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قدم النائب مخلد العازمي التهاني لعموم الشعب الكويتي مبناسبة 4
قرب قدوم العشر األواخر من رمضان، خصوصا أبناء دائرته.

وقال مخلد ان االيام العشرة االواخر من رمضان فرصة سانحة ألن 
يستغلها االنس���ان في التقرب الى اهلل طلبا للعفو واملغفرة، كما انها 
فرصة إلزالة كل اس���باب اخلالف بني الن���اس، كما انها فرصة مواتية 
للتس���امح والعفو كما هي عادة أهل الكويت الذين جبلوا على احملبة 

واالخاء فيما بينهم.

مخلد: العشر األواخر فرصة للتسامح

البراك: هل قامت هيئة البيئة بوضع خطط طوارئ لتنفيذها في حال حدوث عطل في المحطة؟ 

مزيد يطالب صفر بتقديم استقالته و 10 نواب لتشكيل 
لجنة تحقيق في »كارثة مشرف« بداية دور االنعقاد

في الوقت الذي أعلن فيه النائب حسني احلريتي عن توقيع 10 نواب 
على طلب لتشكيل جلنة حتقيق برملانية حول »كارثة مشرف« بحيث 

يقدم بداية دور اإلنعقاد املقبل.
جدد النائب حسني مزيد مطالبته وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر بالتنحي عن منصبه وتقدمي استقالته، 
واصفا اقدامه على ذلك بأنه »س����يكبر في عني الشعب الكويتي« وذلك 
بع����د ان اثبت عدم قدرته عل����ى ادارة ازمة الصرف الصحي في محطة 
مشرف وتفاقم الوضع بسبب التخبط في معاجلة املشكلة ومحاوالته 

املتكررة اخفاءاحلقائق وتعمده تقدمي معلومات مغلوطة.
وق����ال مزيد في تصريح صحافي ان الوزارة تس����لمت احملطة قبل 
التاريخ الذي اعلنه الوزير وان هناك حقائق دامغة تؤكد ذلك، مش����يرا 
الى ان الوزير تس����لم كتابا بذلك املوعد وصرح بخالفه، مستغربا من 
احملاوالت املتكررة لوزير االشغال الخفاء احلقائق عن الشعب الكويتي 
الذي له احلق في االطالع على جميع مجريات الكارثة والتي بدأت تهدد 
موارد مياه الشرب وتتسع شيئا فشيئا وسط تطمينات حكومية خجال 

وال متت للواقع بصلة.

كارثة مشرف

واكد مزيد ان كارثة مشرف البد ان تكون على اعلى سلم االولويات 
احلكومية وان تضع احلكومة جميع امكانياتها في معاجلتها واحتواء 
آثارها الس����لبية التي وصلت لصحة املواطنني ف����ي املناطق املجاورة 
للمحطة، قائال: ان الوزير املس����ؤول بدأ يتهرب من مسؤولياته ويرمي 
االعذار ميينا وشماال ويخفي حقائق نعلمها وموثقة لدينا باملستندات، 
وهو امر يدعو لالسف ويدعونا ايضا الى ان نواصل القيام مبسؤولياتنا 
السياسية التي حملها لنا الشعب الكويتي عند اختيارنا لتمثيله، مضيفا 
ان على الوزير صفر ان يكشف حقائق التقاعس الذي مورس عبر االخطاء 
الكبيرة التي ادت الى كارثة مش����رف وان يعتذر للشعب الكويتي واال 
فإنه يسير الى منصة املساءلة السياسية التي لن نتوانى في مواجهة 
الوزير امام الش����عب من خاللها لكش����ف املمارسات التي متت وكشف 
العبث الذي صاحب اجراءات وزارة االشغال في كارثة مشرف.واوضح 
مزيد ان ملف كارثة مشرف فتح بسبب التقصير احلكومي والذي رعاه 
الوزير صفر وانتجته ادارته وسيس����تمر هذا امللف مفتوحا حتى تتم 
معاجلتها اما باستقالة الوزير او محاسبته كونه املسؤول سياسيا عن 
الكارثة امام االمة، مؤكدا انه لن يغفل للوزير اخفاءه للحقائق وخلطها 
وكذلك احملاوالت اجلادة ملقاول املشروع لكشف املالحظات التي شابت 
عمل احملطة منذ س����نوات عملها اال انه ال احد في الوزارة اهتم بها مما 

راكم املشكلة لتصل الى ما وصلت اليه.

أسئلة

من جانبه وجه النائب مسلم البراك أسئلة لوزيري الصحة د.هالل 
الس����اير واألش����غال العامة ووزير الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 

صفر.
وتساءل في س����ؤاله األول املوجه لوزير الصحة: هل قامت الهيئة 
العامة للبيئة بعمل دراسة مردود بيئي ملشروع محطة مشرف للصرف 
الصح����ي؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم فأرجو تزويدي بالدراس����ة وجميع 
الوثائق واملراسالت املتعلقة بها؟ وهل قامت الهيئة العامة للبيئة ومن 
خالل دراسة املردود البيئي ملشروع محطة مشرف بوضع خطط طوارئ 
لتنفيذها في حالة حدوث عطل في احملطة سواء أثناء تنفيذ املشروع أو 
بعد تشغيله؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع الوثائق 
واملراس����الت املتعلقة بهذا املوضوع؟ وهل قامت الهيئة العامة للبيئة 
بأخذ رأي س����كان املناطق احمليطة باحملطة قبل وأثناء إقامة املشروع 
ومعرف����ة مدى موافقتهم على إقامة احملطة؟ ف����إذا كانت اإلجابة بنعم 
يرجى تزويدي بجميع الوثائق واملراسالت املتعلقة بهذا األمر واألسلوب 
الذي مت اتباعه في أخذ رأي الس����كان؟ وهل قامت الهيئة العامة للبيئة 
باملوافقة على تنفيذ املشروع؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بجميع الوثائق واملراسالت املتعلقة بهذه املوافقة مع حتديد أسبابها؟ 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي أرجو تزويدي بجميع املستندات الدالة على 
ذلك مع حتديد أس����باب عدم املوافقة؟ ه����ل قامت الهيئة العامة للبيئة 
مبمارسة دورها الرقابي على محطة مشرف واملناطق احمليطة بها أثناء 

عملية تنفيذ املشروع وأثناء تشغيله؟

زيارة ميدانية

وطلب البراك تزويده بعدد الزيارات امليدانية الرقابية على املشروع، 
وتاريخ الزيارات امليدانية للمش����روع ووقتها مساء أو صباحا، أسماء 
من قاموا بهذه الزيارات من موظفي الهيئة مع ذكر تخصصاتهم ومدى 
خبرتهم في أخذ القياسات، واالدارات التي يتبع لها من قاموا بالزيارات 
امليدانية للمش����روع وعدد القياس����ات التي مت أخذه����ا ونوع األجهزة 
املستخدمة في اجراء القياس����ات، واذا كانت القياسات قد ارتفعت فما 
ه����ي االجراءات التي مت اتباعها ملعاجلة األم����ر وما االجراءات العقابية 
املتخذة بحق املتسبب في املخالفة مع تزويدي بتقرير كامل حول هذه 
املخالفات وتاريخها ووقتها، وتساءل: هل تلقت الهيئة العامة للبيئة أي 
شكاوى من القاطنني حول املشروع أثناء اقامة املشروع أو بعد اقامته 
أو خالل الكارثة؟ مع تزويدي بأسلوب رصيد الشكاوى ومن قام ببحث 
الشكاوى واالدارة التي يتبع لها واالجراءات املتبعة في التعامل مع هذه 
الش����كاوى وهل مت التحقق منها وحلها من عدمه مع األس����باب املؤدية 
الى حدوث الشكوى؟ وكيف ومتى علمت الهيئة العامة للبيئة بحدوث 
األزمة في محطة مش����رف وهل علمت باألزمة من خالل أجهزة الرصد 
التابعة لها أو من جهة رس����مية أو أفراد؟ وما نوع االجراءات الفورية 

التي مت اتخاذها حال العلم بحدوث األزمة؟

خطة طوارئ

وتساءل البراك: هل لدى الهيئة العامة للبيئة خطة طوارئ للتعامل 
مع الكوارث البيئية؟ اذا كانت االجابة بنعم فهل مت اس����تخدامها خالل 
االزمة وكيف؟ واذا كانت االجابة بالنفي فما هي اسباب عدم وجود خطة 
طوارئ لدى الهيئة العامة للبيئة؟ وما االس����لوب الذي اتبعته الهيئة 
العامة للبيئة للتواصل مع اجلهات املعنية باالزمة؟ مع تزويدي بجميع 
الوثائق واملراس����الت املتعلقة بهذا االس����لوب؟ وقامت وزارة االشغال 
بوضع معدات ضخمة في الطرقات واملناطق لسحب وضخ مياه الصرف 
الصحي الى البحر، فهل قامت الهيئة العامة للبيئة بدورها الرقابي لهذه 
املعدات خصوصا انه ينبعث من بعض املولدات غازات سامة كما ينتج 
عنها تلوث ضوضائي كبير، واذا كانت الهيئة قد قامت بدورها الرقابي 
يرجى تزويدي بنوع وعدد الزيارات امليدانية للكشف على هذه املعدات 
ونوعية القياسات وعددها التي مت اخذها ونوع املشاكل واسماء الفريق 
الذي قام بالزيارات امليدانية مع تخصصاتهم واسماء اداراتهم؟ وما نوع 
املش����اكل البيئية التي نتجت عن اقامة وزارة االشغال ملعدات ضخمة 
في الطرقات واملناطق لس����حب وضخ مي����اه الصرف الصحي للبحر؟ 
وهل قامت الهيئة مبعاجلة هذه املش����اكل؟ وما نوع املش����اكل البيئية 
التي حصلت في محافظة حولي نتيجة تعطل محطة ضخ مش����رف؟ 
وهل قامت الهيئ����ة مبعاجلتها؟ اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي 
بحصر لهذه املشاكل ومتى وكيف رصدت وكيف متت معاجلتها؟ وهل 
لها اضرار مستقبلية متوقعة؟ وكيف تعاملت الهيئة العامة للبيئة مع 
قيام وزارة االشغال بضخ مواد كيماوية مع مياه الصرف الصحي، وما 
مدى مالءمة عمليات ض����خ املواد الكيماوية لظروف البيئة الكويتية؟ 
وم����ا الوضع البيئي الفعلي للبيئة البحرية الكويتية قبل وبعد كارثة 

مش����رف؟ وما نوع امللوثات التي تعاني منها البيئة البحرية الكويتية 
قبل وبعد كارثة مش����رف؟ مع تزويدي بجميع الدراس����ات والوثائق 
واملراس����الت املتعلقة باالمر؟ وهل سبق ان قامت الهيئة بإجراء مسح 
شامل للشواطئ وحددت املواقع امللوثة فيها قبل حدوث كارثة مشرف 
وبعد حدوثها؟ اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي بنتيجة هذا املسح 
واسماء من قاموا به وتخصصاتهم واداراتهم؟ وهل قامت الهيئة العامة 
للبيئة بتوعية املجتمع بالشواطئ اآلمنة للسباحة والصيد؟ اذا كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع الوثائق واملراس����الت بتواريخها 
املتعلق����ة باالمر، وما نوع االمراض التي اصيبت بها الكائنات البحرية 
في البيئة البحرية الكويتي����ة نتيجة امللوثات التي تتعرض لها؟ وما 
نوع االج����راء الذي قامت به الهيئة ملعاجلة االمر؟ مع تزويدي بجميع 

الدراسات والوثائق واملراسالت املتعلقة باالمر؟

مشاكل صحية

وفي سؤال آخر تساءل البراك: ما نوع املشاكل الصحية التي تعرض 
لها القاطنون في محافظة حولي بسبب انشاء وتشغيل وكارثة محطة 
مشرف؟ وكيف تعاملت وزارة الصحة مع الشكاوى الصحية من القاطنني 
نتيجة انبعاث روائح وغازات سامة اثناء تنفيذ املشروع؟ وهل قامت 
وزارة الصحة بعمل دراسات ميدانية ملعرفة التأثيرات الصحية ملشروع 
مش����رف على القاطن����ني بجوارها؟ وهل مت رصد اي����ة حاالت مرضية 
ملرتادي الشواطئ لها عالقة بضخ مخلفات الصرف الصحي الى البحر 
اثناء تنفيذ املشروع وتشغيله واثناء حدوث االزمة احلالية؟ وما نوع 
االجراءات التي مت اتخاذها لعالجهم مع تزويدي بتاريخ رصد كل حالة 
مرضية على حدة؟ وما نوع االمراض التي تنتج عن ضخ مياه الصرف 
الصحي املعاجلة وغير املعاجلة الى البحر؟ وهل سبق ان رصدت هذه 
االمراض في البالد ومتى وكيف رصدت؟ مع تزويدي بجميع الوثائق 
املتعلقة باالمر؟ وهل لدى وزارة الصحة خطة طوارئ ناجتة عن الكوارث 
البيئية؟ وهل مت تفعيلها خالل ازمة محطة مش����رف؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي بجميع الوثائق املتعلقة باالمر واذا كانت االجابة 

بالنفي فما هي االسباب التي حالت دون وجود مثل هذه اخلطة؟

الصحة الوقائية

و هل قامت الصحة الوقائية بوزارة الصحة بتقدمي العالجات الوقائية 
للعامل����ني اثناء اقامة احملطة والعاملني اثناء التش����غيل باالضافة الى 
العاملني حاليا في ادارة االزمة؟ اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي 
بعدد من تلقوا العالجات الوقائية وتاريخها وأسبابها؟ اذا كانت االجابة 

بالنفي فما اسباب عدم القيام بهذه العالجات الوقائية؟

مياه جوفية

وفي سؤال وجهه لوزير االشغال تساءل البراك: هل رصدت وزارة 
االشغال اي مياه جوفية ملوثة في عينات املياه قبل تنفيذ املشروع؟ 
وكم عدد املضخات التي كانت تعمل اثناء التسليم االبتدائي للمشروع؟ 
ه����ل هناك أوامر تغييرية أو تبديلية خالل تنفيذ املش����روع، اذا كانت 
االجاب����ة بنعم فما االوامر وأس����بابها مع تزويدي بنس����خة من جميع 
الوثائق واملراسالت املتعلقة بها؟ هل هناك أي تشققات في اخلرسانة 
االس����منتية في احملطة؟ اذا كانت االجابة بنعم فما اسبابها؟ متى كان 
تاريخ التسلم االبتدائي ملشروع محطة مشرف ومن املسؤول الذي وقع 
على التسلم االبتدائي مع تزويدي بصورة من محضر التسلم االبتدائي 
وكل الوثائق واملراس����الت املتعلقة باالمر؟ هل هناك مضخات طوارئ 
تعمل عند احلاجة اليها في محطة ضخ مش����رف؟ وطلب تزويده بعدد 

املضخات وهل مت تشغيلها جتريبيا عند تسلمها؟ 
هل مت تشغيلها في حاالت طوارئ ومتى، فإذا كانت االجابة بنعم يرجى 
تزويدي بتاريخ تشغيلها واسباب تشغيلها ومدة التشغيل، مع تزويدي 

بنسخة من كل التقارير واملراسالت والوثائق املتعلقة باالمر؟ 
هل روعي في االعتبار عند تصميم محطة الضخ مبش����رف حاالت 
الطوارئ، فإذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من خطة الطوارئ 
املعتمدة ملعاجلة أي اعطال أو ازمات حتدث في احملطة، واذا كانت االجابة 
بالنفي فما اس����باب ومبررات عدم وج����ود خطة طوارئ؟ ومن الفريق 

املكلف باملوافقة على موقع املنشأة وعلى التصميم الهندسي؟.

مسلم البراك حسني مزيد

ناجي عبدالهادي د.جمعان احلربش علي الدقباسي د.فيصل املسلم

جاسم الخرافي

د.علي العمير

اعتبروا أن إلغاء طابور الصباح في المدارس ليس إجراء وقائياً 

نواب: على الحكومة عدم المكابرة وإعادة تقييم خططها لمواجهة إنفلونزا الخنازير
دعا ن����واب امس احلكومة الى 
اعادة تقييمها إلجراءات مواجهة 

انفلونزا اخلنازير.
وقال نواب، ف����ي تصريحات 
متفرقة، ان اع����ادة النظر في تلك 
االجراءات من شأنها احلد من انتشار 
انفلونزا اخلنازير بني طلبة املدارس، 
السيما االطفال، ودعوا الى تأجيل 
الدراس����ة خصوص����ا للمرحلتني 

االبتدائية واملتوسطة.
وفيما يلي نص التصريحات:

النائب ناجي العبدالهادي شدد 
على ان االج����راءات الوقائية التي 
اتخذتها وزارتي الصحة والتربية 
للحد من انتشار انفلونزا اخلنازير 
بني طلبة املدارس، السيما االطفال، 
غي����ر كافية، مطالب����ا باملزيد من 
االجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق 
وقاية سليمة البناء الكويت، الطلبة، 
من مختلف املستويات الدراسية، 
موضحا، بشأن االجراءات الوقائية 
واالس����تعدادات التي اعلنت عنها 
وزارتا الصحة والتربية مؤخرا، 
ان اج����راءات تأجي����ل ب����دء العام 
الدراسي في رياض االطفال ودور 
احلضانة والغاء طابور الصباح في 
املراحل التعليمية االخرى، ال تعد 
اجراءات وقائية كافية وطويلة االمد، 
خصوصا على مس����توى االطفال 
والتالميذ صغار الس����ن، ووصف 
االجراءات املتخذة بأنها اجراءات 

احترازية وليست وقائية.

المدارس الخاصة

واعرب العبدالهادي عن اسفه 

لوق����وع اصابة بني طلبة املدارس 
اخلاصة مؤخرا، موضحا ان وزارة 
الصحة تأخرت في التعامل مع هذا 
الوباء من الناحية الوقائية ولم تتخذ 
التدابير التوعوية الالزمة في حينه 
وقبل انتشار الوباء، متاشيا مع مبدأ 
الوقاي����ة خير من العالج، وطالب 
وزارتي الصحة والتربية بوضع 
خطة اعالمية توعوية متخصصة 
لالطفال في دور احلضانة ورياض 
االطفال وصغار السن في االبتدائي 
واملتوسط، موضحا ان االعالنات 
التي اطلقته����ا وزارة الصحة في 
الشوارع وفي بعض وسائل االعالم 
تعتبر متواضعة ومحدودة االهداف، 
حيث ان ه����ذه االعالنات حتاكي 
شريحة واحدة في املجتمع وحتديدا 
االنسان الناضج ذهنيا وسلوكيا 
وامللم مبرض انفلونزا اخلنازير 
وليس جميع الفئات العمرية في 
املجتمع، وقال ان الظروف احلالية 
والتحديات املستقبلية حتتم وجود 
تدابير توعوية واس����عة وشاملة 
تأخ����ذ بع����ني االعتب����ار التكوين 
الذهني والبيئة في دور احلضانة 
ورياض االطفال ومدارس االبتدائي 
واملتوسط، داعيا الى عدم االعتماد في 
التوعية والوقاية فقط على الطابع 
االعالني املكت����وب والتصريحات 
الصحافية، امنا التوس����ع بتحرك 
اعالمي بالصورة والصوت ودروس 
التوعية م����ن اجل ضمان وصول 
الرسالة الوقائية املنشودة والتي 
ميكن من خاللها ان تسهم في تنمية 
الوعي لدى االطفال وصغار السن، 

وبالتالي احلد من انتشار هذا املرض 
بني هذه الفئات العمرية واملجتمع 

ككل.
التنمية واالصالح  دعت كتلة 
احلكوم����ة الى ع����دم املكابرة في 

انفلونزا اخلنازير،  معاجلة ملف 
السيما ان ارواح املواطنني والوافدين 
غالية على اجلميع، مطالبة احلكومة 
وباالخص وزارة التربية بان تقر 
توصية وزارة الصحة بشأن تأجيل 

العام الدراس����ي الى شهر نوفمبر 
ومن ثم تأخذ مبب����دأ التدرج في 

الدراسة.
الرسمي للكتلة  الناطق  وقال 
النائب د.فيصل املس����لم »نتمنى 

ان تنجح جميع اخلطط احلكومية 
ملواجهة هذا الوباء وان يحفظ اهلل 
الكويت من كل مكروه« مش����يرا 
الى ان املؤش����رات احلالية بشأن 
مواجهة احلكوم����ة لهذا الوباء ال 

تبشر باخلير.
وأوضح املس����لم ان مطالبنا 
باالخذ بتوصي����ة وزارة الصحة 
لها ما يبررها، خاصة ان الكويت 
املرتب����ة االولى في  حتت����ل اآلن 
العالم العربي، وكذلك في الشرق 
االوسط من حيث معدالت االصابة 

باملرض.
وبني املس����لم ان ما يش����عرنا 
بالقلق ايضا غياب اخلطط والبرامج 
احلكومية الش����املة ملواجهة هذا 
الوب����اء، مؤك����دا ان م����ن يتحمل 
مسؤولية غياب هذه اخلطط هم 
الطارئة  الدورة  من افشلوا طلب 

والتي دعت لها الكتلة.
واضاف املس����لم: توجد كذلك 
مبررات جديرة باالهتمام تدفعنا 
الدراسي  العام  للمطالبة بتأجيل 
من ابرزها تأخر وصول الطعوم 
اخلاصة بانفلونزا اخلنازير، وتأخر 
ظهور نتائج الفحص التي جتريها 
وزارة الصحة على املرضى. مبينا ان 
نتائج الفحص في الكويت تستغرق 
أيام����ا في حني تظهر هذه النتائج 

خالل دقائق في دول اخرى.
وتساءل املسلم: كيف ستتمكن 
وزارتا التربية والصحة من فحص 
50 ال����ف مدرس ومدرس����ة خالل 
االيام القليلة؟ وهل ستقوم ايضا 
بفح����ص عمال النظاف����ة في هذه 
الى حني  أم ستتجاهلهم  املدارس 
اكتشاف حاالت بينهم؟ موضحا 
ان هذه االم����ور حتتاج الى وقت 
طويل، وكذلك الى استعدادات كبيرة 
ال جندها اليوم س����واء في وزارة 

التربية أو الصحة.
وأوض����ح املس����لم ان هن����اك 
جتهيزات اخرى تس����تغرق وقتا 
ومنها توفير فصول خشبية في 
بع����ض املدارس لتقلي����ل الكثافة 
الطالبية في هذه الفصول، متمنيا أال 
نعود الى مآسي الفصول اخلشبية 
التي بنيت في جامعة الكويت أواخر 

التسعينيات.

اإلجراءات واالستعدادات

م����ن جانب����ه، طال����ب النائب 
د.جمعان احلربش بضرورة ان تنتبه 
احلكومة وتعيد نظرتها وتقييمها 
جلميع االجراءات واالستعدادات 
غير املقنعة والت����ي اعلنتها عدد 
من الوزارات والقطاعات الرسمية 
املعنية ملواجهة خطر انتشار وباء 
انفلونزا اخلنازير. وقال: وعليها 
ان تتحمل جميع مسؤولياتها من 
خالل توفير كل متطلبات وعناصر 
إبع����اد الهلع وحتقيق الش����عور 
بالطمأنين����ة لكل من يعيش على 
ارض الكويت، وعدم االكتفاء باطالق 
سيل التصريحات االعالمية فقط 
ملسؤوليها دون وجود اي مؤشرات 
حقيقية على ارض الواقع تدل على 
جدية االستعدادات املطلوبة ملواجهة 
اخلطر املقبل، مشددا على انه يجب 
على احلكومة اال تستمر في املكابرة 
لتغطية تقصيرها في توفير كل ما 
هو مطلوب للتصدي لكارثة انتشار 
الوباء املتوقع����ة باتخاذها بعض 
القرارات الضعيفة والبعيدة متاما 

عن االستعدادات املطلوبة.

الخرافي هنأ نظيريه  
في سوازيالند بمناسبة 

العيد الوطني

العمير: »الخط األخضر«  ليست 
مخولة بالمطالبة باستقالتي

غير مرخصة رسمياً

ل���م يكترث رئي���س لجنة 
الش���ؤون البيئية البرلمانية 
النائب د.علي العمير بمطالبة 
جماعة الخط االخضر البيئية 

باستقالته من اللجنة.
وأك���د ان الجماع���ة غي���ر 
مرخصة رسميا وليست مخولة 
به���ذه المطالبة الس���يما وان 
اللجنة تم تشكيلها ب� »ثقة« 

اعضاء مجلس االمة.
وقال د.العمير في تصريح 
للصحافيي���ن انه ومن خالل 
متابعتنا لبيانات الجماعة في  
الفترة االخي���رة والتي كانوا 
يطالبون خاللها باستقالة سمو 
رئيس الوزراء: انهم يئس���وا 
من استقالة س���موه فأخذوا 
بتوجيه المطالبة تجاهنا، الفتا 
الى ان هذه المطالبات ال تهمنا 
خصوصا وان لجنة البيئة تم 
انتخابها باجماع النواب ولن 

نهدر هذه الثقة بأي حال.
وافاد العمي���ر بأن جماعة 
الخط االخضر ليست مرخصة 
رسميا وليست جمعية نفع عام 
ونحن نحترم نشاطهم البيئي، 
مشيرا الى ان البيان الصادر 
من الجماعة ردة فعل لرئيسها 
الذي ارسل عاتبا لعدم انضمام 
الى لجنة التحقيق التي طالبنا 
الكويتية  بانضمام الجمعية 

لحماية البيئة لها.
مستدركا بالقول ابلغت االخ 
خالد الهاجري رئيس جماعة 
الخط االخضر بان الجمعية هي 
التي ب���ادرت بطلب االنضمام 
الى لجنة التحقيق وال ش���ك 
ان الجمعية الكويتية مرخصة 
ولها مجهودات كثيرة في هذا 

الجانب.
اللجنة  ان  العمي���ر  وبّين 
الهاجري في  سبق وان دعت 
اجتماعات ماضية واستمعت 
لرأي���ه فيما يتعل���ق ببعض 
القضايا البيئية ولكن ليست 

في هذه الفترة الس���يما وان 
اللجنة دأبت على االس���تفادة 

من االكاديميين.
 الفت���ا ال���ى ان ردة فعل 
الهاجري هذه ال يعول عليها 
وثقة النواب اكبر قدرا من دعوة 

جماعة الخط االخضر.
وفي ش���أن مطالبة وزير 
االشغال باالستقالة رأى العمير 
ان لجن���ة التحقي���ق التي تم 
تشكيلها من قبل مجلس الوزراء 
البرلمانية  اللجنة  فضال عن 
التي طالبنا بتشكيلها للغرض 
الكثير من  نفسه ستكش���ف 
التي س���يكون على  االم���ور 
ضوئها اتخاذ القرار وتحميل 
الوزير مس���ؤوليته او عدمها 
بخص���وص ما تم في مضخة 

مشرف.
مشددا على ان المعلومات 
األولية تؤكد مسؤولية وزارة 
االشغال مس���ؤولية مباشرة 
عنما حدث م���ن تلوث ولكن 
الحالة بالحقائق  اثبات  نريد 
الت���ي س���تظه��رها مجريات 

التحقيق.
وقال العمير انه وبعد االنتهاء 
من التحقيقات ستكون جميع 
الخيارات مفتوحة امام المجلس 
سواء مطالبة الوزير باالستقالة 

او المساءلة السياسية.

بع���ث رئيس مجل���س األمة 
جاسم الخرافي ببرقية تهنئة الى 
كل من رئيس المجلس الوطني 
بممل���ك`ة س���وازيالند برينس 
جودوزا دالميني، ورئيسة مجلس 
الشيوخ بمملكة سوازيالند شيف 
جيالن زوان، وذلك بمناسبة العيد 

الوطني لبالدهما.

ما إجراءات مواجهة الوباء؟
وجه النائب علي الدقباس��ي س��ؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
تس��اءل  فيه عن الطرق الت��ي اتخذتها الوزارة ملواجه��ة وباء انفلونزا 
اخلنازير بالنس��بة للموانئ البحرية، وهل لها خطة طوارئ واضحة؟ 
وهل مت تركيب كاميرات حرارية، وانش��اء مركز لفحص القادمني عن 
طري��ق البحر؟ وهل مت اتخاذ اجراءات لفحص القادمني بالطرق البرية 
ع��ن طريق مراكز احلدود البرية؟ وهل هن��اك خطة طوارئ واضحة 
ملواجهة هذا الوباء؟ وهل مت تش��كيل ف��رق عمل ورصد ميزانية لها؟ 

وهل مت انشاء مراكز عزل في حالة انتشار املرض – ال قدر اهلل – وما 
قدرة مستش��فى األمراض السارية على اس��تيعاب أعداد كبيرة؟ وما 
اخلطة البديلة في حالة تفشي املرض وعدم مقدرة مستشفى األمراض 
السارية على استيعاب األعداد وخاصة بعد انتشار املرض من الداخل؟ 
وهل مت إعالن توعية صحية واضحة للتعريف باملرض وطرق انتشاره 
وكيفية الوقاية منه؟ وما أس��ماء أعضاء اللجنة املش��كلة ملواجهة وباء 

انفلونزا اخلنازير ومحاضر اجتماعاتهم إن وجدت؟


