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الطاحوس قّدم استجوابًا لرئيس الحكومة عن تلوث »أم الهيمان« 
وعدم تطبيق القوانين ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ترّدي األوضاع البيئية

في التطبيق جوهر املسؤولية 
الوزارية التي هي جماع الكلمة 
في النظام البرملاني«، ومما يبعث 
على االطمئنان في هذا الش���أن 
ويدفع تلك املظنة إلى حد كبير، 
ما أثبتته التجارب الدستورية 
العاملية م���ن أن مجرد التلويح 
باملسؤولية فعال عادة في درء 
األخطاء قب���ل وقوعها أو منع 
التمادي فيها أو اإلصرار عليها، 
ولذلك تولدت فكرة املسؤولية 
السياسية تاريخيا عن التلويح 
التهديد بتحريك املسؤولية  أو 
اجلنائية للوزراء، وقد كانت هذه 
املسؤولية اجلنائية هي الوحيدة 
املقررة قدمي���ا، كما أن جتريح 
الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء 
مبناسبة بحث موضوع عدم الثقة 
أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه 
والدفع به إلى االستقالة، إذا ما 
استند هذا التجريح إلى حقائق 
دامغة وأس���باب قوي���ة تتردد 
أصداؤها في الرأي العام، كما أن 
هذه األصداء ستكون حتت نظر 
الدولة باعتباره احلكم  رئيس 
النهائي في كل م���ا يثار حول 
الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، 
ولو لم تتحقق في مجلس األمة 
األغلبية الكبيرة الالزمة إلصدار 
أو »بعدم  الثق���ة«  قرار »بعدم 
التعاون« كما أن شعور الرجل 
السياسي احلديث باملسؤولية 
الش���عبية والبرملانية، وحسه 
املرهف من الناحية األدبية لكل 
نقد أو جتريح، قد حمال الوزير 
البرملاني على التعجيل بالتخلي 
عن منصبه إذا ما الح له أنه فاقد 

ثقة األمة أو ممثليها«.
وإزاء ما تضمنه الدس���تور 
من أحكام صريح���ة، والتزاما 
بالقس���م الدستوري الذي بدأنا 
به مسؤولياتنا الدستورية في 
الفصل التشريعي الثالث عشر 
وبالنظر ملا يتحمله سمو رئيس 
مجلس الوزراء من مسؤوليات، 

فأنني أتقدم بهذا االس���تجواب 
مجمال فيما يل���ي بصفة عامة 
وبإيجاز املوضوعات والوقائع 
التي يتناولها هذا االستجواب.

مح���ور االس���تجواب: عدم 
تطبيق القوانني املعمول بها في 
الدولة وعدم متابعة ومحاسبة 
اجله���ات املس���ؤولة عن تردي 
األوض���اع البيئية فيما يخص 
تلوث منطقة علي صباح السالم 
مما أدى إلى إحلاق أضرار بالغة 

بسكانها.

اهتمام الدولة

الدول���ة اهتماما  لقد أولت 
بالغا مبسائل الصحة والسكن 
للمواطن فقامت بإنشاء املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بالقانون 
رقم 47 لسنة 1993 التي نصت 
مادته التاسعة على أن »تقوم 
املؤسسة بالتعاون مع اجلهات 
املعنية بإعداد ومتابعة الدراسات 
واألبحاث العاملية املتعلقة بأعمال 
التصاميم اإلنشائية واألصول 
الفنية له���ا، طبقا للمواصفات 
القياسية املعمول بها في الدول 
املتقدمة، ومبراعاة طبيعة التربة 
واملناخ، وذلك بهدف تخفيض 
تكلفة البناء عن كاهل مستحقي 
الرعاية السكنية من املواطنني 
إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة 
احلف���اظ على س���المة البناء 

وأمانه«.
وقامت الدولة كذلك بإنشاء 
العامة للبيئ���ة وفقا  الهيئ���ة 
للقان���ون رقم 21 لس���نة 1995 

التي نص البند الثامن من مادته 
األولى على أن »تلوث البيئة: أن 
يتواجد في البيئة أي من املواد 
أو  امللوثة بكميات  العوامل  أو 
صفات أو ملدة زمنية قد تؤدي 
بطريق مباشر أو غير مباشر 
وحدها أو بالتفاعل مع غيرها 
إلى اإلض���رار بالصحة العامة 
أو القيام بأعمال وأنش���طة قد 
تؤدي إلى تدهور النظام البيئي 
أو تعوق االستمتاع  الطبيعي 
باحلياة واالستفادة من املمتلكات 

اخلاصة والعامة«.
ونص كذلك البند التاس���ع 
من املادة ذاتها على أن »حماية 
البيئ���ة: مجموع���ة القواع���د 
واإلج���راءات الت���ي تكفل منع 
التلوث أو التخفيف من حدته أو 
مكافحته واحملافظة على البيئة 
الطبيعية والتنوع  ومواردها 
البيولوجي وإعادة تأهيل املناطق 
التي تدهورت بسبب املمارسات 
الضارة وإقامة احملميات البرية 
والبحرية وحتديد مناطق عازلة 
حول مص���ادر التلوث الثابتة 
التصرف���ات الضارة أو  ومنع 
املدمرة للبيئة وتشجيع أمناط 

السلوك اإليجابي«.
ونص البند األول من مادته 
الثالثة على أن »وضع وتطبيق 
السياسة العامة حلماية البيئة 
ووضع االستراتيجيات وخطة 
العمل من أجل حتقيق التنمية 
املس���تدامة متضمنة املعايير 
العلمي���ة والبيئية والصحية 
املناس���بة ملعيش���ة اإلنس���ان 

والتوسع الصناعي والعمراني 
الطبيعية  واستغالل املصادر 
مبا يكفل احملافظة على صحة 
العاملني وسالمة جميع املرافق 
وبيئة العم���ل وحماية البيئة 
واحملافظة على التوازن البيئي 

بصورة عامة«.
ونصت املادة الثامنة منه على 
أن »يضع مجلس اإلدارة النظم 
واالشتراطات الواجب توافرها 
عند حتديد املوقع أو إنشاء أو 
استخدام أو إزالة أي منشأة أو 
إنتاج مواد أو القيام بعمليات 
أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى 
تلوث البيئة، وتشترط الهيئة 
عمل وتنفيذ دراس���ات املردود 

البيئي للمشاريع التنموية«.
 وللهيئ���ة في حالة مخالفة 
هذه النظم واالشتراطات طلب 
وقف تنفيذ املش���روع وسحب 
تراخيص األعمال أو املنشآت أو 
األنشطة املخالفة وتلتزم اجلهات 
املعنية املختصة وأصحاب الشأن 

باالستجابة إلى هذا الطلب. 
كما يج���وز ملجلس اإلدارة 
املطالبة بالتعويض عن الدمار 
البيئي بسبب أي عمل يترتب 
عليه دمار بيئي وذلك إلى جانب 
اجلهات املختصة األخرى وما 
يترتب عن هذا العمل من غرامات 
وأحكام ص���ادرة مبوجب هذا 

القانون«.
 وأنش���أت الدول���ة الهيئة 
العامة للصناعة وفقا للقانون 
رقم 56 لسنة 1996 التي نص 
البند السابع من املادة التاسعة 
والعشرين على »التأكد من التزام 
املشروع الصناعي بكافة القواعد 
احمللية والدولية اخلاصة بحماية 
البيئة وم���دى مطابقة اإلنتاج 

لتلك القواعد«.
وأشارت املواد رقم 39، 41، 
43، 44 من قانون الصناعة إلى 
العقوبات واإلجراءات التي تخول 
الهيئة إجراءها جتاه املصانع 

سامح عبدالحفيظ
قدم النائب خالد الطاحوس 
أمس � رسميا � لألمانة العامة 
ملجلس األمة استجوابا لسمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملم���د في مح���ور واحد هو 
»عدم تطبيق القوانني املعمول 
بها في الدولة وعدم محاس���بة 
ومتابعة اجلهات املسؤولة عن 
تردي األوض���اع البيئية فيما 
يخص تلوث منطقة علي صباح 
السالم« وجاء االستجواب الذي 

ورد في 19 صفحة كالتالي:
يقول سيدنا محمد ژ: »من 
أصبح منكم آمنا في سربه، معافى 
في جس���ده، عنده قوت يومه، 
فكأمنا حيزت له الدنيا بحذافيرها« 
رواه البخاري في »األدب املفرد« 

والترمذي في »السنن«.
يبني ه���ذا احلديث النبوي 
الش���ريف أن الصحة واملسكن 
والطعام من ضرورات احلياة 

التي ال غنى لإلنسان عنها. 
وعلى هدى من ديننا احلنيف 
أكد دستور دولة الكويت ضرورة 
الكويت  االهتمام بالصحة في 
فنصت املادة اخلامسة عشرة منه 
على أن »تعنى الدولة بالصحة 
العامة وبوسائل الوقاية والعالج 

من األمراض واألوبئة«.
وأكد البن���د األول من املادة 
اخلامسة والعشرين من اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان ضرورة 
قيام الدولة بتوفير مستلزمات 
احلياة األساس���ية لإلنس���ان 
حيث نص���ت عل���ى أن »لكل 
شخص احلق في مستوى من 
املعيش���ة كاف للمحافظة على 
الصحة والرفاهية له وألسرته، 
ويتضمن ذلك التغذية وامللبس 
واملسكن والعناية الطبية وكذلك 
الالزمة،  اخلدمات االجتماعية 
وله احلق في تأمني معيشته في 
حاالت البطالة واملرض والعجز 
والترمل والشيخوخة وغير ذلك 

املخالف���ة للقوان���ني واللوائح 
والنظم وخاصة االش���تراطات 

البيئية.
وال شك أن عدم التزام اجلهات 
املختلف���ة املختص���ة بتطبيق 
القوانني ذات الصلة أمر يتحمل 
مسؤوليته سمو رئيس مجلس 
الوزراء الذي تولى رئاسة مجلس 
الوزراء منذ السابع من فبراير 
عام 2006 واليزال مستمرا على 
رأس مجلس الوزراء منذ ذلك 
احلني في التشكيالت احلكومية 

املتعاقبة.

تقاعس الحكومة

وقد أدى تقاعس احلكومة إلى 
ما نراه اليوم من اعتبار منطقة 
علي صباح السالم )أم الهيمان 
س����ابقا( منطقة منكوبة بيئيا 
في ظ����ل ارتفاع كبير في أعداد 
مرضى الربو واجلهاز التنفسي 
واألورام واحلساسية في املنطقة 
مبعدالت تفوق املعدالت في باقي 
املناطق السكنية في الكويت وفق 
إحصائيات منسوبة إلى وزارة 
الصحة العامة ومن ذلك ما هو 
مبني ببع����ض اجلداول املرفقة 
بكتاب رئيس ديوان احملاسبة 
بتاريخ 28 فبراير 2008 املوجه 
إل����ى رئيس مجل����س األمة ردا 
على طلب جلنة شؤون البيئة 
في املجلس، ومن هذه اجلداول 
اجل����دول الصادر ع����ن وزارة 
الصحة � قسم املعلومات � 24 
يولي����و 2005 وذلك عن الفترة 
من يناير إلى يوليو 2005 هو 

كما في اجلدول.
والبد كذلك من اإلشارة إلى 
بعض امللوثات التي يستنشقها 
أهالي ضاحية علي صباح السالم 
)أم الهيمان سابقا( وتأثيرها على 
صحة اإلنسان »أنظر اجلدول«

 وإذا كنا قد انتظرنا أن تقوم 
احلكومة مبختلف مؤسساتها 
ووزااتها بوضع حلول جذرية 

من فقدان وسائل العيش نتيجة 
لظروف خارجة عن إرادته«.

ولقد أقسم أعضاء مجلس 
األمة في جلسة علنية على اليمني 
اآلتية: »أقسم باهلل العظيم أن 
أكون مخلصا للوطن ولألمير 
الدستور وقوانني  وأن أحترم 
الدولة وأذود عن حريات الشعب 
ومصاحله وأمواله وأؤدي أعمالي 

باألمانة والصدق«.
وهذا القسم العظيم يلزمنا 
الكبرى  بتحم���ل املس���ؤولية 
واألمانة الثقيل���ة والوفاء مبا 
أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا 
الدستورية في التشريع والرقابة 
من دون تقاعس أو تردد ومن 
دون جتن أو تقصد، بغض النظر 

عن الطرف املعني به. 
ومن بني أهم ادوات الرقابة 
التي أوالنا إياها الدستور: أداة 
االستجواب، حيث نصت املادة 
100 منه على أن »لكل عضو من 
أعضاء مجلس األمة أن يوجه 
إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى 
الوزراء استجوابات عن األمور 
الداخلة في اختصاصاتهم، وال 
جتري املناقشة في االستجواب 
إال بع���د ثمانية أيام على األقل 
من يوم تقدميه وذلك في غير 
حال���ة االس���تعجال وموافقة 
الوزير، ومبراعاة حكم املادتني 
101 و102 من الدس���تور يجوز 
أن يؤدي االستجواب إلى طرح 

الثقة على املجلس«.
وإذا كان هذا احلق من األمور 
املسلمة واملستقرة في األنظمة 
البرملانية ف���إن علينا أن نذكر 
الكويتي  الدستور  أنفسنا بأن 
لم يكت���ف بتبني ذلك بل حذر 
من املبالغة في ضمانات السلطة 
التنفيذية كما أشارت إلى ذلك 
التفسيرية، حيث كان  املذكرة 
م���ن ضمن ما أوردت���ه »وذلك 
مخافة أن تطغى هذه الضمانات 
على شعبية احلكم، أو تضيع 

لهذه القضية اإلنسانية منذ زمن 
بعيد فان تراخي الوزراء وعدم 
قيام سمو رئيس مجلس الوزراء 
إلى استمرار  مبحاسبتهم أدى 
عمل هذه املصانع امللوثة للبيئة 
واملخالفة للقوانني املعمول بها 
في الدولة على حساب مصالح 
املواطنني بل إن من هذه املصانع 
من لم يلتزم أصال باشتراطات

امل����ردود البيئ����ي ومنها ما 
يعمل بدون ترخيص مما جعل 
املعادلة تنقل����ب، فبدال من أن 
تصبح الرعاية الصحية واملسكن 
املالئم هما األولى باهتمام الدولة 
ورعايته����ا أصبح����ت املصانع 
امللوثة واملخالف����ة هي األولى 

بالرعاية. 
ولعل استعراض بعض ما 
ورد ف���ي التقرير األول للجنة 
شؤون البيئة في مجلس األمة 
املؤرخ في 11 م���ن ابريل 2010 

بشأن:
1� تكليف جلنة شؤون البيئة 
بالتحقيق في معاجلة التلوث 
البيئي في ضاحية علي صباح 
الس���الم )أم الهيمان س���ابقا( 

وجون الكويت.
2� الشكوى رقم 61 في شأن 
أهالي ضاحية علي  استنشاق 
صباح السالم الروائح املزعجة 
التي تغطي سماء املنطقة وذلك 
بع���د أن كلفه���ا املجلس بذلك 
بجلسته املعقودة يوم الثالثاء 
املوافق 3 نوفمبر 2009، والذي 
ناقشه املجلس بجلسته املعقودة 

يوم الثالثاء 25 مايو 2010م.
 يظه���ر حقيق���ة الوض���ع 
ال���ذي تعاني منه  املأس���اوي 
منطقة علي صباح السالم )أم 
الهيمان سابقا( ويكشف مدى 
التقصي���ر واملس���ؤولية التي 
الهيئ���ات احلكومية  تتحملها 
املختص���ة والذي كان مما ورد 

فيه ما يلي:

يتكون من محور واحد ويقع في 19 صفحة ويدرج على جدول أعمال جلسة 8 يونيو المقبل

خالد الطاحوس يسلم صحيفة االستجواب إلى أمني عام مجلس األمة عالم الكندري
)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني قبيل خروجه من املجلس أمس 

احتقان رئوي واستسقاء الرئتنيغاز أمني امليثيل

تلف الكبد والكليةغاز الهيدرازين

تلف الكبد وتأثيرات عصبية وكلويةغاز البيريدين

اعلن رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن احالة 
االستجواب املقدم من النائب خالد الطاحوس الى سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، موضحا انه سيتم 
ادراج االس���تجواب على اول جلسة عادية واملقررة في 

الثامن من يونيو املقبل.
واضاف، في تصريح للصحافيني، ان من حق سمو 
الرئيس تأجيل املناقشة في اجللسة املقبلة لعدم انقضاء 
مهلة االسبوعني املمنوحة له للتأجيل دون تصويت، كما 
ان من حق سموه حسم االمر ومناقشة االستجواب في 

اجللسة ذاتها اذا رغب في ذلك.
وس���ئل عن امكانية مناقشة االستجواب في جلسة 
س���رية، فأجاب: اذا طلب الرئيس او احلكومة مناقشة 
س���رية فس���أطلب اخالء القاعة، ويتم التصويت على 
طلب السرية، واذا حصل الطلب على االغلبية استمرت 
اجللسة سرية، واذا رفض املجلس الطلب تعود اجللسة 

علنية.

الخرافي: من حق رئيس 
الوزراء طلب التأجيل

البقية ص11

جداول مرفقة باالستجواب توضح عدد حاالت الربو المسجلة في المراكز الصحية بالمناطق
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257الفنطاس

7411هدية

011حولي

203454جابر العلي

202اجلابرية

224جليب الشيوخ

3710خيطان

101كيفان

628املهبولة

444892املنقف

022ميناء عبداهلل
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112مشرف

4812مبارك الكبير

213النسيم

101النعيم

011النزهة

022العمرية

112العيون

202القادسية

131023القصر

101525القرين

101غرناطة

101الرحاب

394483الرقة

123الرميثية
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8292174الصباحية

134الساملية

448سلوى

101شمال الصليبية

123تيماء

212950الظهر

101الوفرة اجلديدة

112الواحة

101اليرموك

011الزور

274067غير معلوم
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البيئية وإرس���الها فور االنتهاء 
منها إلى الهيئة العامة للصناعة 
التخاذ اإلجراءات القانونية ضدها 
إال أن شيئا من ذلك لم يحدث وال 
متتلك الهيئة العامة للبيئة دليال 

واحدا أنها أحالت مصنعا مخالفا 
للهيئة العامة للصناعة من أجل 
اتخاذ إجراءات قانونية ولم تتم 
مناقشة مخالفة أي من املصانع 
خالل اجتماع���ات مجلس إدارة 

اجلهتني غياب التنسيق بينهما 
مما انعكس سلبا على مستوى 
األداء اإلشرافي والرقابي لكلتا 

اجلهتني. 
 أن تك���ون التوصيات التي 
ترفع للجهات العليا واضحة ال 
لبس فيها، وان ما مت رفعه ملجلس 
الوزراء املوقر لم يؤخذ فيه الرأي 
الفن���ي والقانوني من اجلهات 
ذات العالقة والتي سيناط بها 
تنفيذ تلك التوصيات، وأن تكون 
احللول لتل���ك الكارثة البيئية 
عاجلة وناجعة مهما كانت كلفتها 
حيث ان أرواح الناس أثمن مما 
سواها. وقد أبدى سمو رئيس 
مجلس الوزراء والنائب األول 
اهتمامها البالغ بصحة املواطنني 
وضرورة تطبيق القوانني مهما 

بلغت كلفة تطبيقها. 
3- مع أن مس���ؤولية الهيئة 
العامة للبيئة إعداد تقارير عن 
املصانع املخالفة باالشتراطات 

الهيئة العامة للصناعة.
4- أن تبادر الهيئة العامة 
للبيئة بإحكام الرقابة وتفعيل 
القان���ون، الس���يما أن امل���ادة 
العاش���رة من القانون رقم 21 
لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة 
العمل  للبيئة تقض���ي بوقف 
بأي منش���أة أو نشاط أو منع 
أداة منعا جزئيا  استعمال أي 
أو كليا إذا ترتب على استمرار 
العمل أو االستعمال تلوث البيئة 
ويكون هذا الوقف ملدة ال تتجاوز 
أسبوعا ويجوز مدها اسبوعا 
آخر وتلت���زم اجلهات اإلدارية 
املختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ 

قرار الوقف. 
ويج���وز أن تطل���ب اتخاذ 
احتياطات معينة يجب تنفيذها 
خالل مدة الوقف، فإذا رأت الهيئة 
أن احلال���ة تس���تدعي مد قرار 
الوقف بعد املدة املنصوص عليها 
في الفقرة األولى من هذه املادة 

كان لها أن تطلب من رئيس احملكمة 
الكلية إصدار أمر مبد الوقف مدة 

أو مددا أخرى.
 تفعي����ل امل����ادة 41 من قانون 
العام����ة للصناعة والتي  الهيئة 
تقضي بالتالي »يجوز بقرار من 
مجل����س اإلدارة إلغاء الترخيص 
املمن����وح للمنش����أة أو احلرف����ة 

الصناعية«.
وباإلضافة إلى ذلك فإن ما ورد 
في الشكوى املرفقة بتقرير اللجنة، 
واملقدمة من م.احمد الشريع بتاريخ 
2 ديسمبر 2006 نيابة عن مجموعة 
من أرباب األس����ر في منطقة علي 
صباح السالم من استشهاد باآلية 
الكرمية )ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
اهلل عليه ولعن����ه وأعد له عذابا 
عظيم����ا( ج����اءت وكأنها صرخة 
موجهة لضمائرنا جميعا ودعوة 
إلنقاذهم من محنة يعيش����ونها 
بس����بب اإلهمال الصارخ لسكان 
ه����ذه املنطقة مما أدى إلى ارتفاع 
غير عادي حل����االت مختلفة من 
األم����راض بل وكأنه����ا كذلك لفتا 
ألنظار اجلميع إلى خشيتهم من 
تأثير هذه األوضاع على حياتهم 

بعد أن أثرت على صحتهم.
وأم����ام هذا الوض����ع اخلطير 
واملش����هد املخيف، وأم����ام تزايد 
عدد املصانع في منطقة الشعيبة 
الصناعية الغربية التي هي احد 
أهم مصادر التلوث البيئي لضاحية 
علي صباح الس����الم )أم الهيمان 
س����ابقا( الذي ارتفع في ظل عدم 
تطبيق القوانني وعدم التزام العديد 
منها باشتراطات املردود البيئي بل 
ان بعضها يعمل بدون ترخيص 
حتى بلغ ما مت معرفته منها كما 

في اجلدول.
دون اهتم����ام يتناس����ب م����ع 
احملافظ����ة على حياة اإلنس����ان، 
والتراخي في االلتزام مبا أصدرته 
الهيئة العامة للبيئة من توصيات 
ومنها: ضرورة تفعيل اإلجراءات 

»استمعت اللجنة إلى شرح 
مفصل من املهندس محمد العنزي 
مدير إدارة الشؤون الهندسية 
بالهيئة العامة للبيئة الذي أفاد 
ب���أن تلك التوصيات هي احلل 
الذي يرونه مناسبا للقضاء على 
امللوثات البيئية والناجتة عن 
بعض املصانع احمليطة بضاحية 

صباح السالم«.
اللجن���ة بعد ذلك  وانتهت 
الش���رح املس���هب والع���رض 
التصويري الذي رافقه إلى رأي 

مفاده اآلتي:
أن تلك التوصيات قد صدرت 
مبعزل عن الهيئة العامة للصناعة 
األمر الذي كان مخالفا ملا أبداه 
الس���يد/ وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء في االجتماع 
الذي عقدته اللجنة لذلك الغرض 
في 7 ديسمبر 2009 حيث أكد 
فيه أن هناك جلنة مشتركة بني 
الهيئ���ة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة تكون مهمتها 
إجراء مس���ح بيئي والتفتيش 
على املصانع املخالفة وزيارة 
ميدانية للوزير مع كل من الهيئة 
العامة للصناعة والهيئة العامة 

للبيئة.
أن هناك مصانع مت الترخيص 
له���ا من قب���ل الهيئ���ة العامة 
للصناع���ة دون موافقة الهيئة 
العامة للبيئة وبعضها اآلخر لم 
يستكمل دراسات املردود البيئي 
الالزم���ة للترخيص ومع ذلك 

زاولت نشاطها الصناعي.
فقدان الثقة بني كل من الهيئة 
العامة للصناعة والهيئة العامة 
للبيئة وع���دم التعاون بينهما 
األمر الذي انعكس على انفراد 
الهيئة العامة للصناعة بإصدار 
بع���ض التراخيص ملصانع لم 
جتر لها دراسة املردود البيئي 
وتأكد ذلك باعتراف الهيئة العامة 

للصناعة ومن خالل أس���ئلة 
برملانية متت اإلجابة عليها.

تبني للجنة أن كال من الهيئة 
العامة للصناعة والهيئة العامة 
للبيئ���ة ل���م حتكم اإلش���راف 
والرقاب���ة على تل���ك املصانع 
البيئية  املخالفة لالشتراطات 
القانون حيث  وتفعيل م���واد 
قضت بع���ض امل���واد بإغالق 
وس���حب التراخيص، وهذا ما 
الهيئة  أكده احلاضرون ع���ن 

العامة للصناعة. 
أن كال م���ن الهيئ���ة العامة 
للصناعة والهيئة العامة للبيئة 
لم يقوم���ا بدورهما كما يجب 
تطبيق القانون واللوائح على 

املصانع املخالفة. 
ومن هنا جند أن تلك املشكلة 
البيئية التي طالت ضاحية علي 
صباح الس���الم كان���ت نتيجة 
لتراخ���ي كل من الهيئة العامة 
للصناعة والهيئة العامة للبيئة 
في تطبيق القانون، بل ثبت أن 
هناك مخالفات صارخة للقانون 
ارتكبتها  والنظم واللوائح قد 
بعض املصانع دون أن جتد رادعا 
بالرقابة  من اجلهات املختصة 

والتفتيش. 
أما فيما يتعلق بالتوصيات 
التي رفعتها الهيئة العامة للبيئة 
ملجل���س الوزراء ف���إن اللجنة 
ترى ضرورة سحبها والعمل 
على إعادة صياغتها على نحو 
يحقق رغبة اللجنة في اإلغالق 
الفوري للمصانع املخالفة ذات 
االنبعاثات اخلطرة حتى تعدل 
وضعها بااللتزام باالشتراطات، 

ويرى في التوصيات اآلتي:
التوصيات  يجب أن تكون 
مشتركة وخاضعة للتنسيق بني 
كل من الهيئة العامة للصناعة 
والهيئة العامة للبيئة كل حسب 
ما خوله القان���ون، وأن تعمل 
اجلهتان بتنس���يق أفضل مما 
ظهر للجنة، حيث بدا من عرض 

القضائية ضد املصانع املخالفة، 
قيام الهيئة العامة للصناعة بتأهيل 
مناطق صناعي����ة جديدة تكون 
بعيدة عن املناطق السكنية، إلزام 
أصحاب املصانع بالتقيد بشروط 

ومعايير البيئة.
واس���تجابة لهذه الصرخة 
املدوية املوجهة إلى كل ضمير 
حي، والت���ي انطلقت منذ عام 
2006 إلى م���ا يقرب من أربعة 
أعوام ولم تطلق بعد مهلة األيام 
العشرة كما حتاول احلكومة أن 
توهم بذلك وتتذرع به، وجندة 
ملن أطلق ه���ذه الصرخة وهم 
أهالي ضاحية علي صباح السالم 
الذين استمرت مناشداتهم وطالت 
فترة انتظارهم ومعاناتهم دون 
أن يجدوا لكل ذلك أذانا مصغية 
أو قرارات فاعلة، والتزاما مبا 
سبق لي مع بعض زمالئي أن 
أعلناه بتاريخ 21 أكتوبر 2009 
بالدعوة إلى حل جذري إلنهاء 
معاناة أهالي ضاحية علي صباح 
السالم وحل مشكلتهم وخاصة 
تطبيق القانون بإغالق وسحب 
تراخي���ص املصان���ع املخالفة 
دون أن يتحق���ق ذلك، وهو ما 
تتحمل احلكومة مس���ؤوليته 
الكاملة وباألساس  السياسية 
رئيسها، فقد اقتضى األمر بسبب 
كل ذلك تقدمي هذا االستجواب 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء 
خاصة في ظل ما نصت عليه 
املادة 123 من الدس���تور من أن 
ال���وزاء على  »يهيمن مجلس 
مصالح الدولة ويرسم السياسة 
العامة للحكومة ويتابع تنفيذها 
ويش���رف على سير العمل في 

اإلدارات احلكومية«.
وختاما يق���ول املولى جل 
ألزمناه  جالله: )وكل إنس���ان 
طائره في عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 

حسيبا(، ڈ.

بمعدالت تفوق المعدالت في بقية المناطق السكنية في الكويت وفق إحصائيات منسوبة إلى وزارة الصحة العامة

المسلم: »التنمية واإلصالح« لم تجتمع لتحدد موقفها

أكد النائب د.فيصل املس����لم ان كتلة التنمية واالصالح لم 
جتتمع حتى اآلن لتناقش استجواب النائب خالد الطاحوس 
النش����غالها باملهرجان اخلطابي بخصوص أسطول اإلغاثة، 
مش����يرا الى ان االس����تجواب حق أصيل ال يسلب من النائب 
لكون����ه صاحب احلق الوحيد في حتديد موقفه وتوقيته وال 
ينبغي مصادرة حقه، بل ينبغي ان يدلي برأيه والشعب قيم 

على اجلميع. 
وقال ان قناعته الش����خصية ان هناك مسؤولية حكومية 
لكون املشكلة أخذت وقتا طويال دون حل جذري ولم تتحرك 
احلكومة دون ضغوط نيابية هذه قناعتي الشخصية ويبقى 
رأي الكتلة بعد ان جنتمع في الكتلة مع النائب خالد الطاحوس 
لسماع بعض التفصيالت ألن االستجواب ليس ورقة فحسب 

وامنا هو موجود لدى النائب. 
وأشار الى ان االستج������واب حق����ق نتائ����ج ايجابي����ة 
قبل ان يبدأ، فالتعهدات احلكومية واالج�����راءات التي قام�����ت 
بها ومن بينها تش����جير مس����احة 6 كيلومت����رات ال ميكن ان 
تت�����م دون التهديد باالستجواب، ألنها ال تبادر اال بضغوط 
ألنه�����ا جتر جرا واالس����تجواب ما ه�������و اال حس����اب على 
تقصي���������ر وليس طلبا لعالج، فالعالج����ات طلبت من قبل 
ولم تتم واآلن احلكومة محاس����بة، ومن واج����بات احلكومة 
مواجهة االستج�����واب والوقوف على مسؤولياتها، فه�����ذا 
واجبها الدس����ت�����وري أم�����ام الشعب لكونها املهيمنة على 

مصالح البالد.

عبد الصمد: حل المشكلة ليس بتقديم استجواب

اك����د النائب عدنان عبدالصمد ان حل مش����كلة التلوث في 
ام الهيم����ان ليس عن طريق تقدمي االس����تجواب وخصوصا 
اس����تجواب سمو رئيس الوزراء، الفتا الى ان القضية تخص 

اكثر من وزير. 
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيني: مع تقديري حلق 
النائب في االستجواب كحق دستوري، ولكن يبقى التساؤل: 
هل تقدمي االستجواب سيحل املشكلة؟ واجاب عبدالصمد عن 

تساؤله: في تصوري لن يحل املشكلة. 
واضاف انه كان على النائب ان يت�����درج في اس����تخدامه 
لالدوات الدس����تورية، وتاب�����ع قائ�����ال: ولكن االستجواب 
قد قدم بالفعل، ولننظر ما س����يؤدي اليه والرأي باالخي����ر 

لن�����واب مجلس االمة. 
واشار عبدالصمد الى ان نواب 
مجلس االمة مهتمون بحل قضية 
التلوث في ام الهيمان وسبق ان 
مت ط����رح القضي����ة للنقاش في 
اجللس����ة املاضية وكانت هناك 

قوانني حلماية البيئة مدرجة للنقاش لكن تأج������لت بسبب 
انشغال املجلس باالسعار وقانون املرأة. 

واضاف ان ما طرح من ضمن اسباب التلوث في ام الهيمان 
ليس فقط املصانع املخالفة لالشتراطات البيئية، ولكن هناك 
املنش����آت النفطية، وطلبنا من احلكومة معرفة مساهمة تلك 

املنشآت في التلوث.
 وأشار الى ان مجلس الوزراء سبق وان شكل جلنة ملعاجلة 
املشكلة ووضعت توصياتها، واللجنة البيئية البرملانية وضعت 

تقريرها واحاله املجلس الى احلكومة.

الصواغ: نؤيد تقديم االستجواب 

جدد النائب فالح الصواغ تأييده لتقدمي النائب خالد الطاحوس 
مساءلته السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء حلل مشكلة 
التلوث البيئي في أم الهيمان، الفتا الى انه ينتظر سماع ردود  

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
وق����ال الصواغ انه اعلن قبل فترة موقفه من هذه القضية 
اما فيما يتعلق مبوقف كتلة »التنمية واالصالح« فس����يكون 

هناك اجتماع قريب للوقوف حول هذا االستجواب.

السلطان: التلوث في كل مناطق الكويت

قال النائب خالد الس����لطان ان����ه اذا كان املقصود من هذا 
االس����تجواب التلوث في ام الهيم����ان فإن التلوث موجود في 
كل مناطق الكويت، مطالبا ببرنام����ج متكامل لتنقية البيئة 
من امللوثات التي ادت الى هذه االمراض املستعصية وبالذات 

السرطان.
وقال السلطان في تصريح خاص ل� »األنباء« يجب اتخ������اذ 
خطوات عملية تتمثل اوال في تش����ريع القان����ون املقدم من 
قبلن�����ا )التجمع الس����لفي(، فيما يتعل����ق بحماية البيئ���ة، 
اضاف�����ة ال������ى برنامج طويل املدى مقنن بخطوات محددة 

لتنقية البيئة.
وأضاف ان التلوث ليس محصورا في ام الهيمان وال ميكن 
اختزال تلك اخلطوات في اغالق بعض املصانع الصغيرة ذات 

التأثير القليل على البيئة. 
التلوث مبصدر  ورفض ربط 
صغير وهو املصانع، واصفا هذا 
بأنه تصغير حلجم لتلوث املوجود 

في الكويت.

الدويسان: عدد كبير من النواب غير مؤيد لالستجواب

قال النائب فيصل الدويس����ان ان هناك حاالت مرضية في 
املناطق اجلنوبية، اعالها أم الهيمان، مؤكدا ان صحة االنسان 

الكويتي أمر مهم. 
وقال في تصريح خ����اص ل� »األنباء« ان املش����كلة كانت 
قائمة منذ أمد طويل ومرت بحكومات متعاقبة تخاذلت واآلن 
تلقي بعبئها على كاهل س����مو الشيخ ناصر احملمد وعليه ان 

يعاجلها. 
واضاف: من حق النائب الطاحوس ان يقدم استجوابه ومن 
سمو الرئيس ان نسمع وجهة نظره حول هذه املسألة املهمة 
جدا وهي صحة االنسان الكويتي، مؤكدا ان االستجواب ليس 

حال وامنا حتل املشكلة بنظرة فنية لهذه املشكلة. 
ورفض الدويسان دخول هذه املشكلة في أتون حرب سياسية 
تطيح باملشكلة ومضمونها، مضيفا ان هذا االستجواب سيشهد 
حالة من الراحة والسالس����ة الن هناك عددا كبيرا من النواب 

غير مؤيدين لتوقيت هذا االستجواب. 
وقال: البد من وجود مواءمة سياس����ية في توقيت تقدمي 
االس����تجواب، مش����يرا الى ان مثل هذه القضية لن حتل بني 
عش����ية وضحاها، رافضا ان تكون جلسة االستجواب سرية 

أو ان يحال الى احملكمة الدستورية. 
واشار الى ان احلكومة قصرت نوعا ما في اجراءاتها جتاه 
هذه املش����كلة، الفتا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء غير 
عاجز عن مواجهة هذا االستجواب، مؤيدا مواجهة االستجواب 

ورافضا في الوقت نفسه مبدأ السرية.

قوى 11/11: رفض قاطع

أص����درت قوى 11/11 بيانا جاء فيه: تابعت قوى 11/11 ما دار 
على الساحة السياسية السيما ما قام به النائب الفاضل خالد 
الطاحوس من تقدمي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء 
وذلك على خلفي����ة التقاعس احلكومي ح����ول امللف البيئي 
ملنطق����ة أم الهيمان. وإذ تؤكد قوى 11/11 ان االس����تجواب هو 
أداء دستورية من حق النائب ان ميارسها متى رأى ضرورة 

في استخدامه، وال يعدو االستجواب عن كونه سؤاال برملانيا 
مغلظا، فال نرى أي خش����ية في التعاطي معه، غير ان مسألة 
املواءمة للظروف السياسية التي واكبت تقدمي هذا االستجواب 
وخشيتنا من تبعاته جتعلنا في قوى 11/11 نرفضه رغم نبل 
القضية وأهميتها بالنسبة للشعب الكويتي، فخالل أقل من عام 
قدمت 6 استجوابات للوزراء أحدها كان لسمو الرئيس بذاته 
وقد باءت جميعها بالفش�����ل، بل ان كثرة تلك االستجوابات 
غير املدروس�����������ة من ناحية املواءمة السياسية والتكتيك 
الذي يجب ان يتعامل معه النائب املستوجب أعطت للحكومة 
ما يشبه املضاد احليوي ضد أي استجواب وان كان مستحقا 
وفي غاية الدقة، ونعزو ذلك لضعف القوى الوطنية في رص 
صفوفها داخل البرملان وعدم التنسيق مع النواب بشكل جيد 
مما يعكس هذا األمر جناح االستجواب بعد ان يقدم بطريقة 
دستورية ومبهنية عالية وبت�����وقيت مناسب وتكتيك مدروس 

وكل ذلك ال يتوافر في هذا االستج�����واب. 
ونحن نؤمن بأن هذا االستجواب لسمو الرئيس سيضعف 
من قضية أم الهيمان البيئية السيما بعد استقرائنا للساحة 
البرملانية التي ستفش����ل هذا االستجواب بطريقة تراجيدية 
مؤملة لنا وجلمي����ع الكويتيني ونحن نتوجس تداعياته على 
دولتنا احلبيبة، فلو قس����نا االس����تجوابات األخيرة لوجدنا 
ان احلكوم����ة التي خرجت منتصرة من جميع ما قدم لها من 
استجوابات زادها ذلك جرأة في طرح قضايا نراها ضد املشروع 
الوطني الكويتي ولعل أهمها قانون اخلصخصة سيئ الذكر 
الذي نراه بيعا للكويت ومتزيقا للنسيج االقتصادي الكويتي 

على املنظور املتوسط.
لذلك فإن موقف قوى 11/11 من هذا االستجواب هو الرفض 
القاطع له، فنحن نرى ان هذا االس����تجواب بهذا الش����كل هو 
إما مجرد تكس����ب انتخابي للنائب املستجوب أو سوء تقدير 
من����ه أو مجرد فبركة خلل����ط األوراق ال نعلم نواياها، أما لو 
نظرنا الى القضية نفس����ها وهي أزمة أم الهيمان البيئية فإن 
من املمكن الوصول حللول لها كنا قد طرحن������ا بعضا منها 
في قوى 11/11 أثناء تعاطينا لهذا امللف وه����ي غير استجواب 
رئيس الوزراء في هذا الوقت بالذات، ففي تقديرنا قد يضر هذا 
االستجواب قضية أم الهيمان بعد خروج احلكومة منتصرة 
منه، غير اننا ال نحجب في الوقت نفس����ه حق النائ������ب في 
أن مي�����ارس حقه الدس����توري في استجواب رئيس الوزراء 
لكننا فقط نستقرئ ما قد تؤول اليه األمور من سوء بعد هذا 

االستجواب. 
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قالوا في االستجواب

تقاعس الحكومة أدى إلى اعتبار أم الهيمان منطقة منكوبة بيئيًا في ظل 
االرتفاع الكبير في أعداد مرضى الربو والجهاز التنفسي واألورام والحساسية

خالد الطاحوس متحدثا للزميل سامح عبد احلفيظ

الطاحوس: استجوابي إنساني من الدرجة األولى
قال النائب خالد الطاحوس انه تقدم باستجوابه الى 
س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد من 
محور واحد حول قضية أم الهيمان، مش��يرا الى انها 
لم حتل منذ 14 عاما وهي منكوبة ويتواجد بها 40 ألف 

مواطن كويتي.
وقال الطاحوس بعد تقدميه صحيفة االس��تجواب 
انه س��بق ان حذر من ع��دم حل املش��كلة، وقال انه 
في 10/21 لّوح باس��تخدام األداة الدس��تورية وطالب 
احلكومة بأن تقوم بإج��راءات واضحة وصريحة من 
خالل تطبيق قانون الهيئة العامة للبيئة وقانون الهيئة 
العام��ة للصناعة جت��اه املصانع املخالف��ة في منطقة 

الشعيبة الغربية.
وأض��اف الطاح��وس ان االج��راءات احلكومي��ة 
ج��اءت على اس��تحياء وتوقفت عن تطبي��ق القانون 
ولم تس��تكمل اجراءاتها، مضيفا انه بعد 8 أشهر من 
املطالب��ات والتلويح باألدوات الدس��تورية دفاعا عن 

أرواح الناس لم تقم احلكومة بإجراءاتها.
وبني ان كتلة العمل الشعبي أمهلت احلكومة 10 أيام 
لس��حب تراخيص املصانع املخالف��ة، مؤكدا ان املهلة 
انته��ت ولم تقم احلكومة بس��حب تراخيص املصانع 
املخالفة، مستدركا: وبالتالي لم يكن أمامنا سوى تقدمي 

االستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: لقد قمنا بهذا اإلجراء بعد ان اس��تنفدنا 
جمي��ع احملاوالت من اجل حل هذه املش��كلة وننتظر 
يوم مناقش��ة هذا االستجواب االنس��اني من الدرجة 
األولى لكش��ف مكامن العب��ث والتجاوز القانوني في 
بع��ض جه��ات الدول��ة التابعة لس��مو رئيس مجلس 

الوزراء.
وق��ال ان هذا االس��تجواب لنكش��ف لنواب األمة 
والشعب الكويتي مدى حجم هذه الكارثة التي تسقط 

منها األرواح وتزداد األمراض بشتى أنواعها.
ومتن��ى ان يس��تمع ن��واب األم��ة ال��ى مح��اور 
االستجواب وحجم املعاناة التي يعانيها أهالي املنطقة 
والوضع السيئ في أم الهيمان ومن ثم يحكمون على 
االس��تجواب، الفتا الى انه ال يهتم باألغلبية او األقلية 
ولكن الكل البد ان يشارك في املصاب اجللل في هذه 

املنطقة املنكوبة.
وأوض��ح ان ه��ذه ممارس��ة دميوقراطية ويجب 
قبولها بجميع نتائجها ومثلما نحترم هذه املمارس��ة 
فعلى اجلميع قبولها واحترامها ويجب سماع احملاور 
وس��ماع ردود س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ومن ثم احلكم.

البصيري: من السابق ألوانه الحديث عن »السرية«
اكد وزير الدولة لش��ؤون مجلس االمة 
ووزير املواص��الت د.محمد البصيري انه 
من السابق الوانه احلديث عن طلب مناقشة 
استجواب رئيس احلكومة في جلسة سرية، 
مش��يرا الى ان مجلس الوزراء سيتدارس 
صحيفة االستجواب وس��يتم التعامل معه 

وفق االجراءات الدستورية والقانونية.
واض��اف، في تصري��ح مقتضب عقب 
لقائه البروتوكولي مع رئيس مجلس االمة، 
ان احلكوم��ة اتخذت االجراءات املناس��بة 
ملعاجلة التلوث في منطقة ام الهيمان طبقا 
للقانون، كما وافقت على احالة تقرير جلنة 
البيئ��ة البرملانية حول ه��ذه القضية اليها 
ملتابع��ة توصيتها، فضال ع��ن اجلولة التي 
يعتزم النائب االول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك القيام بها الى ام 

الهيمان الثالثاء املقبل.
وسئل البصيري عن ان كانت احلكومة 
تتوقع نتيجة مماثلة الستجواب الطاحوس 
كما حصل مع اس��تجواب فيصل املس��لم، 

د.محمد البصيري فأجاب »لننتظر لنرى«.

)متين غوزال( الطاحوس متحدثا للصحافيني في مجلس األمة  

تتمتة المنشور ص10


