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اعداد: بداح العنزي

باستخدام طريق األرتال العسكرية.
8ـ  تكليف الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ 
 )INVENTORY( دراسة مســــحية ســــنوية

للمناطق الصناعية.
9ـ  التزام الهيئة العامة للصناعة بضرورة 
أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على إقامة 
املصنع الطالب الترخيص قبل منح موافقتها 
النهائية، حيث لوحــــظ منح الهيئة العامة 
للصناعة تراخيص لعدد من املصانع دون 
إجراء أي دراسة للمردود البيئي، وهذا األمر 
جتاوز واضح لقانون إنشاء الهيئة العامة 
للبيئــــة املعنيــــة برصد 
ومراقبــــة التلوث البيئي 

في الدولة.
10 ـ عــــدم التوطني او 
الترخيص ألي صناعات 
او  املوافقــــة  او  جديــــدة 
ألنشــــطة  التوســــعات 
قائمة في منطقة الشعيبة 
الغربيــــة الــــى ان يتــــم 
االنتهاء من دراسات املسح 
الصحي وتقييم املخاطر 

الصحية.
ثانيــــا: علــــى املــــدى 

اصدر مدير عام البلدية م.احمـــد الصبيح قرار بإعادة 
تشـــكيل جلنة لفحص ملفات ودفاتـــر التحصيل اخلاصة 
بعقود املزايدات برئاسة احمد الشريدة مدير ادارة الرقابة 
امليدانية بقطاع التفتيش والرقابة وعضوية كل من: ناصر 
احمد اخلميس، منال يوسف محمد روح الدين، فاضل عباس 
فهد تقي، ندى جاســـم حيدر علي، طالل عبدالعالي ناصر، 
محمد اسعد السيد عياد ومحمد سعيد عبداهلل املوصللي.

مادة ثانية: تختص اللجنة بفحص جميع ملفات املزايدات 
ودفاتر التحصيل اخلاصة بعقود هذه املزايدات محل التحقيق 
في القضية رقم )2009/7( حصر اموال عامة واعداد تقرير 

مالي حول جملة املبالغ محل التحقيق.
ترفع اللجنة تقريرها الى مدير عام البلدية خالل مدة ال 
تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار لتحويله الى 

االدارة القانونية.

الشريدة رئيسًا للجنة فحص ملفات ودفاتر التحصيل لعقود المزايدات

مجلس الوزراء يشكل لجنة تضم 7 جهات لتقديم تصور بإنشاء المدن الصناعية
زي�ادة األحمال والغاز الطبيع�ي بالمناطق الصناعية للتقليل من اس�تخدام الوقود األحفوري إلزام شركات القطاع النفطي بإعداد برنامج للرصد البيئي لجودة الهواء ومياه البحر

4 - اجراء دراسات املسح الصحي لقاطني 
املناطق اجلنوبية مــــن البالد وكل املناطق 

االخرى في الدولة.
5 - التحديث املســــتمر حملطات الرصد 

البيئي في املناطق الصناعية ومحيطها.
6 - على كل مصنع تركيب اجهزة رقابية 
ذاتية لقياس معدالت تراكيز امللوثات الغازية 
بصفة مستمرة وتسجيلها في سجالت خاصة 
معتمدة من الهيئة العامة للبيئة حسب ما 
جاء في الفقرة ثالثا من القرار رقم 6 لسنة 
2004 علــــى ان تكون هــــذه االنظمة حديثة 
وتربط مباشرة من خالل التقنيات احلديثة 
الى قاعــــدة البيانات مبركز الرقابة البيئية 

التابعة للهيئة.
كما تضمن التقرير متطلبات اساســــية 
للهيئة العامة للبيئة في الوقت احلالي تقدر 

تكلفتها بـ 1.350.000 دينار وهي:
1 - تركيب أنظمة رصد لالنبعاثات الغازية 
حديثة OPSIS على كل املصانع ذات احلمل 
البيئي الثقيل ملتابعتها ورصد كل االنبعاثات 
الصادرة عنها واحلــــد من ملوثاتها وحتى 

امتام عملية نقلها.
2 - مشروع املســــح البيئي التفصيلي 

املتكامل للمنشآت الصناعية للكويت.
وأصــــدر املجلــــس قراره رقــــم 2/52، 5 

التالي:
ـ تشــــكيل جلنة تضم في عضويتها كال 
من: )الهيئة العامــــة للبيئة، الهيئة العامة 
للصناعــــة، وزارة الكهربــــاء واملاء، وزارة 
الصحة، وزارة االشغال العامة، بلدية الكويت، 
جلنة متابعة القرارات االمنية( لتتولى تقدمي 
تصور بشأن انشاء املدن الصناعية اجلديدة، 
وموافاة مجلس الــــوزراء بهذه التصورات 

خالل شهرين.
ـ تكليف كل مــــن: وزارة املالية، الهيئة 
العامــــة للبيئة، الهيئة العامــــة للصناعة، 
وبلدية الكويت بتطبيق ومتابعة التوصيات 
الواردة بالتقرير املقــــدم من الهيئة العامة 
للبيئة وموافاة مجلس الوزراء باخلطوات 
التنفيذية املطلوبة لتفعيل تلك التوصيات 

خالل شهرين.

املتوسط )1 ـ 5 سنوات(:
1 ـ تخصيص منطقة الشــــعيبة الغربية 

للصناعات اخلفيفة واملتوسطة.
2 ـ إلزام املنشآت الصناعية بالتعاقد مع 
املكاتب االستشارية البيئية لتقدمي تقارير 

معتمدة عن انبعاثاتها الشهرية.
3ـ  إنشاء الصندوق الوطني لدعم االلتزام 

البيئي.
4 ـ االلتزام الكامل باالشتراطات احملددة 
من الهيئة العامة للبيئة بخصوص مدينة 

صباح األحمد السكنية.
5 ـ تأهيــــل مردم مينــــاء عبداهلل بهدف 
الســــيطرة على االنبعاثــــات التي قد تنتج 

عنه.
6 ـ تقييــــم الوضع البيئي الراهن لباقي 
املصانع في منطقة الشعيبة الغربية التي لم 
جتر عليها دراسات مردود بيئي أو أجريت 
عليها هذه الدراسات منذ 4 سنوات أي قبل 
عام 2006 وذلك بواسطة املكاتب االستشارية 
احمللية املصنفة من قبل الهيئة العامة للبيئة 

لهذا الغرض.
7ـ  تكليف الهيئة العامة للصناعة بإعداد 
خطة لــــإدارة البيئيــــة املتكاملة للمناطق 

الصناعية.
8 - تلتزم كل شــــركات القطاع النفطي 
بإعداد برامج للرصد الدوري البيئي جلودة 
الهواء ومياه البحر واملياه اجلوفية والتربة 
ومستويات الضوضاء في مناطق املنشآت 
القائمة واملشاريع التنموية اجلاري تنفيذها، 
وتركيب اجهزة رصد للرقابة البيئية وتنفيذ 
هذه البرامج وربطها مبركز الرقابة البيئية 

بالهيئة العامة للبيئة.
ثالثا: على املدى البعيد 1 - 10 سنوات:

1 - انشــــاء مــــدن صناعيــــة حدوديــــة 
متكاملة.

2 - عمل دراســــة شاملة لتأثير خطوط 
الضغــــط العالــــي علــــى ملوثــــات الهواء 

اجلوي.
3 - زيادة االحمــــال الكهربائية والغاز 
الطبيعي باملناطــــق الصناعية للتقليل من 

استخدام الوقود االحفوري.

من االنبعاثات التي متكنه من االســــتمرار 
بالعمل وحلني نقله.

 )B 4 ـ تقوم املصانع الواردة في )الفئة
والبالغ عددها 19 مصنعا بتصحيح أوضاعها 
البيئية عن طريق احلد من االنبعاثات وااللتزام 
الكامل باملعايير واالشتراطات البيئية خالل 
فترة ال تتعدى 3 أشــــهر والتعاقد مع احد 
املكاتب االستشــــارية البيئية املصنفة لهذا 
العمل بتقييم الوضع البيئي الراهن للمصنع 
وتقدمي تقريــــر تفصيلي بأفضل اإلجراءات 
للحد من االنبعاثات، وإذا لم يلتزم املصنع 

بتلك اإلجراءات يتم إغالقه 
على الفور.

5 ـ عــــدم توطــــني أي 
صناعــــات جديــــدة غير 
صديقة للبيئة في منطقة 

الشعيبة الغربية.
ـ تشــــجير املنطقة   6
العازلة بني ضاحية علي 
الســــالم ومنطقة  صباح 

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

العامة للبيئة بشأن الوضع البيئي للمنطقة 
اجلنوبية في الكويت املتضمن جهود الهيئة 
العامة للبيئة لتقليــــل االنبعاثات الناجتة 
عن منشآت القطاع النفطي في تلك املنطقة، 
وكذلك جهود الهيئة النشــــاء مركز متطور 
للمعلومات البيئية للكويت لغرض الرقابة 
اللحظية واملستمرة على جميع االنبعاثات في 
املنطقة اجلنوبية واحلد من االنبعاثات التي 
قد تؤثر على محيط هذه املناطق اضافة الى 
اعتماد استراتيجية لالدارة البيئية املتكاملة 
للمناطق الصناعية في جنوب الكويت، كما 
تضمن التقرير توصيات الهيئة وذلك بحسب 

اآلتي:
أوال: على املدى القصير )1 ـ 2 سنة(:

1 - اعادة توطني عدد ستة مصانع عاملة 
مبنطقة الشعبية في مناطق صناعية جديدة 
وجميعهــــا من الفئــــة A ذات احلمل البيئي 

الثقيل.
2ـ  تشكيل جلنة عاجلة من وزارة الصحة 
والهيئة العامة للصناعــــة وبلدية الكويت 
وجلنة متابعة القرارات األمنية في مجلس 
الوزراء خالل فترة 3 أشهر للقيام مبا يلي:

ـ اقتــــراح واعتماد املنطقــــة الصناعية 
البلدية.

ـ تقديــــر تكلفة تنفيذ البنيــــة التحتية 
للمنطقة املقترح نقل املصانع إليها.
ـ آلية نقل املصانع املقترح نقلها.

ـ املتابعة واإلشراف على تنفيذ واستكمال 
املنطقــــة الصناعية بعد اعتمــــاد املوازنات 
املطلوبة، على ان يتم ذلك في موعد أقصاه 

سنة من تاريخ القرار.
ـ دراســــة تقييم بيئــــي للموقع املقترح 

وتأثيراته البيئية على املنطقة احمليطة.
 )A 3ـ  متنح املصانع املذكورة أعاله )الفئة
فترة سماح ال تتعدى 3 أشهر يقوم خاللها 
املصنع بااللتزام الكامل باملعايير واالشتراطات 
البيئية، كما يقوم بالتعاقد مع احد املكاتب 
االستشــــارية البيئية والتي صنفت للقيام 
بهــــذه األعمال من قبل الهيئة العامة للبيئة 
لتقييم الوضع البيئي الراهن للمصنع وتقدمي 
تقرير فني تفصيلي بأفضل اإلجراءات للحد 

عدم اكتمال النصاب طير اجللسة العادية 
للمجلس البلدي املقررة امس حيث لم يحضر 
اجللسة ســــوى 7 أعضاء مما حدى بنائب 
رئيس املجلس البلدي شــــايع الشايع الى 
رفع اجللسة ملدة نصف ساعة، ثم رفعها بعد 
االعالن عن عقدها بعد اســــبوعني لتصادف 

15 من الشهر اجلاري.
من جانب آخر فقد كان مقررا ان يناقش 
املجلس خالل اجللسة تقرير الهيئة العامة 
للبيئة حول حتسني الوضع البيئي للمنطقة 
اجلنوبية من البــــالد، حيث اصدر املجلس 
قراره بتشكيل جلنة تضم 7 جهات لتقدمي 

تصور بشأن انشاء املدن الصناعية.
وفيما يلي التفاصيل اخلاصة بالتقرير: 
اطلــــع مجلس الــــوزراء فــــي اجتماعه رقم 
)2010/3( املنعقــــد  بتاريخ 2010/1/10 على 
الواردة مبحضر االجتماع رقم  التوصيات 
)14 ـ 2009/2( للجنة الشؤون االقتصادية 
املنعقــــد بتاريــــخ 2009/12/31، وبناء على 
قرار مجلس الوزراء رقم )1091( املتخذ في 
اجتماعه رقم )67ـ  2009/2( املنعقد بتاريخ 
2009/12/13 القاضي بـ »العلم مبا ورد بتقرير 
الهيئة العامة للبيئة حول حتسني الوضع 
البيئي في املنطقة اجلنوبية، واشاد باجلهود 
الطيبة التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة 
بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، وقرر 
تكليف جلنة الشــــؤون االقتصادية باتخاذ 
جميع اخلطوات واالجراءات الالزمة لتنفيذ 
التوصيات الواردة في التقرير وتوفير جميع 
متطلباتها، مبــــا يؤدي الى حتقيق املعادلة 
بــــني متطلبات احلفاظ  والتوازن املطلوب 
علــــى البيئة وحمايتها ومبــــا ال يؤثر على 
عجلة التنمية وتنفيذ املشروعات التنموية 
التي تنوي احلكومة تنفيذها ضمن برنامج 
عملها وخطة التنمية اخلمسية«، كما اطلع 
املجلس على التوصية الواردة ضمن محضر 
االجتماع رقم )14ـ  2009/2( للجنة الشؤون 
االقتصادية املنعقد بتاريخ 2009/12/31 بشأن 
املوضوع املشــــار اليه اعاله، وبهذا الصدد 
اطلع املجلس على التقرير املقدم من الهيئة 

النصاب طّير جلسة البلدي إلى 15 الجاري

)محمد ماهر(شايع الشايع خالل ترؤسه اجللسة وحديث مع مهلهل اخلالد وم.أسامة الدعيج

حضور الجلسة
 ٭شايع الشايع
 ٭محمد املفرج
 ٭مهلهل اخلالد

 ٭عبدالكرمي السليم
 ٭عبداهلل العنزي

 ٭منى بورسلي
 ٭موسى الصراف
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