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كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان عن استمرار تباين اآلراء بني احلكومة والنواب 

بشأن التعديالت املتعلقة بقوانني املرأة.
وقال الروضان في تصريح للصحافيني عقب مغادرته 
اجتماع جلنة شؤون املرأة واألسرة أمس: اجتمعنا مع 

االخوة واألخوات اعضاء جلنة املرأة، ونظرنا في التعديالت 
التي تقدمت بها احلكومة على املداولة الثانية لقوانني 
املرأة، واملفترض ان يكون هناك تعاون في هذا اجلانب، 
ولكن كان هناك بعض وجهات النظر وأعتقد ان املجلس 

سيحسم التعديالت سواء بالسلب أو االيجاب.

وردا على سؤال عما اذا كانت هذه التعديالت ستحسم 
في جلس���ة الغد )اليوم( رد الروض���ان بأن الكل يعلم 
ان اجلزء األكبر من جلس���ة اليوم سيخصص ملناقشة 
املكرمة األميرية وبالتالي أتوقع ان تناقش التعديالت 

في جلسة غد األربعاء.

صالح املال

مرزوق الغامن

د. فيصل املسلم

مبارك الوعالن د.فارس الوعالن

علي العمير

د. روال دشتي ود. معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار خالل اجتماع اللجنة

الروضان: استمرار التباين في اآلراء بين الحكومة 
والنواب حول تعديالت قوانين المرأة

معصومة تطلب لوائح تنظيم عمل
الشركات العاملة في االستشارات البيئية

النائب����ة د.معصومة  وجهت 
املب����ارك س����ؤاال للنائ����ب االول 
لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك جاء 

فيه: يرجى موافاتي باآلتي:
العامة للبيئة  الهيئ����ة  قامت 
بإص����دار لوائ����ح تنظ����م عم����ل 
العاملة  املؤسسات والش����ركات 
في مجال االستشارات واخلدمات 
البيئية من أجل اعتمادها لديها، 
يرجى موافاتي بصورة من هذه 

اللوائح.
ونسخة من السيرة الذاتية ملالك 
وأصحاب املؤسسات والشركات 
البيئي����ة املس����جلة ف����ي الهيئة 
واملصنفة كفئة )ألف، باء( والواردة 
أسماؤهم في قائمة املكاتب املعتمدة 

لعامي 2009 و2010.
التي استخدمت  وما املعايير 
لتصنيف املؤسسات والشركات 
البيئية املسجلة في الهيئة كفئة 

)ألف وباء(.
وهل توجد لدى الهيئة معايير 
لتقييم املؤسس����ات والش����ركات 
البيئية م����ن أجل اعتمادها لديها 
مصنف����ة حت����ت بن����د )معايير 

سرية(.
املعايير  ونس����خة من جميع 

الفنية وغير الفنية والثقل الذي 
وضع لكل منها من قبل الهيئة أو 
اللجان ذات العالقة واملنبثقة من 
الهيئة بخصوص تقييم املؤسسات 
الراغبة في  البيئية  والش����ركات 
التسجيل او التجديد خالل االعوام 

.2010 � 2004
وأضافت: هل قامت الهيئة بإبالغ 
املؤسسات واملكاتب االستشارية 
املسجلة واملعتمدة لديها بقائمة 
املعايير اجلديدة )لعامي 2009 � 
2010( التي ستستخدم لتقييمها، 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بصورة من الكتاب املوجه 
لهذه املؤسسات والشركات البيئية، 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي، يرجى 

ابداء االسباب.
وصورة من قرار تشكيل اللجان 

التي شكلتها الهيئة.
وهل مت تسجيل كل من معهد 
الكويت لالبحاث العلمية، ومكتب 
الكويت  االستشارات في جامعة 
في قائمة اجلهات واملؤسس����ات 
والش����ركات البيئي����ة املس����جلة 
واملعتمدة ل����دى الهيئة، وهل مت 
التعاقد معه����ا رس����ميا بالقيام 
الرأي  بتقييم ومراجع����ة وابداء 
في الدراسات املقدمة من املكاتب 

االستشارية االخرى واملصانع في 
الكويت؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
يرجى تزوي����دي بصورة من هذا 

التعاقد.
ويرجى تزويدي بصورة كاملة 
من الدراسات االقتصادية واملالية 
التي  وبيان اجلدوى االقتصادية 
قامت الهيئة بإعدادها أو تنفيذها 
واس����ماء القائمني عليها والفترة 
الزمنية التي اس����تغرقت للقيام 
بها وذلك م����ن اجل اعداد معايير 
تصنيف للمكاتب االستش����ارية 
الفئة )أ( والفئة )ب( مبا في ذلك 
الدراسات التي قامت بها واستندت 
اليها لوضع شرط عدم أحقية الفئة 
)ب( في القيام بدراسات ملشاريع 
تبلغ قيمتها اكث����ر من 250 ألف 
دين����ار. وبي����ان باس����ماء جميع 
املشاريع التنموية والصناعية التي 
تقدمت فيها دراسات بيئية � بغض 
النظر عن طبيعتها � والتي ال تزيد 
قيمة تنفيذ هذه املشاريع )وليست 
قيمة االستش����ارات البيئية( عن 

250 ألف دينار.
وصورة من النظم واالجراءات 
والضوابط التي وضعتها الهيئة 
حلماية املؤسس����ات والشركات 
البيئي����ة الت����ي اعتمدته����ا كفئة 

)ب(، »والت����ي ال يحق لها العمل 
في مشاريع ال تزيد قيمتها على 
250 ألف دينار« من دخول الفئة 
)أ( كمنافس لها في هذه املشاريع، 
واسماء املؤسس����ات والشركات 
البيئي����ة والش����ركات املس����جلة 
واملعتمدة في الهيئة كفئة )أ، ب( 
والتي سجلت عليها مخالفات بيئية 
في املناط����ق الصناعية من قبل 
الهيئة خالل االعوام 2004 � 2010 
من بيان طبيعة املخالفة البيئية 
املسجلة، وصورة من التظلمات او 
الشكاوى التي قدمت ضد الهيئة من 
مؤسسات وشركات بيئية مسجلة 
ومعتمدة لدى الهيئة كفئة )أ، ب( 
خالل العامني 2009 � 2010 وصور 
من رد الهيئة عليها، واالجراء الذي 
اتخذته الهيئ����ة للتعامل مع مثل 
هذه الشكاوى، كما طلبت اسماء 
كل من الرئي����س وجميع اعضاء 
اللجنة التي عينته����ا الهيئة من 
اجل تقييم املؤسسات والشركات 
البيئية الراغبة في التسجيل او 
اعادة التس����جيل لديها مبا فيها 
س����يرتهم الذاتية املفصلة، مبينا 
فيها مؤهالتهم العلمية، واضافت: 
نشرت جريدة الراي في عدد رقم 
11383 الصادر يوم الثالثاء املوافق 

31 اغسطس 2010 كتابا موجها من 
مدير عام الهيئة ورئيس مجلس 
االدارة الى مدير عام بلدية الكويت 
وحمل االشارة 2010/819، بخصوص 
مشروع دراسة خدمات استشارية 
ملوقع ردم النفاي����ات املغلقة في 
الكويت افصح فيه عن رأي الهيئة 
جتاه املكاتب الهندس����ية التي مت 
تأهيلها من قب����ل بلدية الكويت 
والتي قدمت عروضها الفنية الى 
البيوت االستش����ارية في  جلنة 
يوني����و 2010، يرجى بيان ما اذا 
كان التصريح الوارد في اجلريدة 
كان بعد االنتهاء ام اثناء التقييم 
املقدمة، وعدد  السري للعروض 
القضايا املرفوعة ضد الهيئة خالل 
الفترة من 2008 � 2010، مع بيان 
موضوعها واسبابها، وما اذا كانت 
الهيئة قد ربحت او خسرت هذه 
القضايا، وص����ورة من املؤهالت 
العلمية والسيرة الذاتية ملدير عام 
ورئيس مجلس ادارة الهيئة، وما 
هو الدور ال����ذي تقوم به جامعة 
الكويت ومعهد الكويت لالبحاث 
الدراس����ات  ف����ي تقييم  العلمية 
البيئية؟ وهل يحق جلامعة الكويت 
ان تتقدم بدراسات بيئية للمشاركة 
املطروحة )التنمية الصناعية(؟

وجه النائب علي العمير س���ؤاال برملانيا الى وزير الصحة هالل 
الساير حول نشر احدى الصحف اليومية خبرا حول دخول احدى 
املواطنات مستش���فى الرازي لعمل عملي���ة واعطائها إبرة أدت إلى 
اصابتها بشلل بس���بب خطأ طبي وقد قام مدير املستشفى د.عادل 
العصفور بتش���كيل جلنة حتقيق، مستفسرا عن صحة هذا اخلبر، 
وهل مت تشكيل جلنة حتقيق؟ ومن هم اعضاؤها؟ وما االجراء الذي 
ستتخذه الوزارة حيال املواطنة؟ وما االجراء الذي اتخذته الوزارة 

جتاه الطبيب املتسبب بشلل املواطنة؟

قدم النائب فيصل املسلم سؤاال برملانيا الى وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد جاء نصه كما يلي: نصت املادة 235 من القانون رقم 17 
لسنة 1960 باصدار قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية على انه 
للمحكوم عليه باحلبس البس���يط الذي ال يتجاوز مدته 6 اشهر او 
ملن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه باالكره البدني ان يطلب من مدير 

السجن ابدال العمل لصالح احلكومة باحلبس.
لذا يرجى افادتي عن اآلتي: ما القواعد او اللوائح التي حتكم ابدال 
عقوبة احلبس بالعمل لصالح احلكومة، وما اجراءات تقدمي الطلب 
وكيف يتم التعامل معه وعلى اي اساس تتم املوافقة عليه او رفضه، 
وما عدد الطلبات التي قدمت من بداية سنة 2006 حتى تاريخه، مع 
حتديد عدد الطلبات التي متت املوافقة عليها ونوع اجلرمية احملكوم 
فيه���ا ونوع العمل الذي كلف احملكوم به؟ يرجى تدعيم االجابة عن 

االسئلة باملستندات.

وجه النائب صالح املال إلى 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
دولة لش���ؤون الت���نمية ووزير 
دولة لشؤون االسكان الشيخ 

احمد الفهد جاء فيه:
حرصا على تطبيق القانون 
وس���يادته على اجلميع دون 
استث���ناء، وتك����ريسا للمادة 
29 م���ن الدس���تور »الن���اس 
سواسية ف��ي الكرامة االنسانية، 
وهم متس���اوون لدى القانون 
في احلق������وق والواج���بات 
العام���ة، ال متييز بين����هم في 
ذل���ك بسبب اجلن��س او االصل 
او اللغ���ة او الدين«، وانصافا 
للكف���اءات الوطنية واعطائها 
الفرص���ة خلدم���ة الوطن من 
املواق���ع، وحتقيقا  مختل���ف 
ملب���دأ تكاف�����ؤ الف���رص بني 
اجلمي���ع دون اي متيي���ز او 
محاباة، ونظرا ملا ن���ش���ر في 
بعض الصحف ومت تداوله من 
تعي��ينات تش������وبها ب��عض 
الش��بهات في اللج���ان التابعة 
لوزارة االس���كان والهي���ئات 
العامة للرعاية الس���كنية، لذا 
يرجى االجابة على االس�����ئلة 

التالية:
يرجى تزويدي بعدد من مت 

وهل توجد شروط وضوابط 
للترشيح والتعيني في املجالس 
واللج���ان وف���رق العم���ل او 
حتت اي مس���مى آخ���ر تابعة 
الهيئة  او  لوزارة االس���ك���ان 
العام���ة للرعاية الس�����كنية؟ 
يرج���ى تزويدي بالش���روط 
والضوابط لكل جهة على حدة 

ان وجدت.
وما آلية الترشيح واالختيار 
وه���ل ملجلس الوزراء دور في 

ذلك؟
وهل مت تعيني عضو او اكثر 
في املجال���س واللجان وفرق 
العمل او حتت اي مسمى آخر 
تابعة لوزارة االسكان او الهيئة 
العامة للرعاية السكنية دون ان 
تنطبق عليه شروط وضوابط 
الترش���يح؟ يرج���ى تزويدي 
باألسماء واس���باب االستثناء 

ان وجدت.
وما قيم���ة املكاف���آت التي 
يتس���لمها اعض���اء املجالس 
واللجان وفرق العمل او حتت 
اي مس���مى آخر تابعة لوزارة 
االسكان او الهيئة العامة للرعاية 
السكنية من موظفني وغيرهم؟ 
وهل هن���اك تفاوت بقيمة تلك 
املكاف���آت: وما هو س���بب هذا 

التفاوت ان وجد؟

تعيينهم منذ يونيو 2009 وحتى 
تاريخه في املجالس واللجان 
وف��رق العمل او حتت اي مس�مى 
آخ��ر تابعة لوزارة االسكان او 
الهيئة العامة للرعاية السكنية، 
مع تزويدي بعدده���ا واملهام 

املنوطة بها؟
م���ا االس�����ماء واملؤهالت 
والسير الذاتية لك���ل من ت���م 
تعيينهم في املجالس واللجان 
وفرق العم������ل او حت��ت اي 
ل���وزارة  مس���مى آخر تابعة 
االس���كان او الهي��ئ���ة العامة 
للرعاية الس���كنية منذ يونيو 
2009 حت���ى تاريخه؟ واجلهة 

التي عينوا بها؟

طالب النائب شعيب املويزري، بسرعة حترك 
وزي���ر التجارة والصناعة أحمد الهارون ملنع أي 
ش���ركة حتاول اس���تغالل املكرمة األميرية برفع 

األسعار على املواطنني واملقيمني.
وقال املوي���زري في تصري���ح صحافي: اننا 
نطالب الوزير مبنع إحدى الش���ركات التي قامت 

برفع أس���عارها في تعاقدها مع الوزارة لتوريد 
السلع التموينية، ومنع أي شركة أخرى حتاول 
اس���تغالل املكرمة األميرية واإلعالن عن أس���ماء 

هذه الشركات.
وطالب املويزري ايضا احتاد اجلمعيات التعاونية 

مبقاطعة كل شركة حتاول رفع األسعار.

ص���رح د.ف���ارس الوعالن، 
النائب  احملامي املوكل من قبل 
مبارك الوعالن، أن النيابة العامة 
أحال���ت أول من أمس األحد 23 
من يناير اجلاري شكوى النائب 
مبارك الوعالن ضد وزير الداخلية 
ال���ى محكمة الوزراء في قضية 
االعتداءات التي حدثت على عدد 
من نواب مجلس األمة واملواطنني 
بديوان النائب د.جمعان احلربش 

في يوم األربعاء االسود.
وقال د.ف���ارس الوعالن ان 
موكله اتخذ الس���بل القانونية 
حملاس���بة املتس���ببني في هذه 
االحداث املؤسفة التي مت االعداد 
لها مسبقا من قبل وزارة الداخلية 
ومن ث���م كان البد من االلتجاء 
الى القان���ون ملا وقع من ضرر 

المال: ما عدد من تّم تعيينهم في »اإلسكان« 
منذ يونيو 2009 وحتى تاريخه؟

المسلم يسأل الخالد عن لوائح استبدال 
عقوبة الحبس بالعمل لصالح الحكومة

فارس الوعالن: النيابة العامة أحالت  شكوى
النائب الوعالن ضد  وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء

المويزري يطالب »التجارة« بالتحرك
لمنع استغالل الشركات المكرمة ورفع األسعار

طالب اتحاد الجمعيات التعاونية بمقاطعة كل شركة تحاول رفع األسعار

ما عدد الطلبات التي قدمت من بداية سنة 2006 حتى تاريخه؟

العمير يستفسر  عن تعرض
مواطنة لخطأ طبي

في حق موكلي.
واشار د.فارس الوعالن الى ان 
الكويت دولة مؤسسات ودولة 
قانون، والقضاء الكويتي هو مالذ 

اجلميع من ابناء هذا الش���عب، 
مؤكدا ثقته ف���ي عدالة ونزاهة 
الكويت���ي، وانصافه  القض���اء 

الصحاب احلقوق.

ق���دم النائب د.وليد الطبطبائي س���ؤاال 
برملانيا الى وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان وجاء في مقدمة 
السؤال: الترقية هي نقل املوظف من وظيفته 
احلالية الى وظيفة اخرى في مستوى تنظيمي 
اعلى ضمن مراتب سلم رواتب املوظفني العام 
حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات 
اكبر ويتمتع مبا يقابل ذلك من مزايا مادية او 

ادبية، ويتم اختيار اكفأ العاملني واصحلهم 
لتولى وظائف ذات مستوى اعلى من حيث 
املسؤولية والسلطة في التنظيم االداري وفقا 
لضوابط نظامية مح���ددة، والترقية تعمل 
على حتفيز املوظفني ف���ي العمل ليقوم كل 
موظ���ف مبهام عمله عل���ى اكمل وجه حتى 
تتاح ل���ه الفرصة في التقدم املهني واالدبي 
ويزيد م���ن عطائه ملجاله ولكن ان مت قصر 

الترقيات على فئة معينة ال تس���تحق تلك 
الترقية ف���ان تلك االجراءات جتعل املوظف 
يفقد ثقته بنفسه وفي مجال عمله ما يؤثر 
بالسلب على سير العمل، ومن اختصاصات 
ديوان اخلدمة املدنية ان يقوم باملراقبة على 
تلك الترقيات الت���ي مت منحها الي موظف 
باملؤسسات احلكومية ويبدي رأيه فيما ان 
كان املوظف الذي مت منحه الترقية يستحقها 

او ال يستحقها حتى ينال كل موظف نتيجة 
جهده في العمل، وطالب الطبطبائي بتزويده 
بآخر ثالث حركات ترقيات جلميع الدرجات 
الوظيفية باالقدمي���ة وباالختيار التي متت 
بديوان اخلدمة املدنية؟ والشروط التي متت 
على أساسها تلك الترقيات، وهل مت االعالن 
عن هذه الترقيات في اجلريدة الرسمية؟ وفي 
حالة عدم االعالن عنها يرجى ذكر السبب؟

الطبطبائي يسأل الروضان عن ترقيات األقدمية واالختيار

لجنة التحقيق البرلمانية أنهت عملها مساء أمس وترفع تقريرها للمجلس اليوم

الغانم: المطيري تعرض للضرب والتعذيب
في المخفر والجاخور ما أفضى إلى وفاته

مجلس االمة.
اللجنة قيام  ومن توصيات 
الداخلية بتشكيل جلنة  وزارة 
للتحقي���ق في كل حاالت الوفاة 
التي حدث���ت اثناء التحقيق في 

وزارة الداخلية.
واض���اف كان هناك تضارب 
في افادات قيادات وزارة الداخلية 
وتركنا احلكم ألعضاء املجلس، 
املهلة  ولم نك���ن نريد متدي���د 
املمنوحة للجنة، وال نستطيع 
ان نحصر ع���دد املتهمني الذين 
لم يتم احالتهم للنيابة فكل يوم 

هناك معلومات جديدة.
وتابع الغامن: التقرير عبارة 
عن 3 أجزاء األول نظري حول 
تش���كيل اللجن���ة، والثاني هو 
خارطة عمل اللجنة ملعرفة هل 
حدث تعذيب ام ال، وهل الوفاة 

بسبب التعذيب ام ال ؟

التوصيات ايضا إحالة كل املتهمني 
وكل من له عالقة بالقضية.

وإعادة هيكلة قطاع املباحث 
املتهم  اجلنائية بالوزارة وحق 
ان يكون له محام قبل التحقيق 
معه بالداخلية او تزويد املخافر 
التحقي���ق بكاميرات  وقاع���ات 
التي  التفتيش  ادارة  وتفعي���ل 
حتول���ت الى إحال���ة القياديني 

للتقاعد فقط.
وقال ان احلادثة كشفت عن 
الداخلية  القبيح لوزارة  الوجه 
لكن النقطة االيجابية التي تؤكد 
الرغبة في االصالح هي تعاون 
التحقيق،  القياديني مع جلن���ة 
وادارة الطب الشرعي التي تتبع 
وزارة الداخلية هي التي ادانت 
الوزارة وآراؤنا السياسية كانت 
مختلفة داخل اللجنة لكن اتفقنا 
عل���ى تقدمي احلقائ���ق ألعضاء 

ضالة بوزارة الداخلية.
التوصيات إحالة  من ضمن 
تقرير اللجنة الى النيابة العامة 

ليضم الى ملف القضية.
التقرير  ومت التصويت على 
اللجنة، من  بإجم���اع اعض���اء 

وجود العديد من حاالت القصور 
لدى قطاع املباح���ث اجلنائية، 
وهناك العدي���د من االخطاء في 
بيان الوزير امام املجلس وان كان 
الوزير والوزارة قد اعترفا بهذا 
اخلطأ، واتضح للجنة أن املطيري 
لم يكن تاجرا للخمور ولم يقاوم 

عملية إلقاء القبض عليه.
واش���ار ال���ى انه بالنس���بة 
للشق اجلنائي للمتهمني فهو من 
اختصاص النيابة العامة، اال ان 
ما حدث يؤكد وجود جتاوزات 
في الداخلية عامة وفي املباحث 

بصفة خاصة.
ولفت الى ان هناك مسؤولية 
يتحملها الوزير واركان وزارته، 
وممثلو الوزارة كانوا متعاونني مع 
اللجنة وقدموا جميع املستندات، 
لكن احلقيق���ة مرة وهي ازهاق 
روح بريئة وقعت في أيدي فئة 

التحقي���ق  انته���ت جلن���ة 
البرملانية في حادث وفاة املواطن 
محمد غزاي امليموني املطيري 
مساء امس من عملها بعد عقد 6 
اجتماعات استغرقت 34 ساعة.

وقال مق���رر جلنة التحقيق 
البرملانية النائب مرزوق الغامن: 
هناك حقائق توصلت اليها اللجنة 

ومنها.
أوال: ثبت للجنة أن املطيري 
تعرض للضرب والتعذيب في 
جاخ���ور خارج املخف���ر وامتد 
التعذيب إلى داخل املخفر، وقد 
افضى التعذي���ب والضرب إلى 
الوفاة، باالعتماد على تقرير الطب 
الشرعي، ومت استدعاء خبراء كلية 
الطب وأكدوا صحة التقرير وهو 
الوفاة نتيجة الضرب اجلسمي 

والعصبي للضحية.
وتبني ل���دى جلنة التحقيق 

)متين غوزال(د. موضي احلمود ود. محمد البصيري ومصطفى الشمالي اثناء االجتماع


