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أعلن عن االتفاق مع منظمة بريطانية إلعادة تأهيل منطقة عشيرج والجون

المضحي: حل مشكلة مجرور الغزالي بغلق مصانع الشويخ المخالفة
حيدر: مياه الشرب سليمة واألسماك غير مسرطنة بالدالئل والبراهين

 دارين العلي
اكد مدير ع���ام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ان اصرار 
النائ���ب االول لرئي���س مجلس 
الدفاع ورئيس  الوزراء وزي���ر 
املجلس االعلى للبيئة الش���يخ 
جابر املبارك وراء اعتماد قرارات 
املجلس األعلى للبيئة والتي من 
شأنها حل جميع القضايا البيئية 
السيما ان اعتماد مجلس الوزراء 
كان بشأن ازالة منطقة عشيرج 
وإعادة تأهيلها بعد عمل الدراسات 
البريطانية حلماية  مع املنظمة 
البيئة والعمل على إعادة تأهيل 
املنطقة اخلاصة في اجلون، معربا 
عن شكره ملجلس الوزراء العتماده 
قرارات املجل���س األعلى للبيئة 

بشأن حل القضايا البيئية.
وأوضح املضحي في تصريح 
للصحافي���ن ان املجلس األعلى 
للبيئة شكل جلنة بشأن موضوع 
مجرور الغزالي وبدأت العمل منذ 
بداية س���بتمبر اجلاري، وتقوم 
حاليا بتنفيذ اخلطوات العملية 
الى احللول وذلك من  للوصول 
خالل كشف املنشآت الصناعية 
غي���ر القانونية به���دف اغالقها 
مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة 
تتابع تلك املش���كلة مع اللجنة 
على ان يت���م حلها نهائيا خالل 

ستة شهور.
وبن ان اعتماد مجلس الوزراء 
قرارات املجل���س األعلى للبيئة 

ونتج عن ذلك التنسيق مكافحة 
بقعة الزيت ف���ي البحر وكذلك 
التسريبات التي نتجت عنها في 
الشواطئ املتضررة بالتعاون مع 
املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة 
البحرية »ropme« وبالتعاون مع 
مركز املساعدة املتبادلة للطوارئ 
البحرية »ميماك« ومقره البحرين، 
الش���ركات  الى احدى  باإلضافة 
العاملية املتخصصة في مكافحة 
التل���وث البحري واملتعاقدة مع 
مؤسسة البترول الكويتية ملتابعة 
إعادة  املكافحة به���دف  أعم���ال 
الى وضعها  الش���واطئ واملياه 
الطبيعي، كما متت االستفادة من 
احد املختبرات املعتمدة )القطاع 
اخل���اص( للتأكد من مس���توى 
الش���واطئ وثبت  التلوث على 
التحاليل استعادة املنطقة  بعد 

حالتها الطبيعية.
أما بالنسبة للمواد الكيميائية 
التي استخدمت في حادث التلوث 
فهي مواد صديقة للبيئة ومعترف 
بها دوليا لالستخدام في مثل هذه 
احلاالت واستخدمت بإشراف الهيئة 

العامة للبيئة ومبوافقتها.
واختتم الكاب���ن علي حيدر 
تصريح���ه بالقول ان من يتعمد 
اإلضرار بسمعة وإمكانيات الكويت 
ويقلل من اجلهد الكبير الذي يبذله 
شبابها في جميع املجاالت يرتكب 
ظلما كبيرا وجتنيا على املبادئ 
التي تربينا عليها ويحث عليها 

بشأن حل القضايا البيئية يعد 
من اهم القرارات التي سيكون لها 
دور فعال وملموس إلنهاء جميع 
القضايا البيئية التي نعاني منها، 
مبينا ان توجيهات النائب األول 
الوزراء الشيخ  لرئيس مجلس 
جابر املبارك كانت هي األساس 
املتن حلل القضايا البيئية وذلك 
جاء من خالل اصراره على إنهاء 
كافة القضايا البيئية في البالد.

وختم املضحي بتقدمي الشكر 
والثناء ملجلس الوزراء العتماده 
قرارات املجل���س األعلى للبيئة 
الرامية حلل كافة القضايا البيئية، 
مؤكدا ان ه���ذا ان دل فإمنا يدل 
على ثقتهم ف���ي املجلس األعلى 

للبيئة.
من جهة أخرى، نفى نائب مدير 
عام الهيئة العامة للبيئة الكابن 
علي حيدر ما ت���ردد في اآلونة 
األخيرة في بعض الصحف احمللية 
عن تل���وث البيئة البحرية وان 
الكوليرا  األسماك مسرطنة وان 
قادمة عبر مياه الشرب، وأكد ان 
اإلجراءات املتبعة من الهيئة في 
البيئية  مواجهة جميع املشاكل 
سواء الطارئة منها أو االعتيادية 
تأخ���ذ كل االهتم���ام الالزم من 
جميع العاملن ب���دءا من املدير 
العام وانتهاء بأصغر موظف كل 
حسب تخصصه من أجل وضع 
احللول الالزمة للحد من تأثيرات 
املش���كلة وتقدمي احلقيقة بكل 

شفافية للجميع مدعمة بالبراهن 
واالثباتات واحلقائق العلمية.

وحول م���ا أثير مؤخرا حول 
تع���رض مياه الش���رب ببعض 
األمراض والظواهر اخلطيرة مثل 
الكوليرا وامللوثات املسرطنة في 
البيئة البحرية، أكد حيدر ان هذا 
احلديث غير صحيح ألنه ال يستند 
الى أي دليل علم���ي أو حتاليل 
أما احلقيقة فهي قيام  مخبرية، 
الهيئة العامة للبيئة بأخذ عينات 
منذ الي���وم األول حلادث محطة 
مشرف بالتعاون الوثيق مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ووزارة 
األشغال وتؤكد جميع التحاليل 
وجود بعض امللوثات في املناطق 
التي مت حتديدها من قبل الهيئة 
العامة للبيئ���ة ومت منع الصيد 

والسباحة هناك.
أما فيما يخص األسماك التي 
تستهلك على املستوى احمللي فإن 
الهيئة تراقب عن كثب نوعيتها 

له���ا بالكفاءة على املس���توين 
اإلقليمي والدولي من حيث الدقة 

واإلمكانيات.
وفيما يخص حادث التسرب 
النفطي الذي وق���ع في املنطقة 
اجلنوبية بسبب خلل فني على 
الرصي���ف اجلنوب���ي نتج عنه 
تس���رب حوال���ي 50 برميال من 
النف���ط اخل���ام وأدى الى تلوث 
مياه البحر ف���ي املنطقة املمتدة 
من هيلتون املنق���ف الى حدود 
مصفاة األحمدي الشمالية وهي 
املس���افة التي تقدر ب� 13 كم قال 
نائب املدير العام للهيئة العامة 
للبيئة: قامت الهيئة فور علمها 
الكويت  باحلادث بتفعيل خطة 
ملكافحة التلوث البحري بالزيت، 
حيث مت استنفار كل من شركة 
البترول الوطنية وش���ركة نفط 
الكويت واملؤسسة العامة للموانئ 
وغيره���ا من اجله���ات األعضاء 
وحتت إش���راف ومراقبة الهيئة 

ديننا احلنيف الذي يدعونا الى 
تبني احلقيقة فقط مع االعتماد 
عل���ى الدليل العلمي الش���فاف 
بعيدا عن املصالح الش���خصية 
واخلالف���ات، والظنون واألهواء 
من شأنها زعزعة الثقة بن املواطن 
واجلهات املعنية وكذلك االضرار 
بالناحية االجتماعية واالقتصادية 
للمواطن، وأكد نائب املدير العام 
للهيئة العامة للبيئة ان التقارير 
البيئية التي تقدمها الهيئة نالت 
احترام وإعجاب املعنين في العالم 
الذين يتابعون مدى التزام الكويت 
بضوابط وش���روط االلتزامات 
الدولية التي تطبقها بعد انضمامها 
للعديد م���ن االتفاقيات الدولية 
اخلاصة بحماية البيئة وتعتمد 
تلك التقارير الواقعية والشفافية 
بعي���دا عن األهواء الش���خصية 
الهيئة س���تقوم  واملصالح وان 
باتخاذ جميع اإلجراءات حلفظ 

حقها.
وبهذا الصدد فإن الهيئة العامة 
للبيئة ستدعو الصحف احمللية 
لعقد مؤمتر صحافي لشرح وجهة 
نظر اجلهات املعنية األخرى وهي 
الكهرب���اء واملاء والهيئة  وزارة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
ووزارة األشغال ووزارة الصحة 
وشركة البترول الوطنية والرد 
على استفسارات الصحافين فيما 
يخص هذا املوضوع او ذلك صباح 
اليوم الساعة العاشرة صباحا.

الكابنت علي حيدرد.صالح املضحي

الحربي: لقاء مسؤولي »التربية« والنقابة 
سيشكل جسرًا نحو عمل تربوي متكامل

العاملن في  أش����ادت نقاب����ة 
الذي  التربي����ة باالجتماع  وزارة 
عقدت����ه اللجنة التنس����يقية بن 
وزارة التربية والنقابة برئاس����ة 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
في الوزارة عائشة الروضان الذي 
مت خالله وضع آلية عمل اللجنة. 
وقال رئيس النقابة محمد احلربي 
في تصري����ح صحافي ان اجتماع 
اللجنة يشكل اخلطوة األولى في 
مسيرة األلف ميل في اطار السعي 
ملعاجلة الشوائب واملشكالت من 
خالل التواصل املستمر بن الوزارة 
والعاملن لتحقيق مطالب ومصالح 

العاملن وايصال صوتهم الى قيادات الوزارة. وأضاف 
احلربي ان التقاء مسؤولي الوزارة ونقابة العاملن 
سيشكل جسرا للعبور نحو عمل متكامل بن جميع 

األطراف مبا يخدم مصلحة العملية 
التربوي����ة والتعليمي����ة ويجنب 
الوقوع في األخطاء واملشاكل التي 
استمرت طويال في الوزارة. وأشار 
الى ان اللجنة س����تبحث مختلف 
القضاي����ا التي ته����م العاملن في 
امليدان التربوي، وستضع قيادات 
التربية وعلى رأسها الوزيرة على 
متاس مباشر مع مشاكل العاملن 
في الوزارة واحتياجاتهم من خالل 
ال����ى الوزيرة عن  تقارير دورية 
القضايا واألمور التي يتم بحثها 
والتوصيات التي اتخذت بشأنها. 
ودعا احلربي جموع العاملن في 
امليدان التربوي ال����ى تقدمي اي مقترحات او مطالب 
تهمهم الى النقابة للعمل على ادراجها ضمن املوضوع 

الذي تبحثه اللجنة التنسيقية.

وليد املجني

فراج العرادة

استنكر ما يقوم به أعضاء االتحاد المنحل من ادعاء عقد جمعيات عمومية وهمية

العرادة: اللجنة المؤقتة إلدارة اتحاد النقابات الحكومية 
لن تتهاون مع من يحاول فرض سلطاته على المنظمات النقابية

صرح رئيس اللجنة املؤقتة 
الدارة احت����اد نقابات العاملن 
بالقط����اع احلكوم����ي املنتخب 
فراج العرادة بأنه وجميع اعضاء 
اللجنة يستنكرون ما يقوم به 
بعض الفئات الضالة ومن بينهم 
التنفيذي غير  اعضاء املجلس 
الشرعي واملنحل الحتاد نقابات 
العامل����ن بالقط����اع احلكومي 
واالحت����اد العام لعمال الكويت 
بالتالعب مبق����درات املنظمات 
النقابية والتدخل الس����افر في 
الداخلي����ة، واالدعاء  اموره����ا 
بانعقاد جمعيات عمومية وهمية 
باطلة لتغيير املجالس الشرعية 
املنتخبة لبعض النقابات ومنها 
نقابة العاملن بوزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
واكد العرادة ان هذه االساليب 
مفضوحة ومعلومة مس����بقا، 
متسائال: ما االهداف التي ينشدها 
االحتاد الع����ام او املجلس غير 
الشرعي املنحل الحتاد القطاع 

احلكوم����ي، ان النقابي����ن وكل 
اصحاب العقول لديهم يقن بأن 
اي تالعب او تغيير في مجالس 
ادارات النقابات لن يضفي عليهم 
الشرعية ولن يسكت الشرفاء عن 

مثل هذه التصرفات املشينة.
واضاف الع����رادة اننا نؤكد 
للجميع على عدم شرعية املجلس 
التنفيذي الذي قيل انه منتخب 
في 2010/8/30، وان االرادة احلرة 
النزيهة ملمثلي النقابات اعضاء 
االحتاد لم يقفوا مكتوفي االيدي 
وسطروا صفحة ناصعة حن 
قاموا بحل املجلس غير الشرعي 
والدعوة النتخابات جديدة لتكون 
عنوانا واضحا ودرسا لكل من 
يحاول تزوير ارادة الناخبن ومن 

يحق لهم انتخاب ممثليهم.
وزاد انه وكل اعضاء اللجنة 
املؤقتة عاقدون العزم ومصممون 
على ان يقفوا امام كل من تسول 
له نفس����ه العب����ث باملنظمات 
الش����خصية  التي لها  النقابية 

االعتبارية املستقلة التي حددتها 
االحكام القضائية الصادرة باسم 
صاحب السمو وقانون العمل، 
ولن نتهاون مع من يحاول فرض 

سلطاته على هذه املنظمات.
ان���ه ومن  العرادة  وق���ال 
خ���الل موقعه يطال���ب وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
وهو رجل القانون والعسكري 

الذي ال يقبل بغير السير في 
قراراته اال بالقانون واالنضباط 
ف���ي العمل وض���رورة اتباع 
االج���راءات القانونية، بطلب 
انعقاد اجلمعية العمومية غير 
العادية، ونحن على يقن بأن 
الوزير رجل القانون لن تنطلي 
عليه محاوالت تزييف احلقائق 
وقلب الواقع، وانه يجب عليه 
الرادعة  ان يتخذ االج���راءات 
لكل م���ن يتط���اول ويتجاوز 
على القان���ون وعدم االعتداد 
ب���أي مخاطب���ات او كتب من 
املجلس املنحل العتبارها غير 
قانونية حرصا على املصلحة 
العامة للطبقة العامة الكويتية 
العمالية  النقابية  ومنظماتها 

الشرعية املستقلة.
واكد العرادة ان مجلس ادارة 
نقابة العاملن بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل الشرعي هو 
الزميل سالم شبيب  برئاس����ة 
العجم����ي، واذا رأت اجلمعي����ة 

العمومي����ة له����ذه النقابة انها 
ترغب في حل املجلس الشرعي 
املنتخب، فعل����ى من يرغب ان 
يتقدم في النور بطلبه ويكون 
احلكم والفيصل في هذا االمر هو 
لكل اعضاء اجلمعية العمومية 
ال ان حتاك األالعيب في الظالم 
ويتم تقدمي كتاب للوزارة بانعقاد 
جمعية عمومية غير عادية وهمية 
ال صحة وال وجود لها، ومؤكدا 
ان نقابة الشؤون مستقلة ليس 
لالحتاد املهني املنحل او االحتاد 
العام او الوزارة احلق في التدخل 
في ش����ؤونها الداخلية وهو ما 
القضائية  نصت عليه االحكام 
الصادرة باسم صاحب السمو 
الش����يخ صباح األحمد  األمير 

وقانون العمل اجلديد.
واضاف الع����رادة انه يحذر 
خفافي����ش الظالم م����ن انه لن 
يس����كت هو وكل الشرفاء وكل 
من يعم����ل في احلركة النقابية 

عن هذه التجاوزات.

انتقد تدّخل »الشؤون« في عمل النقابات

المجني: نطالب بإصدار قانون خاص
ينّظم الحركة النقابية تماشيًا مع النظام الدولي

حذر امن السر املساعد باالحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت 
ورئيس مجلس ادارة نقابة العاملن بالهيئة العامة للصناعة وليد 
املجني من التدخل املباش����ر والسافر في عمل النقابات العمالية من 
قبل وزارة الشؤون.وأوضح املجني، اننا كنقابات عمالية في االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت نس����تنكر هذه املمارسات املشينة 
واملواقف املتخاذلة مع االحتاد في التدخل غير املس����بوق في العمل 
النقابي التي تقوم بها وزارة الشؤون.واشار الى ان الوزارة تعكف 
حالي����ا على اصدار مذك����رة خاصة بتقييد العم����ل النقابي وفرض 
سيطرتها على احلركة العمالية الغراض ومصالح سياسية حالت 
بينها وبن عمل املنظمات النقابي����ة في اآلونة االخيرة، مضيفا ان 
وزارة الش����ؤون اقبلت على هذه اخلطوة بس����بب الضغوط التي 
مارس����ها االحتاد العام للنقابات من اجل االنتصار للطبقة العاملة 
واملطالبة بحقوق ومكتسبات العمال، موضحا ان الضغط احلكومي 
مارس دوره في تفعيل الوزير املختص للقضاء على عمل النقابات 
من خالل السيطرة الكاملة على االحتاد العام للنقابات، ودعا املجني 
الوزير العفاسي الجتماع خاص مع النقابات التابعة لالحتاد الوطني 
لتوضيح ماهية العمل والتوجه احلقيق����ي بن الوزارة والنقابات 
قبيل الوقوع في ازمات تعترض مصالح الوزارة مع استقرار عمل 

املنظمات النقابية.
كما طالب املجني الوزير العفاس����ي بحس����م هذه القضية بشكل 
س����ريع وحيادي بدال من القرارات الفردية والعش����وائية من خالل 
اصدار قانون خاص ينظم عمل احلركة النقابية متاشيا مع النظام 
الدول����ي بدال من ارفاق بنود عامة في قانون العمل االهلي، مش����يرا 
الى ان االحتاد الوطني بكل نقاباته لن يتخذ اي اجراءات او خطوات 

تصعيدية اال بعد التحقق فيما تنوي الوزارة عمله.

ندعو الجتماع خاص مع الوزير لتوضيح ماهية العمل بين الوزارة والمنظمات النقابية

الدكتورة/ هنادي عبدالعزيز البدر القناعي

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم

اأ�سرة مركز خالد الغنيم ال�سحي »القاد�سية«
باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة من

لــوفـــاة املغفـــور لـــه بــــاإذن اهلل تعـــالـــــى

والدها

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  عائلة العبدالرزاق الكرام

لـــوفـاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

بدر �سعود عبدالعزيز العبد الرزاق

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

محمد احلربي

ومدى صالحيتها لالس���تخدام 
اآلدمي بتعاون وثيق مع كل من 
بلدية الكوي���ت ووزارة الصحة 
والهيئة العامة للزراعة والثروة 
الس���مكية للتأك���د من س���المة 
األس���ماك، وأضاف الكابن علي 
حيدر ان���ه ملزيد من التأكد على 
سالمة الكائنات احلية في البيئة 

الهيئة  الكويتي���ة فإن  البحرية 
العامة للبيئة وبصفة مستمرة 
تقوم بأخذ عينات من احملاريات 
والقواقع وه���ي الكائنات األكثر 
داللة على نوعية وكمية امللوثات 
في البيئ���ة البحرية والتي يتم 
حتليلها ل���دى مختبرات الهيئة 
ذات اخلبرة الكبيرة واملش���هود 

»حماية البيئة« تقيم ورش عمل لتقييم ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية
ثمن رئيس مجل��س ادارة اجلمعية الكويتية حلماي��ة البيئة محمد داود 
االحم��د الفزعة التي اطلقتها كافة اجلهات والهيئات واملؤسس��ات احلكومية 
واألهلية ذات العالقة بالش��أن البيئي جتاه إصابة بعض الش��عاب املرجانية 
باالبيضاض، مش��يرا الى جهودهم الكبيرة التي بذلوها منذ االعالن عن تلك 
احلال��ة التي وصفه��ا بالطبيعية. واعلن االحمد عن اس��تمرار وتواصل تلك 
اجلهود من خالل ورش��ة العمل التي اطلقتها جمعية حماية البيئة، الفتا الى 

ان اجلميع يتبارى للمش��اركة في تنفيذ برنامج وخطة العمل املدروسة من 
أصحاب الكفاءة واخلبرة في ابيضاض الش��عاب املرجانية، مؤكدا ان برنامج 
العمل مت االتفاق عليه من خالل اجتماعات متواصلة تضم ممثلني عن اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت والنادي 

العلمي الكويتي ومركز العمل التطوعي.


