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تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح برغبة بشأن 

بمنطقة كل مدرسة  املوجودة  الزكاة  لجان  التنسيق مع 

على  املـــدارس  لطلبة  تقدم  التي  الــزائــدة  الوجبات  لتوزيع 

الفئات التي تكون في حاجة إليها.    

الطبطبائي: توزيع فائض 

وجبات املدارس على املحتاجني

 أعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــــرة الــــتــــربــــيــــة 

الـــعـــالـــي د. مــوضــي  والـــتـــعـــلـــيـــم 

الــــــــــوزارة خــاطــبــت  الـــحـــمـــود أن 

في مصر  العالي  التعليم  وزارة 

من أجل تأجيل اختبارات الطلبة 

الكويتيني هناك، مشيرة الى أنه 

سيتم أخذ الظروف التي حدثت 

في مصر بعني االعتبار، في ما 

يخص احتساب فترة االبتعاث.

وقــالــت الــحــمــود فــي تصريح 

أمــس  املــجــلــس  فــي  للصحافيني 

« ان لــجــان الــتــعــاقــد الــخــارجــي 

ســـواء فــي مصر أو تــونــس، كان 

املفترض توجهها الى هناك في 

شهر مارس، معربة عن أملها أن 

يــســود الــهــدوء قبل هــذا املــوعــد، 

ال سيما أن مــصــر تــعــد مــصــدرًا 

مهمًا للكفاءات التدريسية».

وأشـــارت الحمود الــى وجــود 

خـــطـــة بـــديـــلـــة مــــن خـــــالل ذهــــاب 

لجان الى دول أخرى مثل األردن 

ولــبــنــان، فــي حـــال تــعــذر خــروج 

الـــلـــجـــان األهـــلـــيـــة الـــــى الـــقـــاهـــرة 

وتونس في املوعد املحدد.

« فتحنا  الــحــمــود  وأضـــافـــت 

بــــــــاب الــــتــــعــــاقــــد املــــحــــلــــي أمــــــام 

الـــكـــفـــاءات، وهــنــاك حــــوار بيننا 

وبني ديــوان الخدمة لالستفادة 

من العناصر املحلية».

وردًا على سؤال بشأن التعاقد 

مع البدون، قالت الحمود «سيتم 

فــتــح بـــاب الــتــعــاقــد املــحــلــي، بما 

في ذلك البدون».

ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، بــيــنــت 

الـــحـــمـــود أنــــهــــا خـــاطـــبـــت وزيــــر 

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي مــصــر من 

أجـــل تــأجــيــل اخــتــبــارات الطلبة 

الـــكـــويـــتـــيـــني فـــــي مـــصـــر بــســبــب 

األوضاع هناك، متمنية أن يعود 

االســتــقــرار الـــى مــصــر الــتــي تعد 

قلب الــعــروبــة وأن تــكــون األمــور 

على ما يرام.

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أشــــادت 

الــــــحــــــمــــــود بــــــاجــــــتــــــمــــــاع لـــجـــنـــة 

الــذي تم خالله  امليزانيات أمــس 

الختامية  الــحــســابــات  مــنــاقــشــة 

لــــــوزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، حيث 

تـــم الـــــرد عــلــى املـــالحـــظـــات الــتــي 

اثارتها اللجنة.

وردًا على سؤال بشأن موقفها 

مــــن دعـــــــوات الــطــلــبــة فــــي مــصــر 

بــعــدم احــتــســاب الــفــتــرة الحالية 

من ضمن فترة االبتعاث، أجابت 

« انـــهـــا ظـــــروف قـــاهـــرة، ولــديــنــا 

بأحكام  نسميه  ما  البعثات  في 

الظروف القاهرة، وسيتم أخذها 

بعني االعتبار».     

أوضاع املبتعثني

مــن جــانــبــه، أعــرب الــنــائــب د. 

جـــمـــعـــان الـــحـــربـــش عــــن تــبــنــيــه 

لــــجــــمــــيــــع مـــــطـــــالـــــب ودعــــــــــــوات 

االتـــحـــاد الــكــويــتــي لــلــطــلــبــة في 

جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة، 

الـــــداعـــــيـــــة لـــتـــحـــســـني وتـــعـــديـــل 

اوضــــــــاعــــــــهــــــــم ســـــــــــــــواء كــــــانــــــوا 

الـــــدارســـــني عــلــى  أو  املــبــتــعــثــني 

الخاصة. ونفقتهم  حسابهم 

وقــال الحربش خــالل املؤتمر 

الـــصـــحـــفـــي الـــــــــذي عـــــقـــــده امــــس 

الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  عــلــى وزارة  ان 

عـــدم احــتــســاب الــفــتــرة الــحــالــيــة 

واملتمثلة باألزمة املصرية ضمن 

الــدارســني  ابــتــعــاث الطلبة  فــتــرة 

فيها.

وأشــــــــاد الــــحــــربــــش بـــاملـــوقـــف 

الهيئة  رئيس  لكل من  البطولي 

التنفيذية التحاد طلبة الكويت 

بــــــدر الــــعــــنــــزي ورئـــــيـــــس اتـــحـــاد 

طـــلـــبـــة مـــصـــر نــــاصــــر الــعــتــيــبــي 

الــلــذيــن لـــم يــتــأخــرا فـــي تسهيل 

للعودة  فــي مصر  امـــور طالبنا 

الــكــويــت ســاملــني بالتنسيق  الــى 

مع سفارتنا في مصر، وذلك من 

خـــالل مــا قــامــا بــه مــن اتــصــاالت 

وانشاء غرفة عمليات للتواصل 

مـــع الــطــلــبــة الـــذيـــن قــــدر عــددهــم 

طــــالــــب وطــــالــــبــــة ضــمــن  بـــ  800 

املصرية،  للجامعات  املنتسبني 

وتــم توجيههم الــى املــطــار ومن 

ثم نقلهم للكويت.

واثـــنـــى الــحــربــش ايــضــا على 

دور وزيـــر املــواصــالت د. محمد 

البصيري وما قامت به الــوزارة 

بــــنــــقــــل مــــــئــــــات مـــــــن املـــــواطـــــنـــــني 

ايـــام، وكذلك  الكويتيني خــالل 3 

الــذي قامت به  الـــدور واملجهود 

ســـفـــارتـــنـــا فــــي مـــصـــر مــــن خـــالل 

مــســتــشــارهــا الــثــقــافــي واملــلــحــق، 

الكويت في  وكــذلــك سفير دولـــة 

مصر، الفتا الــى انــه رغــم الثناء 

على جهود سفارتنا في الخارج 

نــفــتــقــد الدارة  زلــــنــــا  مــــا  فـــانـــنـــا 

االزمات، التي تستطيع التعامل 

يـــتـــعـــرض  قــــــد  مــــــع اي طـــــــــــوارئ 

لــهــا املــواطــنــون الــكــويــتــيــون في 

الخارج.

الــلــجــنــة  ان  الــــحــــربــــش  واكـــــــد 

ستتبنى  الــبــرملــانــيــة  التعليمية 

مـــا تــقــدم بـــه االتـــحـــاد الــكــويــتــي، 

واتـــحـــاد طــلــبــة مــصــر بمعالجة 

الدارسني هناك،  الطلبة  اوضــاع 

خــــاصــــة بـــعـــد تــــطــــور االحــــــــداث 

االخيرة فيها، معربا عن امله في 

وان  املصرية  االوضــاع  استقرار 

تشهد الــبــالد مــزيــدا مــن الحرية 

والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة حـــتـــى يــعــود 

ابناؤنا الستكمال دراستهم.

   سنفتح باب التعاقد المحلي بما في ذلك البدون 

الحمود: مصر تعد مصدرًا مهمًا 

للكفاءات التدريسية

البراك: أطفال الحضانة لن يحصلوا 

على املكرمة األميرية
كـــشـــف الـــنـــائـــب مــســلــم الـــبـــراك 

النقاب عن مشكلة انسانية خطرة 

الــحــضــانــة  ادارة  اطـــفـــال  تـــواجـــه 

الــــشــــؤون  وزارة  فـــــي  الـــعـــائـــلـــيـــة 

لـــم يحصلوا  االجــتــمــاعــيــة، مــمــن 

على اي اوراق رسمية حتى اآلن.

واكــــــــــد الـــــــبـــــــراك فــــــي تـــصـــريـــح 

هـــــؤالء  أن  أمـــــــس  لـــلـــصـــحـــافـــيـــني 

الحرمان  الــى  االطــفــال معرضون 

املكرمة  على  الحصول  فرحة  مــن 

األمــيــريــة، بسبب عــدم حصولهم 

حتى اآلن على الوثائق الرسمية.

وأشــــار الـــى أن هـــؤالء االطــفــال 

االســـر  بــعــض  تحتضنهم  الـــذيـــن 

الـــكـــويـــتـــيـــة يــــواجــــهــــون مـــعـــانـــاة 

الــعــالج  فــي  حقيقية وصــعــوبــات 

والــــتــــعــــلــــيــــم، داعـــــيـــــا الـــــــى انــــهــــاء 

الـــروتـــني الــحــكــومــي الــــذي يــحــول 

الــجــنــســيــة  دون حــصــولــهــم عــلــى 

الكويتية.

وتساءل الــبــراك: «هــل يعقل أن 

املوجودون  االطفال  هــؤالء  يكون 

حــالــيــا فـــي الــحــضــانــة الــعــائــلــيــة 

وعــــنــــد بـــعـــض االســـــــر الــكــويــتــيــة 

رســمــيــة  وثـــبـــوتـــيـــات  أوراق  بــــال 

وال هــويــة وال شــــيء يــؤكــد أنــهــم 

كويتيون؟!».

وأشــــــار الــــبــــراك إلــــى ان هـــؤالء 

الحرمان  الــى  االطــفــال معرضون 

منحها  التي  األميرية  املنحة  من 

صــــاحــــب الـــســـمـــو الــــــى كــــل ابـــنـــاء 

الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي، بــســبــب عـــدم 

حصولهم على املستندات.

الروتني الحكومي

ولــفــت الـــى ان مــن أســبــاب عــدم 

الرسمية  االوراق  على  حصولهم 

هو ذلــك الــروتــني الحكومي الذي 

اســاء الــى هــذه الفئة التي تعاني 

من وضعها بما فيه الكفاية.

 مـــن أن تــكــون 
ً
   وأضــــــاف: «بــــــدال

عـــونـــًا لــهــم ونــخــفــف مـــن مــعــانــاة 

الــيــتــم نـــقـــوم بــعــرقــلــة حــصــولــهــم 

على مكرمة والد الجميع».

وتــســاءل: «هــل يعقل أن يحرم 

الذين تحتضنهم  األطفال  هــؤالء 

بــعــض األســــر الــكــويــتــيــة مــن هــذه 

املـــنـــحـــة بــحــجــة عـــــدم حــصــولــهــم 

من  وهــل  الرسمية؟  األوراق  على 

املــعــقــول ان يــحــدث هـــذا فــي دولــة 

الــكــتــرونــيــة  يــســمــيــهــا اآلن دولـــــة 

وهي عاجزة عن توفير املستندات 

املطلوبة».

العوائل  ان بعض  إلــى  وأشـــار 

الـــتـــي تــحــتــضــن هــــــؤالء األطـــفـــال 

يعانون مشاكل ال حصر لها فمم 

يواجهون صعوبة في تطعيمهم، 

املـــدارس بسبب عدم  إدخالهم  أو 

وجود إثباتات رسمية لهم».

وتمنى البراك من وزير الشؤون 

محمد  د.  والـــعـــمـــل  االجــتــمــاعــيــة 

سريع  بشكل  يبادر  أن  العفاسي 

إلنــهــاء هــذه املشكلة ال سيما انه 

املسؤول عنهم.

ودعــــــــــــا الــــــــبــــــــراك إلــــــــــى إنـــــهـــــاء 

األميرية  املحنة  إجــــراءات صــرف 

لــهــم وصـــــرف الــبــطــاقــات املــدنــيــة 

وجــــــــــــوازات الـــســـفـــر والـــجـــنـــســـيـــة 

بأسرع وقت ممكن.     

الحمود متوسطة السعد والنجار خالل االجتماع ● 

هايف: مرتزقة أفغانستان باعوا

الكندري والعودة بحفنة دوالرات

 نــــاشــــد الـــنـــائـــب مـــحـــمـــد هــايــف 

رجال األعمال والتجار في الكويت 

بــدعــم أعــضــاء هيئة الــدفــاع الذين 

يــــتــــولــــون الـــــدفـــــاع عـــــن املــعــتــقــلــني 

مشيرًا  غوانتاموا،  في  الكويتيني 

إلــــى أن املــعــتــقــلــني فـــايـــز الــكــنــدري 

وفــــوزي الــعــودة قــد بيعا مــن قبل 

«املـــرتـــزقـــة» فــي أفــغــانــســان مقابل 

لــيــســا  وأنــــهــــمــــا  دوالرات،  حـــفـــنـــة 

إرهابيني.

وبـــــــــــني هـــــــايـــــــف فــــــــي املـــــؤتـــــمـــــر 

الــــصــــحــــافــــي الــــــــــذي عـــــقـــــده أمــــس 

بــحــضــور املــحــامــيــني األمــيــركــيــني 

املدافعني عن املعتقلني وبمشاركة 

املحامي عادل العبدالهادي أن هذه 

الــزيــارة الــســادســة الــتــي يــقــوم بها 

املحاميان األميركيان إلى الكويت، 

مبينًا أن أبناء الكويت الذين قبض 

ذهبوا  قــد  أفغانستان  فــي  عليهم 

إلــــى أعـــمـــال الـــتـــجـــارة، وبــعــضــهــم 

لتقديم املساعدات اإلنسانية.

واستنكر هايف تباطؤ الجانب 

األميركي في هذه القضية، السيما 

أن املعتقلني قد تعرضا إلى العديد 

مــــن املــــمــــارســــات الــــتــــي تــتــنــاقــض 

وحقوق اإلنسان حتى وصل األمر 

إلى كسر يد العودة.

الــــرئــــيــــس  إن  هـــــــايـــــــف:  وقــــــــــــال 

األمــــيــــركــــي أوبـــــامـــــا وعـــــد بـــإنـــهـــاء 

مـــســـألـــة هـــذيـــن املــعــتــقــلــني إال أنـــه 

حــتــى اآلن لـــم يــــوف بـــهـــذا الـــوعـــد، 

أن يصدر  أنــه يخشى  إلــى  مشيرًا 

منه قرار بإيداعهما السجن املؤبد 

مدى الحياة.

وبــــني هـــايـــف أن هــــذه الــقــضــيــة 

أساءت إلى سمعة أميركا، السيما 

أن   املــعــتــقــلــني فـــي غــوانــتــانــامــو ال 

يزالون من دون محاكمة، وأن ذلك 

ينطوي على قضية خطرة تخرج 

الدولية،  واألعــــراف  الــقــوانــني  على 

أنها  أميركا  تزعم  كيف   :
ً
متسائال

صديقة لدولة الكويت وأن بينهما 

معاهدات واتفاقيات وتعاونا في 

شتى املجاالت ومع ذلك يظل ابناء 

الـــكـــويـــت مــعــتــقــلــني فــــي الــســجــون 

األميركية من دون محاكمة.

وطالب هايف بضرورة التحرك 

الـــشـــعـــبـــي والــــحــــكــــومــــي فـــــي هــــذا 

االتجاه، مشيرًا الى انه تم االتفاق 

مــــع املـــحـــامـــي عــــــادل عـــبـــدالـــهـــادي 

واملــــحــــامــــيــــني االمــــيــــركــــيــــني عــلــى 

ضـــــرورة الــتــحــرك الــشــعــبــي وذلـــك 

من  املعتقلني  أســر  بفك  للمطالبة 

هـــنـــاك حملة  الـــكـــويـــت، وأن  ابـــنـــاء 

تــوقــيــعــات ســتــبــدأ بــالــتــعــاون مع 

مــوقــع تجمع ثــوابــت األمـــة اضافة 

الــــى عــقــد لـــقـــاءات مـــع الــتــجــمــعــات 

الشعبية والجهات الحكومية.

ثالثة أعوام

وبدوره، قال املحامي األميركي 

بتمثيل  يـــقـــوم  انــــه  ويــنــجــر  الري 

الــكــنــدري منذ ثالثة  فــايــز  املعتقل 

السادسة  الزيارة  أعــوام، وأن هذه 

لـــلـــكـــويـــت وفـــــــي كـــــل مـــــــرة يــلــتــقــي 

الـــنـــائـــبـــني مـــحـــمـــد هــــايــــف وولـــيـــد 

الطبطبائي.

واضاف أنه سيعقد اجتماعات 

مـــع اعـــضـــاء الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة 

داخل  ما يحدث  ملحاولة توضيح 

بحيث  الكويت  الهــل  غوانتانامو 

أن يدرسوا بأنفسهم  يستطيعون 

ما يحدث ويتدخلوا.

وأوضـــــــح املـــحـــامـــي ويـــنـــجـــر أن 

مــوكــلــه فــايــز الــكــنــدري يعيش في 

قفص منذ عشر سنوات ولم يتهم 

بجريمة ولم يستطع اثبات براءته 

ويــعــيــش مــع الــخــوف بــاالحــتــجــاز 

الدائم والنهائي خاصة أن الرئيس 

أوبــــــامــــــا أعــــلــــن أن ذلـــــــك ســـيـــكـــون 

القانون السائد في البالد.

وهــذا يعني أن هناك اشخاصا 

لـــن يــتــم االفــــــراج عــنــهــم ابــــدًا حتى 

يلقوا حتفهم.

وطـــــــــــالـــــــــــب جــــــمــــــيــــــع الـــــشـــــعـــــب 

الــكــويــتــي بــضــرورة الــتــوقــيــع على 

الــــعــــريــــضــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــدفــــاع 

عــــن الــــكــــنــــدري واملــــتــــواجــــدة عــلــى 

املـــوقـــع االلــكــتــرونــي، الفــتــًا الـــى ان 

يقوم  العبدالهادي  عــادل  املحامي 

بــاســتــخــدام أمــــوالــــه الـــخـــاصـــة في 

هذه القضية.

مــن جــانــبــه، اســتــغــرب املــحــامــي 

الـــعـــبـــدالـــهـــادي أن تــحــتــفــل  عــــــادل 

الــكــويــت فــي هـــذا الــشــهــر بالحرية 

واالســـــتـــــقـــــالل، وهـــــنـــــاك أبـــنـــاؤهـــا 

مكبلون داخل السجون االميركية 

اتــهــامــات  او  عــادلــة  محاكمة  دون 

صريحة لهم.

الحكومة  العبدالهادي  وطالب 

الكويتية بالضغط على الحكومة 

االمـــيـــركـــيـــة بـــســـرعـــة االفـــــــــراج عــن 

ابــــــنــــــاء الـــــكـــــويـــــت، مــــوضــــحــــًا أنــــه 

لــيــس مــن املــعــقــول أن يــكــون هناك 

مــــحــــامــــيــــان أمــــيــــركــــيــــان مـــكـــلـــفـــان 

مـــــن قــــبــــل الــــبــــنــــتــــاغــــون بــــالــــدفــــاع 

عـــن مــعــتــقــلــني كــويــتــيــني فـــي حني 

ال تـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة 

املحتجزين  ابــنــائــهــا  عــن  لـــالفـــراج 

في غوانتنامو.     

تصوير حسني هالل هابف خالل لقائه املحاميني األميركيني.. وبدا العبدالهادي   ●

     ليسا إرهابيين ويناشد الدفاع عنهما 

   الدقباسي:

كم عدد العاملني 

غير الكويتيني 

في «الدفاع»؟ 

 

ـــــنـــــائـــــب عـــلـــي  ل وجــــــــه ا

 الـــى 
ً
الـــدقـــبـــاســـي ســــــؤاال

لـــرئـــيـــس  األول  لــــنــــائــــب  ا

لــــــــوزراء وزيــــر  مـــجـــلـــس ا

لــــدفــــاع بـــشـــأن تـــزويـــده  ا

بــأســمــاء الــعــامــلــني غــيــر 

لـــــكـــــويـــــتـــــيـــــني مـــــمـــــن تـــم  ا

ان  الوزارة  توظيفهم في 

كــان عــلــى بــنــد املــكــافــآت 

الرسمي على  التعيني  أو 

الـــكـــشـــف  يـــتـــضـــمـــن  أن 

واملؤهل  التعيني،  تاريخ 

ــــــعــــــلــــــمــــــي، واملـــــســـــمـــــى  ل ا

لوظيفي. ا

وتــــســــاءل الــدقــبــاســي 

لـــــــحـــــــصـــــــول  هـــــــــــل تـــــــــــم ا

عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــجـــهـــات 

املــخــتــصــة خـــالل الــفــتــرة 

املـــذكـــورة أعــــاله لــتــعــيــني 

لــــكــــويــــتــــيــــني فـــي  غـــــيـــــر ا

الدفاع.      وزارة 

   بسبب تساقط األمطار والضغط الجوي 

ب الغازات
ّ

العمير: نسبة تسر

في األحمدي انخفضت
 عــقــدت لــجــنــة الــبــيــئــة والــطــاقــة 

الــنــوويــة فــي مــجــلــس األمــــة أمــس 

اجــــتــــمــــاعــــهــــا الـــــســـــابـــــع ملـــنـــاقـــشـــة 

الـــغـــازات بمنطقة  قــضــيــة تــســرب 

األحــــــمــــــدي، حـــيـــث تـــمـــت مــــوافــــاة 

الــلــجــنــة بــالــعــديــد مــن املــعــلــومــات 

من الجهات املختصة.

النائب د.  اللجنة  وقــال رئيس 

علي العمير إنه حسب املعلومات 

الــواردة للجنة، فإن نسبة تسرب 

الـــغـــازات قــد انــخــفــضــت، ولـــم تكن 

كـــالـــنـــســـب الــــتــــي كــــانــــت ســـابـــقـــا، 

موضحا أن أحد أهم األسباب هو 

الجوي، وأن  الضغط  تغير نسب 

ال استبعاد في أن تعود القراءات 

املرتفعة للغازات مرة أخرى، وأن 

سبب انخفاض قراءة الغازات هو 

انخفاض الضغط الجوي بسبب 

تساقط األمطار.

مسح جيولوجي

الــفــريــق  الـــعـــمـــيـــر أن  واضـــــــاف 

املكلف بمعالجة منطقة األحمدي 

يــجــري مــســحــا جــيــولــوجــيــا، وقــد 

الــفــريــق أن هــنــاك طبقة  اكــتــشــف 

«الــكــاب روك» وهي  تسمى طبقة 

طــبــقــة ســطــحــيــة مــنــخــفــضــة، وقــد 

يـــكـــون بـــهـــا تـــصـــدع جــيــولــوجــي 

وتــنــبــعــث مــنــهــا الـــغـــازات، مشيرا 

الفريق يعتقد  إلى أن ذلك يجعل 

لــــيــــس مــن  الـــــــغـــــــازات  تـــــســـــرب  أن 

الــشــبــكــة  الـــقـــديـــمـــة وال  الـــشـــبـــكـــة 

الــحــديــثــة وال مـــن الــــغــــازات الـــذي 

يستخدم في املنازل.

 العمير أن الفريق املكلف 
ّ

وبني

أبلغ اللجنة بأنهم بصدد إخراج 

بـــعـــض األهـــــالـــــي املـــصـــريـــن عــلــى 

الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، فــي حــني أن 

البعض تعاون وخرج من املنازل، 

بالغازات،  متضررة  كانت  والتي 

مـــؤكـــدا أن الــفــريــق أبــلــغــهــم بــأنــه 

اســتــخــرج إذنـــا مــن املــدعــي الــعــام 

إلخـــــــراج املـــواطـــنـــني الـــبـــاقـــني فــي 

منازلهم.

ولـــفـــت الــعــمــيــر إلـــــى ان لــجــنــة 

الــنــوويــة طالبت  والــطــاقــة  البيئة 

الـــــفـــــريـــــق املــــخــــتــــص بــــــــأن تـــكـــون 

االجراءات قانونية حتى ال يكون 

بــاملــســتــقــبــل إشـــكـــال قــانــونــي في 

اخـــــــراج اشــــخــــاص مــــن مــنــازلــهــم 

وقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عنهم 

أن  مــبــيــنــا  قــــانــــونــــي،  دون ســـنـــد 

اللجنة طلبت من الفريق املختص 

السند القانوني لهذه االجراءات.

وأشــــار الــعــمــيــر إلـــى أن وجــود 

بـــعـــض املـــظـــاهـــر االيـــجـــابـــيـــة فــي 

منطقة األحمدي بدأت بالظهور، 

حــــيــــث بــــــــــدأت بــــعــــض األشـــــجـــــار 

بالظهور بعد عمل تهوية لغازات 

تعلية  على  العمل  وكذلك  املنازل 

بــــعــــض املــــــدافــــــن فـــــــوق مـــســـتـــوى 

املنازل حتى ال يكون هناك تسرب 

لــلــغــازات مــرة أخـــرى على املــنــازل 

فــي الـــهـــواء الـــجـــوي، مــوضــحــا ان 

اللجنة في االجتماع املقبل ستعد 

الـــتـــقـــريـــر املـــبـــدئـــي وذلـــــــك حــســب 

بثالثة  واملـــحـــدد  الــلــجــنــة  تكليف 

اشــهــر وأنـــه ســيــكــون عــلــى حسب 

مـــوعـــده املـــحـــدد ســيــقــدم ملجلس 

األمة ملناقشته.      

ف 
ّ
الفريق املكل

يجري مسحًا 

جيولوجيًا 

للمنطقة

العمير متوسطًا املطوع وأسيل ●  

الحربش: الفترة 

الحالية يجب

أال تحتسب 

ملبتعثي مصر

مسلم البراك ● 


