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عبدالهادي العجمي
البيئية  اللجنة  حتدث رئيس 
التطوعي����ة لضاحية علي صباح 
السالم م.احمد الشريع عن احدث 
مستجدات التفاعل احلكومي حول 
موضوع التلوث البيئي الذي تعاني 
منه ضاحية علي صباح الس����الم 
السكنية والتي يسكنها ما يقارب 

ال� 45 الف نسمة.
وق����ال ان التفاع����ل احلكومي 
االخير م����ازال يتبع نفس نوعية 
نش����اطه القدمي وهو امر لألسف 
جتي����ده األجه����زة التنفيذية في 
الدولة، خصوص����ا الهيئة العامة 

للبيئة والهيئة العامة للصناعة أال وهو سياسة التخدير 
والتصريحات االعالمية التي ليس لها اي ثمار على 
ارض الواقع من خ����الل زيارات ميدانية يدعون انها 
مفاجئة رغ����م ان الصحف والقنوات تعلن عنها قبل 
48 ساعة او من خالل قرارات تصدر بتعاميم رسمية 

تخسر الدولة مقابلها قيمة احلبر والورق.
واض����اف انه رغم االجتماعات االخيرة التي متت 
على اعلى مستوى اال ان نتائج هذه االجتماعات كانت 
العودة الى املرب����ع االول وطلب احللول من عناصر 
وهيئات الدولة التي كانت س����ببا مباشرا في تفاقم 

الضرر البيئ����ي في ضاحية علي 
صباح السالم فنحن نعلم وكل اهل 
الكويت يعلمون ان الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة هما 
اساس اخللل والتدهور احلالي في 
البلد والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا ملاذا لم يس����تدع اللواء محمد 
البدر حلل هذه املشكلة وهي عادة 
حميدة حلكومتنا اذا ما أرادت ان 
ترى حلوال على ارض الواقع، اما 
اذا أرادت التخدير فإنها تستدعي 
الهيئات النظامية في الدولة، وهذا 
أمر يدفعنا بقوة نحن سكان ضاحية 
علي صباح السالم للشك في جدية 
احلكومة في احلل، واختتم الشريع تصريحه بأنه في 
الوقت الذي كانت هناك توصيات من جهات حكومية 
رسمية بوقف التوطني في منطقة الشعيبة الغربية 
منذ العام 2005 وكذلك العام اال اننا مازلنا نش����اهد 
حتى يومنا هذا اي ف����ي 6 نوفمبر للعام 2009 بناء 
املنشآت الصناعية والذي ينافي تصريحات ودراسات 
احلكومة التخديرية واملعتاد عليها. اجلدير بالذكر ان 
الهيئة العامة للبيئة ستقوم اليوم بجولة في ضاحية 
علي صباح الس����الم لالطالع عن قرب على الوضع 

املأساوي الذي سببته املنشآت واملصانع.

مياه املجاري ومخلفات املصانع يتم رميها في البحر

الدخان حجب الرؤية ولوث املنطقة إنشاء املصانع مازال مستمرا رغم التحذيرات

دخان ملوث للبيئة تنفثه مدخنة أحد املصانع

م.احمد الشريع

الشرّيع: بناء منشآت صناعية أمام ضاحية علي صباح السالم ينافي تصريحات 
ودراسات الحكومة التحذيرية والتوصيات للحّد من التلوث البيئي

الهيئة العامة للبيئة تقوم بجولة تفقدية لالطالع على الوضع المأساوي للمنطقة

)محمد ماهر(


