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دارين العلي
طمأن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي الصناعيني 
وقاطني املناطق الس����كنية في جنوب البالد الى ان توصيات التقرير 
الذي رفعته الهيئة الى مجلس الوزراء بش����أن مصانع الشعيبة كانت 
وفق اللوائح والنظم ومنصفة لكال الطرفني اذ لم يتم تغليب مصلحة 
أي منهما على اآلخر، فالهيئة ليست ضد التنمية وفي الوقت نفسه مع 

احلفاظ على الصحة العامة.
وقال املضحي في مؤمتر صحافي عقده أمس لتسليط الضوء على 
تقري����ر الهيئة ان مجلس الوزراء أثن����ى على ما ورد فيه من توصيات 
ألنها حتمل حلوال ناجعة للمشكلة البيئية جنوب الكويت بشكل قاطع 
مش����يرا الى ان املجلس واستجابة للتوصيات أنشأ جلنة تابعة للجنة 
االقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون االس����كان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، وتضم 
كال من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء 
واملاء ووزارة الصحة وبلدية الكويت وجلنة متابعة القرارات األمنية 
والتي ستعمل على ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع وستقوم 
خالل األش����هر الثالث����ة املقبلة إليجاد اآلليات الالزم����ة للنقل وتصور 
التكلفة املالية املتوقعة واقت����راح واعتماد املنطقة الصناعية البديلة. 
ولفت املضح����ي الى ان التوصيات ذكرت حل����وال ميكن تطبيقها على 
املدى القريب واملتوسط والطويل وتبدأ بنقل 6 مصانع ذات الصناعات 
الثقيل����ة واحلمل البيئي املرتفع الى خارج املناطق الس����كنية، وخالل 
سنتني مع إعطاء هذه املصانع مهلة 3 أشهر للتقليل من انبعاثاتها وإال 

فإنها ستغلق حلني تسوية أوضاعها.
كم����ا أوصى التقرير بإمهال 19 مصنعا مدة ثالثة أش����هر لتصحيح 
مخالفاتها البيئية وجعلها تنطبق مع املعايير التي وضعتها الهيئة في 
القانون وإال فإنها سوف تواجه باالغالق. اما املصانع املتبقية من ال� 37 
مصنعا التي س����جلت عليها مخالفات بيئية من أصل 57 مصنعا جرى 
التفتيش عليها، فس����وف توقع أمر صلح مع الهيئة وسنقوم بتسوية 
أوضاعها الداخلية في مهلة أقصاها 3 أش����هر كون مخالفتها ال تتخطى 

بيئة العمل الداخلية.
وأعلن املضحي عن اجتماع سيعقد يوم اخلميس املقبل يضم احتاد 
الصناعيني وغرفة التج����ارة والصناعة وأصحاب املصانع املراد نقلها 
مع الهيئة لشرح التوصيات لهم وتبيان مدى أهمية نقل املصانع الذي 
يصب في مصلح����ة الصناعيني، كما يصب في مصلحة البيئة العامة، 
مش����يرا الى انه حتمل أمام مجلس الوزراء مسؤولية التقرير بالكامل 
واصفا إياه بأنه منصف للطرفني سواء للصناعيني أو املناطق السكنية، 
خصوص����ا في وجود صندوق »دعم االلتزام البيئي« حيث س����تتكفل 
احلكومة بكل إجراءات النقل والتوس����عة. وتوقع املضحي ان يتم نقل 
هذه املصانع الى منطقة النعامي 30 كيلومترا غرب اجلهراء أو رمبا أبعد 
من ذلك غربا باجتاه الساملي لضمان بعدها كليا عن املناطق السكنية، 
وذل����ك في غضون عامني بعد ان يتم جتهي����ز األرض والبنى التحتية 
لالنتقال، مشيرا الى ان املكاتب االستشارية البيئية املعتمدة لدى الهيئة 
س����تكون الطرف احملايد الذي س����توكل له مهمة مراقبة احلمل البيئي 
للمصانع في فترة ال� 3 أشهر املمنوحة لها. ولم ينكر املضحي ان احلمل 
البيئي في منطقة علي صباح السالم )ام الهيمان( واملنطقة اجلنوبية 
بأكملها ال يقتصر على انبعاثات املصانع، بل ان القطاع النفطي ايضا 
يس����بب التلوث، لذلك اعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة نفط الكويت 
ي����وم االربعاء املقبل كعقد بقيمة 12 مليون دوالر تقوم مبوجبه الهيئة 
بإعطاء الصفة االش����رافية ملراقبة التزام هذا القطاع بخفض انبعاثاته 
خالل الس����نوات اخلمس املقبلة، مش����يرا الى ان العمل جار باملستوى 
نفس����ه مع مؤسسة النفط التي س����تعقد اجتماعا مع الهيئة اخلميس 

املقبل للتباحث في هذا الشأن.
واك����د املضحي ان الهيئة تعمل بش����كل متواز م����ع القطاع النفطي 

والقطاع الصناع����ي خلفض التلوث وجعل املناطق الصناعية القريبة 
من املناطق السكنية خفيفة ومتوسطة، حيث توظف الصناعات الثقيلة 
في االماكن البعيدة عن املناطق السكنية. ولفت الى ان اعضاء اللجنة 
البيئية في مجلس االمة كان لهم مواقف متباينة من التقرير، مش����يرا 
الى ان رئيس اللجنة النائب د.علي العمير قد وجده ش����امال ويتضمن 

حلوال عملية للمنطقة اجلنوبية.
وس����رد املضحي التوصيات التي وردت في التقرير واملقسمة على 3 

مراحل زمنية وهي:

المدى القصير )1 ـ 2 سنة(

1 � اعادة توطني عدد ستة مصانع عاملة مبنطقة الشعيبة في مناطق 
صناعية جديدة وجميعها من الفئة A ذات احلمل البيئي الثقيل.

2 � تش����كيل جلنة عاجلة من وزارة الصح����ة والهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وجلنة متابعة القرارات االمنية 
ف����ي مجلس الوزراء )باالضافة ال����ى وزارة الكهرباء واملاء( خالل فترة 3 
اش����هر للقيام مبا يلي: اقتراح واعتماد املنطقة الصناعية البديلة، تقدير 
تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة املقترح نقل املصانع اليها، آلية نقل 
املصانع املقترح نقلها، املتابعة واالشراف على تنفيذ واستكمال املنطقة 
الصناعية بعد اعتماد املوازنات املطلوبة على ان يتم ذلك في موعد اقصاه 
س����نة من تاريخ القرار ودراس����ة تقييم بيئي للموقع املقترح وتأثيراته 

البيئية على املنطقة احمليطة.
3 � متنح املصان����ع املذكورة اعاله )الفئة A( فترة س����ماح ال تتعدى 
3 اش����هر يقوم خاللها املصنع بااللتزام الكامل باملعايير واالش����تراطات 
البيئية، كما يقوم بالتعاقد مع احد املكاتب االستش����ارية البيئية والتي 
صنفت للقيام بهذه االعمال من قبل الهيئة العامة للبيئة لتقييم الوضع 
البيئي الراهن للمصنع وتق����دمي تقرير فني تفصيلي بأفضل االجراءات 
للحد من االنبعاثات متكنه من االس����تمرار في العمل وحلني نقله ومن لم 

يلتزم يغلق فورا بعد فترة 3 اشهر.
4 � تقوم املصانع الواردة في الفئة B والبالغ عددها 19 مصنعا بتصحيح 
اوضاعها البيئية عن طريق احلد من االنبعاثات وااللتزام الكامل باملعايير 
واالشتراطات البيئية خالل فترة ال تتعدى 3 اشهر والتعاقد مع احد املكاتب 
االستش����ارية البيئية املصنفة لهذا العمل بتقييم الوضع البيئي الراهن 
للمصنع وتقدمي تقرير تفصيلي بأفضل االجراءات للحد من االنبعاثات، 

واذا لم يلتزم املصنع بتلك االجراءات يتم اغالقه على الفور.
5 � ع����دم توطني اي صناعات جديدة غي����ر صديقة للبيئة في منطقة 

الشعيبة الغربية.
6 � تش����جير املنطقة العازلة بني ضاحية علي صباح السالم ومنطقة 

الشعيبة الغربية.
7 � حتويل مسار قوافل سيارات الشحن بعيدا عن ضاحية علي صباح 

السالم باستخدام طريق األرتال العسكرية.
8 � تكليف الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ دراس����ة مس����حية سنوية 

)Inventory( للمناطق الصناعية.
9 � التزام الهيئة العامة للصناعة بضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة 
للبيئة على إقامة املصنع الطالب الترخيص قبل منح موافقتها النهائية 
حيث لوحظ منح هيئة الصناعة تراخيص لعدد من املصانع دون إجراء 
أي دراسة للمردود البيئي، وهذا األمر جتاوز واضح لقانون إنشاء الهيئة 

العامة للبيئة املعنية برصد ومراقبة التلوث البيئي في الدولة.
10 � ع����دم التوطني او الترخيص ألي صناعات جديدة او املوافقة على 
توسعات ألنشطة قائمة في منطقة الشعيبة الغربية الى ان يتم االنتهاء 

من دراسات املسح الصحي وتقييم املخاطر الصحية.

المدى المتوسط )1 ـ 5 سنوات(

< تخصي����ص منطق����ة الش����عيبة الغربي����ة للصناع����ات اخلفيفة 
واملتوسطة.

< التزام املنشآت الصناعية بالتعاقد مع املكاتب االستشارية البيئية 
لتقدمي تقارير معتمدة عن انبعاثاتها الشهرية.

< إنشاء الصندوق الوطني لدعم االلتزام البيئي.
< االلت����زام الكامل باالش����تراطات احملددة من الهيئ����ة العامة للبيئة 

بخصوص مدينة صباح األحمد السكنية.
< تأهيل مردم ميناء عبداهلل بهدف الس����يطرة على االنبعاثات التي 

قد تنتج عنه.
< تقييم الوضع البيئي الراهن لباقي املصانع في منطقة الشعيبة الغربية 
التي لم جتر عليها دراسات مردود بيئي او أجريت عليها هذه الدراسات 
منذ 4 س����نوات، أي قبل عام 2006، وذلك بواس����طة املكاتب االستشارية 

احمللية املصنفة من قبل الهيئة العامة للبيئة لهذا الغرض.
< إع����داد الئحة بيئي����ة للتعامل مع املواد األولية املكش����وفة في كل 

املصانع.
< تلتزم جميع شركات القطاع النفطي بإعداد برامج للرصد الدوري 
البيئي جلودة الهواء ومياه البحر واملياه اجلوفية والتربة ومس����تويات 
الضوضاء في مناطق املنشآت القائمة واملشاريع التنموية اجلاري تنفيذها، 
وتركيب أجهزة رصد للرقابة البيئية وتنفيذ هذه البرامج وربطها مبركز 

الرقابة البيئية بالهيئة العامة للبيئة.

المدى البعيد )1 الى 10 سنوات(

< إنشاء مدن صناعية حدودية متكاملة.
< عمل دراس����ة ش����املة لتأثير خطوط الضغط العالي على ملوثات 

الهواء اجلوي.
< زيادة األحم����ال الكهربائية والغاز الطبيع����ي باملناطق الصناعية 

للتقليل من استخدام الوقود االحفوري.
< إجراء دراسات املسح الصحي لقاطني املناطق اجلنوبية من البالد 

وكل املناطق األخرى في الدولة.
< التحديث املس����تمر حملطات الرصد البيئ����ي في املناطق الصناعية 

ومحيطها.
< على كل مصنع تركيب أجهزة رقابية ذاتية لقياس معدالت تراكيز 
امللوثات الغازية بصفة مستمرة وتسجيلها في سجالت خاصة معتمدة من 
الهيئة العامة للبيئة حسبما جاء في الفقرة ثالثا من القرار رقم 6 لسنة 
2004، على ان تكون هذه األنظمة حديثة وتربط مباشرة من خالل التقنيات 

احلديثة الى قاعدة البيانات مبركز الرقابة البيئية التابع للهيئة.

د.صالح املضحي

أعلن عن توقيع اتفاق مع شركة النفط لتقليل انبعاثاتها بقيمة 12 مليون دوالر

المضحي: تقرير »البيئة« حول مصانع الشعيبة يراعي
اللوائح والنظم وينصف الصناعيين وقاطني المناطق السكنية معًا

الديوان يدعو 107 مواطنات لمراجعته غدًا

 ٭رقية سعد عبداهلل الصفار
 ٭رمي عارف ضاري العنزي

 ٭زينب سالم حنيان الرشيدي
 ٭سعدية محمد ابراهيم حرب

 ٭صاحلة غامن فيح��ان صنقور
 ٭عبير مساعد محمد العازمي
 ٭فاطمة سيد محمد حسيني

عل���ي  عبدالك���رمي   ٭فاطم���ة 
عبدالكرمي

 ٭فاطمة عيسى هاشم دشتي
 ٭فايزة حسن عبدالقادر احمد

 ٭فج���ر اس���امة عبدالرحم���ن 
اجلسار

 ٭فجر مخلد عبداهلل عواد
محس���ن  منص���ور   ٭جن���الء 

العجمي
 ٭نورة راشد خلف رفيع

 ٭ابتهال هزاع محمد الظفيري
 ٭اسماء بدري شنافة الرويعي
 ٭اسماء قريني مرزوق قريني

 ٭اقبال جمعة عبداهلل احمد
 ٭اقبال صالح محمد احلسيني

ظاه���ر  م���رداس   ٭الهن���وف 
السعيدي

 ٭أماني رفاعي صفران الرشيدي
 ٭امل عبداجلليل حسن

 ٭امينة عب���داهلل حجي ابراهيم 
احلمادي

 ٭انوار خالد خليف شداد
 ٭انوار فيحان ماجد العتيبي

عيس���ى  يوس���ف   ٭امي���ان 
االنصاري

 ٭بدرية عبيد سلمان الرشيدي
 ٭بدرية منيف مرزوق املطيري
 ٭بشاير سعد عبداهلل العنزي

 ٭بشاير سعد محمد العنزي
 ٭بشاير عبداهلل محمد العازمي

 ٭بش���اير عب���داهلل وضيح���ان 
الرشيدي

 ٭بش���اير محم���د س���يد باق���ر 
الشخص

 ٭تهاني حجاب محمد الدوسري
 ٭تهاني ناصر نومان احلسيني

 ٭جواه���ر عبداهلل فه���د الالفي 
الشمري

 ٭جوزا ساير صاوي الشمري
 ٭جوزا مطلق جريان العازمي
 ٭حميدة سالم حنيان شعيب
 ٭حنان صالح ناصر العويد

 ٭خديجة احلميدي زيد الشمري
 ٭خلود بدر مطلق بريكان

 ٭دالل احم���د محم���د ابراهي���م 
اجلعفر

 ٭دالل فهد حمود الشبعان
 ٭ذعة عماش ذعذاع الشمري
 ٭رتاج منصور بندر حسني

 ٭رشيدة عبود لباح
 ٭رفعة فهد مبارك العجمي

 ٭رقية حيدر سعود احلسن
 ٭رقية محمد علي العطار
 ٭رمي فوزي سالم فرحان

 ٭زينب محمد غلوم عبداهلل

 ٭سارة حمد حسني العجمي
 ٭سارة عبداهلل سمير الظفيري

 ٭سارة محمد مسفر العجمي
 ٭سارة ناصر محمد السند
 ٭سارة هاني فايز محمود

عبداحلمي���د  ع���ادل   ٭س���با 
اخلميس

 ٭سمحة محمد مرزوق العجمي
 ٭سهير راشد راجح البوص

صميع���ر  ع���وض   ٭ش���عاع 
املطيري

 ٭شيخة ناصر ذياب ناصر
 ٭شيماء محمد عبداهلل ايوب

مب���ارك  فجح���ان   ٭صيت���ة 
الهرشاني

 ٭عائشة ابراهيم حسن القعود
 ٭عائشة الفي خالد عيد

 ٭عبير فرج فالح الشمري
 ٭عفاف راشد جعيثن الكوزاني

 ٭عنود جاسم حسني العباد
 ٭عهود صالح محمد العنزي

 ٭غنية ناصر جاسم
 ٭غيداء حسني علي بندر

 ٭فاطمة ابراهيم سالم املنزل
 ٭فاطمة حييان سالم العازمي
 ٭فاطمة مطلق سيف العازمي

 ٭فايزة ثميل بشير العنزي
 ٭فايزة حمود حمدي املطيري

 ٭فجر فهد مفلح العازمي
 ٭فردوس نافع حبيب تركي

 ٭كوثر كامل نوري
 ٭ماجدة علي مطر املصيريع

 ٭مرمي بدر احمد الكندري
 ٭مرمي خالد عيسى السعد

 ٭مرمي خليل موسى عبداهلل
 ٭مرمي رجا سالم العازمي
 ٭مزنة راشد سالم املري

 ٭مس���يرة صال���ح بطيح���ان 
الصليلي

 ٭مشاعل عويد ابراهيم الزايد
 ٭معالي زيد جاسم الصليلي

 ٭من���ال صال���ح عبداحملس���ن 
املسلم

 ٭منى زبن ملوح املطيري
 ٭منى هابس معيض العازمي

 ٭منيرة عيد حميد عيد
 ٭مها حمد عبداهلل الشمري

 ٭مها راشد خالد اخلرجي
 ٭مها فلجي مسلم الرشيدي

ابراهي���م   ٭م���ي عبداحملس���ن 
اليحيا

 ٭جنال راشد علي قطفة
 ٭نعيمة احمد عبداهلل الكندري

 ٭نها فارس هادي العنزي
 ٭نوال محمد مسفر العجمي
 ٭نورة غريب محمد العجمي

 ٭نورة فهد خالد الرباح
ابراهي���م   ٭هن���ادي يوس���ف 

الثويني
 ٭هند محمد احمد أبا حسني

 ٭هيا عبداهلل سالم العميري
 ٭هيفاء مجيد حميد سعيد

دعا دي��وان اخلدمة املدنية 107 مواطنات ملراجعته غدا متهيدا 
الس��تكمال أوراق ترش��يحهن للعمل في املؤسس��ات واجلهات 

احلكومية، وفيما يلي األسماء:


