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زيادة األدخنة املتصاعدة من أحد املعامل ليال وفي االطار د.املضحي يوضح للعمال ان منع فريق الهيئة من الدخول يخضع املصنع للمادة 13

دارين العلي
اعل���ن املدي���ر العام 
العام���ة للبيئة  للهيئة 
د.صالح املضحي تعرض 
فريق التفتيش الضبطية 
ال���ذي يقوم  القضائية 
بجوالت تفتيشية على 
الش���عيبة  املصانع في 
اجلنوبي���ة للمن���ع من 
الدخول لبعض املصانع 
مما يعرقل عمل الفريق 
التصرف قد  ان  السيما 
يعرض اصحاب املصانع 
للمساءلة القانونية وفقا 

للمادة 13-14 م���ن قانون الهيئة، واكد ان 
هناك ثالثة مصانع قامت بهذا التصرف مما 
استدعى الطلب من رجال الشرطة التدخل 
حيث يسمح القانون ملفتشي الهيئة العامة 
للبيئة بالدخول الى أي منشأة صناعية في 
أي وقت من أوقات العمل وال يحق للمصانع 
منعهم، األمر الذي قد يدعونا الى حترير 
مخالفات ترفع الى القضاء الذي قد يحكم 
باغالق املصنع والسجن ملدة عام للشخص 
املعني وه���ذا فعال ما يحصل مع املصانع 

الثالثة سالفة الذكر.
واوضح ان االستعانة بالشرطة اتت فقط 
لفرض هيبة رجال الهيئة وتطبيق القانون، 
الفت���ا الى ان الكثير م���ن املصانع اعطت 
تعليم���ات الى موظفيها ملنع دخول رجال 
الهيئة رغم ان ذلك يخالف القانون، مؤكدا ان 
اجلهل بالقانون ال يعفي من العقوبة حتى 
لو كان املصنع يتوافق مع املعايير البيئية 
وسيظل مهددا باالغالق في حال استمر منع 
مفتشي الهيئة من متابعة عملهم«، واضاف 
املضحي ان اجلوالت التفتيشية الليلية كانت 
مفاجأة لبع���ض املصانع مؤكدا ان الهيئة 
قامت بها ليال وفقا لشكوى سكان منطقة 
ضاحية علي صباح السالم )أم الهيمان( من 
ان املصانع ذات النسب املرتفعة بالتلوث 

تزيد طاقاتها وتلوثها في 
فترة العمل الليلي«.

وكش���ف ان النتائ���ج 
األولي���ة عل���ى اجلوالت 
التفتيشية على املصانع 
اثبت���ت وج���ود مصانع 
مخالفة سيتم رفع تقارير 
بشأنها الى مجلس الوزراء، 
مؤكدا ان لدى الهيئة نية 
لرف���ع توصي���ة ملجلس 
الوزراء لنقل بعض املصانع 
من املنطق���ة اجلنوبية، 
مشيرا الى ان الهيئة بصدد 
جمع املستندات اخلاصة 
بها حيث س���يتم ادراج االسباب املوجبة 
بش���أن النقل الى اماك���ن اخرى من خالل 

التقارير.
ولفت الى ان االسبوع املقبل سيتم حصر 
املخالفات التي على اساسها سيتم شرح حالة 
كل مصنع، األمر الذي على اساسه سيتم 

حتديد االستمرار في عمليات التفتيش.
وقال املضحي انه وفق���ا للنتائج فان 
املصانع التي حررت بشأنها املخالفات بسبب 
املعايير البيئية س���يرفع بشأنها تقارير 
للهيئة العامة للصناعة مع توصية لالغالق 
املؤقت او سحب الترخيص واما رفع توصية 
الى املجلس االعلى للبيئة الغالق املصنع 

ملدة اسبوع لتحسني وضعه.
وطالب جميع املصانع والقائمني عليها 
بالتعاون مع رجال الهيئة وعدم تعريض 
انفس���هم للضبطية القضائية، مؤكدا ان 
عليهم معرفة قوانني اجلهات التي تراقب 
عليهم الن جهلهم بالقانون ال يعفيهم من 

العقوبة.
الداخلية  وشكر املضحي وكيل وزارة 
الفريق احمد الرجيب ومدير ادارة الدوريات 
في االحمدي العميد عبدالفتاح العلي ورجال 
الداخلية على جهودهم املبذولة وتعاونهم مع 
االستعانة برجال الداخلية في حال منع مفتشي الهيئة من اداء واجبهممفتشي الهيئة ودعمهم لتطبيق القانون.

إدارة المعاقين ترعى 921 حالة

الصانع: نأمل من المبرات الخيرية 
تحديث بياناتها قبل 25 الجاري

بشرى شعبان
اكد مدير ادارة املعاقني خالد 
املهدي ان عدد املس����تفيدين من 
خدمات دور الرعاية التابعة لالدارة 
بلغ خالل اكتوبر املاضي 921 حالة، 
وقال املهدي في تصريح صحافي 
ان االدارة قام����ت باتخاذ جميع 
االجراءات الوقائية حلماية نزالء 
االدارة من اي امراض خصوصا 
ما يتعل����ق بڤي����روس انفلونزا 
اخلنازير، وقامت بتجهيز غرف 
عزل خاصة داخل كل دار باالضافة 
الى قيام املركز الطبي باتخاذ كل 
االجراءات الطبية الوقائية حلماية 
النزالء والعاملني. واضاف املهدي 
كما ان االدارة تعمل على تعويض 
االنشطة اخلارجية لالبناء عبر 
انشطة داخلية تقام داخل كل دار 
مللء اوقات فراغ النزالء. وعن عدد 
املس����تفيدين من خدمات االدارة 
اوضح انه����م 921 حالة موزعني 
على الدور فهم 145 حالة في دار 
التأهيل االجتماعي نساء واطفال، 
161 حال����ة في دار رعاية املعاقني 
نساء واطفال. باالضافة الى 118 
حالة في دار رعاية املعاقني � رجال، 
مركز الرعاية النهارية 95 حالة 
ودار التأهيل االجتماعي � رجال 

بشرى شعبان
كشف مراقب ادارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات احمد الصانع 
ان االدارة وجهت كتابا اخيرا الى 
جمي����ع املبرات اخليرية بش����أن 
حتديث بياناتها. وقال في تصريح 
ل� »األنب����اء« ان االدارة كانت قد 
وجهت كتب����ا قبل فترة للمبرات 
وايضا نشرت اعالنا في الصحف 
بتاري����خ 25 مايو تطلب فيه من 
املبادرة لتحديث  املبرات  جميع 

بياناتها خالل ستة شهور.
واض����اف ان يوم 25 اجلاري 
هو املوع����د النهائي الس����تقبال 
طلبات التحدي����ث لذا نأمل منها 
املبادرة واالسراع بالقيام بتحديث 
بياناته����ا قبل ه����ذا املوعد لكيال 
تضط����ر االدارة التخاذ اجراءات 
ادارية ضد املبرات غير احملدثة. 
وعن االجراءات اوضح الصانع 

خالد املهدي

د.صالح املضحي

أحمد الصانع

164 حال����ة. اما بالنس����بة لعدد 
النزالء املس����تفيدين من خدمات 
ادارة رعاية املعاقني والدور التابعة 
لها حسب اجلنسية: فهم 687 نزيال 
كويتيا و70 نزيال من دول مجلس 
التعاون و72 نزيال من فئة غير 
محدد اجلنس����ية و72 نزيال من 
الوافدين. وبالنسبة لنوع حاالت 
التخلف العقل����ي للدور التابعة 
الدارة رعاي����ة املعاقني: التخلف 
العقلي اخلفيف 65 حالة، والتخلف 
العقلي املتوسط 281 حالة، التخلف 
العقلي الشديد 302 حالة، التخلف 

العقلي العميق 33 حالة.

منها وقف حسابات املبرات وحل 
مجلس االدارة باالضافة الى سحب 
االشهار ووقف اي نشاط للمبرة. 
واعلن عن قيام االدارة باستقبال 
املراجعني من اصحاب املبرات خالل 

الدوام الرسمي.

المضحي: فرق التفتيش استعانت بالشرطة للدخول
إلى بعض المصانع خالل عملها لياًل في منطقة الشعيبة الجنوبية

هدد بإغالق 3 مصانع والحبس سنة لمن منعوا فرق »البيئة« من التفتيش بموجب القضاء

للهيئة الحق في دخول مفتش�يها في أي من أوقات العمل وجهل أصحاب المصانع بذلك ال يعفيهم من العقوبة

لدى الهيئة نية لرفع تقارير إلى مجلس الوزراء لنقل بعض المصانع من الشعيبة وفقًا للنتائج األولية لجوالت التفتيش


