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وّجه النائب فيصل الدويسان 
س����ؤاال لوزير األش����غال العامة 
ووزير البلدية لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه، طالعتنا 
صحيفة »اجلريدة« بعددها رقم 
645 الص����ادر بتاريخ 2009/6/8 
في الصحيفة رقم 3 بخبر حتت 
عنوان »وكيل في اإلعالم يحول 
3 قس����ائم ميلكها ف����ي كبد الى 
س����وق جمعة وبقاالت ومطاعم 
برعاية متنفذين في هيئة الزراعة 
والبلدية«، وأرفقت باخلبر صورة 
ضوئي����ة تظهر بعض املخالفات 
التي رصدها مفتشون من الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتضمن 
اخلبر ان تغيير النشاط بالقسائم املشار اليها لغير 
الغرض املرخص به لها من »تربية األغنام« الى أنشطة 
جتارية وصناعي����ة مت دون احلصول على موافقة 
اجلهات املختصة، ألن هذا األمر يعتبر مخالفا ألنظمة 
وقوانن الدولة، وان املفتش����ن في الهيئة املذكورة 
س����بق ان حرروا عددا من املخالفات لهذه القسائم 
لكنها كانت حتفظ بس����بب اتصاالت شخصية من 
مالك هذه القسائم مع ان األمر يستوجب سحب هذه 
القسائم وليس مجرد حترير مخالفة لها، كما تضمن 
اخلبر املشار اليه ايضا ان عددا من أصحاب القسائم 

املجاورة للقسائم الثالث املذكورة 
تقدموا خالل الفترة املاضية بعدد 
من الشكاوى يتضررون فيها من 
تغيير النش����اط بالقسائم ال� 3 
سالفة الذكر لغير الغرض املرخص 
به لها وما ترتب عليه من إزعاج 

لهم. لذا يرجى إفادتي باآلتي:
هل مت حترير املخالفات املبينة 
بالصورة الضوئية املرفقة باخلبر 
املشار اليه اعاله؟ وما اإلجراءات 
املتبعة في الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية حيال 
تلك املخالفات؟ وفي حال صحة 
تل����ك املخالف����ات، يرج����ى بيان 
اإلجراءات املتخذة حيالها. وهل سبق حترير مخالفات 
اخرى ضد املرخص له بحق االنتفاع بالقسائم ال� 3 
محل اخلبر املشار اليه؟ يرجى بيان عدد ونوع تلك 
املخالفات، مع بيان اإلجراء الواجب اتخاذه حيال كل 
مخالفة وهل مت تنفيذ هذا اإلجراء من عدمه مع بيان 
السبب في احلالتن؟ وهل سبق فسخ العقد املبرم 
بن الهيئة واملرخص له القس����ائم املشار إليها؟ اذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى بيان س����بب الفسخ 

واإلجراءات التي متت إلصدار قرار الفسخ.
وهل مت تنفيذ قرار الفسخ املشار إليه؟ اذا كانت 

اإلجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم التنفيذ.

الرئيس جاسم اخلرافي يستمع إلى شرح عن مبنى النواب اجلديد

اخلرافي أثناء شرح الشركة املتعهدة بتنفيذ املشروع

فيصل الدويسان

هنّأ نظراءه في الواليات المتحدة األميركية بالعيد الوطني

الخرافي اجتمع مع الشركة
المنفذة لمشروع مبنى النواب الجديد

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقيات 
تهنئة الى كل من رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ جوزيف ر.بيدن 
ورئيس مجلس الشيوخ )املؤقت( روبيرت ب.باير، 
في الواليات املتحدة االميركية، وذلك مبناس���بة 
العي���د الوطني لبلدهم. م���ن  جانب آخر اجتمع 
رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي ظهر امس 

ورئيس امليزانيات واحلس���اب اخلتامي مبجلس 
األمة عدن���ان عبدالصمد وأمن عام املجلس عالم 
الكندري بالش���ركة املنفذة ملشروع مبنى النواب 
اجلديد ومبنى مركز املعلومات. وقد قدم مسؤولو 
الشركة املنفذة للمشروع شرحا تفصيليا حول 
آخر املستجدات املتعلقة باملشروع وآلية العمل به 

واملراحل املتبقية لالنتهاء منه بصفة نهائية.

عدنان عبدالصمد

عبدالصمد: ما إجراءات إصدار وثائق تملك 
بيوت الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين؟

وجه النائب عدنان عبدالصمد 
س���ؤاال لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ أحمد الفهد جاء فيه: منذ 
بداية توفير الرعاية السكنية في 
الستينيات صدر قرار حكومي 
بتوفير الرعاية السكنية لفئة 
املتزوج���ات من  الكويتي���ات 
غير كويتي���ن، ثم صدر قرار 
من مجلس الوزراء حتت رقم 
78/9 بتاريخ 1978/5/7 يوقف 
تخصيص املساكن بصفة متليك 
للكويتيات املتزوجات من غير 
كويتين، حيث مت تطبيق القرار 
على هذه الفئ���ة في حن كان 
يجب ان يطبق على الطلبات 
املستقبلية دون تطبيقه على 
من مت تخصيص مساكن لهن 
بصفة متليك ورغم مضي اكثر 
من اربعن عاما على تخصيص 
الفئة من  له���ذه  البيوت  هذه 
الكويتي���ات والت���ي انحصر 
عدده���ا حاليا ال���ى حد كبير، 
اال ان املكاتب���ات مازالت حول 

اقرار هذا احل���ق لهن متبادلة 
العامة للرعاية  بن املؤسسة 
الوزراء،  الس���كنية ومجلس 
وقد سبق في اكثر من مناقشة 
مبجلس االمة تأكيد احلكومة 
على املب���ادرة الى ايجاد احلل 
الع���ادل لهذه الفئ���ة واصدار 
له���ن عن هذه  التملك  وثائق 
الوحدات حتقيقا لالس���تقرار 
الى  النفسي واالسري اضافة 
انهن يسكن هذه املساكن منذ 
اكثر من اربعن عاما ويتولن 

تكالي���ف صيانتها وجتديدها 
وسداد ايجارها بسبب التأخير 
غير املبرر في تسوية اوضاع 

هذه الفئة.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

ما االجراءات التي اتخذتها 
املؤسس���ة العام���ة للرعاي���ة 
السكنية بالتنسيق مع مجلس 
ال���وزراء الصدار وثائق متلك 
للكويتيات املتزوجات من غير 
الالتي مت تخصيص  كويتين 
بيوت لهن قب���ل قرار مجلس 
الوزراء رقم 78/9؟ وما نتائج 
هذا التنسيق؟ وكم يبلغ عدد 
الكويتيات الالتي ينطبق عليهن 

هذا الوضع؟
ما العوائق واالسباب التي 
حتول دون اصدار الوثائق لهذه 

الفئة من الكويتيات؟
متى يتوقع صدور وثائق 
التملك له���ذه الفئة في ضوء 
التوجيه الكرمي لصاحب السمو 
األمير حفظه اهلل أمام مجلس 
االمة عام 2005 بسرعة ايجاد 
احللول الصدار وثائق التملك 

لهذه األسر؟

خالد السلطان وعبدالرحمن العنجري واحمد السعدون والشيخ احمد العبداهلل اثناء اجتماع اللجنة املالية 

اعتمدت القانون المقدم من النائب السعدون

»المالية« توافق على إعادة تشكيل المجلس األعلى للبترول
املالي���ة  اللجن���ة  وافق���ت 
البرملانية على إعادة تش���كيل 
املجلس األعلى للبترول والذي 
يشكل من قبل مجلس الوزراء 
وهو من يحدد العدد الذي يقيمه 

املجلس األعلى للبترول.
النائب  اللجنة  وقال عضو 
خالد الس���لطان عقب اجتماع 
اللجنة ان اللجنة وافقت على 
القانون املقدم من النائب أحمد 
الس���عدون مع اج���راء بعض 
انه يجوز  التعديالت ومنه���ا 
للمجل���س ان يش���كل جلان���ا 
استشارية دائمة ومؤقتة من 
اعضاء املجلس أو غيرهم من 
املهنين ومن ذوي االختصاص 
اضافة الى انه ال يجوز ان يكون 
هناك اي تضارب مصالح بن 
املعنين في املواقع االستشارية 
أو تتض���ارب مصاحله���م مع 

القطاع النفطي.
الس���لطان ان من  وأضاف 
اختصاص���ات املجلس األعلى 
للبترول حتديد سياسة االنتاج 
واالستكشاف مبا يحافظ على 
الثروة النفطية وحفظ مصلحة 

األجيال القادمة.
وقال مقرر اللجنة عبدالرحمن 
العنجري انه مت االستماع الى 
وجهات النظر احلكومية وآراء 
النواب عل���ى املقترح بقانون 

وأض���اف املطي���ر ان هناك 
عددا من اللجان االستش���ارية 
الدائمة واملؤقتة تكون رديفة 
له���ذا املجل���س، وتعمل على 
تقدمي املساعدة اليه في اتخاذ 

قراراته.
وبن انه في ظل التعديالت 
املالية  اللجن���ة  أقرتها  الت���ي 
بخص���وص املجل���س االعلى 
للبترول، فإنه س���تكون هناك 
فرصة سانحة للمحاسبة من قبل 
السلطة التشريعية والرقابية، 
انها تتعل���ق بقرارات  خاصة 
الدول���ة والسياس���ات  متس 

العام��ة.
وأضاف املطير: انه في ظل 
البعد  التعدي���الت ميكن  هذه 
عن الشبهات بالنسبة ألعضاء 
املجلس االعلى للبترول فيما 
يخص قضايا املصالح الشخصية 

والتنفيع وغيرها.
وس���ئل املطير ع���ن صفة 
حضور وزير النفط في املجلس 
االعلى للبترول واتخاذه القرارات 
ما دامت الرئاسة لسمو رئيس 
الوزراء، فأجاب ان هذا الشأن 
ينطوي على سياس���ات عامة 
والتي هي من أهم اختصاصات 
الوزير، حيث هو املعني بتطبيق 
السياسات العامة وكيفية أدائها 

في تنفيذ اخلطة.

املكون من خمس مواد ومتت 
املوافقة عليه باالجماع.

وأضاف ان القانون املقترح 
القانون احلالي  يختلف ع���ن 
ويش���ترط ان يكون املجلس 
األعلى للبترول برئاسة رئيس 
الوزراء وعدد من الوزراء الذي 
يقوم مجلس الوزراء بتعيينهم، 
كما ينص القانون املقترح على 
ان يشكل املجلس جلانا دائمة 
وأخرى مؤقتة، وله احلق في 
تعين ذوي االختصاص واملهنية 

في هذا املجال، وأضاف العنجري 
ان على املجلس األعلى للبترول 
وفقا للتعديالت االجتماع ست 

مرات على األقل في السنة.
وق���ال العنج���ري ان م���ن 
أهداف املجلس األعلى للبترول 
احملافظة على ث���روة األجيال 
القادم���ة وحتس���ن الصناعة 
النفطية وكذلك تزويد القطاع 
النفطي بآخر التقنيات وأحدث 
التكنولوجيا ملواكبة الصناعة 

النفطية.

من جانبه، قال عضو اللجنة 
املالية واالقتصادية البرملانية 
النائب محمد املطير ان املقترح 
اخلاص بإعادة تشكيل املجلس 
االعلى للبت���رول والذي متت 
اللجنة  املوافقة عليه من قبل 
أمس يقضي بأن يكون جميع 
اعضائه من الوزراء وبرئاسة 
سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى 
الوزراء هو املعني  ان مجلس 
بتحديد ع���دد اعضاء املجلس 

االعلى للبترول.

الدويسان يسأل عن مخالفات في »كبد« 
قام بها وكيل بـ »اإلعالم«

الطاحوس يوجه 24 سؤااًل للنائب األول حول
تعامل »البيئة« مع المصانع المخالفة في أم الهيمان

خالد الطاحوس

الطاحوس  النائب خالد  وجه 
24 س����ؤاال برملانيا للنائب األول 
لرئي����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك قال فيها: قامت 
فرق تابعة للهيئة العامة للبيئة 
بالكشف على املصانع املخالفة في 
شهري نوفمبر وديسمبر من عام 
2009 وسجلت عدة مخالفات على 

املصانع املخالفة.
1 � يرجى إفادت����ي باملخالفات 
التي سجلتها الهيئة العامة للبيئة 
على املصانع املخالفة في منطقة 
الشعيبة الصناعية خالل شهري 
نوفمبر وديسمبر 2009 وتزويدي 
بنس����خة م����ن محاضر الكش����ف 

واملخالفات.
2 � ه����ل قامت الهيئ����ة العامة 
للبيئة بالكش����ف عل����ى املصانع 
خالل سنة 2010؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجى تزويدي بنسخة من 
كافة محاضر التفتيش واملخالفات 
املسجلة على املصانع الواقعة في 

منطقة الشعيبة الصناعية.
إذا كانت اإلجابة بال يرجى إفادتي 
عن املسببات القانونية والالئحية 
لعدم قيام الهيئة العامة بالكشف 
الواقعة في منطقة  على املصانع 
الشعيبة الصناعية منذ نوفمبر 

2009 وحتى األول من يوليو.
3 � هل قام أحد أصحاب املصانع 
مبنع دخول مفتشي الهيئة العامة 
للبيئة للكشف على املصانع خالل 
قيام الهيئة بالتفتيش على املصانع 
في منطقة الشعيبة الصناعية خالل 
شهر نوفمبر 2009؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجى تزويدي باخلطوات 
التي اتبعها فري����ق التفتيش مع 

صورة من محضر التفتيش.
4 � هل يوجد نشاطات صناعية 

أيا كان نش����اطها قد مت توطينها 
الش����عيبة الصناعية  في منطقة 
دون الرجوع ال����ى الهيئة العامة 
للبيئ����ة للحصول على دراس����ة 
إذا كانت االجابة  مردود بيئ����ي؟ 
بنعم يرجى تزويدي بالصناعات 
وتاريخ الترخيص وتاريخ الكشف 
على املصنع واملخالفات املسجلة 

على املصنع.
5 � م����ا أثر ألياف االسبس����ت 
على صحة اإلنس����ان. وهل هناك 
مصانع مت رصد مواد أو بقايا أو 
جدران اسبس����تية خالل الكشف 
على املصانع في منطقة الشعيبة 
الصناعي����ة خالل ش����هر نوفمبر 
2009؟ إذا كان����ت اإلجاب����ة بنعم 
يرجى تزويدي بنسخة من محضر 

الكشف.
6 � سجلت فرق التفتيش التابعة 
العام����ة للبيئة مخالفات  للهيئة 
ضد مصنع الكويت لالس����منت � 
املخزن � خالل شهر نوفمبر. يرجى 
تزويدي بنسخة من محضر الكشف 

واملخالفات املسجلة.
7 � م����ا االش����تراطات البيئية 
الس����ائلة »للمي����اه  للمخلف����ات 

الصناعية«؟
8 � هل قام أحد املصانع الواقعة 
الش����عيبة الصناعية  في منطقة 
البيئية  مبخالف����ة االش����تراطات 
للمخلفات السائلة »املياه الصناعية« 
وه����ل رصدت حم����الت التفتيش 
التي قامت بها الهيئة في ش����هري 
نوفمبر وديسمبر 2009 مخالفات 
بهذا الشأن؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 
يرجى تزويدي بنسخة من محضر 
الكشف واملخالفات املسجلة وأثرها 

على البيئة احمليطة.
9 � م����ا االش����تراطات البيئية 

للمواد الكيميائية؟
10 � هل قام أحد املصانع الواقعة 
الش����عيبة الصناعية  في منطقة 
البيئية  مبخالف����ة االش����تراطات 
للم����واد الكيميائية وهل رصدت 
ف����رق التفتيش التابع����ة للهيئة 
مخالفات لهذه االشتراطات خالل 
شهري نوفمبر وديسمبر 2009؟ 
إذا كان����ت اإلجاب����ة بنعم يرجى 
تزويدي بنسخة من محضر الكشف 
واملخالفات املسجلة وأثرها على 

البيئة احمليطة.
11 � ه����ل قام����ت الهيئة العامة 
للبيئة بتحليل املخلفات السائلة 
»املياه الصناعية« للمصانع الواقعة 
في منطقة الشعيبة خالل شهري 
نوفمبر وديسمبر؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرج����ى تزوي����دي بجميع 
نتائج التحليل للمخلفات السائلة 

للمصانع.
12 � م����ا االثار البيئية الناجتة 
ع����ن تل����وث املخلفات الس����ائلة 
»املياه الصناعية« مبادة الزئبق؟ 
وهل هناك خط����ورة على البيئة 

واإلنسان؟

13 � هل قامت املصانع الواقعة 
في منطقة الش����عيبة الصناعية 
بتركي����ب وحدة معاجل����ة املياه 
الصناعية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 
يرجى إفادتي مبحاضر الكشف التي 
تثبت ذلك، وإذا كانت اإلجابة بال 
يرجى تزويدي باسماء املصانع 
التي لم تقم بتركيب وحدة معاجلة 
املياه الصناعية خالل ما رصدته 
فرق التفتيش التابعة للهيئة خالل 
شهري نوفمبر وديسمبر 2009.

14 � يرجى تزويدي باإلجراءات 
التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة 
جتاه املصانع املخالفة في منطقة 
الشعيبة الصناعية خالل حمالت 
التفتيش التي قامت بها الهيئة في 
شهري نوفمبر وديسمبر 2009.

15 � م����ا اإلجراءات املتبعة في 
حال تكرر نف����س املخالفات على 

ذات املصانع املخالفة؟
16 � هل رصدت فرق التفتيش 
التابعة للهيئة مخالفات تستوجب 
سحب ترخيص املصنع املخالف. إذا 
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 

باملخالفات.
17 � هل يتم عرض املخالفات 
املسجلة  على املصانع على املجلس 
إذا كانت اإلجابة  األعلى للبيئة؟ 
بنعم يرجى إفادتي بالقرارات التي 
أصدرها املجلس األعلى للبيئة جتاه 
املصانع املخالفة وخاصة الواقعة 

في منطقة الشعيبة الصناعية.
18 � هل يوجد مصانع في منطقة 
الشعيبة الصناعية لم يتم منح 
املوافقة عل����ى توطينها من قبل 
الهيئة العام����ة للبيئة؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع 
املراسالت بن الهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة وأسباب 

رف����ض التوطن لكل مصنع على 
حدة.

19 � هل مت الكشف على مصانع 
في منطقة الشعيبة الغربية خالل 
شهري نوفمبر وديسمبر 2009 لم 
يتم منحها املوافقة على التوطن 
من قبل الهيئة العامة للبيئة؟ إذا 
كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 

بها.
20 � ما االش����تراطات البيئية 
لنق����ل املخلفات الس����ائلة »املياه 
الصناعية« من املصانع الى مردم 

النفايات السائلة؟
21 � هل مت رصد مخالفات على 
الواقعة في منطقة  أحد املصانع 
الشعيبة الصناعية خالل حمالت 
التفتيش الت����ي قامت بها الهيئة 
خالل ش����هري نوفمبر وديسمبر 
2009 تتعلق بتس����رب غازات أو 
ملوثات هوائية؟ إذا كانت اإلجابة 

بنعم يرجى تزويدي بها.
22 � ما اإلجراءات املتبعة ضد 
املصنع املخالف ان كانت مخالفة 
متعلقة بتسرب غازات او ملوثات 

هوائية؟
23 � ه����ل مت رص����د مخالفات 
ألحد املصانع الواقعة في منطقة 
الشعيبة الصناعية لقيامه بنشاط 
صناعي ليس موجودا في الرخصة 
الصناعية؟ اذا كانت اإلجابة بنعم 

يرجى تزويدي باملخالفات. 
24 � هل مت تسجيل مخالفات على 
أحد املصانع في منطقة الشعيبة 
الصناعية خالل حمالت التفتيش 
التي قامت بها الهيئة خالل شهري 
نوفمبر وديسمبر 2009 حول سوء 
تخزين أي مواد تضر بالبيئة أو 
اإلنس����ان؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 

يرجى تزويدي باملخالفات.

الطبطبائي لنقل »الدفاع« 
والكلية العسكرية من الجيوان

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراح����ا برغبة قال في����ه: نظرا 
الرتفاع أسعار االراضي السكنية 
داخل محافظة العاصمة بس����بب 
شح العرض وعدم توافر أراض. 
لذا فإننا نقترح نقل كل من وزارة 
الدفاع ومعسكرات اجليش ورئاسة 
األركان العام����ة للجيش والكلية 
العسكرية وأكادميية الشرطة من 
منطقة اجليوان الى مناطق اخرى 
السكان ومنح االرض  بعيدة عن 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 
لتوزيعها كقسائم سكنية للمواطنن 

من طالبي الرعاية السكنية.

د.وليد الطبطبائي


