
 االربعاء
  ١٦  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 اشـــاد عضو املجلس البلدي جسار اجلسار بكلمة صاحب السمو  16 
االمير الشـــيخ صباح االحمد، متمنيا على الشعب الكويتي التكاتف 
والتالحم في ســـبيل نهضة الكويت وعدم اثارة كل ما يشـــوب صفو 
العالقة بني الكويتيني. واوضح اجلسار ان كلمة صاحب السمو نبراس 
لكل كويتي لنبذ الطائفية واخلالفات احلاصلة في هذا الوقت خصوصا 
ان صاحب الســـمو حث الكويتيني من خالل كلمته في العشر االواخر 

على التآخي والتراّص لرفعة شأن الكويت عربيا ودوليا.

  ودعا املواطنني لتنفيذ رغبة صاحب السمو األمير باستبدال اجلدل 
بالعمل واخلالف بالتسامح، مثنيا على ضرورة صون الوحدة الوطنية 

وهذا بحد ذاته واجب كل مواطن.
  واثنى على حكمة صاحب الســـمو ملواجهـــة االحداث املؤملة وذلك 
للحفاظ على اســـتقرار وأمن الوطن، مبينا ان الكويت هي املالذ اآلمن 
جلميع الكويتيني وهي الوجود الثابت كما اشار لذلك صاحب السمو 

االمير.

 الجسار: كلمة صاحب السمو نبراس لكل كويتي

 العنزي: خطاب صاحب السمو منهج
عمل واضح للحفاظ على الكويت وشعبها

 أكــــد عضو املجلس البلدي م.عبداهللا العنزي ان 
خطاب صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي ألقاه على إخوانه وأبنائه من املواطنني مبناسبة 
العشر األواخر من شهر رمضان املبارك جاء ليرسم 
منهج عمل واضح للحفاظ على الكويت وشــــعبها، 
مشــــيرا الى ان املنهج احلكيم الذي رســــمه صاحب 
السمو األمير في اخلطاب ذّكر املواطنني باملسؤوليات 
امللقاة على عاتقهم في احلفاظ على وطننا الكويت 

واالبتعاد به عن مواطن الفنت والفرقة.
  وقال م.العنزي ان الكويت تعقد األمل على صاحب 
السمو األمير في حتقيق التطلعات التي يرنو إليها 
الشعب الكويتي لتبقى الكويت دائما واحة أمن وأمان 

كما عهدها املواطنون واملقيمون، مؤكدا ان البالد شهدت 
في عهده ازدهارا في شتى املجاالت بفضل ما يتمتع 

به سموه من حكمة وحنكة وشفافية.
  واوضح ان تركيز ســــموه في اخلطاب األميري 
على أهمية التنمية املســــتدامة واالهتمام بها تبيان 
ملدى حرص سموه على النهوض مبجتمعنا وبأفراده 
إن نحن أدركنا أهمية ما أشــــار إليه ســــموه، مؤكدا 
انه يجب على اجلميع التركيز على معاني اخلطاب 
السامي وتفنيد ما جاء فيه والعمل على وضع اخلطط 
املستقبلية وحتديد الكيفية التي ستتم بها معاجلة 
اخللل الذي أثر بشكل مباشر في تغيير جوهر احلياة 

 م.عبداهللا العنزيالسياسية واالجتماعية في الكويت. 

 إزالة أكثر من ٣ آالف 
إعالن مخالف

  
  اعلن مراقب احملالت واالعالنات 
بفرع بلدية محافظة حولي خالد 
العازمي ان عدد االعالنات املخالفة 
التي مت ازالتهـــا خالل النصف 
االول من العام احلالي بلغ ٣٢٣٨ 

اعالنا.
  وقال العازمي بلغ اعلى معدل 
من االعالنـــات املخالفة التي مت 
ازالتها خالل شهر مارس حيث بلغ 
عددها ٧١٧ اعالنا تاله شهر مايو 
٦١٦ اعالنا فيما جاء باملركز الثالث 
شهر ابريل وكان عدد االعالنات 

التي مت ازالتها ٥٦٨ اعالنا.
  واضاف: بلغ عدد االعالنات 
املخالفة التـــي مت ازالتها خالل 
شهر فبراير ٥٣٥ مسجال املركز 
الرابع فيما حل شهر يناير باملركز 
اخلامس وكان عدد االعالنات ٤١٨ 
اما شهر يونيو فجاء اخيرا وكان 
التي مت  عدد االعالنات املخالفة 
ازالتها ٣٨٤ اعالنا، مشـــيرة الى 
ان حمالت االزالة شملت مناطق 
حولـــي واجلابريـــة وجنـــوب 
السرة وبيان ومشرف والساملية 

والرميثية وسلوى.
  ولفت الى املخاطر التي تنتج 
مـــن اقامة مثل هـــذه االعالنات 
املخالفـــة بســـبب وضعها في 
االماكن التي حتجب الرؤية عن 
قائـــدي املركبات ومســـتخدمي 
الطريق وعلى االشارات الضوئية 
واعمدة االنارة وفي االلتفاتات او 
الدوارات واجلســـور ومحوالت 
الكهرباء داعيا اجلميع الى ضرورة 
مراجعـــة اجلهة املختصة بفرع 
البلدية لترخيص اعالتاتهم جتنبا 
الزالتها واتخـــاذ كل االجراءات 

القانونية بحقهم. 

 ضرورة تدقيق ومراجعة طلبات تخصيص مواقع 
محطات الصرف الصحي ووضع معايير للتصاميم

مستقبال.
  الطلب من مجلس الوزراء 
النظر في تشكيل فريق مستقل 
ومتخصص للطوارئ البيئية 
ومنحـــه االســـتقالل االداري 
واملالي والدعم الفني وتخويله 
فـــي ادارة الكـــوارث البيئية 
التصاريح االعالمية  واصدار 
والتعامل مع اجلمهور من اجل 
السيطرة على الوضع العام في 

الدولة في حالة الكوارث. 

والتصاميم والشروط الواجب 
تنفيذها حفاظا على الصحة 
املناطق  العامة داخل وخارج 

السكنية.
  - دعوة وزارة االشـــغال 
النظر في  اعـــادة  الى  العامة 
التصاميم واجـــراءات تنفيذ 
مشـــاريع شـــبكات الصرف 
الصحـــي مبـــا يتـــالءم مـــع 
احملافظة على البيئة وسالمة 
السكان وتالفي االخطاء الفنية 

واالداريـــة ملســـاندة اجلهود 
املبذولة لتطويق تداعيات حادث 
عطل محطة مشرف للصرف 
الصحـــي وتقـــدمي تقريرها 

باملجلس البلدي بالشأن.
  - دعوة جهاز بلدية الكويت 
البلـــدي الى زيادة  واملجلس 
التدقيـــق واملراجعة لطلبات 
تخصيص مواقـــع احملطات 
اخلاصة بالصـــرف الصحي 
ووضع معايير خاصة للمواقع 

 أوصت اللجنة البيئية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس بخمس توصيات ملشكلة 
ابرزها قيام  محطة مشـــرف 
بالتدقيق ومراجعة  البلديـــة 
طلبـــات تخصـــص مواقـــع 
احملطات. وقال رئيس اللجنة 
د.عبدالكرمي السليم ان اللجنة 
اعدت تلك التوصيات لتقدميها 
الى املجلس البلدي وتتضمن 

التالي:
  - دعوة املسؤولني بوزارة 
االشغال العامة والهيئة العامة 
للبيئة وهي االطراف املعنية 
مباشرة بعطل محطة مشرف 
للصـــرف الصحي الى اصدار 
البيئية  البيانات واملعلومات 
والفنية بشكل دوري وبشفافية 
تامة فيما يخص تداعيات عطل 
محطة مشرف، والتأكيد على 
ادارة البيئـــة ببلدية الكويت 
بضـــرورة تزويـــد املجلس 
البلدي بتقارير دورية بشأن 
حاالت التلوث البيئية وسالمة 
االغذية وآثار عطل احملطة على 

السكان.
  - التأكيـــد علـــى بلديـــة 
الكويت بضرورة تسخير جميع 
الفنية والبشرية  االمكانيات 

عينات يومية للتأكد من خلوها من 
املواد الضارة.

  من جانب آخــــر ذكرت عضو 
البلدي ومقــــرر جلنة  املجلــــس 
شؤون البيئة م.جنان بوشهري أن 
بعض وسائل االعالم لم تتعامل مع 
مشكلة مشرف بالصورة املطلوبة 
وتناقلت األخبار بطريقة سلبية 
وغيــــر صحيحة وخصوصا فيما 
يتعلق بنسبة كبريتيد الهيدروجني 
التي كان مبالغ فيها ولول كانت 
صحيحة ألصيــــب جميع قاطني 
منطقة مشرف والعاملني باحملطة 
بحالة إغماء فضال عن تناول قضية 
ظهور أمراض مصاحبة للمشكلة 
وهو أمر ال أساس له من الصحة، 
مبينة أنه ال ميكن نكران املشكلة 
وتبعاتهــــا بدءا من تعطل احملطة 
وتصريف مياه الصرف الصحي 
مباشرة إلى البحر وبداية خطوة 
احلل إضافة إلــــى االقرار بوجود 
مقصرين ومخطئني يســــتحقون 
املعاقبة واجلزاء وأن الوضع يحتاج 
إلى وقفة لتقييم األضرار وإيجاد 
احللول ومن ثم النظر إلى املتسبب 
في املشــــكلة وفــــرض العقوبات 

القانونية واجلزائية عليه.

وتنفيذ املشــــاريع وعلى اجلهات 
احلكوميــــة أن تقوم بدور املنظم 
واملشرف على هذه املشاريع وان 
تكون اجلهة احملكمــــة واملراقبة 

للجهات املنفذة.
  من جانبه قــــام عضو الهيئة 
التدريســــية في قســــم الهندسة 
الهندســــة بجامعة  املدنية بكلية 
الكويت د.جاســــم احلمود بشرح 
آلية عمل محطــــات معاجلة مياه 
الصــــرف الصحي ســــواء داخل 
الدولة أو في دول اخرى مبينا أن 
٦٠٪ من املياه النقية املســــتهلكة 
تتحول إلى ميــــاه مجاري تصب 
في شــــبكة الصرف الصحي وان 
الكثير من الدول تعتمد على نظام 
الثنائية في تنقية مياه  املعاجلة 
املجاري في حني تستخدم احملطات 
في الدولة نظام املعاجلة الثالثية 
والرباعية للمعاجلة وأن املياه ميكن 
اســــتخدامها في الري أو الشرب 
أحيانا إال ان النسبة العظمى من 
املياه املعاجلــــة تصب في البحر 
من دون اســــتخدام وهي ال تؤثر 
على احلياة البحرية ألنها معاجلة 
وآمنة وال حتتوي على مواد تلوث 
البيئة، واجلهات املعنية تقوم بأخذ 

وإبرام عقود الصيانة، مشيرا إلى 
انه من املمكن أن حتدث مشكالت 
أخرى مشابهة في اي مشروع يتعلق 
بشبكات البنى التحتية كالكهرباء 
واملاء واالتصاالت وشبكات الطرق، 
إضافــــة إلى املنظومــــة الصحية 
املتبعة وكيفية مواجهتها لألمراض 

واألوبئة.
  وعن التصريحات التي يطلقها 
أعضاء مجلســــي االمــــة والبلدي 
وممثلو مؤسسات املجتمع املدني 
بشأن املسؤول عن حادثة محطة 
مشرف ومحاسبته، قال د.سليم 
إن الوقــــت احلالي يتطلب حتديد 
املشكلة وتضافر اجلهود حللها، 
وليس وقت االتهام واحملاســــبة، 
محذرا من أن املشــــكلة لن تنتهي 
مبجرد انتهاء مشكلة محطة مشرف 
ويجب االلتفات إلى إعادة النظر في 
إدارتها  املشاريع األخرى وكيفية 
وتنفيذها، وأن املشكلة الرئيسية 
تقع في النظام اإلداري في العمل 

احلكومي.
  ودعا د.سليم في ختام حديثه 
أجهزة الدولة الى إعادة النظر في 
املشــــاريع الضخمة والتنموية، 
وإشراك القطاع اخلاص في تصميم 

 عبدالهادي العجمي
  بني عضــــو املجلــــس البلدي 
البيئة  ورئيس جلنــــة شــــؤون 
د.عبدالكــــرمي الســــليم ان قضية 
محطة مشــــرف حتمــــل ابعادا ال 
تقتصــــر على اجلوانب الفنية بل 
على التأثيرات البيئية والصحية 
وسالمة املياه في اخلليج وخصوصا 
املناطق احمليطة باحملطة، مبينا أن 
البيانات الصحافية التي يصرح بها 
املسؤولون كانت تتفاوت وتتناقض 

وتتأرجح بني تفاؤل وتشاؤم.
  جاء ذلك في الندوة التي عقدتها 
جلنة شــــؤون البيئة في املجلس 
البلدي بالتعاون مع البلدية يوم 
أمــــس األول بعنــــوان «الصرف 
الصحي في الكويت وكيفية التعامل 
مع املشاكل التي تواجهه» مبشاركة 
عضو الهيئة التدريسية في كلية 
الهندسة بجامعة الكويت د.جاسم 
احلمود ومقرر جلنة شؤون البيئة 

م.جنان بوشهري.
  وأوضح ان اللجنة الفنية عقدت 
اجتماعات مع املتخصصني في تقييم 
وشــــرح االضرار وما يجري على 
أرض الواقع واألسباب التي أدت 
إلى تعطل محطة مشرف والفترة 
الزمنيــــة لإلصــــالح والتداعيات 
التي صاحبت  البيئية والصحية 
هــــذا التعطل، وذكر أن القضية ال 
ميكن حصرها على األخطاء اإلدارية 
أو شــــخصية من قبل املعنيني أو 
االخطاء التشــــغيلية بل تشــــمل 
أمورا عامة، فاألســــاليب اإلدارية 
الفنيــــة في بعض  واملعلومــــات 
املؤسسات احلكومية بطيئة وغير 
متطورة وخاصــــة في االجراءات 
التي تنطبق على جميع املشاريع 
الضخمة في الدولــــة مثل النظر 
في تصميم املشــــاريع وترســــية 
املناقصات وكذلك أسلوب التنفيذ 
وإشراك مهندسي الوزارات في هذه 
املشــــاريع ومن ثم آلية التشغيل 
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