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الشريع: التحركات األخيرة لحل مشكلة التلوث 
في أم الهيمان ال تعدو كونها إعصارًا إعالميًا

محمد راتب
أص���درت اللجن���ة البيئية 
التطوعية ف���ي ضاحية علي 
صب���اح الس���الم )أم الهيمان 
سابقا( بيانا صحافيا على لسان 
رئيسها م.أحمد الشريع انتقدت 
فيه اإلعصار اإلعالمي الذي رافق 
التحرك احلكومي بعد التهديد 
باستجواب سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء 21 أكتوب���ر املاضي، 
باإلضافة الى سرعة االجتماعات 
القرارات في  وس���رعة اتخاذ 
تش���كيل جلان التحقيق وكأن 
البيئية في الضاحية  الكارثة 

السكنية وليدة الساعة وليست منذ تسع سنوات 
ماضية، وقالت اللجنة: »بعد ان شكل فريق عمل 
يضم الهيئة العامة للبيئة وكذلك الهيئة العامة 
للصناعة ويرافقه هال���ة إعالمية وتصريحات 
صحافية توقعنا ان يكون هناك ش���يء يترجم 
على أرض الواقع ال���ى ان جاء تصريح الهيئة 
العامة للبيئة 17 يناير املاضي ليزيد من قناعتنا 
بأن االجراءات التي متت كانت كما س���بقها من 
حتركات إعالمية سابقة خالصتها سواد احلبر 

ينشر على صفحات اجلرائد البيضاء«.
وج���اء في البيان ما يل���ي: »تتواصل جهود 
اللجنة البيئية التطوعية بضاحية علي صباح 
السالم وسعيها احلثيث لفتح قنوات مع أصحاب 
القرار في الدولة في السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية وذلك للتوصل الى حل قضية التلوث 
البيئي بالضاحية الس���كنية )أم الهيمان( تلك 
القضية التي بحت فيها أصوات اللجنة البيئية 
التطوعية بضاحية علي صباح السالم ومعهم 45 
ألف مواطن من ساكني أم الهيمان والذين يرتكب 
في حقه���م وحق أبنائهم جرمية أقل ما توصف 
به هو الشروع في القتل املتعمد، حيث ان سكان 
هذه الضاحية املنكوبة يتعرضون ألبشع أنواع 
السموم التي تبثها املصانع املجاورة للضاحية 
السكنية بشكل يومي ومتواصل، ليس هذا فحسب 
بل ان الضاحية محاطة بغابة من أبراج الضغط 
العالي والتي تنشر التلوث الكهرومغناطيسي 
املدمر لصحة األطفال والنساء بالدرجة األولى، 
في ظل المباالة حكومية وتخاذل بعض النواب 

في السلطة التشريعية.
وتابع: لقد استاءت اللجنة من التصريحات 
التي كانت تبشر بنقل املصانع امللوثة وتوقيفها 
فورا، وهو أمر لألمانة متوقع بأنهم سيغلقون 
املصانع امللوثة مدة أس���بوع ثم يرفع األمر الى 
املجلس األعلى للبيئة ليغلقها أسبوعا آخر وبعد 
ان تنقضي هذه املدة نعود لس���الف عهدنا في 

السمية  امللوثة ذات  اجلرعات 
العالية.

واض���اف: ليس هناك عزاء 
ملواطن يشتكي التلوث والتدهور 
الصحي، السيما إذا علمنا ان عدد 
مرضى الربو في أم الهيمان قد 
ارتفع في العام املاضي ليصل 
الى ما يقارب 8500 حالة بينما 
هذا العدد كان في العام 2005 ما 
يقارب 1400 حالة في أم الهيمان 
أما متوسط سائر سجالت املراكز 
الصحية في الكويت عموما فال 
يتعدى 180 حالة وهذا توضيح 
صري���ح تفرض���ه عينيا لغة 
األرقام، فكيف يا س���مو رئيس مجلس الوزراء 

تكون اجراءات احلكومة اإلصالحية؟
وأفادت اللجنة بأن املتابع للتحركات احلكومية 
األولية والساعية حلل هذه الكارثة البيئية منذ 
أواخر أكتوبر املاضي يعرف مبا ال يدع مجاال للشك 
ان رئيس مجلس الوزراء هو احملرك الرئيسي 
لهذه االجراءات، أما ما نراه اليوم فهو ان الكرة 
عادت الى ملع���ب النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير الدفاع ورئيس املجلس األعلى 
حلماية البيئة والذي متيز في املاضي بإصداره 
الوعود التي لم ينفذ منها شيء وهو أمر يحير 
األذهان، وتس���اءلت اللجنة: هل تنحى رئيس 
مجلس الوزراء والذي نعتقد انه صاحب القرار 
في املرحلة الس���ابقة عن القرار ليتم إحالة هذه 
القضية الى مخ���ازن التجميد ودهاليز اللجان 

وتوصياتها«؟
وأضاف البيان: »ف���ي هذا الصدد يؤملنا هنا 
كيل املدي���ح الذي وجه من بعض نواب الدائرة 
اخلامس���ة الى الش���يخ جابر املبارك في جلسة 
األس���بوع املاضي وهو أمر سنقف عنده كثيرا. 
وحيث ان األمر أصبح ال يحتمل السكوت عليه، 
لذل���ك نطالب النواب الثالث���ة خالد الطاحوس 
وسعدون حماد ومحمد احلويلة، والذين تعهدوا 
لنا بتقدمي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء 
خالل ستني يوما ومن 21 أكتوبر املاضي وحتى 
اآلن ال جديد بل إن األمر يزداد س���وءا، ان يفوا 
مبا عاهدوا به وذلك ملساءلته على هذا التقصير 
الواضح والصريح، وطالب البيان النواب العشرة 
من الدائرة اخلامسة الذين التزموا معنا بالعهد 
وامليثاق وكذلك س���ائر أعض���اء مجلس األمة 
احملترمني بأنهم لو تفكروا في حقيقة اجراءات 
احلكومة وما تنتهجه في أس���لوب تعاملها مع 
قضية التلوث البيئي بأم الهيمان الكتشفوا، مع 
األس���ف، ان احلكومة غير جادة بل غير معنية 

بالضاحية وال سكان الضاحية«.

المواطنون يشتكون من التلوث والتدهور الصحي

م.أحمد الشريع

شيخة العبداهلل: نأمل إقرار قانون المعاقين 2 فبراير
خالل رعايتها لمعرض ذوي االحتياجات الخاصة »نحن لها«

)كرم دياب(.. وتتوسط جانبا من املشاركني في املعرض الشيخة شيخة العبداهلل تفتتح معرض ذوي االحتياجات اخلاصة »نحن لها«

حضور حاشد في معرض »نحن لها« 

»نحن لها« م���الك صبحي ان 
الهدف االساس���ي لتنظيم هذا 
املعرض هو دم���ج املعاق في 
املجتمع واظهار مواهبه للجميع 
ومت اختيار مكان عام مثل مجمع 
املارينا الستقطاب اكبر عدد من 
املش���اهدين البداعات املعاقني 

وقدراتهم.
وع���ن اجلهات املش���اركة 
في املعرض ق���ال ان هناك 14 
جهة مش���اركة منها حكومية 
هيئ���ات ووزارات مثل وزارة 
الطاقة والهيئة العامة لشؤون 
الزراع���ة واحل���رس الوطني 
العلمي  التق���دم  ومؤسس���ة 
ووزارة االع���الم وغيرها من 
املؤسسات احلكومية الى جانب 
الشركات وهذه املشاركة دليل 
الدولة  ملدى تفاعل مؤسسات 
والقطاع اخلاص في دعم قضايا 

املعاقني.
واستطرد: اما ريع املعرض 
فهو يعود للمعاقني عبر تقدمي 
وسائل مساعدة لهم )كراسي 
متحركة � الس���ماعات � بعض 
االجهزة االخرى( ويتم التوزيع 
على االف���راد احملتاجني لهذه 
الوس���ائل، وام���ل صبحي ان 
تشاهد املعارض املقبلة اقباال 
اوسع في املشاركات من قبل 

القطاع اخلاص.

واعادة توصي���ف االعاقة وهذا 
حلماية حقوق املعاقني.

العبداهلل مبعرض  واشادت 
ذوي االحتياجات اخلاصة الذي 
تشارك فيه العديد من مؤسسات 
القطاعني احلكوم���ي واخلاص 
للسنة الثالثة على التوالي وانه 
خير دلي���ل ملدى تكافل املجتمع 
الكويتي من مؤسسات حكومية 
وهيئات املجتمع املدني والقطاع 
اخلاص في دعم ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وبينت العبد اهلل ان تنظيم 
مثل هذه املعارض والتي يعود 
انفس���هم عبر  ريعها للمعاقني 
مساعدتهم في شراء املستلزمات 
اخلاصة بهم خطوة يحتذى بها 
ونأمل في الس���نوات املقبلة ان 
نشاهد مشاركة اوسع من القطاع 

اخلاص.
وبدوره اوضح املنسق العام 
ملشروع ذوي االحتياجات اخلاصة 

نقل في العالم باسره، واوضحت 
انه اذا لم تعقد جلسة 2 فبراير 
فه���ذا ليس نهاي���ة املطاف وانا 
ال احب النظرة التش���اؤمية بل 
نحن متفائلون باخلتام املس���ك 

للقانون.
وعن موقف احلكومة من بعض 
بنود القانون قالت احلكومة ليس 
لديها شروط بل حتفظات على 
بعض املواد وهي محقة فيها وال 
س���يما فيما يتعلق باجلنسية 

بشرى شعبان
املت الشيخة شيخة العبداهلل 
ان تكون جلسة 2 فبراير خامتة 
املسك لقانون املعاقني وان يبصر 
الن���ور خاللها بعد طول انتظار 
وحتويله الى كرة كل جهة ترميها 

الى مرمى اجلهة االخرى.
وقالت في تصريح صحافي 
عق���ب افتتاح املع���رض الثالث 
ملشروع ذوي االحتياجات اخلاصة 
»نحن لها« املنا كبير في استقرار 
كرة القانون ف���ي قاعة عبداهلل 
السالم وان يصعد الدخان االبيض 

في السماء بعد طول انتظار.
واضاف���ت: نح���ن ال نحمل 
املسؤولية في التأخير الي جهة 
فاحلكومة لديها حتفظات محقة 
واللجنة اخلاصة باملعاقني جادة 
في اصدار قانون للمعاقني ونأمل 
ان تسفر االتصاالت واالجتماعات 
بني احلكومة واللجنة عن تسوية 
الوضع ومعاجلة جميع الثغرات 
املوجودة في القانون ونخرج في 
الثاني من فبراير بقانون يلبي 

طموحات ابنائنا املعاقني.
واكدت ان الكويت ممثلة في 
احلكومة غير مقصرة اطالقا في 
دعم هذه الشريحة العزيزة على 
قلوبنا جميعا فهي تقدم الكثير 
لهم وهي السباقة في مجال دعمهم 
على مستوى الدول العربية اذا لم 


