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»الخدمة المدنية« يفوض الجهات الحكومية 
في تنظيم تشكيل فرق العمل لديها

حدد أعضاء ومكافأة كل فريق

الشومر: مصاب اإليدز يتمتع بجميع حقوقه
والعالج متوافر مجانًا وفقًا للمعايير الدولية

أكدت أنها أطلعت زمالءها األتراك على نتائج االجتماع االستثنائي لوزراء الخارجية العرب

المال: نقّدر الموقف التركي 
ونطالب برفع الحصار عن غزة

بروكسل ـ كونا: أعرب سفراء الكويت والسعودية 
وسورية أمس عن تقديرهم للموقف التركي من إسرائيل 
وقدموا تعازيهم لرؤساء البعثات التركية في بلجيكا 
واالحتاد األوروبي في وفاة تسعة أتراك خالل الهجوم 
العسكري اإلسرائيلي على اسطول احلرية لدى توجهه 
لكسر احلصار املفروض على قطاع غزة. وقالت سفيرتنا 
في بروكسل نبيلة املال لـ »كونا«: »اننا نعرب عن تقديرنا 
للموقف التركي« مضيفة أنها أطلعت زمالءها األتراك 
خالل االجتماع على نتائج االجتماع االستثنائي لوزراء 

اخلارجية العرب الذي عقد في القاهرة حول الهجوم 
العسكري اإلسرائيلي على سفن املساعدات اإلنسانية 
الى غزة. وأشارت املال الى »ابالغ الزمالء األتراك بأن 
ما قامت به القوات اإلسرائيلية يعد من أعمال القرصنة 
البحريــــة كما أنه غير قانوني وطالبنا بضرورة رفع 
احلصار عن غزة«. ولفتت إلى ان املجموعة العربية في 
األمم املتحدة ستواصل اتصاالتها مع اجلانب التركي 
بشــــأن هذه القضية حيث تشــــغل تركيا حاليا مقعد 

عضو غير دائم في مجلس األمن الدولي.

ملتقى التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية
أشاد بريادة التجربة الكويتية البرلمانية

االنتهاء من التقرير الوطني األول حول وضع اإلصابة بالمرض

عبدالعزيز الزبن

الشيخ د.محمد الصباح وعبدالرحمن العطية ود.أنور بن محمد قرقاش مع وزير اخلارجية الصيني

جانب من االجتماع بني دول التعاون والصني

هند الشومر

عن شهرين.
6 - أن يتــــم صــــدور قرار 
الوزير  الفريق بعلم  تشــــكيل 

المختص.
7 - أال تكــــون مهام الفريق 
من صلــــب اختصاصات احدى 
االدارات أو القطاعات في الجهة، 
أي يجب أال تشكل فرق العمل 
لتأدية أعمال أو مهام يفترض 
ان تكون من اختصاصات ادارات 
قائمة فيها موظفون يتقاضون 

رواتب لتأدية هذه االعمال.
8 - أن تكـون اعمال الفريق في 

غيـر أوقات العمل الرسمي.
9 - أال يتقاضى المشاركون 
بدل حضور جلســــات لجان أو 
بدل عمل اضافي عن ذات عمل 

الفريق أو ذات الفترة.
10 - أن يبــــدأ تطبيــــق هذا 
النظــــام اعتبــــارا مــــن تاريخ 

صدوره.
11 - ان يكون تشــــكيل هذه 
الفرق في حدود االعتماد المالي 
بميزانية كل جهة ببند المكافآت، 

نوع أعمال اخرى.
12 - تنتهــــي فترة عمل كل 
فريق من الفرق المشكلة حاليا 
فورا في تاريخ صدور هذا القرار، 
النظام  العمل بهذا  بحيث يبدأ 

الجديد ويطبق عليها.

والخصوصيــــة فــــي معلومــــات 
المصابين والمرضى وكذلك بعض 
المواد المتعلقة بعقوبة من يخرق 

تلك الخصوصية.
وبينت د.هند الشومر ان الكويت 
أنشأت عام 1994 مكتبا متخصصا 
لمكافحة مرض االيدز وهو »مكتب 
االيدز واالحصاءات والمعلومات« 
الــــذي يهتم بمتابعــــة المصابين 
والمرضى ويحرص على التوعية 
والوقاية ومكافحــــة المرض الى 
جانــــب اللجنة الوطنية لمكافحة 
االيدز منذ عام 1985 حيث تم وضع 
الوطنية  الخطة االســــتراتيجية 
وخطة التشغيل منذ ذلك الحين.

العالج متوافر  ان  الى  ولفتت 
مجانــــا لجميــــع المصابين طبقا 
للمعاير الدولية وللرجال والنساء 
على حد ســــواء الى جانب برامج 
التوعية والوقاية للجنسين دون 
تمييز كما أكدت تعاون الدولة مع 
المنظمات األهلية غير الحكومية 
وجمعيــــات النفع العــــام وباقي 

المؤسسات التعليمية.

2 - أال يتجاوز عدد المشاركين 
بفريق العمل 5 اشخاص كحد 

أقصى.
المكافــــأة  تزيــــد  أال   -  3
الممنوحة للشخص الواحد عن 
300 دينار شهريا كحد أقصى 
ودون االخالل بالبند 1 من هذه 

الضوابط.
4 - ان تتناســــب المكافأة 
الشهرية مع العمل الذي يؤديه 
المشارك بالفريق وتكون فئة 
المكافأة تنازليا حســــب صفة 
المشاركة )رئيس فريق، أعضاء 
مستشارون، أعضاء باحثون، 

دعم اداري(.
5 - أال تزيد مدة عمل الفريق 

وأكدت انه على الرغم من قلة 
أعداد المصابين بااليدز في الكويت 
مقارنة مع الدول المجاورة اال انها 
تعتبر من اولى الدول التي اصدرت 
مرسوما بقانون خاصا بمكافحة 
مرض االيــــدز وذلك في عام 1992 
يتضمن نصوصــــا تحافظ على 
حق المريض الكامل. كما يحافظ 
هذا القانون على مكافحة الوصمة 
والتمييز والحفاظ على الســــرية 

أصدر رئيس ديوان الخدمة 
المدنيــــة عبدالعزيــــز الزبــــن 
قرارا يتعلق بتفويض الجهات 
الحكومية بتشكيل فرق العمل 
لديها، وجاء في القرار الذي تم 
تعميمه على مؤسسات الدولة 
الحكوميــــة انه لوحظ ان فرق 
العمــــل بالجهــــات الحكومية 
في تزايد مســــتمر، ســــواء من 
حيث زيادة عدد الفرق أو عدد 
المشاركين في كل فريق أو فئات 
المكافآت التي تقترح لالعضاء 
المشاركين أو زيادة فترة العمل 
المقترحة لكل فريق، األمر الذي 
تطلب تنظيــــم طلبات الجهات 
لتشكيل فريق العمل لديها، لذا 
المدنية  الخدمــــة  قرر مجلس 
فــــي اجتماعه رقم 2 لعام 2010 
المنعقد بتاريخ 8 ابريل 2010 ان 
يتم تفويض كل جهة حكومية 
بتشكيل فرق العمل لديها وفقا 

للشروط التالية:
1 - ان يكون المبلغ االجمالي 
لجميع مكافآت فرق العمل التي 
تشكلها الجهة الحكومية سواء 
من موظفيها أو من غيرهم في 
حدود مبلغ 5000 دينار كويتي 
)خمسة آالف( كحد أقصى شهريا، 
أي 60000 )ستون ألف دينار( 

سنويا فقط.

بكني ـ كونا: غادر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصبــــاح بكني 
عائدا الى الكويت مختتما جولته 
اآلســــيوية التــــي زار خاللها الى 
جانب الصني كال من ســــنغافورة 

واليابان.
وكان في وداع الشيخ د.محمد 
الصباح في مطار بكني القائم بأعمال 
سفارتنا لدى الصني باالنابة سالم 
احلمدان وعدد من الديبلوماسيني 
الكويتيــــني ومســــؤولني بوزارة 

اخلارجية الصينية.
وفي وقت ســــابق بدأ الشيخ 
د.محمد الصبــــاح ووزير الدولة 
االماراتي للشؤون اخلارجية أنور 
قرقاش واألمني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحمن العطية حوارا 
اســــتراتيجيا مع وزير اخلارجية 
الصيني يانغ جيه تشــــي بهدف 
تكثيف الشــــراكة فيما بينهم في 
مختلف املجاالت كما جرى التوقيع 

على مذكرة تفاهم.
واكــــد نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمــــد الصباح ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي تتحرك كمجموعة 
نحو الدول واملجموعات ذات الثقل 

السياسي واالقتصادي بالعالم.
وأوضح الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريح لـ »كونا« بعد اجتماع 
مع وزير اخلارجية الصيني يانغ 
جيه تشي ان دول مجلس التعاون 
بدأت في صياغة استراتيجية حترك 
جماعي نحو املجموعات ذات الثقل 

على الساحة الدولية.
وأضاف أن ذلك بدأ مبجموعة 
من احلوارات االســــتراتيجية مع 
اليابان ومجموعة »اآلسيان« التي 
تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا 

واآلن مع الصني.
وأشــــار الــــى أن دول مجلس 
التعاون اخلليجي ستبدأ احلوار 
االستراتيجي مع روسيا في نهاية 
العام احلالي، مشيرا الى أن لديها 
أيضا حوارات اســــتراتيجية مع 
االحتاد االوروبي والواليات املتحدة. 
وقال ان هذه الشبكة من التحركات 
والترابطات واالتصاالت اخلليجية 
مــــع هذه املجموعات السياســــية 
واالقتصادية حول العالم تسعى 
الى حتقيــــق االهداف التي تصب 
في املصلحة السياسية للقضايا 

القومية العربية االساسية.

تعاون صيني ـ خليجي

مــــع وزير  وحــــول اجتماعه 
اخلارجية الصيني، قال الشــــيخ 
د.محمد الصباح انهما بحثا سبل 
التعاون الثنائي بني الصني ودول 
مجلــــس التعــــاون اخلليجي في 
السياسية واالقتصادية  املجاالت 

والثقافية.
وأوضــــح انه بحث مع نظيره 
الصينــــي القضية الفلســــطينية 
واملوقف الدولي الشاجب والرافض 
للقرصنة واجلرمية االسرائيلية 
بحق »أســــطول احلريــــة« ورفع 
احلصار فورا عن قطاع غزة والزام 
اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية 

الدولية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
انه تناقش مــــع وزير اخلارجية 

الصينــــي وزيــــر اخلارجية يانغ 
جيتشي ورأسه من جانب مجلس 
التعــــاون نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح الذي يرأس الدورة 
احلالية للمجلس الوزاري ملجلس 
التعاون. وشارك في االجتماع من 
اجلانب اخلليجي أيضا وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية في دولة االمارات 
العربية املتحدة د.أنور بن محمد 
قرقاش الذي ستترأس بالده الدورة 
القادمة من مجلس التعاون واألمني 
العام ملجلس التعاون عبدالرحمن 

بن حمد العطية.
وقد التقى نائب الرئيس الصيني 
شي جينبينغ بوفد مجلس التعاون 
حيث تبــــادل اجلانبان على نحو 
معمق اآلراء حــــول العالقات بني 
الصني ومجلس التعاون والقضايا 
الدولية واالقليمية في جو من احملبة 
واملودة والصراحة ومت التوصل الى 

رؤى مشتركة بشأنها.
واتفق اجلانبان على أن العالقات 
بني الصني ومجلس التعاون شهدت 
تطورا مستمرا في السنوات األخيرة 
وحققت نتائج مثمرة وأن اطالق 
آلية احلوار االستراتيجي يسهم 
في تعميق الثقة املتبادلة وتعزيز 
التعاون املشترك واملصالح املتبادلة 
والتشاور والتنسيق بني اجلانبني 
فــــي املنظمات الدوليــــة مؤكدين 
على رغبتهما في مزيد من تعزيز 
وتطوير التعاون بني اجلانبني في 
كافة املجاالت. وأعرب ممثلو مجلس 
التعاون عن شــــكرهم وتقديرهم 

النووي  امللــــف  الصيني حــــول 
االيرانــــي وضرورة حله في اطار 
الشرعية الدولية وكذلك االمن في 

شبه اجلزيرة الكورية.
ووصف احلــــوار اخلليجي ـ 
الصيني بأنه مهم جدا، ألن الصني 
دولة صديقة للعرب وعضو دائم في 
مجلس االمن الدولي، كما انها تعتبر 
قائدة لالقتصاد العاملي خاصة بعد 
انهيــــار االقتصاديات العاملية في 
2008 حيث منــــا معدل االقتصاد 
الصيني بواقع 8.5% ما يعني قوة 
ومتانة وسالمة األسس التي بني 

عليها هذا االقتصاد.
ويزور الشيخ د.محمد الصباح 
الصني ضمن جولة آسيوية شملت 
سنغافورة واليابان في اطار رئاسة 
الكويــــت ملجلس التعــــاون لدول 

اخلليج العربية.

مذكرة تفاهم

وأعرب مجلس التعاون لدول 
العربيــــة والصني عن  اخلليــــج 
ارتياحهما لنتائج االجتماع الوزاري 
الذي  األول للحوار االستراتيجي 

أطلق بينهما.
وأشار البيان اخلتامي لالجتماع 
الى أن مذكرة تفاهم وقعت بشأن 
احلــــوار االســــتراتيجي بني دول 
مجلــــس التعاون لــــدول اخلليج 
العربية وجمهورية الصني الشعبية 
الــــذي اتفق اجلانبــــان على عقد 
االجتماع الــــوزاري الثاني له في 

االمارات العربية املتحدة.
وترأس االجتماع من اجلانب 

حلكومة وشعب جمهورية الصني 
الشــــعبية علــــى كــــرم الضيافة 

والتنظيم اجليد لهذا االجتماع.
كما شارك ممثلو دول مجلس 
التعاون اخلليجي ونائب الرئيس 
الصيني شي جني بينغ في الرأي 
بأنه يتعني على اجلانبني تعزيز 

التنسيق االستراتيجي.

تنسيق استراتيجي

وأكــــد وزراء مجلس التعاون 
التزامهــــم مبواصلة  اخلليجــــي 
توثيــــق التعاون مــــع الصني في 
مجاالت االقتصاد والطاقة والتجارة 

واالستثمار.
ومن جانبه رحب شي باالنطالقة 
الناجحة للحوار االستراتيجي بني 
التعــــاون اخلليجي  دول مجلس 
والصني مشددا على أهمية الدور 
الذي تلعبه دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
واعرب عن اســــتعداد الصني 
للعمل مع الدول الســــت االعضاء 
في مجلس التعاون اخلليجي من 
خالل احلوار االستراتيجي لتعزيز 
التنسيق االستراتيجي وتوسيع 
مجاالت التعــــاون والبحث الكلي 

والتعاون العميق.
من جانب آخر عقد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح محادثات 
مع ســــفراء دول مجلس التعاون 
اخلليجي لدول اخلليج العربية في 
طوكيو أمس االول بصفة الكويت 
رئيســــا لدورة املجلــــس احلالية 

تركزت حول العالقات بني دول 
املجلس واليابان.

وأوضــــح بيــــان اصدرتــــه 
ســــفارتنا في اليابان ان الشيخ 
د.محمد الصباح أطلع السفراء 
مــــا تضمنتــــه محادثاته  على 
مع رئيــــس الــــوزراء الياباني 
املستقيل يوكيو هاتوياما ووزير 
اخلارجية كاتسويا اوكادا والتي 
تناولــــت أهمية احراز تقدم في 
مفاوضات اتفاقية التجاره احلرة 
بني اجلانبني ومحاولة معاجلة 
العقبات التي تعترضها، مشددا 
على حــــرص دول املجلس على 
حتقيــــق التعاون مــــع اليابان 
واالستفاده من اخلبرات التقنيه 
اليابانية. وأكد أنه نقل للجانب 
اليابانــــي رغبــــة دول املجلس 
في بدء محادثات حول احلوار 
االستراتيجي بني الطرفني أسوة 
مبا هو قائــــم بني دول املجلس 
وعدد من الدول اآلسيوية مثل 

الهند وروسيا والصني.
وأطلع الشيخ د.محمد الصباح 
كذلك سفراء دول املجلس على 
نتائج اجلولة الثانيه من اجتماع 
دول املجلس مع دول رابطة دول 
جنوب شرق آسيا )آسيان( والذي 
عقد في سنغافوره مطلع يونيو 

اجلاري.
وجاء لقاء الشــــيخ د.محمد 
الصباح مع سفراء دول املجلس 
على مأدبة غداء اقامتها السفارة 
الكويتية في طوكيو على شرفه 

والوفد املرافق.

جنيڤ ـ كونــــا: أكدت الكويت 
امس انها أعدت تقريرها الوطني 
األول عن وضع االصابة بڤيروس 
نقص المناعة المكتســــبة )ايدز( 
لديها كما أجرت دراسة بالتعاون مع 
منظمة »يونسكو« حول تفاعالت 
قطاع التعليم مع مرض االيدز في 

جميع قطاعات التعليم.
وقالت رئيســــة مكتب االيدز 
واالحصاء والمعلومات في وزارة 
الصحة هند الشومر في كلمتها أمام 
الجلسة الخاصة بمرضى االيدز في 
العمل  المؤتمر السنوي لمنظمة 
الدولية ان المصاب بمرض االيدز 
يعامل في الكويت كباقي المرضى 
ويتمتع بجميع حقوقه سواء في 
التعليم أو العمــــل أو في حياته 

االجتماعية.
واشارت الشومر الى أنه عندما 
تتفاقم حالة المريض وعدم قدرته 
علــــى العمل فقــــد تتكفل حكومة 
الكويت برعايته الكاملة وتمتعه 
الكامل من مؤسســــة  بالتقاعــــد 

التأمينات االجتماعية.

ابوظبيـ  كونا: قال وكيل الوزارة 
المــساعد لقــطاع االعمال البرلمانـية 
احمد الهيفي ان المشـــــاركين في 
الملتقى االول لجهات التنــســــيق 
بين الحكومات والمجالس النـيابية 
اجـمعــــوا علــــى ريــــادة التجربة 

الكويتية.
واوضح الهيفي في تصريح لـ 
»كونا« ان هــــذا االجماع جاء بعد 
مشاهدة عرض قدمه وكيل وزارة 
الدولة لشؤون مجلس االمة م.احمـد 
المرشد والمتعلق بالتجربة الكويتية 
في تحقيق التنسيق بين الحكومة 
والبرلمان. واضاف ان المشاركين 
في الملتقى اشادوا بعرض الكويت 
الذي قدمه الوكيل المرشد وابدوا 
رغبتهم في االطالع اكثر على هذه 

التجربة.
واوصى البيان الختامي للملتقى 
الذي اختتم باســـــتضافة الكويت 
المقبل وتشــــكيل لجنة  للملتقى 
برئاســــة الكويت وعضوية دولة 

االمارات واحد الخبراء البرلمانيين 
لوضع محــــاور الملتقــــى المقبل 
واهدافه. واكد اهميــــة ان يحافظ 
الملتقــــى علــــى الطابــــع العلمي 
والمعرفي له وان يعقد بشكل سنوي 
ويتم االتفاق عند نهاية كل ملتقى 
المستضيفة للملتقى  الدولة  على 

في عامه المقبل.
وذكــــر البيان انه تم اقتراح ان 
يكون عنوان الملتقى المقبل »آليات 
العالقات بين الحكومة  تنســــيق 
والبرلمان« ويتم التطرق فيه الى 

مجموع اآلليات التنسيقية.
وافاد بأنه تم االتفاق على ان تتم 
طباعــــة اوراق العمل والتوصيات 
فــــي كتيب يتضمن نبــــذة عن كل 
وزارة مشــــاركة في الملتقى وان 
يصدر الملتقى كتابا توثيقيا يوثق 
مرحلة التأسيس واعمال الملتقى 
االول. وجاء في البيان انه ســــيتم 
النظر في دعــــوة مختصين عرب 
واجانب من خارج نطاق التنسيق 

بين الحكومات والمجالس النيابية 
الخبرات  النقاش وتبــــادل  الثراء 
في الملتقيات المقبلة كما ســــيتم 
النظر في امكانية توســــيع قاعدة 
المهتمين  المشــــاركين لتشــــمل 
بموضوع الملتقى. وكان وزير الدولة 
للشــــؤون الخارجية وزير الدولة 
لشؤون المجلس الوطني االتحادي 
في دولــــة االمارات د.انور قرقاش 
قــــد افتتح اعمــــال الملتقى المقام 
تحت عنوان )تجارب وممارسات( 
بمشــــاركة ممثلي ومســــؤولي 13 
دولة عربية اضافــــة الى االمارات 
الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون 
المجلس الوطني االتحادي. وهدف 
الملتقى الى االطالع على التجارب 
والممارســــات الواقعية في مجال 
التنسيق بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية في الوطن العربي سيما 
مع اختالف آليات العملية التشريعية 
وتباين االدوات الرقابية في االنظمة 

السياسية العربية.

 محمد الصباح: دول »التعاون« بدأت إستراتيجية
تحرك جماعي نحو المجموعات ذات الثقل الدولي

اللجنة التطوعية البيئية: نحّذر نواب »الخامسة« من الوقوف 
ضد استجواب أم الهيمان ونطالب بمناقشته علنيًا

نسمة، لذلك نحذر النـواب من المـغامرة بمسـتـقـبلهم 
الـسيـاسي.

واستنكرت اللجنة تصريحات بعض اعضاء مجلس 
االمة ضد هذه القضية االنســـانية وان كانت بعض 
التصريحات عمدت الى التحدث عن تقارير شـــفهية 
محاولة التضليل والتلبيس على الرأي العام وخلط 
االوراق. واشـــارت اللجنة امس الى ان ادلة التلوث 
في ام الهيمان ثابتة بتقارير حكومية وواضحة من 
معايشة البشر لهذه المأساة، والتدهور الصحي في 
مؤشراته االولية خير شاهد وما نراه نحن ساكني ام 
الهيمان ان الغازات مستمرة في انبعاثها ولم يحدث 
اي تطور، وبينت اللجنة ان التقرير الحكومي الرسمي 
اشـــار الى ان هناك 37 مصنعا في منطقة الشعيبة 
الغربية ـ القطاع الخـــاص ـ مخالفة وملوثة للبيئة 

من عدد 56 مصنعا تم الكشف عليها.
وهذا يعني ان 60% من هذه المصانع مخالف وان 
هناك 100 مصنع لم يكشـــف عليها، ونظرا النعدام 
الشـــفافية المدعومة بالتوضيح الفني بلغة االرقام 
من الجانب الحكومي عن نوع وحجم الملوثات فان 
هذا التكتم يثير الشـــك والريبة ويضطرنا ألن نفقد 
الثقة في مستقبل التحركات الحكومية، وفي النهاية 
طالب اللجنة بأن تتم مناقشـــة االستجواب المقدم 
لســـمو رئيس مجلس الوزراء علنيا ال سريا، اذ انه 
للمرة االولى يتم طرح اســـتجواب خاص بشـــؤون 
البيئة ويناقش قضية خاصة بـ 45 الف نسمة ولديهم 
مطلـــب واحد هو هواء نقي صالح لالستنشـــاق فال 

داعي لتلك السرية.

المصانع المخالفة، مـع العلم انه عـندما تدير الحـكومة 
ظهرها لقضية الـتلـــوث فهــذا يعنــي انهــا اتخـذت 
قرارا بالموت البطيء لسكان الضاحية وهم 45 الف 

حسين البريكان
اقامت اللجنة البيئيـــة التطوعية بضاحية علي 
صباح السالم مؤتمرا صحافيا بمناسبة اليوم العالمي 
للبيئة والذي يأتي في ظل اوضاع بيئية متردية بأم 
الهيمان، ويتزامن مع تحركات حكومية سبق ان قامت 
بها منذ العام 2004 من خالل تشكيل لجان وزيارات 
فرق اجنبية وتوصيات وقرارات ظلت حبيسة االدراج 
منها على سبيل المثال مشـــروع التشجير البيئي، 
واصدرت اللجنة البيئيـــة التطوعية بضاحية علي 
صباح الســـالم بيانا عقـــب المؤتمر اكدت فيه ان ما 
يحدث من تعامل حكومي مع االستجواب المقدم من 
النائب خالد الطاحوس لدليل قاطع على عدم جدية 
الحكومة، كما ان هذه التحركات التي نراها اآلن سبق 
ان قامت بها الحكومات السابقة ونعرف انها تبدأ قبل 

االستجواب بأسبوع وينتهي بعد يوم االستجواب.
واكد البيان ان المتاجرة بما تبقى من صحة اطفال 
واهالي ام الهيمان هو ابشع ما تفعله الحكومة بإهمالها 

القيام بواجباتها ومسؤولياتها.
هذا وذكرت اللجنة نواب الدائرة الخامسة بالعهد 
والميثاق الذي قد وقعوه سابقا لجعل قضية التلوث 
البيئي من اولويات اعمالهم، محذرة من الوقوف ضد 
االســـتجواب قائلة: اننا سئمنا من الوعود والعهود 
والتقارير واللجان، فنواب الدائرة الخامسة ادركوا 
اآلن بيقين ان الحكومة غير جادة في اتخاذ قرارات 
من شأنها حل تلك القضية وغير جادة حتى بتطبيق 
قانون الهيئـــة العامة للصناعة وهو ابســـط ما تم 
طلبه من النائب الطاحوس وهو ســـحب تراخيص 

بهدف تحقيق األهداف التي تصب في صالح القضايا القومية العربية األساسية

)محمد ماهر(م.أحمد الشريع متحدثا في اللقاء


