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المجلس األعلى للبيئة أقر إغالق 12 مصنعًا في الشعيبة الغربية
المضح�ي ل�� »األنب�اء«: مجل�س إدارة البيئ�ة س�يجتمع منتص�ف فبراي�ر لبح�ث ال�كادر الوظيف�ي والمال�ي للموظفي�ن

دارين العلي وكونا
عقد املجل���س االعلى للبيئة 
اجتماعا برئاس���ة النائب االول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع ورئيس املجلس االعلى 

للبيئة الشيخ جابر املبارك.
ومت خالل االجتماع »مناقشة 
االعم���ال واالجن���ازات التي مت 
حتقيقها في املجلس االعلى للبيئة 
ووضع احللول للمشكالت البيئية، 
التوصيات  الى مناقشة  اضافة 
واملقترحات التي سيتم تنفيذها 
في املستقبل لتوفير بيئة خالية 
من التل���وث واملخاطر الصحية 
والتحرك بالشكل املطلوب ملواجهة 
مشاكل التلوث والعمل من اجل 
الكويت جلع���ل املجتمع يتمتع 

ببيئة سليمة وصحية«.
الش���يخ جاب���ر  واس���تقبل 
املبارك بعد ذلك رئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للبيئة املدير 
العام د.صالح املضحي حيث قدم 
له اعض���اء مجلس ادارة الهيئة 
مبناس���بة تعيينهم اعضاء في 

مجلس االدارة.
هذا واتخذ املجلس األعلى قرارا 
بإغالق ال� 12 مصنعا التي أوصى 

على أحقية املوظفني بإقرار الكادر 
الوظيفي واملال���ي طارحني عدة 
استفسارات على الدراسة املعدة 
بهذا الشأن مما يستوجب استضافة 
وزير التخطيط األس���بق محمد 
الدويهيس الذي أعد الدراسة بهدف 
اإلضاءة على هذه االستفسارات 
خالل اجتماع مجلس الهيئة املقبل 

في منتصف فبراير املقبل.
وعن جلسة مجلس األمة التي 
خصصت ساعة ملناقشة الوضع 
البيئي ف���ي أم الهيمان الثالثاء 
املقبل ق���ال إن الهيئة س���تقدم 
جميع االجراءات التي قامت بها 
الشأن باإلضافة  الهيئة في هذا 
إلى قرارات املجلس األعلى للبيئة 
خالل اجتماعاته املتكررة خالل 

هذا الشهر ملعاجلة االمر.
املجلس األعلى للبيئة يقرر 
إغالق ثالثة مصانع ملدة أسبوع 

وتسعة مصانع ملدة ثالثة أيام
وش���دد صالح املضحي على 
ضرورة التطبيق احلازم لقوانني 
الس���المة البيئي���ة على جميع 
الش���ركات الصناعية خصوصا 
القريبة من املناطق السكنية في 

منطقة الشعيبة الغربية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة 
بإغالقها في الشعيبة الغربية بناء 
على مخالفتها للمعايير البيئية 
املنصوص عليها في قانون إنشاء 

الهيئة.
وأكد مدير عام الهيئة العامة 
للبيئ���ة د.ص���الح املضحي في 
تصريح خاص ل� »األنباء« عقب 
مش���اركته في اجتماع املجلس 
األعلى للبيئة أمس أن املجلس 
قد اتخذ قرارا بإغالق 3 مصانع 
ملدة أسبوع و9 مصانع ملدة ثالثة 
أيام كعق���اب ملخالفتها القوانني 

البيئية.
ولفت إلى أن املجلس سيطلب 
املغلقة بيانا  أيضا من املصانع 
عن إجراءاتها لبيان مدى التزامها 
باملعايير البيئية وحتسني أدائها 
في األمور موضع املخالفة لبيان 
مدى تعاونها عقب تنفيذ عقوبة 
اإلغالق، الفتا إلى أن هذه الكتب 
سترفع إلى املجلس الذي سيجتمع 

في غضون ثالثة أسابيع.
 وعن آلية اإلغالق قال إن األمر 
سيصبح نافذا عبر توجيه كتاب 
من النائب األول لرئيس مجلس 
الدفاع رئيس  الوزراء ووزي���ر 

املجلس األعلى للبيئة الش���يخ 
جابر املبارك باإلغالق إلى وزير 
التجارة أحمد الهارون الذي بدوره 
يحوله إلى اجلهة املعنية مبنح 
العامة  الهيئة  التراخيص وهي 
للصناعة التي س���تقوم بتبليغ 

بش���أن حتس���ني أدائهم البيئي 
وكيفية إزالة مخالفاتهم للمعايير 
البيئية، كما ستتسلم الهيئة منهم 
الكتب املتعلقة بحجم االلتزام التي 
سترفع للمجلس للنظر بها حيث 
سيقوم بتشديد العقوبة في حال 

املصانع املعنية التي يجب عليها 
التنفيذ فور تبلغها.

ولف���ت املضحي إلى أنه عهد 
للهيئ���ة مس���ألة االجتماع مع 
أصح���اب املصانع التي س���يتم 
إغالقها لتبي���ان املطلوب منهم 

عدم االلتزام.
وفي سياق آخر لفت املضحي 
إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة 
للبيئة ناقش في اجتماعه أمس 
األول الالئحة التنفيذية والكادر 
املالي للموظفني وقد اتفق اجلميع 

وأكد ان الهيئة جادة في حل 
مش���كلة جنوب الكويت بشكل 
جذري ووضعت حلوال متوازنة 
للمناطق السكنية والصناعية 
في الشعيبة الغربية، مضيفا ان 
الهيئة تولي اهمية كبرى ملوضوع 

البيئة واحملافظة عليها.
وقال ان زيارات الفريق املعني 
بذلك ستتواصل لتحقيق أقصى 
قدر من االلتزام باالش���تراطات 
واملعايي���ر البيئي���ة، مؤكدا ان 
الفريق لن يتس���اهل في ضبط 
وحترير املخالفات للمنشآت غير 
امللتزمة ومضاعفة العقوبات في 
حالة العودة وفق ما ينص عليه 
قانون حماية البيئة وتنميتها.

وأوضح املضحي ان احلملة 
على املصانع ش���ملت عددا من 
االدارات العاملة في الهيئة العامة 
للبيئة وه���ي ادارة رصد تلوث 
املي���اه وادارة البيئة الصناعية 
وادارة تلوث رصد الهواء وادارة 
التخطيط واملركز البيئي، مبينا 
ان اخلطة مقسمة بحدود خمسة 
مصان���ع في الي���وم بحيث تتم 
تغطي���ة كل املصانع املوجودة 

في الشعيبة الغربية.

عقد اجتماعًا برئاسة النائب األول وطلب بيانًا بمدى التزامها بالمعايير بعد تنفيذ العقوبة

الشيخ د.محمد الصباح

املستشار حامد العثمان

آمنة الغلوم

الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع املجلس األعلى للبيئة بحضور الشيخ احمد العبداهلل واحمد الهارون ود.محمد البصيري ود.صالح املضحي

محمد الصباح: مؤتمر اليمن ال يهدف لوضعه تحت الوصاية 
الدولية وإنما مساعدته لتطبيق إصالحات سياسية واقتصادية

اليمنية مزي����دا من اجلهود لدعم 
اجن����دة االص����الح السياس����ي 
واالقتص����ادي مش����يرا ال����ى ان 
مسؤولية معاجلة هذه التحديات 
تق����ع اوال على عات����ق احلكومة 
اليمنية وبدعم من املجتمع الدولي 

على نطاق اوسع.
وش����دد على الت����زام املجتمع 
الدولي بدعم احلكومة اليمنية في 
مكافحتها لتنظيم القاعدة وغيره 
الى  من اش����كال االرهاب مشيرا 
ع����زم املجتمع الدولي على تقدمي 
املزيد من الدعم جلهود احلكومة 
اليمنية ألجل بناء قدراتها في مجال 
تطبيق القانون وحتسني قدراتها 
التشريعية والقضائية واألمنية، 
يذكر انه شارك في اعمال املؤمتر 
اكثر من 21 دولة ومنظمات اقليمية 
وهي اليمن ودول مجلس التعاون 
اخلليجي واالردن ومصر ووفود 
البلد املس����تضيف  رفيعة متثل 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
وفرنسا وأملانيا االحتادية وايطاليا 
ومملكة هولندا واسبانيا الى جانب 
دول مانحة تشارك ألول مرة في 
تظاهرة دولية مكرسة لدعم اليمن 
كتركيا وكندا وروسيا االحتادية 
اضافة الى ممثلني عن االمانة العامة 
ل����دول اخلليج  التعاون  ملجلس 
العربية واالمم املتحدة واالحتاد 
االوروبي والبنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي.

بتفعيل مس����ار احلوار السياسي 
ملواجهة التحدي����ات الناجتة عن 
الزامها بتطبيق برنامجها لالصالح 

السياسي واالقتصادي.
واكد اهمية مساعدة اليمن في 
الالجئ����ني الصوماليني  موضوع 
والذين يقدرون ب� 800 الف الجئ 
اضافة الى دعم احلكومة اليمنية 
من اجل تنمية قدراتها في مكافحة 
البرية  االرهاب وتعزيز منافذها 
واجلوية وخاصة البحرية حملاربة 

القرصنة في القرن االفريقي.
وبني ان هناك لقاء اخر سيعقد 
العاصمة  ف����ي  اليمن  ملس����اعدة 
السعودية )الرياض( اواخر فبراير 
املقبل مبشاركة الدول املانحة وعدد 
من املنظمات الدولية ملراجعة التزام 
اليمن باالصالحات التي مت االتفاق 
عليها. وشدد الشيخ محمد خالل 
مداخلته على اهمية دعم استقرار 
ووحدة وس����يادة اليمن كأساس 
لي����س فقط المنه وس����المته بل 

لسالمة املنطقة بأسرها.
من جهته قال مدير ادارة مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في 
وزارة اخلارجية الس����فير جمال 
الغامن ل� »كونا« ان مداخلة نائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
القت ترحيبا ودعما وتوافقا في 

االراء من الوفود املشاركة.
واكد الغامن اهمية بذل احلكومة 

وكذلك تطبيق برنامج اصالحات 
سياسية واقتصادية صاغها ابناء 
اليمن بأنفسهم وتتعلق مبحاربة 
الفس����اد وتطبيق القانون ودعم 

املسيرة السياسية.
وأش����ار ال����ى ان دول مجلس 
التعاون ستجتمع اواخر الشهر 
املقبل في الرياض للنظر في مراحل 
برنامج اإلصالح الوطني اليمني 
ليتم فيما بعد ربط هذه املساعدات 
مبدى اإلس����راع في تطبيق هذه 

االصالحات على ارض الواقع.
وفيما يتعلق مبش����اركته في 
مؤمتر افغانس����تان قال الش����يخ 
ان اس����تقرار  د.محم����د الصباح 
افغانستان مهم الستقرار منطقة 
الش����رق األوس����ط وله تأثيرها 

عليها.
الى  ان املؤمتر هدف  واضاف 
متكني افغانستان من السيطرة على 
األوضاع األمنية وتطبيق إصالحات 
الرشيد  سياسية تتعلق باحلكم 
القان����ون واإلصالحات  وتطبيق 
االقتصادية وكذلك تطبيق الشفافية 

ومحاربة الفساد.
وكان نائ����ب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح قد أكد أن اليمن 
يواجه حتديات خارجية وداخلية 

تهدد امنه واستقراره.
وتطرق الش����يخ د.محمد في 
مداخلة له خالل املؤمتر اخلاص 

مبساعدة اليمن والذي انهى اعماله 
التحديات  اب����رز  الى  امس االول 
انهيار املنظومة  اخلارجية وهي 
االمنية في القرن االفريقي اضافة 

الى ظاهرة الالجئني والقرصنة.
واش����ار الى اخلطر اخلارجي 
االخر واملتمث����ل في اعادة جتمع 
تنظيم القاعدة في اليمن واثر ذلك 

على استقرار املنطقة واالقليم.
وذكر الشيخ د.محمد الصباح 
االخط����ار الداخلية والتي متثلت 
في الدعوات الى االنفصال حتت 
عنوان »احلراك اجلنوبي« اضافة 

الى قضية احلوثيني.
الش����يخ محم����د خالل  وقدم 
املداخلة عددا من احللول ملساعدة 
اليمن عل����ى جتاوز هذه االخطار 
وهي اهمية قيام احلكومة اليمنية 

لندن � كونا: أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ان املؤمتر 
اخلاص باليمن ليس لفرض قيم 
أجنبية على املجتمع اليمني وال 
يهدف إلى وضعه حتت الوصاية 

الدولية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
في تصري����ح صحافي ان املؤمتر 
ليس بصدد وض����ع اليمن حتت 
الوصاية الدولية وال يسعى الى 
فرض نظام امني يصنع ويدار من 

قوى خارجية.
وشدد على ان هذا املؤمتر يهدف 
اليمن في تطبيق  الى مس����اعدة 
إصالحات سياس����ية واقتصادية 
وباألخ����ص في محاربة الفس����اد 
وتطبيق الشفافية واحكام القانون 
مشيرا الى ان دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية داعمة بشكل 
كبير له����ذه اإلصالحات الوطنية 

اليمنية.
وأكد الشيخ د.محمد الصباح انه 
أوضح خالل مداخلته في مؤمتر 
اليم����ن ردا على اللغ����ط الكبير 
واملزاعم التي حتدثت عن وجود 
أجندة او فرض نظام امني يصاغ 
او يطبق من قبل قوى أجنبية على 
اليم����ن ان »املؤمتر ليس لفرض 
الش����عب  أجن����دة خارجية على 
اليمن����ي«. وأكد ان املؤمتر يهدف 
الى وحدة التراب والسيادة اليمنية 

أكد أنه يواجه عدة تحديات خارجية وداخلية تهدد أمنه

العثمان: الكويت تعتزم إقامة مقر دائم
لإليواء يستوعب أكثر من 700 نزيل

جمعية »العملية عيد الشكر« األميركية
أنهت عملها في الكويت بعد 16 عامًا

الكويت  � كون����ا: حثت  ڤيينا 
دول العالم عل����ى العمل من أجل 
وضع أطر تنسيقية مشتركة بهدف 
مكافحة جرائم االجتار بالبشر على 

املستويني االقليمي والدولي.
الكويتي  الع����ام  النائب  وقال 
حامد صالح العثمان في كلمة ألقاها 
في ڤيينا امام اجتماع فريق األمم 
املتحدة املعني باالجتار بالبش����ر 
ان الكويت وبحكم كونها من بني 
دول العالم جذبا للعمالة األجنبية 
الوافدة فقد حرصت على التصديق 
على »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية« وما 
تالها من بروتوكوالت ومنها على 
وجه اخلصوص بروتوكول منع 
وقمع معاقبة االجتار باألشخاص. 
التصديق أصبح  وأضاف أن هذا 
ج����زءا ال يتج����زأ م����ن املنظومة 
القانونية الوطنية للكويت اتساقا 
مع ما قررته االحكام الدستورية 

الكويتية في هذا الشأن.
وتابع أنه تقديرا منها للخطورة 
الدولية واالقليمية والوطنية التي 
متثلها جرائم االجتار بالبشر فقد 
عم����دت دولة الكوي����ت الى اعداد 
قان����ون وطني خ����اص مبكافحة 
االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين 
والذي يجري حاليا اتخاذ إجراءات 
إقراره م����ن قبل البرملان الكويتي 
ومن ثم تصديق صاحب الس����مو 
األمير عليه. وأوضح ان مشروع 
القان����ون يتن����اول تنظي����م عدة 
موضوعات بينها تعريف جرمية 
االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين 
واجلرمية عبر »الوطنية« وتقرير 
عقوبات قاسية تصل الى احلبس 
املؤبد ملرتكبي هذه اجلرائم والنص 
على مصادرة األدوات واألش����ياء 

قام مؤسس����ا جمعية خيري����ة عملت على تكرمي 
اجلنود األميركيني الذين خدموا في الكويت والعراق 
وافغانستان بتوديع الكويت خالل احتفال أقيم بحضور 
كويتيني وأميركيني مبناس����بة انتهاء عمل اجلمعية 
الذي استمر على مدار 16 عاما. وقدم ليونيل غيتنس 
وزوجته شايال شكرهما العميق الى اجلمعيات اخليرية 
احمللية التي قامت برعاي����ة حملتهما اخليرية التي 
حملت اسم »العملية عيد الشكر« وشهدت تقدمي ما 
يزيد على 1.722 مليون هدية ووجبات س����نوية في 
يوم عيد الش����كر للجنود األميركيني املنتشرين في 

منطقة اخلليج منذ عام 1993.
ونظم احلفل الذي اقيم على ش����رف رعاة احلملة 
اخليرية ليقوم مؤسس����ا اجلمعية اخليرية بتوديع 
الدولة التي أحباها بعد الفترة الطويلة التي أمضياها 
به����ا باالضافة الى إعالنهما عن انتهاء عمل اجلمعية 

اخليرية التي شكالها.
وقالت ش����ايال في كلمة وجهتها الى احلضور من 
املانحني والرعاة واملتطوعني حلملتهما اخليرية ان ذلك 
االحتفال نظم »لكي نقول شكرا لهؤالء الذين جعلوها 
)احلملة( ممكنة سنويا لذا اقف امامكم اليوم مثلما 
فعلت ل� 16 عاما لكي اقول شكرا لكم«. وعن البداية 
املتواضعة حلملتهما قال����ت غيتنس: »مثلما يعرف 
معظمكم العملية عيد الشكر بدأت قبل 16 عاما في عام 

1994 والكويت كانت مختلفة كثيرا وقتها«.
واضافت »ل����م تكن فترة تواجدن����ا انا وليونيل 

هنا وصلت الى 3 اعوام وقتها والدمار الذي ال ميكن 
تص����وره الناجم عن االحتالل العراق����ي كان اليزال 
موجودا في كل مكان تنظر اليه«. وتابعت »رغم اننا 
كن����ا بعيدا عن عائالتنا اال ان ليونيل وانا وقعنا في 
حب الش����عب والثقافة في الكويت وكنا جنعل منها 
وطننا دون علم من����ا«. وتوفي دوني جنل الزوجني 
األميركيني متأثرا بإصابته بفشل كلوي خالل العام 
نفس����ه وبدال من حتويل خسارة فقيدهما املؤملة الى 
طاقة سلبية قرر الزوجان تدشني تلك احلملة اخليرية 
السخية لتكرمي هؤالء  الذين عملوا بصورة يومية على 
حماية الكويت. وقالت »خالل العام نفسه )1993( كنا 
مع األسف مازلنا نعاني من الفقدان املفاجئ واملؤلم 
البننا احملبوب دوني.. نعم احلياة كانت مختلفة جدا 
وقتها«. وتابعت شيال »في خريف هذا العام كان صدام 
يهدد باستخدام العنف ضد الكويت مجددا وردا على 
ذلك انتشرت القوات املسلحة األميركية في الكويت 
بني عشية وضحايا باملعنى احلرفي للكلمة.. اآلالف 
من الش����باب والشابات تركوا منازلهم وتوجهوا الى 
هنا لصد غزو ثان وألخذ مواقعهم الى جانب اجليش 
الكويتي في التأهب حلماية الكويت مجددا وتراجع 

صدام في وجه هذا الدفاع«.
وعقب هذا التهديد كان واضحا ان اجلنود األميركيني 
سيظلون في البالد لوقت اطول لضمان امن الكويت 
و»العملية عيد الشكر« دشنت الظهار التقدير للرجال 

والنساء الشجعان«.

املضبوطة واملستعملة في ارتكاب 
هذه اجلرائم. وذكر النائب العام انه 
إضافة الى ذلك فقد وثق مشروع 
القان����ون الضمان����ات واخلدمات 
اخلاصة بضحايا جرائم االجتار 
باألش����خاص وتهريب املهاجرين 
كتوفير الرعاية الطبية واالجتماعية 
لهم او إيداعهم في احد مراكز اإليواء 
التي تخصصها الدولة لهذا الغرض. 
وأكد ان هذا القانون املقترح ميثل 
إضافة تشريعية ملا هو ثابت اصال 
من نصوص وأحكام دس����تورية 
وقانوني����ة جزائي����ة وق����رارات 
وزارية تنظيمية تتضمن العديد 
م����ن النصوص املناهض����ة لهذه 
اجلرائم وتنظيم عمليات استقدام 
وتشغيل ورعاية العمالة الوافدة 
ومراقبة أحوالها. وأش����ار الى أن 
الكويت اتخذت عدة إجراءات عملية 
حلماية ضحايا االجتار بالبشر على 
الوطني منها تخصيص  الصعيد 
مقر مؤق����ت لإليواء بتكلفة مالية 
سنوية قدرها مليونا دوالر حيث مت 
جتهيزه بجميع الوسائل الضرورية 
ومنها الصحية والترفيهية فضال 
عن تقدمي املساعدات القانونية كما 

ان الكويت في سبيلها نحو اجناز 
مقر دائم لإليواء بحيث يستوعب 
اكثر من 700 نزيل. ومضى العثمان 
في كلمته قائال ان مكافحة جرائم 
االجتار باألشخاص وبخاصة النساء 
واألطفال باتت اليوم تش����كل اهم 
التحديات التي توجه املجتمعات 
على الصعيدين الوطني والدولي 
حي����ث يتنامى خط����ر وآثار هذه 

اجلرائم يوما بعد آخر.
ودعا الى وضع اآلليات والنظم 
التي ميكن للدول األطراف االهتداء 
بها في س����ياق حملتها ورعايتها 

لضحايا مثل هذه اجلرائم.
وأكد أهمية استعراض وبحث 
العالقة الوثيقة بني جرائم االجتار 
بالبشر والعديد من اجلرائم االخرى 
ومن بينها جرائم الفس����اد حيث 
يتعني إيجاد رابط واقعي وقانوني 
بينهما بغية اس����تجالء الصورة 
الكاملة للعوامل املساندة النتشار 

مثل هذا النوع من اجلرائم.
الى  وفي ه����ذا الصدد اش����ار 
تضامن الكويت مع الدول األطراف 
في اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 
الوطنية  اجلرمية املنظمة عب����ر 
وما تالها من بروتوكوالت وحث 
س����ائر الدول التي لم تنضم بعد 
لبروتوك����ول منع وقمع ومعاقبة 
االجتار باألشخاص على املصادقة 

عليه ومن ثم انفاذه في دولهم.
وأثن����ى العثمان عل����ى الدور 
الفاعل الذي يلعبه الفريق العامل 
املعني باالجتار باألشخاص وعلى 
وجه اخلصوص م����ا يتعلق منه 
بعمليات تنسيق املواقف وتوحيد 
التوجهات ونشر ثقافة مناهضة 
جلرائم االجتار بالبش����ر وبحث 

أسبابها وكيفية عالجها.

خالل اجتماع الفريق المعني باالتجار بالبشر في األمم المتحدة

د.محمد العفاسي مترئسا االجتماع

العفاسي بحث مالحظات »المحاسبة«
على ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية

اعرب وزير الشؤون االجتماعية والعمل رئيس 
فريق دراس����ة وتقييم مالحظات ديوان احملاس����بة 
عن تنفيذ ميزانيات الوزارات واالدارات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية الفريق د.محمد العفاسي، عن 
تقديره ملا اجنزه فريق العمل، مشيرا الى ان هذا االجناز 
س����يرفع بعد االنتهاء من مناقشته باستفاضة الى 
مجلس الوزراء حتى يتم تالفي ظاهرة تكرار مخالفات 
ديوان احملاسبة على اجلهات اخلاضعة للرقابة، جاء 
ذلك خالل ترؤس الوزير اجتماعا لفريق عمل دراسة 
وتقييم مالحظات ديوان احملاسبة وبحضور الشيخ 
محمد العبداهلل رئيس جه����از متابعة اداء اجلهات 
احلكومية واعض����اء الفريق فيصل الغريب الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية بديوان اخلدمة املدنية، وقد 
بدأ االجتماع بالتصديق على محضر االجتماع السابق، 
وبعد ذلك مت عرض تقرير الفريق الفرعي لدراس����ة 
مالحظات ديوان احملاس����بة عن الهيئات والوزارات 
ذات امليزانيات امللحقة للسنة املالي�ة 2007 � 2008 

وايضا عن الهيئات ذات امليزانيات املستقلة والهيئة 
العامة لالستثمار والقطاع النفطي، كما استعرض 
احلاض����رون كتاب االمانة العام����ة ملجلس الوزراء 
بش����أن متابعة االجراءات التي اتخذها فريق العمل 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيله وكتاب 
الوزي����ر بالرد عليه، ومت ايضا مناقش����ة املواضيع 
االخرى املطروحة على ج����دول االعمال. من جانب 
آخر، ترأس وكيل الوزارة املساعد للشؤون القانونية 
جمال الدوس����ري اجتماع جلنة التوعية والوقاية 
من املخدرات، اذ قدم اعضاء اللجنة لرئيس����ها اهم 
االنشطة التي قدمتها اداراتهم خالل عام 2009، وعن 
تلك االنشطة قالت مدير ادارة املرأة والطفولة اقبال 
الرميضني ان انشطة حدائق االطفال اخلاصة بالوقاية 
من املخدرات عديدة اشتملت على ندوات ومسابقات 
الفض����ل بحث خاص عن املخدرات وافضل رس����مة 
تعبيرية من خالل نشاط املرسم احلر باشراف من 

اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

الغلوم ل� »األنباء«: نأمل أن يرى كادر 
العاملين في دور الرعاية النور قريبًا

كما ان االدارة وضعت برنامج 
أنشطة إلخراج األبناء من العزلة 
الطويلة بسبب الوباء عبر زياراتهم 
للمخيمات واملطاعم واألس����واق 
باإلضافة ملشاركتهم في أنشطة 
االعياد الوطنية وأنش����طة »هال 
فبراير« وهناك العديد من األنشطة 
جار تنظيمها مع جهات خارجية 

من القطاع اخلاص.
وعن كادر العاملني في قطاع 
الرعاية االجتماعية قالت الغلوم 
نتمن����ى ان يبصر الن����ور قريبا 
النه يساهم في معاجلة النقص 
احلاصل في كل مؤسسات الرعاية 
الوظائف ذات  ف����ي  االجتماعية 

العالقة املباشرة مع األبناء.

بشرى شعبان
إدارة رعاية  كش����فت مراقب 
املعاقني آمنة الغلوم عن ان عددا 
كبيرا من الس����فارات التي لديها 
أبناء من اجلالية في دور الرعاية 
االجتماعية وليس لديها مستندات 
حديثة جتاوبت مع اإلدارة وبادرت 

الى حتديث بيانات أبنائها.
وقالت في تصريح ل� »األنباء« 
ان عددا قليال من السفارات مازالت 
تعمل على اس����تكمال مستندات 
ابنائها، واإلدارة تعمل عبر القنوات 
امللف  الرسمية لالنتهاء من هذا 
خدمة لألبناء وجتنبا لتعرضهم 
الي مش����اكل في حال حدوث اي 

عارض صحي لهم.
وبينت الغلوم انه بعد انحصار 
وب����اء إنفلون����زا اخلنازير بدأت 
اإلدارة بإعادة العمل باألنش����طة 
اخلارجي����ة لألبناء لك����ن وفق 
احتياطيات خاصة وفي اعداد غير 
كبي����رة ووفق جتمعات ال يوجد 
فيها اعداد كبيرة وذلك زيادة في 
االحتراز في احلفاظ على صحة 

األبناء وسالمتهم.
الى مش����اركة عدد  واشارت 
من ن����زالء دار التأهي����ل � رجال 
في مهرجانات »هال فبراير« في 
سوق شرق والعديد من األنشطة 

األخرى.

عدد كبير من السفارات حّدثت بيانات مواطنيها


