
الجمعة  30  ابريل 2010   17محليات
يعقد الخميس المقبل وسيشهد قرارات تصدر للمرة األولى

لقطة جوية خالل جولة املضحي ألحد األحواض النفطية

..وخالل جولة قام بها على منت طائرة عسكرية في املنطقة املشتركة في الوفرة

استزراع الروبيان

جسر جابر

التلوث المروري

إقرار الكوادر

حول عدم موافقته على استزراع الروبيان في جون 
الكويت قال د.صالح املضحي إن الهيئة لن توافق ابدا 
على ذلك، ألن وضع اجلون ال يسمح حيث سيصبح 
عرضة للتلوث مش���يرا الى انه اعطى للهيئة العامة 
للزراعة والثروة الس���مكية حلوال بديلة باالستزراع 
خارج تلك املنطقة التي تض���م عددا كبيرا من مربي 
الروبيان ومن املمكن نقل عملية االستزراع إلى جنوب 

البالد في اخليران مثال.

الهيئة تنظر في مصانع الشويخ 
وعشيرج وكذلك أمغرة وغيرها.

وأكد املضحي ان الهيئة تراقب 
أيضا القطاع النفطي في املنطقة 
اجلنوبية، مشيرا الى جولة جوية 
قام بها صباح امس على منت طائرة 
عسكرية في املنطقة املشتركة في 
الوفرة بهدف رفع تقارير للمجلس 
األعلى عن القطاع النفطي في تلك 

املنطقة.
وعن مركز الرقابة البيئية في 
الشعيبة الغربية قال املضحي انه 
سيبدأ العمل خالل فترة قصيرة 
بعد تسلمه من »الصناعة« وتعيني 

م.عبدالوهاب السيد رئيسا له.

جديدة من قبل الهيئة بشكل عام، 
الفتا الى ان املصانع القدمية التي 
ليست لديها دراسات مردود بيئي 
متت مطالبتها بدراسة مردود بيئي 

ليتم تقييم عملها حاليا.
وع���ن عمليات التفتيش على 
املناطق الصناعية لفت  مختلف 
املضحي الى انها كثيرة وإمكانيات 
الهيئة محدودة إال انها تعمل على 
عدد من احلمالت وتشكل الفرق 
وتس���تجيب في الوقت نفس���ه 
للش���كاوى الصادرة ع���ن أفراد 
الى توصيات  املجتمع، مش���يرا 
صدرت إلغالق مصنع في أمغرة 
وآخ���ر في الري، مش���يرا إلى ان 

التفتيشية ورصد املخالفات ألن 
تطبيق القانون في األمور البيئية 
تقابله صحة اإلنسان ومن دون ان 
يؤثر ذلك على التنمية اإليجابية 
التي ال تتحقق إال بااللتزام الكلي 
بالقوانني وكل ما عدا ذلك تنمية 

سلبية ال يحتاج إليها البلد.

توطين الصناعات

وح���ول توط���ني ع���دد م���ن 
الصناعات اجلدي���دة في منطقة 
الشعيبة الغربية أكد املضحي ان 
قرار مجلس الوزراء بعدم التوطني 
ساري املفعول ولم يتم التوقيع 
على توطني أي منشأة صناعية 

مينحها صالحي���ات أكبر إلدارة 
الوضع البيئي وحتدث املضحي 
عن قرارات املجلس األعلى للبيئة 
في اجتماعه السابق التي تختص 
بالنقل الفوري للتل اإلس���منتي 
املوجود على مقربة من منطقة علي 
صباح السالم والذي تعمل الهيئة 
العامة للصناعة حاليا على إيجاد 
مكان بديل له ليتم نقله باإلضافة 
إلى منشأة أخرى كان املجلس قد 

أوصى بنقلها أيضا.
وشدد املضحي على ان الهدف 
األساسي من اإلغالق للمصانع هو 
فرض هيبة القانون، مشيرا الى 
ان الهيئة ستس���تمر بإجراءاتها 

التراخيص من اختصاص الهيئة 
العام���ة للصناعة ولكنه يصبح 
نافذا في حال صدر عن املجلس 
األعلى للبيئ���ة، مؤكدا ان الهيئة 
عملت بأقصى ما يس���مح لها به 
القانون، مشددا على ان اإلغالق 
ملدة أسبوع لم تكن خيارا محددا 
على أسس فنية بل قانونية وفقا 
ملا ينص عليه قانون إنشاء الهيئة 
العامة للبيئة الذي يقضي صراحة 
الهيئ���ة بإيقاف عمل  بصالحية 
املصنع ألسبوع على األكثر وإضافة 
أسبوع آخر في حال عدم االلتزام، 
متمنيا ان يتم إقرار القانون اجلديد 
للهيئة بأس���رع وقت ممكن مما 

دارين العلي
من املتوقع ان يكون اجتماع 
املجلس األعلى للبيئة الذي يعقد 
اخلميس املقبل من أبرز االجتماعات 
وأضخمها، حيث سيش���هد إقرار 
عدة توصيات تصدر للمرة األولى 
منذ تاريخ إنش���اء الهيئة العامة 
للبيئة من بينها سحب تراخيص 
منشأتني صناعيتني وتكرار اإلغالق 
ألسبوع آخر ل� 4 مصانع في منطقة 

الشعيبة الغربية.
االجتماع الثالث للمجلس الذي 
يعقد في غضون 3 أش���هر بطلب 
من النائب األول لس���مو رئيس 
الدفاع  ال���وزراء وزي���ر  مجلس 
ورئيس املجل���س األعلى للبيئة 
الش���يخ جابر املبارك أعلن عنه 
مدير عام الهيئ���ة العامة للبيئة 
د.ص���الح املضحي خالل املؤمتر 
الصحافي ال���ذي عقده امس في 
الهيئة بحضور مدير ادارة البيئة 
الصناعية م.محمد العنزي، وأكد 
املضحي ان االجتماع سينظر في 
التوصيات التي سيرفعها مجلس 
الذي ينعقد االثنني  الهيئة  إدارة 
املقبل حول نتائج املرحلة الثانية 
من التفتيش على مصانع الشعيبة 
الغربية والتي أفضت إلى رصد 38 
مصنعا مخالفا سترفع توصية 
بإغالق احدها وإنذار وتوقيع أوامر 

صلح مع البقية.
ولفت الى ان االجتماع سيشهد 
أيضا إقرار توصيات »البيئة« فيما 
خص متابعة التزام املصانع ال� 12 
التي مت إغالقها لفترات متباينة 
خالل املرحلة األولى من التفتيش 
حيث تبني عدم التزام 4 مصانع 
مت���ت التوصية بإع���ادة إغالقها 
ألس���بوع إضافي على ان يكون 
األسبوع األخير بحيث ستكون 
معرضة في حال ع���دم التزامها 
مجددا لإلغ���الق النهائي من قبل 
احملكمة الكلية، مشيرا إلى مصنعني 
آخرين س���تتم التوصية بسحب 
التراخيص منهما وإيقافهما عن 

العمل نهائيا.

سحب التراخيص

وأوضح املضحي ان س���حب 

 أكد د.صالح المضحي أنه ل���ن تتم الموافقة على 
إنشاء جسر جابر إال بعد اس���تكمال جميع دراسات 

المردود البيئي والتأكد من حجم تأثيره بيئيا.
واشار الى انه في حال بدأ إنشاؤه من جسر الغزالي 
فإنه سيؤدي الى ضرر كبير في البيئة البحرية اما في 
حال انطالقه من الدائري األول فإن تأثيراته ستكون 

اقل ضررا.

حول التلوث املروري اوض���ح أن الهيئة خاطبت 
وزارة الداخلي���ة مرارا معربا عن تأكيده أن للمجلس 
األعلى للمرور بدائل ميكن في حال تطبيقها تخفيف 
العبء البيئي وخصوصا في اوقات الذروة حيث تثبت 
محطات رصد الهيئة ارتفاعا في نسبة غاز ثاني اكسيد 

الكربون في اجلو في اوقات الذروة.

اعتبر املضحي أن اقرار الكوادر ومساواة موظفي 
»البيئة« مبوظفي »الصناعة« من ش���أنه أن يحد من 
التس���رب الوظيفي في الهيئة بل من شأنه ان يشكل 
عامل جذب للكوادر واصحاب اخلبرات شاكرا النائب 
األول على اجلهود التي قام بها في سبيل اقرار الكادر 

الوظيفي للهيئة.

اللجنة التطوعية لضاحية علي صباح السالم: مصرون 
على تطبيق اإلضراب في مدارس المنطقة 2 و3 مايو

كشفت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم 
في بيان صحافي عن عزمها االس���تمرار في تطبيق االضراب 
الذي دعت اليه االس���بوع املاضي حتت شعار »ال تعليم بدون 
صحة« وذلك بالتوقف عن الدراس���ة في ضاحية علي صباح 
السالم )ام الهيمان( يومي االحد واالثنني املقبلني، وان هذا العمل 
االحتجاجي باالضراب عن الدراسة بعد التجاهل املرير لقضية 
حتديد مصير حياة 45 الف نس���مة يقطن���ون هذه الضاحية 
املنكوبة )ام الهيمان( بسبب التلوث القاتل الذي يفتك بحياة 
اهالي واطفال ام الهيمان، بل ويفكك اسر كانت حتلم بالعيش 
الهان���ئ وان تتنفس هواء نظيفا وان يعيش اطفالهم في امان 
بدال من املوت البطيء بأيدي أناس ال هم لهم اال الكسب املادي 
ولو على حس���اب دماء اهالي ام الهيمان، واشارت اللجنة في 
بيانها ان هذه اخلطوة تأتي احتجاجا على ما اسمته بالتخاذل 
احلكومي والتواطؤ النيابي وذلك بعد االحباط الكبير الذي ملسه 
اهالي ام الهيمان من تعامل اجلانب احلكومي مع هذه الكارثة 

الصحية واالنسانية التي سيذهب ضحيتها 45 الف نسمة.
وتابعت: منذ تس���ع س���نوات واهالي ضاحية علي صباح 
السالم )ام الهيمان( يتجرعون اطنانا من السموم التي تلقي بها 
املصانع في صدور اهالينا واطفالنا، تسع سنوات واخلطر يزداد 
يوم���ا بعد يوم، واملصانع التي حتيط بالضاحية يزيد عددها 
بال ضوابط فيزيد ما تلقيه من مئات من امللوثات والس���موم 
العالقة في س���ماء الضاحية )ام الهيمان(، فيتنفسه اطفالنا، 
واحصائيات حاالت الربو واحلساسية واالمراض اجللدية بل 
والسرطان تظهر ان االمر اصبح خارج السيطرة، وقد اصبحت 
املنطق���ة ال آدمية، فكيف نأمن فيها عل���ى اطفالنا؟ ومن اجل 
كل هذا كان حترك اللجن���ة لدق ناقوس اخلطر حتى يصحو 
النائم، وينتبه الغافل، وليعلم من ال يعلم وليسمع من في اذنه 
صمم، اننا نعيش هنا في كابوس، املصانع من خلفنا، وابراج 
الضغط العالي من امامنا، فأصبحنا بني فكي رحى، فسكوتنا 
يعني هالك صحة اطفالنا وتش���وه اجنة قادمة، لذا طرقنا كل 

االبواب وحتملنا مصاعب ومش���اق لكن بال مجيب، حكومة ال 
تسمعنا وال ترانا، ونواب خذلونا بعد الوعود والعهود )ايام 
االنتخابات( وان اخللل الرئيس���ي في الهيئة العامة للصناعة 
والتي ال يهمها الضاحية وال س���كانها وهي الهيئة ذات النفوذ 
االقوى عل���ى اصحاب املصانع وبامكانهم س���حب تراخيص 
املصانع املخالفة لو ارادوا انقاذ حياة 45 الف نس���مة، لذا كان 
قرارنا بعمل احتجاجي يضع قضيتنا داخل اطارها الصحيح 

من االهتمام فكانت دعوتنا الى االضراب.
وج���اء في البيان ان حت���ركات الس���لطة التنفيذية كانت 
ومازالت عبارة عن اجراءات ورقية تبدأ بتشكيل اللجان وتنتهي 
بالتوصيات وعلى صفحات اجلرائد دون ان حتسن من وضع 
الضرر الذي يقع علينا نتيجة استنشاقنا لهواء مليء بامللوثات 

الكيميائية اخلطرة.
وأوضحت اللجنة ان هذه املعاناة ستكون الالعب الرئيسي 
المور لم نكن نفضلها لكننا وجدنا اليوم انفسنا مرغمني على 
ما نكره لقناعتنا بأنها بصيص االمل الذي سيكون معه احلل 
في ظل التخاذل احلكوم���ي والتواطؤ من قبل اعضاء مجلس 
االمة وحتديدا نواب الدائ���رة ال� 5 الذين لم يوفوا مبا وقعت 
عليه اميانهم بالعهد وامليثاق الذي وقعوا عليه في مايو 2009، 
وكذلك النواب الذين وعدونا باستجواب رئيس مجلس الوزراء 
خ���الل 60 يوما من تاريخ 21 اكتوب���ر 2009، فنرجو منهم ان 
تكون لديهم الش���جاعة بأن يعيدوا ملف اس���تجواب مجلس 
الوزراء الى اهالي ضاحية علي صباح الس���الم بعد ان اصبح 
يقينا لدينا عدم مصداقيتهم حلل قضية التلوث البيئي وعدم 
قدرتهم على اس���تجواب رئيس مجلس ال���وزراء، لذلك ندعو 
جميع اهالي منطقة ضاحية علي صباح السالم للمشاركة في 
رفع شعار »ال تعليم بدون صحة« وذلك بتطبيق هذا الشعار 
الى التوقف عن الدراس���ة ليوم���ني متتاليني 2 و3 مايو املقبل 
احتجاجا على التخاذل احلكومي والتواطؤ النيابي حلل قضية 

التلوث البيئي بشكل جذري.

العاملون في »البيئة« احتفلوا بإقرار الكادر
بحضور قيادات 
العام���ة  الهيئ���ة 
للبيئ���ة وعل���ى 
رأسهم مدير عام 
العام���ة  الهيئ���ة 
للبيئ���ة ورئيس 
االدارة  مجل���س 
د.صالح املضحي 
املوظفون  نظ���م 
صباح  احتف���اال 
مبناس���بة  امس 
اقرار الكادر املالي 
للعامل���ني تعبيرا 
ش���كرهم  ع���ن 
وتقديرهم جلهود 
املدير العام وسط 
وامتنان  فرح���ة 

جميع املوظفني.

باحثان: البيئة الكويتية تعافت من معوقات نموها
أوضح الباحثان بدائرة الزراعة في املناطق القاحلة والتخضير 
مبعهد الكويت لالبحاث العلمية س���ميحة زمان وأسعد الفارس ان 
البيئة الكويتي���ة تعافت من معوقات منوها، واكدا ان املعهد يقوم 
بجوالت في البر الكويتي لرصد التطورات في حالة الغطاء النباتي، 
ودراسة انتشار انواع النباتات، وقال الباحثان في تصريح صحافي: 
ال شك ان البيئة في الكويت بيئة صحراوية جافة، ذات مناخ حار 
في الصي���ف )معدل درجات احلرارة في ه���ذا الفصل 44.4 درجة 
مئوية( ومعتدل الى بارد نسبيا في فصل الشتاء. وينطبق عليها 
من الوصف ما ينطبق على املناطق الصحراوية اجلافة في العالم، 
حيث املطر يتس���اقط مبعدل 113 ملم في الع���ام، غير ان لصحراء 

الكويت جمالها اخلاص وسحرها املميز في أيام الربيع، وقد من اهلل 
علينا هذا العام باملطر والدفء، ولهذا عاش أهل الكويت هذه االيام 
مظاهر عرس ربيعي طبيعي رائع زاخر بش���تى ألوان اجلمال، فقد 
ازدهرت النباتات البرية، واستوت على سوقها وتفننت وتوردت، 
فتحولت الصحراء الى بساط سحري رائع يتناغم فيه اللون االصفر 
مع االرجواني واللون االخضر على مد البصر فوق الرمال والكثبان 
الرملي���ة، وعلى املرتفعات وفي اخلبرات والوديان. ومن الرائع ان 
بعض اخلبرات امتألت باملاء بع���د العاصفة املاطرة الرعدية التي 
هبت على الكويت بتاريخ 27، 28 نوفمبر 2009 مما يبشر مبخزون 

جوفي وافر من املياه.

د.صالح املضحي وبعض املوظفني خالل االحتفال

المضحي: اجتماع المجلس األعلى للبيئة سيقّر سحب تراخيص 
منشأتين صناعيتين وإعادة إغالق 4 من مصانع الشعيبة الغربية لمدة أسبوع

)كرم دياب(د.صالح املضحي خالل املؤمتر الصحافي


