
محلياتالثالثاء  21  سبتمبر  2010   8

د.بدر الشريعان

احدى احلصاالت في احد احملال التجارية

الكابنت علي حيدر ومحمد األحمد خالل اللقاء

ضمن خطتها اإلستراتيجية لتقليل األعباء البيئية

نفى ما يشاع عن نفوق 90% منها

»الكهرباء«: وحدات في محطات القوى لتخفيض 
نسب الكبريت الناتج عن عمليات التوليد

حيدر: 20%من الشعاب المرجانية نفقت 
و60% متضررة بسبب ارتفاع درجات الحرارة 

»الزراعة«: صيانة الحدائق
وإزالة األشجار بالمنطقتين الثانية والثالثة

اعلنت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية عن 
البدء في تنفيذ اعمال الصيانة 
للزراع���ات التجميلية وازالة 
االش���جار التالفة واستبدالها 
وكذلك عمل صيانة للحدائق 
الثانية  العام���ة باملنطقت���ن 
تش���مل  والت���ي  والثالث���ة 
املناط���ق التالية: )اخلالدية – 
العديلي���ة  - كيفان – النزهة 

– الفيحاء – السرة – األندلس – 
الصليبخات – غرناطة – الدوحة 

– الشويخ(.
واضافت الهيئة انها قد انتهت 
من دراسة كل العقود املتعلقة 

بالزراعات التجميلية.
العقود  وس���يتم توقي���ع 
املقبلة  املتبقية خ���ال األيام 
وذلك للب���دء في تنفيذ اعمال 
الصيانة لكل املناطق السكنية 

وازالة االشجار التالفة وايضا 
العامة  عمل صيانة للحدائق 
سواء للزراعات املوجودة بها 
او صيان���ة املرافق املتواجدة 

بتلك احلدائق.
الهيئة في بيانها  واشارت 
الى انه مت توقيع عقود انشاء 
حدائق جديدة في بعض املناطق 
السكنية اجلديدة وسيبدأ العمل 

بتنفيذ هذه احلدائق.

دارين العلي 
نفى نائب مدير ع���ام الهيئة العامة للبيئة 
الكابنت عل���ي حيدر نفوق 90% من الش���عاب 
املرجانية مؤكدا ان نسبة النفوق بلغت 20% بينما 
تضرر ما نسبته 60% من الشعاب املرجانية، 
الفتا الى ان »األس���باب األولية تثبت أن درجة 

احلرارة املرتفعة وراء هذه الظاهرة«.
وشدد في مؤمتر صحافي عقد امس في الهيئة 
على ان »الرأي العلمي هو ما يثبت صحة ما يتم 
تداوله من البعض وليس الكام غير املبني على 
األدلة العلمية السيما في وجود حتذير عاملي منذ 
فترة يشير إلى امكانية تأثر الشعاب من اخلليج 
إلى الشواطئ األفريقية األمر الذي دفعنا للتحرك 
مع عدد من اجلهات ذات الشأن، مشيرا الى انه 
بعد اجلوالت التي ش���اركت فيها هيئة البيئة 
وجمعية حماية البيئة ومعهد األبحاث العلمية 
ومركز العمل التطوعي وعدد من املختصن ثبت 
وجود نسبة نفوق الشعاب املرجانية مبعدل 

20% وليس ما يشاع مبعدل %90.
وأوضح أن »هناك متابعة من قبل اجلهات 
املعنية لتلك الظاهرة لتخرج النتائج وفق اطار 
علمي السيما أن أي ظاهرة هي بحاجة إلى تدعيم 
بالرأي العلم���ي باإلثباتات والبراهن«، مؤكدا 
وجود جزء نافق وآخر متضرر قد يتعافى وقد 
ينفق، مشيرا إلى أنه »ال ميكن ألي أحد أن يقدم 
رأيه بدون دليل علمي في مثل هذه الظواهر«.

بدوره قال رئي���س مركز الرقابة في الهيئة 
العامة للبيئة محمد األحمد: »منذ أن بدأت املشكلة 
قام مركز الرقابة بإج���راءات كثيرة من خال 
تعاونها مع جهات أخ���رى«، مؤكدا أن »هيئة 
البيئة ش���كلت غرفة عمليات مصغرة لرصد 
املعلومات الكاملة بشأن الظاهرة السيما بشأن 
األماكن املتضررة ومت عمل خريطة تفصيلية 

تبن األماكن املتضررة األمر الذي س���يفيد في 
عملية تقييم املواقع ومدى تضررها وأسباب 

تضررها«.
أما الباحث العلمي في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.شاكر الهزمي فأكد أن »الدالئل األولية 
تثبت أن الكارثة البيئية التي تسببت في نفوق 
وضرر الشعاب املرجانية في أماكن مختلفة هي 
درجة احلرارة املرتفعة وهذا الوضع أساس���ا 
كان متوقعا«، مؤكدا أن »الرأي العلمي بش���أن 
الظاهرة من الناحية العلمية ال بأس على الشعاب 

املرجانية«.
من ناحيته رأى عضو جمعية حماية البيئة 
د.ثامر الرشيدي أن »أس���باب املشكلة تعتبر 
طبيعية بسبب ارتفاع درجة حرارة املياه السيما 
أن ارتفاع درجة حرارة املياه 35 درجة مئوية 
يعتبر كبيرة جدا«، متوقعا أن »من املمكن أن 
تتعافى الشعاب املرجانية في حال انخفاض درجة 
احلرارة خاصة أن قياس الرقابة الذي مت وضعه 

يشير إلى انخفاض في درجات احلرارة«.
بدوره قال عضو مركز العمل التطوعي حسن 
القاف إن »لم ي���تم أي رصد علمي ثابت وكل 
م���ا مت من رص��د ما ه�����و إال رص���د نظري«، 
مؤكدا أن »الش��عاب املرج���انية في جزيرة أم 
املرادم هي األكثر تضررا«، مؤكدا أن »نسبة %90 
نفوقا أمر يجعلنا أن نش���كك في تلك النسبة 

الكبيرة«.
م���ن جانبه، قال مدي���ر إدارة املوارد احلية 
في الهيئة العام���ة للبيئة محمد أبل إن »هناك 
مشروعا سيبدأ في بداي��ة شهر نوفمبر املقبل 
يبلغ قيمته نصف مليون دينار مبشاركة جهات 
متعددة وهو بهدف تقييم املشاكل البيئية عن 
طري���ق البحث العلمي وس���يتم التركيز على 

جزيرة قاروه«.

أمس االجتم���اع الدوري للجنة 
التنفيذية لترش���يد اس���تهاك 
الكهرباء واملياه في مؤسس���ات 
الدول���ة 2010، بحضور أعضاء 
ال���وزارات  ممثل���ي  اللجن���ة 
واملؤسسات احلكومية، وعدد من 

الوكاء املساعدين بالوزارة.
وأش���اد الوزير د.الشريعان 
بجهود جميع اجلهات املشاركة 
في التعامل مع موضوع ترشيد 
االستهاك لصيف 2010، مثمنا 
دورهم الواضح في التعامل مع 
هذه القضي���ة املهمة بكل جدية 
وإيجابية بح���دود اإلمكانيات 
املتاح���ة، مؤك���دا عل���ى أهمية 
اس���تمرار تطبي���ق اإلجراءات 
الترش���يدية بجميع مؤسسات 
الدولة للحفاظ على موارد الطاقة، 
مع ضرورة التركيز على تقنن 
استهاك املياه للحفاظ عليها من 

الهدر واالستنزاف.
كما متت مناقشة جميع البنود 
التي تضمنها ج���دول األعمال 
واستعراض اإلجنازات الترشيدية 
للجهات املشاركة، وقام م.علي 
العيدي من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بتقدمي تقرير 
اللجنة الفني���ة املصغرة حول 
برنامج حف���ظ املياه في مباني 

القطاع احلكومي.

االنبعاث���ات الض���ارة بالبيئة، 
وكذلك رفع كفاءة الوحدات.

الس���ياق نفسه لفتت  وفي 
املصادر الى الدراس���ات الفنية 
واالقتصادي���ة الت���ي تقوم بها 
الوزارة حاليا لتطبيق استخدام 
الطاق���ات املتجددة ف���ي توليد 
الطاقة الكهربائية وحتلية املياه، 
قائلة »ان تطبيق اس���تخدامات 
الطاقة املتجددة من ش���أنه ان 
ايجابية، فضا  يحقق نتائ���ج 
عن النتائج البيئية التي ميكن 
حتقيقه���ا واملتمثلة في خفض 

االنبعاثات الضارة«.
من جهة أخرى ترأس وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 

دارين العلي
أعلن���ت مصادر مس���ؤولة 
ف���ي وزارة الكهرب���اء واملاء ان 
ال���وزارة بصدد تركيب وحدات 
في محط���ات القوى الكهربائية 
ملعاجلة وتخفيض نسب الكبريت 
الن���اجت ع���ن احت���راق الوقود 
املستخدم في عملية توليد الطاقة 

الكهربائية،
وأوضح���ت املصادر ان هذه 
الوحدات س���تعمل عل���ى إزالة 
امللوث���ات املوجودة في الوقود 
ومنع انبعاثها الى طبقات اجلو 
أثناء تشغيل احملطات الفتا الى 
ان ذلك يصب في خانة احملافظة 
على البيئ���ة ومعاجلة التلوث 
الناجت من الوقود املستخدم في 
محطات توليد الطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه التي تأتي ضمن 

إستراتيجية الوزارة.
الوزارة  ان  ال���ى  وأش���ارت 
تقوم حاليا بدراسة مستويات 
الناجت م���ن محطات  التل���وث 
التوليد ووضع أفضل احللول 
ملعاجلته واحلد منه، الفتة إلى 
ان الوزارة تدرس ايضا تزويد 
وتركيب محطة تنقية وقود غاز 
طبيعي للتوربينات الغازية في 
محطة ال���زور اجلنوبية بهدف 
حتسن نوعية الوقود، وخفض 

عودة الحصاالت وصناديق جمع المواد العينية

»الشؤون«: 90% من األعمال الخيرية في رمضان.. مخالفة
بشرى شعبان

كش���ف مصدر مس���ؤول في وزارة الشؤون 
ان 90% م���ن اعمال اجلمعي���ات اخليرية خال 
ش���هر رمضان كانت مخالفة للقانون واالنظمة 

املعمول بها.
وب���ن ان نتائج حملة ش���هر رمضان جاءت 
مخيبة لآلمال بالنس���بة لعدم التزام اجلمعيات 
اخليري���ة واملبرات باالنظمة بش���كل لم تتوقع 

الوزارة حصوله.
واوضح ان���ه كان هناك اص���رار من بعض 
اجلمعيات على اعادة احلصاالت وصناديق جمع 
املابس في العديد من املناطق الس���يما وضع 
احلصاالت في البقاالت واحملال التجارية، مشيرا 
الى ان ف���رق التفتيش امليداني قامت مبصادرة 
هذه احلصاالت وتسجيل مخالفات للجمعيات 
التي حتمل هذه احلصاالت اسماءها باالضافة الى 
رفع تقرير الى وزارة التجارة باسماء املنشآت 
التجارية التي مت ضبط احلصاالت بداخلها التخاذ 
االجراءات القانونية الازمة بش���أنها والتي قد 

تصل الى اغاق املنشأة.
واضاف املص���در ان االدارة املعنية اوصت 
بعدم تنفيذ املشروع السابع نتيجة عدم التزام 

اجلهات اخليرية بالقوانن املعمول بها لكن لم 
يؤخذ بتوصيتها واالن بعد فشل املشروع سيتم 
رفع توصيات بعدم الس���ماح بجمع التبرعات 
النقدية باالضافة الى احالة ملف املخالفات للجهات 
القانونية املعنية التخاذ االجراءات اخلاصة بشأن 

هذه املخالفات التي تسيء للعمل اخليري.
وح��ول اب�����رز املخ��الفات ال��تي مت رصدها 
قال انه���ا تراوحت ما بن ج��م���ع التبرع���ات 
بواسطة ايصاالت خاصة باجلم��عيات وغ����ير 
ممهورة بختم الوزارة وجم����ع املابس وامل���واد 
العينية وهذا ممن��وع نه��ائيا مب���وجب الق���انون 
باالضافة الى عودة نشر احلصاالت في االس����واق 
واملجمعات التجارية وايضا هذا مرفوض قانونيا 
وجميعه���ا تعتبر مخالفات جس���يمة تعرض 
مرتكبيها للمسألة القانونية واقفال حساباتها 

في املصارف.
وعن اصدار التقرير النهائي والتوصيات بن 
املصدر ان االدارة تعمل على جتميع التقارير في 
فرق العمل امليداني وتعمل على تقييمها، باالضافة 
الى انتظار ان تبادر اجلمعيات اخليرية بتزويد 
االدارة بكش���وفات التبرعات واعادة االيصاالت 

وهذا يستلزم بعض الوقت.

لجنة وكالء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية اختتمت أعمال اجتماعها الـ 11

العجمي: التجمهر غير حضاري ونرفض تشويه سمعة النقابة

بحث حقوق ومزايا الخبراء في دواوين المحاسبة الخليجية

70 من موظفي »المواصالت« اعتصموا احتجاجًا على عدم 
تسجيلهم في النقابة: نرفض احتكار الخدمات لفئة دون أخرى

الرياضية واالنشطة الثقافية وهذا 
امر يحزننا كثيرا، خاصة ان اعداد 

موظفي الوزارة اعداد كبيرة.
من جانبه، قال خالد ش���رار: 
نريد رفع الظلم والتعسف الواقع 
من قب���ل مجل���س االدارة على 
الوزارة، فمنع تسجيل  موظفي 
املوظفن في النقابة بسبب حجج 
واهية ظلم ال نقبله، الفتا الى ان 
اخلطوة املقبلة ملوظفي املواصات 
هي دعوته���م جلمعية عمومية 
طارئة وانتخ���اب مجلس ادارة 
الى ان موظفي  جديد، مش���يرا 
اقرت لهم احلكومة 50  الوزارة 
دينارا كعاوة فنية وبعد تسلمها 
بعدة اشهر مت سحبها وحولت تلك 
العاوة الى مديونية، فأين النقابة 
من تلك املشاكل التي يعاني منها 

املوظفون؟
العازمي:  بدوره، قال خالد 
وض���ع مجل���س ادارة النقابة 
احلال���ي ش���روطا تعجيزية 
لانتس���اب للنقاب���ة من اجل 

ديوان وذلك اثناء عقد االجتماع 
الثاني السنوي للجنة الوكاء، 
كما اك���دت اللجنة على ضرورة 
متابع���ة تطوير الدليل بش���كل 
مس���تمر ليعكس دور الدواوين 
لدى اجلهات ذات العاقة، ولتبادل 
اخلبرات العملية في هذا املوضوع 
املهم واملستحدث في اختصاصات 

الدواوين.
وقررت اللجنة تكليف جلنة 
التدري���ب والتطوير اقامة عدد 
م���ن البرام���ج التدريبية حول 

احتكارها، ومنذ قرابة 7 سنوات 
ولم يتغير املجلس بل يتجدد من 
تلقاء نفسه ونحن نريد ان جندد 
الدماء من اجل ان نرى انشطة 
جديدة على جميع مستويات 

موظفي املواصات.
الى ذلك، اكد سكرتير العاقات 
الداخلية ف���ي نقابة املواصات 
م.مانع العجمي ان التجمهر الذي 
حصل صباح امس يعتبر غير 
منطقي وينافي االخاق النقابية، 
حي���ث ان غالبية املعتصمن لم 
يكون���وا موظف���ن ف���ي وزارة 

املواصات.
وبن م.العجمي، في تصريح 
صحافي، انه ولاسف يقوم عدد 
بس���يط من العاملن في وزارة 
ل���م يتعد  املواص���ات والذين 
عدده���م الرس���مي عن عش���رة 
موظفن احتجاج���ا على اغاق 
باب التسجيل في وجوههم من 
قبل النقابة، وكشف م.العجمي ان 
احلجج الوهمية التي افتعلها عدد 

الدليل لضمان االس���تفادة منه 
واستخاص النماذج املائمة التي 
متكن فري���ق الرقابة من قياس 
وتسجيل أي أثر يساهم الديوان 
به لدى اجلهات املشمولة بالرقابة 
وخاصة في املجاالت التي يصعب 
القياس املباشر لألثر املالي لها 
كما في البيئ���ة والصحة...إلخ. 
وبخصوص وثيق���ة مقترحات 
تطوي���ر آلية متابع���ة وتفعيل 
املاحظ���ات والتقارير الصادرة 
اللجنة  اقترحت  الدواوين،  عن 

ال���ى ان اعداد غير املنتس���بن 
بها اعداد كبي���رة تفوق اعضاء 
النقابة احلالين بكثير، والناس 
يريدون ان حتصل على االمتيازات 
الت���ي تقدمها النقابة، اال ان تلك 
االمتيازات خصصت لعدد معن 
فقط بناء على توجه مجلس ادارة 

النقابة.
بدوره، قال فارس الصواغ: 
ال يوج���د بيننا وب���ن مجلس 
ادارة النقابة احلالي اي خافات 
شخصية، بل على العكس، لكن 
هناك اختافا في وجهات النظر 
في احتكار خدمات النقابة على 
فئة دون باق���ي موظفي وزارة 

املواصات.
وقال: هناك عدد من موظفي 
الوزارة معاقون حركيا ولم تطالب 
النقابة مثل باقي النقابات باعفائهم 
من بعض ساعات العمل بسبب 
حالتهم الصحية، باالضافة الى ان 
االنشطة تكاد تكون منعدمة مثل 
رحات احلج والعمرة والدورات 

بدراسة استنتاجات وتوصيات 
مؤمت���ر االنتوس���اي الذي عقد 
في النمسا في شهر مايو 2010، 
سادس���ا: اس���تراتيجية اتصال 
وتواصل االجه���زة الرقابية مع 
االطراف اخلارجية، س���ابعا: ما 

يستجد من أعمال.
وح���ول موض���وع الدلي���ل 
التأثيرات  االسترشادي لقياس 
املالية لتوصي���ات الدواوين مت 
االتفاق على أهمية اس���تعراض 
نتائج تطبي���ق الدليل لدى كل 

فرج ناصر
اعتصم اكث���ر من 70 موظفا 
في وزارة املواصات امام مبنى 
االحت���اد العام لعم���ال الكويت 
في ميدان حولي احتجاجا على 
تعسف ومماطلة نقابة العاملن 
بالوزارة بعدم تس���جيلهم في 
النقابة، حيث استمر االعتصام 
الكثر من ساعة ونصف الساعة 
واتضح عدم وجود اي عضو من 

اعضاء النقابة.
واجمع املعتصمون على ان 
نقابة املواصات تعاملت معهم 
بتعس���ف وظل���م ومماطلة. في 
البداية، قال خالد العازمي ان ما 
يحدث في النقابة نوع من انواع 
املماطلة من قبل مجلس ادارتها 
في تس���جيل موظف���ي الوزارة 
كأعضاء بها، فمنذ سنوات تقدم 
اليه���ا مئات املوظف���ن من اجل 
االلتحاق بنقابتهم اال ان رد مجلس 
االدارة يكون دائما »ابشر، حاضر، 
قريبا ان شاء اهلل ندخلكم«، ومتر 
سنوات وال يدخل احد في عضوية 
النقابة على الرغم من انه ال توجد 
انتساب  اي موانع قانونية من 

املوظفن لنقابتهم.
ولفت الى ان النقابة ال تقدم 
اي ش���يء الى اعضاء اجلمعية 
العمومية، فمجلس ادارتها ليس 
له اي دور على االطاق يسجل 
له في خدم���ة موظفي الوزارة، 
ويترأس���ها محمد املشوط وهو 
زميل وعزي���ز وال توجد بيننا 
وبينه اي اشكالية شخصية لكن 
االشكالية بن املوظفن ومجلس 

االدارة بأكمله.
واشار الى ان النقابة ال تقدم 
اي خدمات ثقافية وال اجتماعية، و 
ال يوجد بها اي انشطة، باالضافة 

اختتمت جلنة وكاء دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
أعمال اجتماعها احلادي عش���ر 
والذي استضافه ديوان احملاسبة 
حيث اصدرت عدة توصيات ذات 
صلة بتطوير العمل الرقابي في 

اجهزة الرقابة اخلليجية.
وأجنزت جلنة الوكاء مشروع 
جدول االجتماع التاسع لرؤساء 
املراقبة واحملاس���بة  دواوين 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
واملقرر انعقاده بالكويت خال 
الفترة من 5 الى 6 أكتوبر املقبل، 
وجاء متضمنا للبنود التالية، 
أوال: تقرير األمانة العامة، ثانيا: 
الئحة احلقوق واملزايا لتبادل 
اخلبراء الذين تتم إعارتهم بن 
الدواوين وأسماء اخلبراء، ثالثا، 
الدليل االسترش���ادي لقياس 
املالي���ة لتوصيات  التأثيرات 

الدواوين.
ام���ا رابعا: فتضم���ن وثيقة 
مقترحات تطوي���ر آلية متابعة 
وتفعيل املاحظ���ات والتقارير 
الصادرة عن الدواوين، خامسا: 
العامة  املراقبة  مقترح دي���وان 
الس���عودية  العربية  باململك���ة 

من العاملن احتجاجا على اغاق 
النقابة باب التسجيل للراغبن في 
االلتحاق في نقابة املواصات تعد 
غير منطقية ومنافية للحقيقة، 
حي���ث ان ب���اب النقابة مفتوح 
للراغبن في االلتحاق من العاملن 
في وزارة املواصات طوال العام 
ما عدا فترة الصيف والتي تعد 

اجازة.
واس���تغرب م.العجم���ي من 
التجمهر غير احلضاري، خصوصا 
ان جميع املعتصمن يعتبرون 
التجمهر  موظفن وذلك يخالف 
او احلضور ال���ى مبنى النقابة 
وهم في فترة عملهم، وان على 
املتجمهرين ان يقوموا بالتجمع 
الفترة املس���ائية وليس  خال 
الصباحي���ة والت���ي تعد خارج 

اوقات الدوام الرسمي.
واوض���ح م.العجمي ان عدد 
النقاب���ة يفوق  ل���دى  املقيدين 
2400 موظ���ف وموظفة، فكيف 
مينع تسجيل 10 موظفن؟ مؤكدا 
ان م���ا حدث يع���د احدى طرق 
تشويه سمعة النقابة واعضائها 
والعاملن في وزارة املواصات 
ام���ام املؤسس���ات والهيئ���ات 

احلكومية.
واضاف م.العجمي ان النقابة 
س���ترد على اي ش���خص يقوم 
بالتهجم او املس���اس بس���معة 
العاملن ف���ي نقابة املواصات، 
سواء من االعضاء او من العاملن 
وان النقابة تعرف االهداف التي 
تريد االصطي���اد في املاء العكر 
على اساس مصالح اخرى، وان 
النقابة ستلجأ الى القانون لرد 
االعتبار والتطاول على سمعة 
نقابة املواصات وتشويه سمعتها 

في احملافل الدولية.

أن يتم تكليف جهة ادارية مهنية 
متخصصة بكل جه���از  لتقوم 
ببحث أفض���ل البدائل املقترحة 
له���ذه املتابعة س���واء بتكليف 
املدقق واملراجع الذي أعد التقرير 
وماحظة القيام بذلك أو بإسناد 
عملية املتابعة جلهة إدارية مهنية 
متخصصة ضمن اجلهاز الرقابي 
وذلك ضمانا للمتابعة بش���كل 
أفضل ومس���تمر وتركيز أعمال 

املدققن على أعمال املراجعة.
واس���تعرض املجتمع���ون 
توصيات ورشة العمل ملوضوع 
اس���تراتيجية اتصال وتواصل 
االجهزة الرقابي���ة مع االطراف 
اخلارجية والتي استضافها ديوان 
احملاسبة بدولة قطر خال مايو 
املاض���ي ورأت اللجن���ة اعتماد 
التوصيات بعد اجراء التعديات 
املناسبة على الصياغة وعرضها 
القادم لرؤس���اء  على االجتماع 

الدواوين.
واوصت اللجنة برفع مسودة 
الئحة احلق���وق واملزايا لتبادل 
اخلبراء الذين تتم اعارتهم بن 
الى  الدواوين، واسماء اخلبراء 
االجتماع القادم لرؤساء الدواوين 
التوصي���ة باعتمادها وفقا  مع 
للصيغة التي مت االتفاق عليها.

)كرم ذياب(املوظفون خالل االعتصام
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