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أكد أن الجهود الدولية البيئية لصاحب السمو تجعله رجل السالم والتنمية أكدت خالل رعايتها منتدى التكنولوجيا اإللكترونية أن بعض التجارب تدل على الجهل بالتقنيات الحديثة

»B.O.T« أكد أن المشروع في عهدة اللجنة العليا للمشروعات التنموية وتنفيذه وفق نظام الـ

الهاجري: استقطاب وتدريب 6 آالف 
ناشط بيئي بواقع ألف في كل محافظة

أنوار الصباح: الفجوة كبيرة  بيننا وبين الدول المتقدمة  إلكترونياً

البصيري: فتح مظاريف إنشاء مترو األنفاق خالل شهرين
أسامة أبوالسعود

أكد الناطق الرسمي باسم احلكومة وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري ان مشروع 
مترو األنفاق في عهدة اللجنة العليا للمشروعات التنموية 
وسينفذ وفق نظام الـ B.O.T، الفتا الى ان اللجنة العليا بدأت 
باستقبال العروض من املكاتب االستشارية واملتخصصني 
سواء محلية أو دولية.وأضاف البصيري في تصريحات 
للصحافيني عقب أنشطة امللتقى اإلعالمي العربي السابع 
انه خالل الشهرين املقبلني ســـتفتح املظاريف وترسى 
قضية اإلشراف والتصميم للمكاتب االستشارية وستطرح 
من خاللها كراسة املواصفات والشروط، آمال في الوقت 

نفسه انه خالل هذا العام تبدأ آلية التنفيذ. 

وعن البدالت املالية والكوادر قال البصيري ان مجلس 
اخلدمـــة املدنية أجنز عددا كبيرا مـــن البدالت والكوادر 
حيث وصلت أعدادها الى ما يتجاوز 52 جهة، الفتا الى ان 
بعض البدالت والكوادر للجهات احلكومية قد أحيلت الى 
مجلس الوزراء خصوصا الفتوى والتشريع واإلدارة العامة 
للتحقيقات وإدارة اخلبراء واإلدارة القانونية في بلدية 
الكويت. وأكد ان مجلس الوزراء قد ناقش كذلك الكوادر 
املؤجلة ومتت إحالتها الـــى اللجنة القانونية الوزارية، 
متوقعا ان يخرج تصور خالل أسبوعني لكثير من الكوادر، 
مضيفا ان بعض الكوادر أعيدت الى مجلس اخلدمة املدنية 
ملزيد من الدراسة. وأشـــار الى ان احلكومة ترحب بكل 
االقتراحات واآلراء فيما يتعلق بقانون اخلصخصة، الفتا 

الى ان احلكومة ستحضر اجتماع اللجنة املالية اخلميس 
املقبل حيث ستبدي وجهة نظرها حول هذه التعديالت 

وسنصل الى اتفاق ليكون القانون نافذا.
وفي رده على ســـؤال عن إمكانيـــة خفض التعرفة 
للمكاملـــات الدولية قال البصيري ان الـــوزارة مرتبطة 
باملنظومة الدولية، مؤكدا ان هناك جلانا مســـتمرة في 
االجتماع حتى تصل الى سعر مناسب لتعرفة املكاملات 
الدوليـــة بني دول مجلس التعاون وحتديدها في اإلقليم 

العربي احمليط.
ولفت الى ان التعرفة يحكمها أكثر من عامل وهي السوق 
ووسائل النقل، مشيرا الى ان الوزارة حترص على اعتماد 

تعرفة منخفضة التكلفة بحيث تكون معقولة.

 دارين العلي
تعتبر التكنولوجيا االلكترونية 
املقومات  ابــــرز  ابعادها من  بكل 
التــــي يعتمد عليهــــا حاليا تقدم 
الدول فــــي مختلف املجاالت، وما 
رفاهية العيش واالقتصاد القوي 
ســــوى نتيجة حتمية موجودة 
في اكثــــر الدول تقدما في العلوم 

والتكنولوجيا.
اليــــه جميع  مــــا افضت  هذا 
املداخالت االفتتاحية التي اطلقت 
خــــالل افتتــــاح املنتــــدى الثاني 
للخدمات االلكترونية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي نظمه معهد 
االبحــــاث بالتعــــاون مع جمعية 
املهندسني ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، حيث اشارت راعية املنتدى 
الشيخة انوار الصباح الى الفجوة 
الكبيرة بني دول املنطقة والدول 
املتقدمة الكترونيا، مؤكدة ان الدول 
العربية مازالت بعيدة جدا عن ركب 
التطور التكنولوجي االلكتروني 
وما يقدمه من خدمات للبشــــرية 
العالقة  جمعاء، وتســــاءلت عن 
بني االنسان واآللة وتأثيرها على 
تفكير البشر وطريقة رؤيتهم لها، 
مشيرة الى ان اجلميع يتحدثون 
عن احلكومة االلكترونية منتقدين 
حينا ومشجعني حينا آخر، لكن في 
الوقت نفسه لدى كل فرد احساس 
التكنولوجيا  خاص بأهمية هذه 
احلديثة وما تقدمه من خدمات لنا 
بدءا من التلفاز وصوال الى احدث 

التقنيات احلالية.
وحتدثت عن بعض التجارب 
اخلاصة التي تدل على اجلهل التام 
البناء املنطقة بأبــــرز التطورات 

التقنية في مختلف احلقول سواء 
الطبية او اخلدماتية، مما يساهم في 
تسهيل احلياة وطرق العيش على 
اجلميع، داعية الى عدم االحباط 
واليأس من التأخر في مجاراة هذه 
التقنيــــات والعمل على متابعتها 

واستخدامها ملصلحته.
بدوره، اكد مدير معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
ان الكويــــت كانــــت فــــي طليعة 
الــــدول العربية التي اســــتعانت 
بالتكنولوجيــــا االلكترونية في 
تقدمي اخلدمات، كما انها من اوائل 
الدول العربية التي اتاحت خدمة 
االنترنــــت للعامــــة، حيث اكدت 
اهتمامها باستخدام التكنولوجيا 
االلكترونية على نطاق واسع من 
خالل مشروع احلكومة االلكترونية، 
الذي اسهم بدور حيوي في منو 
قطاع اخلدمــــات، وتوفير فرص 

اســــتثمارية جديــــدة، وخفض 
االنفاق العام، ودمج السوق احمللي 
العاملي، ومن خالل هذا  بالسوق 
املشروع الوطني منا عدد اخلدمات 
االلكترونية في دولة الكويت، إذ 
الكويت اإللكترونية  تقدم بوابة 
69 خدمة تفاعلية إلكترونية، و6 
خدمات دفع إلكتروني، و340 خدمة 
أخرى معلوماتية تقدمها 36 جهة 
حكومية حتى شهر مارس 2010. 
ولفــــت الى ان الدولة اصدرت 
النهــــوض  تشــــريعات تخــــص 
باالستخدامات اإللكترونية منها 
املرســــوم رقم 266 لسنة 2006 
بإنشاء اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات، الذي يتولى عددا من 
املهام كتنســــيق خطــــط تطوير 
تكنولوجيا املعلومات، وإنشــــاء 
وإدارة البوابة اإللكترونية الرسمية 
للدولة، كما أعد مؤخرا مشروعا 

بقانون املعامــــالت اإللكترونية 
الذي وافق عليه مجلس الوزراء 
وأحاله إلى مجلس األمة مشــــيرا 
الى أن التوجهات املعنية بتنمية 
قطاع تكنولوجيا املعلومات في 
الكويت ستسهم في تأهيل بنية 
حتتية مناســــبة لتحول الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري دولي، كما 
سيكون لها عظيم األثر في زيادة 
الناجت احمللي اإلجمالي من خالل 

االستثمارات في هذا القطاع. 

خطط التنمية

 ومن جهته أكد رئيس مجلس 
ادارة جمعية املهندســــني م.طالل 
القحطاني أن خطط التنمية التي 
اطلقتها احلكومة مؤخرا بحاجة 
ماســــة إلى تبنــــي مواضيع نقل 
التكنولوجيا وتوطينها حيث ال 
ميكن ان تتحقق تلك اخلطط دون 

الى ان  التكنولوجيا مشيرا  هذه 
املبادرات الرسمية في هذا املجال 
مازالت خجولة رغم الطموحات 
الكبيرة مشيرا إلى ان بناء مركز 
مالي وجتــــاري يحتاج الى بنية 
حتتية الكترونية يكون العنصر 
البشري فيها قادرا على االستفادة 
ان  الى  منها وتطويرهــــا. ولفت 
القطاع اخلاص ايضا لديه مبادرات 
خجولة في هذا الشأن حيث لم يكن 
مبادرا في هذه الصناعة العاملية 
املتميزة في ارباحها ومدخوالتها 
العامليــــة مقارنة برؤوس اموالها 
واقتصرت مبادراته على االستفادة 
التــــي تخدم  التكنولوجيا  مــــن 
شــــبكة االنترنت كإنشاء املواقع 
االلكترونية. واكد ان االستفادة من 
التكنولوجيا وتطويرها امر البد 
منه في املرحلــــة املقبلة من بناء 
كويت املستقبل مع مراعاة العنصر 
البشري متمنيا ان يخرج املنتدى 
بتوصيات عملية قادرة على خدمة 

اصحاب القرار بهذا الشأن.

تطوير التشريعات

اما رئيس اللجنة العليا للمؤمتر 
د.حمد الرشيد فأكد اهمية تطوير 
االستراتيجية والتشريعات التي 
توفر األطــــر القانونية بالتعامل 
االلكتروني وتطبيق مفهوم مجتمع 
املعلومات الفتــــا الى انه في هذا 
السياق يجب التأكيد على ضرورة 
ان تقوم عمليــــة تقدمي اخلدمات 
االلكترونية على استخدام افضل 
الوسائل التكنولوجية واحدثها كما 
االهتمام بالبعد الثقافي لدى فئات 

املجتمع بأهمية استخدامها.

المطي�ري: الكوي�ت م�ن أوائل ال�دول العربي�ة الت�ي أتاحت خدم�ات اإلنترن�ت للعامة
 دارين العلي القحطاني: مبادرات القطاعين الرسمي والخاص خجولة جدًا في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا

اعتبر رئيــــس جماعة اخلط 
األخضر البيئيــــة خالد الهاجري 
أن اجلهود الدولية البيئية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ال منلك امامها اال أن نصفه برجل 
السالم والتنمية ملا بذله وقدمه من 
عطاء مميز ليس للكويت وحدها 
بــــل للمجتمع اإلنســــاني أجمع، 
مبينا أن »صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد انتهج نهجا تنمويا 
واقتصاديا دوليا يرتكز على أسس 
التنمية املستدامة حيث كان يرى في 
ضمان رخاء االنسانية وسالمتها 
وتوفير سبل احلياة االمنة هدفا 

لسياسته الدولية«.
فــــي االحتفال  الهاجري  وأكد 
الــــذي أقامته جماعة  البانورامي 
اخلــــط االخضــــر البيئية صباح 
أمس في املركز العلمي أن صاحب 
السمو ومنذ اللحظات األولى لتقلده 
منصب وزيــــر اخلارجية في عام 
1963 جنح خالل مسيرته الطيبة في 
نزع فتيل أزمات سياسية عدة كادت 
ان تتطور إلى حروب تدمر البيئة 
واإلنسانية، بل بذل جهدا كبيرا في 
العامليني  استتباب األمن والسلم 
حيث جنح مبقدرته السياسية على 
حسم العديد من النزاعات العربية 
واإلقليمية بل كانت وما زالت كثير 
من الدول تطلب نصيحته وتأخذ 

برأيه ملعاجلة مشاكلها. 
وأضاف أن الدور الكبير الذي 
بذله صاحب السمو األمير في منع 
احلروب ونزع فتيل االزمات واضح 
متاما فالتاريخ ال ينسى دوره في 
وضع نهاية ألحداث أيلول األسود 
بني الســــلطات االردنية ومنظمة 
التحرير في عام 1970 ودوره في 

وقف احلرب اليمنيــــة عام 1972 
ووقفها، كما يشهد التاريخ العربي 
بالدور الكبير الذي بذله سموه في 
سبيل وقف احلرب األهلية اللبنانية 
حيث قضى عقدا كامال وهو يسعى 
بكل جهده في سبيل وقف الدمار 
الــــذي ســــببته احلــــرب األهلية 

اللبنانية للمجتمع اللبناني.
وأعلن الهاجري عن توزيع 
تقرير توقعات البيئة العربية 
كامال خالل االحتفال حيث أشاد 
باجلهــــود التي بذلتهــــا الهيئة 
العامــــة للبيئة عندمــــا قامت 
بنشر ملخص التقرير، معتبرا 
أن »مبادرة الهيئة في مساعدة 
اخلط األخضر في نشر تقرير 
توقعات البيئة العربية مبادرة 
طيبة وتســــتحق اإلشادة بها 
خصوصا أنه من األهمية مبكان 
تكثيف نشر الوعي البيئي بني 

أفراد املجتمع«.
وأعلن الهاجري خالل االحتفال 
عن األجندة البيئية القادمة جلماعة 

اخلط األخضر البيئية حيث اعلن 
اعتزام اجلماعة استقطاب وتدريب 
6 آالف ناشط بيئي ميداني بواقع 
ألف ناشــــط بيئي لــــكل محافظة 
يتم تدريبهم على أفضل الســــبل 
للمحافظــــة على البيئــــة وإدارة 
األزمات والكوارث وكيفية نشــــر 
الوعي البيئــــي بني أفراد املجتمع 

خالل اخلمس سنوات املقبلة.
من جانبها أكدت عضو املجلس 
البلدي م.جنان بوشــــهري خالل 
كلمتهــــا فــــي االحتفــــال أن األمم 
املتحضرة جبلت منذ قدمي الزمان 
على تشجيع العمل التطوعي ألن 
به جتليا لصفة اإلنسانية، فتغليب 
العامة علــــى املصلحة  املصلحة 
اخلاصة هو أعلــــى مظاهر إنكار 
بالتالــــي جتل لقيمة  الذات وهو 
اخليــــر بأنصع مظاهرها، فعندما 
يقف اإلنسان متعاليا على مصلحته 
الذاتية واضعا نصب عينيه هدفا 
إنسانيا ساميا ال يرغب من ورائه 

إال في مصلحة مجتمعه.

خالد الهاجري مكرما م.جنان بوشهري   )أحمد باكير(

الشيخة أنوار الصباح ود.ناجي املطيري وإياد اخلرافي في مقدمة احلضور

دخان املصانع أكبر ملوث للبيئة م.أحمد الشريع وبعض املهتمني بالشأن البيئي

أكد التوجه إلى منع األبناء من الذهاب للمدارس 2 و3 مايو المقبل حال عدم التوصل إلى حل 

الشريع ل� »األنباء«: اللجوء للقضاء الدولي للحفاظ على أرواح 45 ألف نسمة في أم الهيمان
كشــــف رئيس اللجنة البيئية 
التطوعيــــة لضاحية علي صباح 
السالم م.أحمد الشريع ان اللجنة 
ستقوم بالتوجه إلى القضاء احمللي 
كخطوة أولى للوصول إلى مطالب 
األهالي في استنشاق هواء نظيف 
وان لم يحدث ذلك فسنصعد ذلك 
الى القضاء الدولي والذي ستكون 
له الكلمة الفصل في احلفاظ على 
أرواح 45 ألف نسمة يستنشقون 
أنواعا مختلفة من الســــموم التي 
تبثها املصانع احمليطة باملنطقة.

وتابع الشريع أنه بالتوازي مع 
اللجوء للقضاء كانت لنا  خطوة 
خطوة اإلعــــالن عن االضراب في 
التعليم حتت شعار »ال تعليم من 
دون صحة« حيث سنوقف أبناءنا 
عن التوجه للمدارس يومي 2 و3 
مايو املقبل وهي خطوة أولى نتمنى 
أال تتبعها خطوات تصعيدية أخرى 
وأن تتحمل احلكومة مسؤوليتها 
فــــي احلفاظ علــــى أرواح قاطني 

املنطقة.

كرامتنا انتهكت

وقال: اننا نشعر كأهالي منطقة 
أم الهيمان ان كرامتنا انتهكت حني 
باعنا نواب الدائرة اخلامســــة في 
املجلس بأرخص االثمان لذلك قررنا 

أن نسمعهم صوت الشعب.
وفي اإلطار ذاته، كشفت اللجنة 
التطوعية لضاحية علي  البيئية 
صباح السالم في مؤمترها الصحافي 
عن حقيقة مصادر صناعة التلوث 
التي حتيط باملنطقة السكنية بشكل 
مباشر ومتواصل منذ ما يقارب 9 
سنوات. ومتيز املؤمتر الصحافي 
باحليويــــة واحلركــــة وذلك حني 
رتبت اللجنــــة جولة ميدانية في 
املنطقة السكنية ومنطقة الشعيبة 
الصناعية متــــت خاللها معاينة 
حقيقة هذه الكارثة البيئية التي 
تنعكس على صحة سكان ضاحية 

نواب الدائرة اخلامسة واملوقعني 
على العهد وامليثاق للوفاء وااللتزام 
بقسمهم أمام أهالي املنطقة، وبعد 
أن سردت اللجنة في هذه الندوة 
التسلســــل التاريخــــي ملشــــكلة 
التلــــوث البيئي منذ عــــام 2003 
والعجز والتخاذل احلكومي حلل 
القضية طالبــــت اللجنة البيئية 
النــــواب بتبني ملف اســــتجواب 
رئيس مجلس الوزراء، حيث قام 
النواب خالد الطاحوس وسعدون 
العتيبي ود.محمد احلويلة مبتابعة 
ملف االســــتجواب، أمــــا النائب: 
دليهــــي الهاجري والنائب ســــعد 
الدوسري  العازمي وبادي  زنيفر 
فكان رأيهم التدرج في املســــاءلة 
السياسية ومساءلة الوزير املختص 
قبل التوجه مباشــــرة إلى رئيس 
الوزراء وهــــو ما يعتبر  مجلس 
تخديــــرا جلهود احلــــل اجلذري 
وهــــو ما تعودناه مــــن احلكومة 
طوال السنوات املاضية وترفضه 
اللجنة البيئية بشكل قاطع في هذه 
املرحلة وبعد كل هذه السنوات. اما 
بقية نواب اخلامسة وهم: النائب 
فالح الصواغ والنائب سالم منالن 
والنائب الصيفي الصيفي والنائب 
غامن امليع فقد تخاذلوا عن احلضور 
بشكل متعمد وباعذار غير مقبولة 
ال ترقى ان تصدر عن عضو مجلس 

أمة.

ال تعليم بدون صحة

ودعــــت جميع أهالــــي منطقة 
ضاحيــــة علــــي صباح الســــالم 
للمشــــاركة فــــي رفع شــــعار »ال 
تعليم مــــن دون صحــــة« وذلك 
بتطبيق هذا الشعار إلى التوقف 
عن الدراسة ليومني متتاليني في 
يومي 2 و5 مايو املقبل احتجاجا 
على التخاذل احلكومي والتواطؤ 
النيابي حلل قضية التلوث البيئي 

بشكل جذري.

علي صباح الســــالم، حيث بدأت 
اجلولة مبعاينة خطوط الضغط 
العالي والتي كانت مالصقة للمنازل 
وال تبعد سوى أمتار قليلة وهو ما 
يشكل الهاجس األكبر لدى سكان 
هذه املنازل من اآلثار اجلانبية التي 
تنعكس علــــى صحتهم لإلصابة 
بسرطان الدم. ثم تابعنا اجلولة إلى 
مصانع الشعيبة الصناعية والتي 
ال تبعد ســــوى 2 كم عن املنطقة 
الســــكنية وتقع في اجتاه الرياح 
السائدة باجتاه املنطقة السكنية، 
حيث متت مالحظة جبال من املواد 
األولية لصناعة اإلسمنت والتي تعد 
عرضة بشكل مكشوف ألن حتملها 
الرياح إلى املنطقة السكنية وهو ما 
يسبب ارتفاع نسبة ملوث جزيئات 
األجسام الصلبة واملتطايرة العالقة 
فــــي الهواء وهو ما أشــــارت إليه 
اللجنة من أن هذه األجسام الصلبة 
واملتطايرة أحد األسباب الرئيسية 

التي تسبب التلف الرئوي وأمراض 
اجلهاز التنفسي من خالل تعطيل 
عمل احلويصالت الهوائية في رئة 

اإلنسان.

انبعاثات غازية

كما متــــت مالحظة الكثير من 
االنبعاثات الغازية املسببة للتلوث 
الهوائي مــــن الكثير من املصانع 
القائمــــة في تلــــك املنطقة والتي 
كان واضحا عليهــــا عدم االلتزام 
بالشــــروط البيئيــــة وضوابــــط 
الســــالمة، حيث بدت العديد من 
املصانــــع متهالكــــة وقدمية على 
الرغم من إنشــــائها حديثا فكانت 
خير عنوان ملفهوم التلوث البصري 

والنظافة العامة.
وحتدثــــت اللجنة عــــن بداية 
مشكلة التلوث في منطقة ضاحية 
علي صباح الســــالم )أم الهيمان 
سابقا، التي بدأت منذ عام 1992 ـ 

1993، وخلصت ما حدث من أحداث 
بني أعوام 2003 و2008

بأنــــه كانــــت هناك شــــكاوى 
ومطالبات شعبية بوجود تلوث 
بيئي في منطقة ضاحية علي صباح 
السالم يقابلها ردود أفعال حكومية 
متثلت في وعود حكومية متكررة 
بحل مشكلة التلوث البيئي وزيارات 
ميدانية وعدة جلان حتقيق أكدت 
مرارا وتكرارا وجود التلوث البيئي 
التزام املصانع بالضوابط  وعدم 
البيئية، كما أكدت جلان التحقيق 
في التوصية بعدم الترخيص أو 
التوطني لصناعات جديدة يقابلها 
توزيع قســــائم صناعية جديدة 
بني فتــــرة وأخرى على الرغم من 
وجود العديد من القرارات والكتب 
الرسمية احلكومية التي تدعو إلى 
عدم توطني صناعات جديدة ومنها 
القرار بتاريخ 14 يونيو 2002 حيث 
نص القرار على »وقف الترخيص 

للمشــــاريع اجلديــــدة في منطقة 
الشعيبة الصناعية والعمل على 
إنشاء مناطق صناعية بعيدا عن 
التجمعات السكانية« والقرار املماثل 
بتاريخ 9 مايو 2004 والذي ينص 
على تخصيص موقع في شــــمال 
الكويت لتوطني جميع الصناعات 
الثقيلة واملتربة وذلك للحد من آثار 
تراكم امللوثات في املنطقة اجلنوبية 
»وقد ختم التقرير احلكومي لدراسة 
القائم في منطقة  البيئي  الوضع 
الشعيبة الصناعية في عام 2008 
بتأكيد ما سبق، حيث نص التقرير 
على ما يلي: »بعد االطالع ومراجعة 
الرســــمية والقرارات  املخاطبات 
والتوصيات منذ عام 2002 حتى عام 
2006، يتضح للجنة أن هناك العديد 
من التوصيات التي تشير إلى وقف 
التراخيص والتوطني في منطقة 
الشعيبة الغربية، وتأهيل مناطق 
صناعية جديدة بحث تكون بعيدة 

عن املناطق السكنية ومتوافقة مع 
االشتراطات واملعايير البيئية« مما 
يؤكد عدم جدية احلكومة في احلل 
اجلذري ملشــــكلة التلوث وتكرار 

القرارات وضياع احلل اجلذري.
وتابعت منذ عام 2009 جلأنا 
إلى نــــواب مجلس األمة ملا لديهم 
من أدوات دســــتورية قادرة على 
حل مشكلة التلوث البيئي حيث 
طالبناهم بالوفاء بالعهد وامليثاق 
الذي عاهدوا فيــــه أهالي منطقة 

ضاحية علي صباح السالم.

تواصل مع النواب

اللجنة مع أعضاء  وتواصلت 
مجلس األمة ودعوناهم لترتيب 
لقاء مع رئيــــس مجلس الوزراء 
البيئي  التلوث  لتوضيح مشكلة 
في ضاحية علي صباح الســــالم 
له بشكل مباشــــر خصوصا بعد 
أن مللنــــا الوعود احلكومية على 

مدى تسع سنوات وكذلك لتداخل 
الوزراء املسؤولني عن هذه القضية، 
وتكرر طلبنا ملقابلة رئيس مجلس 
الوزراء عن طريق أعضاء مجلس 
األمة ومت تأجيل لقاءنا عدة مرات 
وهو ما شككنا في عدم وجود قضية 
التلوث البيئي في أم الهيمان من 
أولويــــات احلكومة، وما أكد هذه 
الشكوك الحقا كان خطاب رئيس 
مجلــــس الوزراء في مجلس األمة 
في دور االنعقــــاد العادي الثاني 
من الفصل التشريعي الثالث عشر 
ملجلس األمة حيث وردت مشكلة 
حادثة محطة مشرف ومت جتاهل 
مشكلة التلوث البيئي في منطقة 

ضاحية علي صباح السالم.
اللجنــــة بإقامة ندوة  وقامت 
الهيمان  جماهيرية بعنــــوان »أم 
بال عنوان« فــــي 21 أكتوبر 2009 
بعد أن مللنــــا الوعود والتجاهل 
احلكومي لقضيتنا، ومتت دعوة 

المهري: دستور 62 ليس قرآنًا
صرح وكيل املرجعيات الدينية 
في الكويت الســـيد محمد باقر 
املهري بأن دســـتور 1962 ليس 
قرآنا ال ميكن تغييره او تعديله 
او االضافة اليه بل هو دســـتور 
وضعي بشـــري وضع في سنة 
1962 وميكن تنقيحه وتعديله ألن 
متطلبات العصر في 2010 تختلف 
متاما عما قبل نصف قرن تقريبا، 
فالتعديل نحو املزيد من احلريات 
وتنظيم مجلـــس األمة وزيادة 
اعضائه وتغيير الدوائر وامور 
اخرى ال مانع منه وعن التهديد 
بتعديل املادة الثانية فنحن نوافق 
بشرط ان يكون االحكام االسالمية 
وكل وفق مذهبه وهذا غير عملي 
والنتيجة التهديد في غير محله 

وال داعي لربط التعديل ملزيد من 
الشهية لتعديل  احلريات بفتح 
املـــادة الثانية للضغط على من 

يطالب بالتعديل.
ان اعضاء مجلس االمة خيبوا 
آمال وتطلعات الشــــعب الكويتي 
واصبحــــوا عقبــــة ومانعــــا امام 
التنمية واالجنــــاز وتطور ورقي 
الكويت، كما شــــغلوا اكثر اوقات 
املجلس باالستجوابات الال مسؤولة 
والسياسية وقد تدخل املجلس في 
كل صغيرة وكبيرة وفي القضايا 
التنفيذية ومتكن من فرض آرائه 
الشــــعب واحلكومــــة وهذا  على 
خطر كبير ال ميكن السكوت عنه 
فالتعديل ضروري جدا ملصلحة 
املواطنني والوطنية ال تعني عدم 
التعديل بل التعديل بعد مرور 50 
عاما عني الوطنية وجوهر املواطنة 

الصاحلة.

السيد محمد باقر املهري


