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خالد الهاجري متحدثا خالل املؤمتر الصحافي مبقر »اخلط األخضر«

»الخط األخضر« تعتزم رفع دعوى إلغالقها الشتراكها في تدمير البيئة

الهاجري: أطفال أم الهيمان يشربون مياهًا لوثتها المصافي النفطية بمواد مسرطنة
دارين العلي

اعلن رئيس جماعة اخلط 
االخضر البيئية خالد الهاجري 
أن اجلماع���ة س���ترفع دعوى 
مس���تعجلة الغ���اق املصافي 
الثاث الش���تراكها  النفطي���ة 
مع مصانع الشعيبة في نشر 
التلوث وتدمير البيئة وصحة 
املجتم���ع داعيا س���مو رئيس 
مجلس الوزراء لتشكيل جلنة 
حتقيق مستقلة ملعرفة االسباب 
غير املعلنة التي ادت الى صمت 
اجلهات املعني���ة عن اجلرائم 

البيئية للمصافي النفطية.
واكد الهاجري خال املؤمتر 

الذي عقده في مقر  الصحافي 
اجلماع���ة بعن���وان »اجلرائم 
البيئية لشركة البترول الوطنية 
ضد اطف���ال ام الهيمان« على 
وجود كم كبير م���ن الوثائق 
واالدلة والدراسات التي تثبت 
قيام القط���اع النفطي بتدمير 
البيئة وصحة املجتمع بالتواطؤ 
مع الهيئة العامة للبيئة، وانه ال 
ميكن معاجلة مشكلة ام الهيمان 
دون الزام القطاع النفطي بوقف 
انتهاكاته اخلطي���رة حلقوق 

االنسان البيئية.
وبدأ الهاج���ري مبا اعتبره 
مفاجأة هي االخطر من نوعها 

فيما يتعلق بتلوث منطقة ام 
الهيم���ان حيث اك���د ان اهالي 
منطقة ام الهيمان ال يتنفسون 
امللوثات فقط بل حصلت اخلط 
االخضر على معلومات مؤكدة 
الناجت عن  التل���وث  أن  تثبت 
املصاف���ي النفطي���ة قد وصل 
الى مياه الش���رب وان اطفال 
ام الهيم���ان يش���ربون مياها 
لوثتها املصافي النفطية مبواد 
مسرطنة، مشيرا الى ان جماعة 
اخلط االخضر البيئية حصلت 
من قبل احدى اجلهات العلمية 
الدولية املتخصصة على نتيجة 
دراس���ة متخصصة ق���ام بها 

مجموعة من اخلبراء البيئيني 
تثبت تلويث املصافي النفطية 

ملياه الشرب مبواد مسرطنة.
وكشف الهاجري ان مستشاري 
اخلط االخضر في وحدة االبحاث 
والدراس���ات التابع���ة للجماعة 
يعكف���ون حالي���ا عل���ى اعداد 
ملخ���ص علمي لهذه الدراس���ة 
لكشف خطورتها على املجتمع 
الكويتي، مؤكدا ان كل التقارير 
واالدلة التي بحوزت جماعة اخلط 
االخضر البيئية هي ادلة صادرة 
عن جهات حكومية او دولية ذات 

صفة رسمية.
واستعرض الهاجري تقرير 
بيئي صادر عن وحدة االبحاث 
والدراس���ات التابعة للجماعة 
البيئي  والتي يرأسها اخلبير 
املستشار جاسم الشواف يؤكد 
ان املصاف���ي النفطية التابعة 
لشركة البترول الوطنية قامت 
فقط خال شهر نوفمبر املاضي 
بتلويث اجواء الباد مبا يلي: 
� 880 طنا مركبات االحماض 

الكبريتية.
� 817 طن���ا ثان���ي اكس���يد 

الكربون.
� 544 طن���ا أول اكس���يد 

الكربون.
� 1381 طنا مركبات االحماض 

النيتروجينية.
� 2099 طنا مركبات امليثان 

العضوية املتطايرة.
انه وفقا ملا  الهاجري  وبني 
جاء في التقرير تكون املصافي 
قد سممت اجواء الكويت خال 
شهر واحد فقط مبا يصل الى 
س���تة آالف طن م���ن امللوثات 
الغازية املسرطنة، مؤكدا وجود 
االدلة التي حصلت عليها جماعة 
البيئية والتي  اخلط االخضر 
تدين شركة البترول الوطنية 
بتلويث البيئة وفقا لتسلسلها 

الزمني.
وكشف الهاجري عن وثيقة 
هي الدراسة الصادرة في 2008 
ع���ن ديوان احملاس���بة والتي 
كانت بعنوان »عمليات حرق 
الش���ركات  الناجتة عن  الغاز 
النفطي���ة واثرها على البيئة« 
والتي تثب���ت جتاوز املصافي 
البيئية  النفطي���ة للمعايي���ر 

وانتهاكه���ا حلقوق االنس���ان 
البيئية وعرض احد اجلداول 
التي تضمنتها الدراسة والتي 
تؤكد ارتفاع نسب امللوثات من 

املصافي النفطية.
ثم عرض وثيقة اخرى هي 
الدراس���ة السرية التي قام بها 
معهد الكويت لابحاث العلمية 
ع���ام 2005 ح���ول منطقة ام 
الهيمان وما جاء فيها من تأكيد 
على خطورة التلوث الناجت عن 
املصاف���ي النفطية على صحة 

اهالي منطقة ام الهيمان.
وكشف  بعد ذلك عن دراسة 
اخرى صادرة في اغسطس 2004 
عن الهيئة العامة للبيئة بعنوان 
»تقييم الوضع البيئي ودراسة 
وقياس التل���وث في املصافي 
التابعة لشركة البترول الوطنية 
الكويتية« والتي وصفها بانها 
 اعتراف رسمي من الهيئة العامة
للبيئ���ة بان ش���ركة البترول 

الوطنية تدمر البيئة.
وقدم الهاجري وثيقة اجليش 
االميركي الصادرة في مايو 2004 
والتي تؤك���د تلويث املصافي 
للمنطقة اجلنوبية وخطورة 
ذلك على مخيم اجليش االميركي 
املوجود في املنطقة اجلنوبية، 
مؤكدا انه وفقا للتقرير السنوي 
الصادر ع���ام 2000 من الهيئة 
العامة للبيئ���ة فانها رصدت 
من خ���ال محطات الرصد في 
املنطقة اجلنوبية اخطر انواع 
امللوثات الصادرة عن املصافي 
النفطية ومع ذلك فلم تتحرك 
لوقف اجلرائم البيئية لشركة 

البترول الوطنية.
بعد ذلك انتقل الى التقرير 
الهيئة  الس���نوي الصادر عن 
ف���ي عام 1999  العامة للبيئة 
والذي تضمن مزيدا من االدلة 
التي تثبت تلوي���ث املصافي 
النفطية للمنطق���ة اجلنوبية 
البيئة،  وجتاوزه���ا للمعايير 
كاش���فا ما ورد في تقرير عام 
1998 السنوي الصادر عن الهيئة 
العامة للبيئة والذي اكد تسلم 
العام���ة للبيئة لقرابة  الهيئة 
خمسني شكوى بيئية ضد شركة 
البترول الوطنية منها 31 شكوى 
ضد مصفاة الشعيبة وحدها، 

مضيفا ان في تقرير الكثير من 
االدلة التي تدين املصافي.

ثم انتقل للكشف عن الوثيقة 
الصادرة عن مجلس حماية البيئة 
في يناير من عام 1994 والتي 

نصت على خطورة العمليات 
التشغيلية للمصافي النفطية 
وخطورة ذلك على صحة اهالي 
منطقة ام الهيم���ان، مؤكدا ان 
البيئة املصداقية  فقدان هيئة 

والشفافية حيث تدينها جميع 
االدلة التي كشفها بالتواطؤ مع 
شركة البترول الوطنية لتدمير 
صحة اطفال ام الهيمان ونشر 

التلوث في ارجاء الباد.

االجتماع األول واالستفاضة ببند 
الكادر الوظيفي ملوظفي الهيئة الذي 
مت طرحه للنق����اش في االجتماع 
باالضافة إلى الئحة شؤون العاملني، 
الفت����ا إل����ى أن ال����كادر املطلوب 
للموظفني ان يعطي حقوقا مالية 
اسوة بالهيئات األخرى، مشيرا الى 
أنه ستتم مناقشته بشكل موسع 
في االجتماع املقبل القراره، ورفعه 

الى املجلس األعلى للبيئة.
واضاف املضحي انه مت عرض 
تص���ور الهيئة وآلية عملها فيما 
يخص مشكلة مشرف ومت طلب 
التس���ريع في اتخ���اذ االجراءات 
الازمة ملعاجلة النتائج السلبية 

التي نتجت عنها.

استفسر وبالتفصيل عن كل مصنع 
من املصانع وتفاصيل اجلزاءات 
واقتنع اجلميع باجراءات الهيئة 
السليمة في هذا الشأن، مشيرا الى 
ان اجلميع اكد أنه يجب تطبيق 

القانون على اجلميع.
التي  البن����ود األخرى  وحول 
تناولها االجتماع لفت املضحي  الى 
أنها كانت 5 بنود باالضافة الى ما 
اس����تجد من اعمال أولها انتخاب 
نائب رئي����س املجلس وهو مدير 
عام الصناعة د.علي املضف ومت 
االتفاق عل����ى ان يكون املقرر من 
موظفي »البيئة« معلنا ان االجتماع 
املقبل للمجلس س����يكون االثنني 
املقب����ل للمصادق����ة على محضر 

هو الذي متت مراعاته خال اتخاذ 
التوصيات، الفتا  القرارات حول 
الى أن ال� 12 مصنعا الذي صدرت 
توصية بإغاقها ملدة اسبوع هي 
مخالفة لائحة التنفيذية ولقرارات 
متعددة من الهيئة ولقانون انشاء 
الهيئة باإلضافة إلى ان تاريخها 
يثبت وجود مخالفات سابقة ولم 
تلت���زم بازالتها مش���ددا على ان 
املجلس األعلى ليس ملزما باالكتفاء 
بأسبوع واحد من االغاق بل من 
حقه متديد الفترة الى أسبوع آخر 
أو أسبوعني أو يطلب من احملكمة 

الكلية االبقاء على اإلغاق.
وشدد على أن مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة د.علي املضف قد 

مصنع بنوع املخالفة ومدة االنذار 
وفي حال لم تت���م ازالة املخالفة 
نطلب توجيه عقوبات مش���ددة 

تصل حلد االغاق.
اما املصانع ال� 7 التي ستوقع 
معه���ا الهيئة ام���ر الصلح فقال 
املضحي إنها ف���ي املصانع التي 
لديه���ا مخالف���ات بس���يطة في 
البيئة الداخلي���ة وال تؤثر على 
البيئة اخلارجية ما يعني أن هذه 
املصانع تعطى فترة الزالة هذه 
املخالفات ولكنها تستأنف عملها 
بشكل طبيعي وهي من املصانع 
ذات احلم���ل البيئ���ي املنخفض 

واملتوسط.
وأكد أن اجلانب الفني البحت 

ل� »األنباء« املوافقة باالجماع على 
التوصيات التي كانت من البنود 
الرئيسية لاجتماع، حيث سترفع 
إل���ى املجلس األعلى للبيئة وفق 
تعدي���ات 1996 للمادة 10 والذي 
سيجتمع االس���بوع القادم حتى 
تصبح ه���ذه التوصيات صاحلة 

للنفاذ.
ولفت الى ان املصانع ال� 15 التي 
سيتم توجيه انذارات اخيرة لها 
ستكون محددة بفترة معينة الزالة 
مخالفاتها علما أنها من املصانع 
التي لم تكن عليها مخالفات سابقة 
وستتولى الهيئة العامة للصناعة 
توجيه ه���ذه االنذارات بناء على 
كتب مفصلة من »البيئة« على كل 

دارين العلي
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة 
للبيئة التوصي���ات املعدة حول 
اجلزاءات على مصانع الشعيبة 
اجلنوبي���ة املخالفة، حيث اتخذ 
باالجماع قرارا بإغاق 12 مصنعًا 
ملدة أس���بوع وفقا للمادة 10 من 
قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة، 
وتوجيه ان���ذارات ل� 15 مصنعا 
وتوقيع أمر صلح مع 7 مصانع 

أخرى.
ج���اء ذل���ك خ���ال االجتماع 
االول ملجل���س اإلدارة الذي عقد 
في الهيئة واس���تمر ل� 4 ساعات 
برئاسة مدير عام الهيئة د.صاح 
املضحي وحضور جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة ومدير عام الهيئة 
العام���ة للصناع���ة ومدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح ونائب 
املدير العام للشؤون العلمية في 
معهد الكوي���ت لابحاث العلمية 
د.محمد سلمان وخبير التشريعات 
واالستراتيجيات البيئية د.سامي 
اليعقوب واستاذتي كلية الهندسة 
والبترول د.رواء اجلاراهلل ود.رنا 
التدريب  الفارس وممثل مرك���ز 
والتطوير في جمعية املهندسني 

د.جمال احلبيل.
وعقب االجتم���اع أكد رئيس 
العام  مجل���س اإلدارة واملدي���ر 
 د.صاح املضحي ف���ي تصريح

االجتماع األول لمجلس إدارة البيئة ناقش إقرار كادر الموظفين أمس

المضحي: الموافقة باإلجماع على جزاءات مصانع الشعيبة
إغالق 12 مصنعًا وإنذارات أخيرة لـ 15 وتوقيع أمر صلح مع 7

)سعود سالم(

)أحمد باكير(

الكويت تستضيف 
اجتماع وزراء التعاون

دارين العلي
تس��تضيف الكوي��ت اجتم��اع 
التع��اون  مجل��س  دول  وزراء 
اخلليجي املعنيني بالش��ؤون البيئية 
خالل مرحلة مقبلة س��يتم تقريرها 
خ��الل االجتم��اع ال��� 25 للجن��ة 
 التنسيق البيئي لألمانة العامة لدول

املجلس الذي س��يعقد في 25 و26 
م��ن الش��هر اجل��اري ف��ي فندق 

الشيراتون.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة 
العامة للبيئة ل� »األنباء« ان اجتماع 
اللجن��ة س��يكون مبثاب��ة اجتماع 
حتضيري الجتم��اع الوزراء، حيث 
س��يتم االتفاق على زمن االجتماع 
والفنية  اللوجس��تية  األم��ور  وكل 
املتعلق��ة ب��ه، باالضاف��ة الى طرح 
املواضيع التي سيناقش��ها الوزراء 
والتحضي��ر لها. ولفت��ت املصادر 
ال��ى ان االجتماع س��يتناول جميع 
البيئية املتعلق��ة مبنطقة  القضاي��ا 
اله��واء  تل��وث  ومنه��ا  اخللي��ج 
والتصحر والتلوث البحري وغيرها 
م��ن القضايا األخ��رى كاالنبعاثات 
الناجت��ة ع��ن الصناع��ات املختلفة 

وطرح احللول واملعاجلات.
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لال�ستف�سار الهواتف التالية:

واثنى املضح���ي على جهود 
اجلميع في االجتماع األول الذي مت 
بصورة مستعجلة مؤكدا االستمرار 
في النمط نفس���ه في مخالفة كل 
من يخالف قانون الهيئة العامة 
للبيئة دون النظر ألي اعتبارات 

سوى القانون.
م����ن جهة اخرى ي����زور مدير 
عام الهيئة العامة للبيئة د.صاح 
املضح����ي لبنان بدعوة في وزارة 
البيئة اللبنانية بهدف االجتماع مع 
عدد من املسؤولني واالطاع على 
التجارب اللبنانية الناجمة في مجال 
احملميات وإعادة التدوير لبعض 
انواع النفايات وتستمر الزيارة ملدة 

أربعة ايام تبدأ من اليوم.


