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ق���دم النائب ف���اح الصواغ 6
اقتراحا برغبة بشأن »عمل دوارات 
بدال م���ن االش���ارات الضوئية 
بطرق املناطق السكنية اجلديدة 
مبحافظتي االحم���دي ومبارك 

الكبير«.

الصواغ لعمل دوارات بداًل 
من اإلشارات الضوئية وجه النائب حسني القاف سؤاال لوزيرة التربية 

ووزيرة التعلي���م العالي د.موضي احلمود طلب فيه 
تزويده: بالسيرة الذاتية لوكيل وزارة التربية املساعد 
متاضر عبدالعزيز محمد الس���ديراوي من الشهادات 
واملناصب االدارية واالشرافية، واالجنازات والدراسات 
واالقتراح���ات والبحوث الت���ي قدمتها وكيل الوزارة 

املساعد خال سنوات اخلدمة.

القالف يسأل عن السيرة الذاتية لوكيلة وزارة التربية

أكد أن تأييد 30 نائبًا له يعد دليل صحة وعافية

الدقباسي لـ »األنباء«: »اإلعالم« في غيبوبة والعبداهلل
ظلم الكويت وعليه حق االستجواب والمساءلة

الكندري لـ »األنباء«: أمام النائبات وقت كبير حتى يقدمن استجوابات

القاهرة - هناء السيد
اعلن النائب علي الدقباس����ي 
انه جاهز ومس����تعد بكل االوراق 
واملستندات اخلاصة باستجواب 
وزير االعام والنفط الشيخ احمد 
العبداهلل. وذك����ر انه ينتظر هذا 

اليوم ملعرفة احلقائق.
جاء ذلك ف����ي لقاء خاص مع 
»األنباء« خال مشاركته في املؤمتر 
ال� 16 لاحت����اد البرملاني العربي 
الذي اختتم اعمال����ه في القاهرة 

مؤخرا.
وذكر الدقباسي ان تلك احلقائق 
يعرفها من قبل خاصة ان وزارة 
االعام في غيبوبة وطاملا ظلمت 
الكويت  الكويت لع����دم اظهارها 
بالوجه املش����رق الذي تستحقه، 
وليتحمل وزير االعام مسؤوليته 
السياسية وعلية وجوب دستوري، 
خاصة ان الوزير لم يرد على سؤالني 
من االسئلة البرملانية تقدمت بهما 
في وقت سابق، مشيرا الى ان هذا 
االس����تجواب جاء بالتدرج وهو 
استحقاق وان صدور اكثر من بيان 
من مجموعة برملانية من 30 نائبا 
باعان تأييدهم االستجواب يعد 
دليل صحة وعافية واستشعارا من 
مجلس االمة بأهمية القضية، مؤكدا 
ان من حق الشعب الكويتي علينا 
ان نكون امناء وصرحاء والمكان 
للمجاملة بل نتخذ موقفا لتقومي 

االعوجاج املوجود حاليا.

وردا على سؤال حول توقعاته 
بخصوص االس����تجواب، قال: ان 
االس����تجواب س����يدفع مبصلحة 
الكوي����ت واحتف����ظ بالتوقعات 

وسأعلنها 16 اجلاري.
على صعيد آخر اشاد الدقباسي 
بالبي����ان اخلتامي الص����ادر عن 
مؤمتر احت����اد البرملانيني العرب 
الذابة اخلافات العربية � العربية 
خاصة توحيد املوقف الفلسطيني، 
معربا عن استياء الدول العربية 
مما تشهده الساحة الفلسطينية 

انقس����امات داخلي����ة، وقال  من 
الدقباسي ان هذا االنقسام يؤثر 
على اوضاع االمة العربية وعلى 
الفلسطيني  التفاوض  مس����يرة 
والعرب����ي، واعرب عن تأمله لهذه 
الفرقة، كما اعرب عن امله في ان 
تفلح املساعي العربية للم الشمل 

الفلسطيني.
واشار الدقباس����ي الى اهمية 
البرملاني����ة  الزي����ارات  تكثي����ف 
العربية بغض النظر عن اخلافات 
السياسية حيث يساعد ذلك على 

تخفيف االحتقان السياسي وكسر 
حدة اخلافات العربية.

وثم����ن دور اجلامعة العربية 
واطاقها مبادرة لعقد قمة عربية 
ثقافية للنهوض بالثقافة العربية 
ومواجهة التحديات التي تواجهها 

وللحفاظ على الهوية العربية.
واعرب عن امله في ان تتحقق 
الت����ي صدرت  ق����رارات االحتاد 
ملصلحة القضايا العربية، معربا 
عن تأيي����ده وتضامنه للقرارات 
الص����ادرة عن االحت����اد للقضايا 

اللبنانية والسورية والسودانية 
والعراقية واالمارات العربية وحقها 
في اجل����زر الثاث والتضامن مع 

اليمن.
وذكر الدقباس����ي ان مشاركة 
العربي في  البرملان����ي  االحت����اد 
ال����� 123 و124  اعمال اجلمعيتني 
التي  الدولي  البرملان����ي  لاحتاد 
تعقد ف����ي بانكوك وجنيڤ خال 
2010 ورف����ع االحت����اد مذكرتني 
تتناوالن القضايا االساسية ومنها 
االنتهاكات االسرائيلية للمقدسات 

االسامية.
واش����اد الدقباسي بدور مصر 
الرائد التي طاملا احتضنت العرب 
والقضايا العربية ودعوتها الدائمة 
الى وحدة الصف العربي، مؤكدا 
ان ذلك لي����س بغريب على مصر 
وقيادته����ا. وقال الدقباس����ي انه 
يس����جل للكويت مكس����با جديدا 
يضاف الى س����جاتها البرملانية 
تولي االمني العام ملجلس االمة عام 
الكن����دري منصب رئيس جمعية 
االمناء العامني البرملانيني العرب، 
وذكر ان اجلمعي����ة لها دور مهم 
في تفعيل العاقات بني االمانات 
العامة للبرملانات العربية كأجهزة 
تش����ريعية مس����اعدة للمجالس 
النيابية وكل خطوة فيها تضامن 
عرب����ي وتوطي����د للعاقات هي 
خطوة في الطريق الصحيح لامة 

العربية.

النائب علي الدقباسي متحدثا إلى الزميلة هناء السيد   )ناصر عبدالسيد(

طرقي: ضرورة االلتزام بفتوى تحريم 
مشاركة المرأة في األولمبياد

طالب وزير الشؤون بتنفيذها

طال���ب طرق���ي س���عود 
املطي���ري وزي���ر الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
ايق��اف  العفاس���ي بضرورة 
ف�����ي  الكوي���ت  مش���اركة 
االلع��اب االوملبية النس���ائية 
واالنشط��ة التي تشارك فيها 
الفتيات وعدم االلتف��ات ال��ى 
ش���روط الفيفا، الفتا الى ان 
ه��ذه املش���اركات تتعارض 
تعارضا واضحا وصريحا م��ع 
احك��ام الشريع��ة االسامي��ة، 
والب��د م��ن ايق��افه��ا، داعي��ا 
احلكوم��ة الى االلتزام بالفتوى 
الصادرة بتحرمي مشاركة املرأة 
في الدورات االوملبية االقليمية 

أو الدولية.
وشدد طرقي في تصريح 
صحافي على ض���رورة عدم 
ال���ى املطالب���ات  االلتف���ات 
باالستمرار في تلك االنشطة 
الت���ي تنتهك قي���م املجتمع 
الكويتي وعاداته وتقاليده التي 
جبل عليها منذ فترات بعيدة 
وفيها صون وحفاظ على املرأة 
ومكانتها في املجتمع، معتبرا 
ان هذا االيقاف ان مت ال يعتبر 
وصاية أو متييزا ضد املرأة، 
بل صون��ا لكرامته��ا، داعي��ا 
الى عدم  العفاس�����ي  الوزير 
الى ه��ذه املطالبات  االلتفات 
بحج���ة انه���ا تنته���ك مواد 
الدس���تور، بل العكس متاما، 
ف��إن قيم وع���ادات املجتمع 
الكويت�����ي جزء ال يتجزأ من 
الدس���تور  م���واد ونصوص 

الذي يأت���ي تأكيدا  الكويتي 
عل���ى قيم وثواب���ت املجتمع 

الكويتي.
وأش�����اد طرق���ي بلجنة 
البرملانية  السلبي��ة  الظواهر 
التي تق���ف حجر عث��رة امام 
كل من تسول له نفسه خرق 
تلك العادات االصيلة ملجتمعنا، 
فض���ا عن انها تكش���ف عن 
التي من  الس���لبية  الظواهر 
ش���أنها تش���وي��ه ص�����ورة 
الكوي�����ت، مبين���ا ان ه���ذه 
املطالبات لن تضرم نار النقمة 
كما قال البع���ض، ولن تزيد 
استياء املواطنني، ولن تكون 
حائا دون التقدم والرقي، بل 
على العكس متاما فإن التقدم 
والرقي يأتي دائما بالتمسك 
بثوابت وقيم املجتمع والتمسك 
كذلك بتعاليم الدين االسامي 
احلديث الذي به ترتقي األمم 

ال بغيره.

جابر المبارك: منع أي مصنع من العمل
إذا لم يحصل على شهادة المردود البيئي

روال: المرأة شريك في التنمية واالستقرار

الصيفي إلنشاء ساحات رياضية
في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

النائ����ب األول لرئيس  أكد 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
رئيس املجلس األعلى للبيئة 
الشيخ جابر املبارك ان بعض 
املصانع في منطقة الش����عيبة 
ومنطقة ميناء عبداهلل لم حتصل 
على شهادات املردود البيئي قبل 
حصولها على تراخيص البناء 

من الهيئة العامة للصناعة.
جاء ذلك في رد الشيخ جابر 
املبارك املس����تند ال����ى مذكرة 
الهيئة العامة للبيئة على سؤال 
للنائب سالم النمان بخصوص 
االستفسارات املتعلقة بحصول 
مصانع الشعيبة وميناء عبداهلل 
على شهادات املردود البيئي قبل 
احلصول على تراخيص البناء 

والبدء به.
وفيم����ا يلي نص اس����ئلة 
النمان واجابات الهيئة العامة 

للبيئة عليها.
املصانع  جمي��ع  قام��ت  هل 
مبنطقة الشعيبة الغربية ومنطقة 
مين��اء عب��داهلل باحلصول على 
البيئي قبل  امل��ردود  ش��هادات 
احلصول عل��ى تراخيص البناء 
والب��دء ب��ه؟ إذا كان��ت اإلجابة 
بالنفي، فما اجراءات الهيئة العامة 

للبيئة جتاه املصانع املخالفة؟
تبني خال حملة التفتيش 
األخيرة التي قامت بها الهيئة 
العام����ة للبيئة عل����ى املنطقة 
الصناعية في منطقة الشعيبة 
الغربية ومين����اء عبداهلل بأن 
هناك بعض املصانع لم حتصل 
على شهادات املردود البيئي قبل 
احلصول على تراخيص البناء 
من قبل الهيئة العامة للصناعة، 
ومت حصر تلك املصانع واباغ 
الهيئة العامة للصناعة بوقف 
تلك املصانع إن لم تقدم دراسات 
املردود البيئي ومنع أي مصنع 
من العمل إن لم يلتزم باالجراءات 
البيئية الواردة في قانون انشاء 
الهيئة العامة للبيئة رقم 95/20 

واملعدل حتت رقم 96/16.
م��ا االج��راءات املفترض ان 
تقوم به��ا الهيئة العام��ة للبيئة 
التل��وث  ح��االت  م��ع  تفاع��ا 
املسيطرة على البيئة في ضاحية 
علي صباح السالم )أم الهيمان(؟

دأبت الهيئة العامة للبيئة من 

قالت النائب د.روال دشتي 
ان يوم املرأة العاملي هو مدعاة 

لامل والعمل والتعاون.
واش���ارت روال مبناس���بة 
يوم املرأة العاملي بالدور الذي 
تلعبه املرأة كشريك في التنمية 
واالستقرار االجتماعي والتماسك 
االسري والتطور االقتصادي في 
املجتمع، وقالت النائب دشتي 
انه حان الوقت الدراك املساهمة 
املرأة في  التي تقدمها  املميزة 
امليادين الزدهار وتقدم  شتى 
املجتمع واالحتفال بها بالرغم 
من التحدي���ات التي تواجهها 
الت���ي متارس  واالنته���اكات 
ضدها في العمل وتقلد املناصب 
القيادية والعنف االسري الذي 

تتعرض له.
النائب دش���تي:  واضافت 
»بينم���ا نحتفل بي���وم املرأة 
العامل���ي نأم���ل في تس���وية 
الى تكاتف  خافاتنا ونتطلع 

قدم النائب الصيفي مبارك 
الصيفي اقتراحا برغبة أكد فيه 
أن الرياضة ميارس���ها معظم 
الشباب في عصرنا احلالي وهي 
من الضروريات التي ال يستهان 
بها في تكوين النشء الصالح 
املقتدر بدنيا وعقليا ولم تعد 
مجرد هواية ومن ثم فان االعداد 
لاحتراف الرياضي اصبح شيئا 
مهما لتحقيق التقدم الرياضي 
مما يؤدي ال���ى زيادة املقدرة 

على املنافسة.
مضيفا: وهناك مس���احات 
من االراضي الفضاء واس���عة 
املدى في كل م���ن محافظتي 
االحمدي ومبارك الكبير ميكن 
اس���تغالها في انشاء االندية 
الرياضية احلديثة  واملاعب 

خال وجودها باملنطقة من عام 
1995 على تقييم وضع املنطقة 
بيئيا من ناحية جودة الهواء 
اجلوي ودراسة سلوك الغازات 
املنبعثة من املصادر احمليطة 
وتأثرها بالعوام����ل املناخية 
املصاحبة ومن االجراءات التي 
تقوم بها الهيئة العامة للبيئة 

مبنطقة علي صباح السالم:
االستمرار في متابعة قياس 
مستويات تركيز ملوثات الهواء 
األساسية مبنطقة علي صباح 
الهيمان( السكنية  السالم )أم 
باس����تخدام محط����ات الرصد 
الثابتة وأجهزة القياس املتطورة 
واحلديث����ة، واالس����تمرار في 
تشغيل أجهزة القياس املختلفة 
مبحطة الرصد ومتابعة تسجيل 
نتائج القياس بش����كل تقرير 
يومي حيث يتم قياس امللوثات 
األساس����ية واملواد العضوية 
املتطايرة ومنها غاز األمونيا، 
غ����از ثاني أكس����يد الكبريت، 
غ����ازي أول وثان����ي أكس����يد 
النيتروج����ني، غ����از األوزون، 
حمض النيتريك، الفورمالدهايد، 
التولوين،  البنزين،  الفينول، 
الس����تايرين،  االيثيل بنزين، 
االسيتالدهيد، االوكزيلني وكذلك 

العوامل املناخية.
تعيني مس����تويات تركيز 
ملوث����ات اله����واء األساس����ية 
باملنطق����ة اجلنوبية من الباد 
وذلك باس����تخدام املختبرات 
املتنقل����ة. تش����كيل فرق عمل 
تقوم مبسح بيئي ميداني على 
املنشآت الصناعية في منطقة 
الشعيبة الغربية للتحقق عن 

وتضامن جهودنا ونعمل على 
املشاركة في رؤية موحدة تدعم 
احلق���وق العادلة للمرأة التي 
اقرها الدس���تور، وتعزز مبدأ 
تكافؤ الفرص في قطاع العمل، 
وتفعل العدالة واالنصاف في 
تبوؤ املراكز القيادية، وتكرس 
املشاركة احلقيقية والكاملة في 

املتطورة وفي انشاء نشاطات 
الكثير  رياضية عديدة تخدم 
من قاطني هاتني احملافظتني 
وغيرهما خصوصا فئة الشباب 

االقليمية والدولية وحول تطوير 
االمانات العربية.

الكندري بأن تواكب  وطالب 
العربية تطور س���ائر  االمانات 
البرملانات الدولية واشاد الكندري 
مبقترح دول���ة االمارات العربية 
ال���ذي قدمته خال املؤمتر ال� 16 
لاحت���اد والذي اختت���م اعماله 

مدى تطبيقها لاش����تراطات 
البيئي����ة املقررة لكل نش����اط 
صناع����ي ومخالف����ة املصانع 
غير املطبقة لاشتراطات من 
خال فرق الضبطية القضائية 
وتشديد الرقابة على املصانع 
املوج����ودة من خال دراس����ة 
انبعاثاتها ومقارنتها باملعايير 
الهندس����ية  ووض����ع احللول 

املناسبة لتقليل انبعاثاتها.
ايق����اف اص����دار تراخيص 
جديدة ألي نشاط صناعي أو 
انتاج أي  زيادة في خط����وط 
مصنع من املصانع القائمة في 
املناطق الصناعي����ة احمليطة 
بضاحية علي صباح الس����الم 

السكنية.
مل��اذا لم تق��م الهيئ��ة العامة 
للبيئة بإلزام اجلهات املس��ؤولة 
باملنطقة  املقام��ة  املنش��آت  عن 
اجلنوبي��ة بالعمل عل��ى تطوير 
وس��ائل  وتركيب  واس��تحداث 
حتكم مناس��بة خلفض معدالت 
انبع��اث ملوث��ات اله��واء م��ن 
مصادرها، وتثبيت أجهزة قياس 
مباشر مبداخن املنشآت، وكذلك 
رفع االهتمام بالنواحي البيئية؟

تقوم الهيئة العامة للبيئة 
بدورها الرقابي بالتفتيش على 
املنش����آت الصناعية من خال 
فرق العمل املس����حية للتحقق 
من مدى تطبيق تلك املنشآت 
لاش����تراطات البيئية املقررة 
لكل نش����اط صناعي وإلزامها 
بتنفيذ االش����تراطات في حال 
وجود نقص فيها والطلب من 
املسؤولني عن املصانع تطوير 
واس����تحداث وتركيب وسائل 
التحك����م بامللوث����ات وتركيب 
خطوط االنتاج الصديقة للبيئة 
وكذلك املواد اخلام املستخدمة 
آمن����ة صحيا  وايج����اد بدائل 
وبيئيا، وقد مت الزام الشركات 
بذل����ك بالقرار رقم 6 لس����نة 
2004 وال����ذي ورد في جريدة 
الكويت اليوم العدد 653، كما 
تقوم الهيئة بدورها التوعوي 
من خ����ال تنظيم احملاضرات 
التوعوية البيئية لرفع الوعي 
البيئي واالهتم����ام بالنواحي 
البيئي����ة لدى جميع ش����رائح 

املجتمع.

تنمية االم���ة«، وتدفع باألمن 
واالستقرار داخل االسر وصوال 
الى مجتمع خ���ال من العنف 

املنزلي
واضاف���ت النائب دش���تي 
ان وص���ول اربع عضوات الى 
مجلس االمة ما هو اال جتسيد 
لنضال امل���رأة الكويتية لعدة 
عقود، وان هذا النجاح يدفع بنا 
الى لعب دور حاسم في حتقيق 
تغييرات تش���ريعية تتعلق 
بقضايا املرأة في مجال االسكان 
والعمل واالستقرار االسري، 
ناهيك عن الدفع النخراطها في 
السلك القضائي ودعم وجودها 
القيادية، وبالرغم  املراكز  في 
من وجود بعض االحباط داخل 
نفوس النساء، اال انه ال ميكن 
انكار االجنازات والتقدم احملرز 
اذا اردنا ان نكون منصفني وغير 
خاضعني ملن يريد ان يهمش 

دور املرأة في احلياة العامة.

ونساعدهم على االستفادة من 
اوقات فراغهم بدال من اهدارها 
عبثا ونس���اعدهم ايضا على 
حسن استغالها في امور مفيدة 
وممارسة العديد من الهوايات 

الرياضية املتنوعة.
وين���ص االقت���راح عل���ى 
العامة للشباب  الهيئة  »قيام 
والرياضة بإنش���اء ساحات 
رياضي���ة وتزويدها باملرافق 
ملمارسة الرياضة مبناطق كل 
من محافظتي االحمدي ومبارك 

الكبير«.
وقدم الصيفي اقتراحا آخر 
انش���اء مجمع محاكم  بشأن: 
مختصة ف���ي محافظة مبارك 
الكبير اسوة ببقية محافظات 

الكويت.

اختتم اعماله بالقاهرة مؤخرا.
وأعل���ن ع���ام ان الكوي���ت 
تستضيف اجتماعات اجلمعية 
العمومية جلمعية االمناء املقرر 
عقدها اكتوبر القادم 2010 مبجلس 
االمة وذلك لبحث اآللية اجلديدة 
التي سيتم العمل بها خال الفترة 
القادمة واضاف الكندري انه سيتم 
اختيار االمني العام للجمعية خال 
انعقاد االجتماع وان اجلمعية تضم 
في عضويتها االمناء بالبرملانات 
العربية وترشح كل دولة األمني 
العام بها ويصبح عضوا باجلمعية 
وكل ثاث سنوات ينتخب الرئيس 
ونائ���ب الرئي���س واألمني العام 
واللجن���ة التنفيذية وحول دور 
اجلمعية ذكر الكندري ان جمعية 
االمناء العام���ني تقوم بدور مهم 
من خال التع���اون بني االمانات 
العربية وتطوير دورها مشيرا 
الى العاقات الوثيقة التي جتمع 
االمناء االعضاء باجلمعية من خال 
اللقاءات املستمرة في املؤمترات 

القاهرة ـ هناء السيد
ثمن األمني العام ملجلس األمة 
العامني  ورئيس جمعية االمناء 
للبرملانات العربية عام الكندري 
ثقة االمن���اء وتزكيتهم لتوليه 
منصب رئي���س جمعية االمناء 
العامني للبرملانات العربية وأكد 
أنه سوف يستكمل مسيرة الرئيس 
الس���ابق ش���ريدة املعوشرجي 
مبعاونة نائب الرئيس املستشار 
سامي مهران األمني العام ملجلس 

الشعب املصري.
وأشاد عام بالتعاون امللموس 
من االمناء باجلمعية مشيرا الى 
أن اجلمعية تعمل من أجل تطوير 
االمانات العامة بالبرملانات العربية 
وتطوير موظفيها من خال دورات 
تدريبية في احلاسب اآللي واإلعام 
على مستوى عال وعقد حلقات 
نقاشية وزيارات متبادلة لتبادل 
اخلبرات. جاء ذلك في لقاء خاص 
ل� »األنباء« خال اعمال املؤمتر ال� 
16 الحتاد البرملانات العربية الذي 

بالقاهرة مؤخرا واخلاص بتطوير 
االمانة العامة لاحتاد الذي تعم 
البرملانات  باق���ي  فائدته عل���ى 

العربية.
وذكر عام ان برملانات العرب 
الفساد  القضاء على  إلى  حتتاج 
وان تتمتع مبزيد من الش���فافية 
باالضاف���ة إل���ى نش���ر الثقافة 
الدستورية واملفاهيم الدميوقراطية 
خاصة ان هناك شعوبا عربية ال 

تتمتع بالدميوقراطية.
وأشار الكندري إلى ان االمانة 
الكويتي  االم���ة  العامة مبجلس 
ش���هدت خال العامني املاضيني 
حتديث كثير من االجراءات ومت 
ادخ���ال نظام التصوي���ت اآللي 
السري ومت اس���تحداث الشاشة 
بالقاع���ة الرئيس���ية ومت وضع 
البيانات اخلاصة ومنها املوضوع 
احلالي واملوضوع التالي واضاف 
ان���ه يتم االن دراس���ة موضوع 
النص���اب »املوجود باجللس���ة 
وامكانية تسجيله على الشاشة 

تلقائيا، وعن دور االمانة خال 
االستجوابات اكد الكندري ان دور 
االمانة اداري وليس سياسيا وعلى 
االمانة اعداد بروڤات للمستجوب 
ونهيئ لهم الدعم الفني.. موضحا 
الدور املهم ال���ذي تقدمه األمانة 
العضاء مجل���س االمة من خال 
توفير الدعم الفني واعداد تقارير 
سواء كان تش���ريعيا او رقابيا 
لصياغة القانون واعداد استبيانات 
داخلي���ة وخارجية وكذلك اعداد 
دراسات ومشاركة امناء السر في 

اللجان التي تقوم بدور كبير.
وحول تقدمي عضوات مجلس 
األمة استجوابات اشار الكندري 
إلى أنه مازال امامهن وقت كبير 
حيث يرى أن العضوات لم يتأقلمن 
بعد، ومازال الكندري يلتزم بالرأي 
الشرعي لعدم تولي املرأة منصبا 
بالبرملان ألنه والية عامة ولكن 
هذا ال مينع تعامله معهن وتوفير 
ما تطلبه العضوات من خال عمل 

االمانة.

أكد إيقاف إصدار تراخيص جديدة ألي نشاط صناعي في »أم الهيمان«
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