فقد جاء كما 

يلي: يرجى تزويدي باآلتي:
٭ ك����م عدد ح����االت الوفيات غير 
اجلنائي����ة الثابت����ة في س����جالت 
ال����وزارة واملقي����دة حت����ت جرعة 
زائدة خالل الفترة من 2010/1/1 الى 
2010/12/31 والفترة من 2011/1/1 الى 

2011/12/31؟
٭ ك���م يبلغ عدد غير الكويتيني 
الصادرة اوام���ر بإبعادهم خالل 
الفترة من 2011/1/1 الى 2011/12/31 
وكم ع���دد املوقوف���ني الغراض 
تنفيذ اوامر االبعاد حتى تاريخ 
توجيه الس���ؤال وتاريخ ايقاف 

كل حالة؟
وجاء السؤال السادس كالتالي: 
نصت املادة 39 من قانون االنتخاب 
على: ويعلن رئيس اللجنة اسم 
العضو املنتخب، ويحرر محضر 
بنتيجة االنتخ���اب للدائرة من 
اصل وصورة يوقع عليه كل من 
رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان 
االصلية واعضاء اللجان احلاضرين 
ويرفق بأصل احملضر محاضر فرز 
اللجان االصلية واللجان الفرعية 
وترسل الى وزارة الداخلية. لذا، 

يرجى تزويدي باآلتي:
� م���ا النتائ���ج التفصيلي���ة 
النتخاب���ات مجل���س االم���ة في 
الفصول التشريعية الثاني عشر 

والثالث عشر والرابع عشر؟

القضايا املطروحة عالوة على لقاء 
مع رئيس مجلس الشعب املصري 
د.محمد سعد الكتاتني الذي كان 
لقاؤه فرصة للتعاون والتنسيق 
املشترك بني مجلس االمة الكويتي 
ومجلس الشعب املصري سواء على 

املستوى االقليمي او الدولي.
كم����ا جرى لقاء م����ع امني عام 
االحتاد البرملاني االسالمي محمود 
قليج وقد مت اس����تعراض نشاط 
االحت����اد وخطة االحت����اد حيال 

القضايا االسالمية.
واثنى العجمي على دور االمانة 
العامة ملجلس االمة والعاملني بها 
ونشاطها في هذا املؤمتر، مشيرا الى 
ان جهود العاملني الواضحة كانت 
محل ثناء املجتمعني وعلى رأسهم 
وفدا برملاني اجلزائر وقطر حيث 
اشادوا بحس����ن التنظيم واالدارة 
التي ميزت ه����ذا التجمع العربي 
الكبير وهو ما نقلوه له شخصيا 

اثناء توديعه لهم.

السودان والوضع في العراق ونبذ 
االرهاب والتصدي له.

وبني العجمي ان البيان اخلتامي 
تطرق ايضا الى دعم احلوار الوطني 
في البحرين واليمن وتونس اضافة 
الى عالقة االحتاد البرملاني العربي 
البرملانية كاالحتاد  مع املنظمات 
البرملاني الدولي وكذلك االسالمي 
وضرورة التنسيق البرملاني العربي 

املشترك في تلك املنظمات.
وقال العجمي ان البيان اخلتامي 
اشار الى كلمة رئيس مجلس االمة 
العربي  البرملاني  ورئس االحتاد 
احمد السعدون وما تضمنته كلمته 
من قضاي����ا عربية مختلفة كانت 
العجمي  محل اهتم����ام. واوضح 
ان الس����عدون التقى على هامش 
املؤمتر رئي����س االحتاد البرملاني 
الدولي عبدالواح����د الراضي ومت 
مناقش����ة دور االحت����اد البرملاني 
الدول����ي حي����ال قضاي����ا املنطقة 
العربية والتنس����يق حول مجمل 

املغادرة من واقع س����جالت دخول 
البالد واخلروج منها، مع تزويدي 
بصورة من اقامة املذكور وهل اوردت 

افادته في التحريات؟
٭ هل مت االستماع الفادات شقيق 
املتوف����ى من قب����ل املباحث حول 
البيانات التي اوردتها بشأن الواقعة 
وهل تضمنتها التحريات املقدمة من 

املباحث ان وجدت؟
٭  هل عثر في شقة املتوفى على 
كمبيالة صادرة للمتوفى، وهل مت 
استدعاء مصدر الكمبيالة، وما سبب 
ذلك، وهل مت االبالغ عن مفقودات من 
قبل ذوي املتوفى ملوجودات شقته، 

وهل مت تسجيل محضر بذلك؟
٭  هل مت استبدال ضابط الواقعة 
بآخر وهل مت القيام باجراءات جديدة 
في الواقعة وما اس����باب ذلك وهل 
قي����د الواقعة برقم جدي����د وملاذا، 
وهل ق����ام الضابط الالحق باتخاذ 
اجراءات مختلفة من استدعاءات او 
مراسالت او ضبطيات، وما هي؟ مع 
تزويدي بنسخ عن كل ما ذكر من 

واقع السجالت الرسمية.
٭  يرجى تزويدي بنسخ من جميع 
تقارير االدلة اجلنائية حول الواقعة 
مع بيان تاريخ احالة اجلثة للطب 
الشرعي وصورة من خطاب االحالة 
للنيابة العامة واملستندات املرفقة 
م����ع تقرير االحالة ان وجدت، وما 
املدة الزمنية التي استغرقها اعداد 
تقارير الطب الشرعي حول الواقعة 

وسبب ذلك؟
٭ هل تبني جله����ة التحريات اي 
معلومات جديدة بعد االحالة جلهة 
التحقيق، وما االجراءات التي قامت 

بها املباحث بشأنها ان وجدت؟
وفي سؤال ثالث للحمود جاء 
فيه: تعتبر االعمال اجلليلة معيارا 
الكتساب اجلنسية استنادا للمادة 
5 من القانون رقم 15 لس����نة 1959 
بشأن اجلنس����ية الكويتية والتي 
تن����ص على: اس����تثناء من احكام 
املادة السابقة، يجوز منح اجلنسية 
الكويتية مبرسوم بناء على عرض 
وزير  الداخلية ملن يأتي: اوال من 

ادى للبالد خدمات جليلة.
لذا يرجى تزويدي باآلتي: كشف 
بأسماء املجنسني وفقا لهذا املعيار 
خالل الفترة من 1990 حتى تاريخ 
توجيه هذا السؤال، كما يرجى بيان 
طبيعة االعمال التي كانت اساسا 
ملنح اجلنسية استنادا لهذا املعيار. 
وجاء سؤال الوس����مي الرابع كما 
يلي: درج بعض املس����ؤولني على 
استعمال مصطلح القيد االمني في 
املسائل املتعلقة مبراكز غير محددي 

ان وزارة الداخلي����ة تتبرأ مما 
حدث ومن ال يقوم بواجبه او يقصر 
يلقى جزاءه، ويكفيه انهم وضعوه 

في موقف محرج.
انه اذا تكشفت له حقيقة االمور 
ان هناك مواطنا تعرض للتعذيب 
والتعدي الذي انتهى بوفاته، فإن 
ذلك ميث����ل انته����اكا للكرامة غير 
مقبول، وقد اوفى بقس����مه وقدم 
استقالته خاصة وقد وضع بسبب 
غياب القيادات في موقع حرج وغير 

مبرر وغير مقبول.
لذا يرجى افادتي باآلتي: اسماء 
هؤالء القيادات ورتبهم العسكرية 
والقطاعات التي يتولون ادارتها او 
االشراف عليها، واالجراءات املتخذة 
بحقهم، ونسخة من قرار احالتهم 
للنيابة العامة ووقفهم عن العمل كما 
يقتضي القانون وذلك باعتبار ان 
االفعال التي نسبها الوزير السابق 
لهم تقيم شبهة كافية السنادتهم 
التزوي����ر ف����ي محررات رس����مية 
وتضليل العدالة وهي افعال مجرمة 
يعاقب عليها القانون، مع تزويدي 
بنسخ من القرارات واملراسالت التي 

متت بهذا اخلصوص.
وفي س����ؤال آخر من الوسمي 
للحمود، ج����اء كالتالي: ش����هدت 
منطقة اجلابرية في 25 اغسطس 
2011 وفاة املواطن الكويتي محمود 
البناي )32 عاما( مع توافر شبهات 
جنائية في مالبسات وفاته، كوجود 
اصابات عميقة برأس املتوفى، وقد 
مت تسجيل الواقعة بالقضية رقم 

85/2011 اجلابرية.
لذا، يرجى تزويدي باآلتي:

٭ نسخة من محضر قيد الواقعة في 
سجالت املخفر، واسم ضابط املخفر 
املناوب وقت احلادث واالجراءات 
امليدانية التي ق����ام بها بعد ورود 
البالغ واملخاطب����ات التي قام بها 
حينها جلهات االختصاص كاالدلة 
اجلنائية واجهزة التحقيق واملباحث 
مع بيان تواري����خ ومضمون تلك 

املخاطبات.
٭  هل قام الضابط املذكور باستدعاء 
اي شهود او مشتبه بهم الخذ اقوالهم 
وهل مت احتجازهم او احالتهم جلهة 
التحقيق او املباحث، مع تزويدي 
باملستندات الدالة على هذه البيانات 
من حجز واحالة وافراج من واقع 
التسجيالت الرس����مية، وهل كان 
من بني هؤالء حارس البناية مكان 
الواقعة وما تاريخ اخذ اقواله؟ واين 
افرغت هذه االقوال وهل تضمنتها 
محاضر مكتوبة وموقعة منه، وهل 
مت ابعاده او مغادرته البالد، وتاريخ 

البرملانيني بهذا املستوى مقارنة 
باملؤمترات السابقة ما اعطى زخما 
سياسيا واعالميا ملؤمتر الكويت وما 
نتج عنه من قرارات حاسمة لصالح 

الشأن العربي بشكل عام.
واوضح العجمي ان التوصيات 
التي اقرها مجلس االمة الكويتي 
حول سورية كانت محل ترحيب 
من الوف����ود املش����اركة بل كانت 
هناك اش����ارة واضحة من املؤمتر 
بالدعوة لالنتقال السلس للحكم 
وما يعني ذلك من مدلوالت بعدم 
ش����رعية النظام احلالي والدعوة 
الى اسقاطه وهو ما يتوافق ورؤية 

مجلس االمة الكويتي.
واشار العجمي الى ان املؤمتر 
تضم����ن ايضا فق����رة تقدمت بها 
الوفود اخلليجية برفض التدخالت 
الداخلية  الش����ؤون  االيرانية في 
اخلليجية باالضافة الى االوضاع 
العربية السيما القضية الفلسطينية 
القدس الشريف ووحدة  ومسألة 

د.عبيد الوسمي

عمار العجمي

العجمي: قرارات مؤمتر الكويت البرملاني حاسمة لصالح الشأن العربي
أشاد بجهود العاملني باملؤمتر البرملاني الـ 18 وجناحه الكبير

افادتي مبا يلي:
٭ عل����ى اي اس����اس مت من����ح 
ه����ذا املبنى للموظف����ني الذين 
كانوا تابع����ني لرئيس الوزراء 

السابق؟
٭ م����ا امله����ام والوظائف التي 
سيباش����رها هذا الطاقم والتي 
على اساسها تصرف لهم وزارة 

املالية مخصصات للرواتب؟
٭ ما صحة ان هذا الطاقم طلب 
مخصصات اضافية له بعشرة 
مالين دينار؟ واذا لم يصح فما 
التي مت توفيرها  املخصصات 

لهم؟

نظركم شرخا للوحدة الوطنية 
وضربا للنسيج املجتمع الواحد 

من عدمه؟
٭ هل تقدم نائ���ب املدير العام 
بش���كوى رس���مية لك���م بهذا 

اخلصوص؟
٭ ما االجراء ال���ذي اتخذمتوه 
بخصوص هذه الش���كوى وهل 
قمتم بفتح حتقيق رسمي بهذا 
اخلصوص من عدمه؟ وفي حال 
ع���دم القيام بذل���ك يرجى بيان 
االسباب التي حدت بكم لتجاهل 

الشكوى.
٭ وفي حالة صحة هذه الواقعة 
هل قمتم باصدار اي قرار بانهاء 
ندب املوظف املذكور من خاللكم 
مباشرة او من خالل وكيل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
بانهاء ندب املوظف املذكور خاصة 
بعد ورود الش���كوى وفي حالة 

وجود اي ق���رار ارجو تزويدي 
بصورة القرار.

٭ وما اسباب هذا القرار.

)بنات( في محافظة االحمدي 
ومبارك الكبي���ر وما تعانيه 
الطالبات من معاناة في ذهابهن 
الرئيسي في منطقة  للمعهد 
قرطبة ولرغبة الكثيرات من 
الطالبات في االلتحاق باملعهد 
الديني، لذا اقترح انشاء معهد 
دين���ي للبنات ف���ي محافظة 

االحمدي ومبارك الكبير.

املفوضني الثالثة من الكفاءات 
العريضة  املميزة واخلب����رات 
التي سيتمكن من انطالق الهيئة 
بالشكل الذي نرتضيه جميعا 
ويصب في مصلحة االقتصاد 
الوطن����ي وتنمي����ة مدخ����رات 
ان  العميري  املواطنني. واك����د 
وج����ود الثالثة سيس����اهم في 
دوران عجلة االقتصاد ويهيء 
الظروف لالنتعاش الذي يحقق 
التنمية التي يتطلع اليها املواطن 

الكويتي.

القيروان على الدائري الرابع 
لتسهيل دخول وخروج اهالي 

املنطقة منها واليها.
وف���ي اقت���راح اخ���ر قال 
العمي���ري: نظرا مل���ا يعانيه 
س���كان منطقة القادسية من 
الدخول  زح���ام وصعوب���ة 
واخل���روج خاصة في اوقات 
ال���ذروة أقترح عم���ل مدخل 
ملنطقة القادسية على طريق 
املغرب السريع لتسهيل عملية 

الدخول للمنطقة.

الطبطبائي يستفسر  من  الشمالي 
عن الطاقم الوظيفي لرئيس الوزراء السابق

هايف يسأل شهاب عن قيام 
مدير عام بإنهاء ندب موظف

ذياب يقترح إنشاء معهد ديني للبنات 
في األحمدي ومبارك الكبير

العمير يشيد بقرار تعيني هيئة أسواق املال

..ويسأل عن أسس تعيني هيئة أسواق املال
وجه النائب عبداللطيف العميري سؤاال برملانيا 
الى وزير التجارية والصناعة انس الصالح جاء 
كالتالي: صدر يوم 2012/3/5 مش����روع مرسوم 
من مجلس الوزراء بتس����مية ثالثة من مفوضي 
الهيئة مكان من مت تقرير انتهاء عضويتهم. وملا 
كانت املادة 10 من القانون رقم 2010/7 نصت على 
ان يصدر مرس����وم بذلك وملا كان املرسوم بناء 
على عرض وزي����ر التجارة والصناعة باعتباره 
مختصا بعرض االس����ماء، لذا يرجى االجابة عن 

االسئلة التالية:
تزويدنا بأسماء من متت تسميتهم مفوضني بهيئة 

اسواق املال وسيرتهم الذاتية. ومدى توافر شروط 
تعيني املف����وض من حيث االختصاص واخلبرة 
من تزويدنا باملس����تندات الدالة على ذلك سواء 
كانت شهادات خبرة ام شهادات علمية مرتبطة 
باالختصاصات ذات الصلة بالهيئة املنصوص عليه 
في املادة 7 من القانون. وبيان االسس واملعايير 
الفنية التي مت على اساس����ها اختيار املفوضني 
اجلدد. وهل مت ترش����يح اس����ماء اخرى ملجلس 
الوزراء خالف تلك االسماء من ذوي االختصاص 
واخلبرة، واذا مت الترشيح يرجى تزويدنا باألسماء 

والسير الذاتية.

العميري: مداخل ومخارج 
ملنطقتي القيروان والقادسية

د.ولي����د  النائ����ب  وج����ه 
الى نائب  الطبطبائي س����ؤاال 
رئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
املالي وجاء  املالية مصطف����ى 
السؤال كالتالي بلغني ان الطاقم 
الوظيفي التابع لرئيس مجلس 
السابق الشيخ ناصر  الوزراء 
محمد نقل مكان عمله الى احد 
املباني التابعة ملجلس الوزراء 
للمبنى الذي كان مخصصا للجنة 
توني بلير بناء على توجيهات 

من رئيس الوزراء السابق.
املالية  فالرجاء من وزي����ر 
بصفته مسؤوال عن امالك الدولة 

وجه النائب محمد هايف سؤاال 
برملانيا الى وزير العدل واالوقاف 
والشؤون االسالمية جمال شهاب 
جاء فيه: طالعتنا جريدة »سبر« 
االلكترونية بتاريخ 2012/2/23 
عن خالف نش���ب بني مدير عام 
بدرجة وكيل وزارة ونائبه بدرجة 
وكيل مساعد في احدى الهيئات 
التابعة لوزير االوقاف والشؤون 
االسالمية على خلفية قيام املدير 
العام بانهاء ندب احد املوظفني 
ذوي الكفاءة وانه عند سؤال نائب 
املدير عن سبب قيام املدير بانهاء 
الندب اجابه بالقول ال يحب البدو. 

وعليه يرجى افادتي بالتالي:
٭ صحة ما ذكرته هذه اجلريدة 
االلكتروني���ة ع���ن اخل���الف 

وسببه؟
٭ وفي حالة صحة هذه الواقعة 
هل تعد هذه الواقعة من وجهة 

قدم النائ���ب مناور ذياب 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
الديني  التعليم  نظرا الهمية 
واثره على التربية والسلوك 
القومي وتربية الطالب تربية 
صاحلة، عمادها صحة العقيدة 
التوازن  وسالمتها واساسها 
الدنيا واالخرة  بني احلياتني 
وجتعله واض���ح العالقة في 
تعامله م���ع االخرين بحيث 
يكون قدوة صاحلة في سلوكه 
ونظرا لعدم وجود معهد ديني 

النائب د.علي العمير  بارك 
مرسوم تعيني ثالثة مفوضني في 
هيئة أسواق املال للمدة املتبقية 

من عمر مجلس ادارة الهيئة.
وقال العمي����ر في تصريح 
الهارون  للصحافيني ان باسل 
الفهيد ومش����عل  ود.فيص����ل 
العصيمي من ابناء الكويت الذين 
يتمتعون بالكفاءة ومن اصحاب 
التخصص ونأمل ان يساهموا 
في انقاذ اجلزء املتعلق باجلانب 
العمير بان  االقتصادي. وافاد 

النائ���ب عبداللطيف  قدم 
العميري اقتراحا برغبة جاء 
في مقدمت���ه: تعتبر منطقة 
القيروان من املناطق اجلديدة 
املكتظة بالس���كان ونظرا ملا 
تعانيه املنطقة من قلة املداخل 
الطرق املؤوية  واملخارج في 
لها، لذا فاننا نتقدم باالقتراح 
برغبة التالي، برجاء التفضل 
بعرضه عل���ى مجلس االمة 
املوقر، ون���ص االقتراح على 
فتح مدخ���ل ومخرج ملنطقة 

د.وليد الطبطبائي

محمد هايف

مناور ذياب

د.علي العمير

عبداللطيف العميري


