
البلدي
المجلس

الجمعة
6  اغسطس 2010

13
اعداد: بداح العنزي

أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في 
رده على اقتراح العضو عبداهلل العنزي بشأن 
نقل مواقع مزارع الدواجن احمليطة باجلهراء 
الى جوار مزارع الدواجن على طريق الساملي، 
ان هذا االقت���راح ال يدخل ضمن اختصاصات 

البلدية.

نقل مزارع الدواجن 
ليس من اختصاص البلدية

البلدية: ال إغالق للمحالت التجارية دون محضر إثبات مخالفة
حددت البلدي����ة الضوابط املتعلقة باصدار قرارات غلق 
احمل����ات، واوضح مدير عام البلدي����ة م.أحمد الصبيح في 

قرار بهذا اخلصوص:
م�ادة اول�ي:  يتم التقيد بالضواب����ط التالية عند اصدار 

قرارات غلق احملات:
ال غلق دون حترير محضر اثبات مخالفة.

ان يكون الغلق تطبيقا لنص مباشر يستوجب الغلق.
في حالة عدم وجود نص مباشر كما هو احلال في لوائح 
االعانات والنظافة واستغال الساحات يتم حترير محضر 
اثب����ات املخالفة مع اعطاء انذار او اخذ تعهد كتابي بتفادي 

اسباب املخالفة.
في حالة املخالفة للشروط العامة او اخلاصة التي يجب 

توافره����ا باحملات يتم حترير اثبات املخالفة واعطاء مهلة 
كتابية محددة الستيفاء الشروط غير املتوفرة او االضافية 
التي تعطى له مبوجب محضر تفتيش مع مراعاة ان تكون 
مدة املهلة للتنفيذ مناسبة حسب الشروط املطلوب استيفاؤها، 
ويجوز وقف النشاط في حالة جتاوز املدة املطلوبة الستيفاء 

هذه الشروط عن اسبوع.
في حالة جتاوز مدة املهلة املمنوحة دون تافي اسباب 
املخالفة من دون اعذار مقبولة يتم اصدار قرار غلق احملل مع 
حترير محضر اثبات املخالفة لعدم تنفيذ الشروط في املدة 

احملددة، ويرفق محضر التفتيش وكتاب منح املهلة.
مادة ثانية: عند تنفيذ قرار الغلق تتبع االجراءات االحتياطية 
التالية: التأكد من ان النش����اط الذي مي����ارس باحملل عائد 

للمخالف احملرر باسمه اثبات املخالفة او لصاحب الترخيص 
او ملن على كفالته.

منح مهلة زمنية محددة حسب طبيعة املنشأة الصادر 
بش����أنها قرار الغلق لتأمينها ال تتجاوز 48 ساعة في حدها 
االقصى التخاذ االج����راءات الازمة لتأمينه����ا على النحو 

التالي:
اخاء جميع املواد القابلة للتلف من غير املواد موضوع 
املخالف����ة املتحفظ عليها مبوج����ب محضر ضبط على ذمة 
القضي����ة في حالة عدم رغبة املخال����ف في اتافها مبحض 

ارادته بالتوقيع على اقرار االتاف.
اخاء جميع املواد القابلة لاشتعال واي كيماويات قابلة 

للتفاعل الذاتي او التحلل او التسامي.

تأمني التيار الكهربائي باملوقع او قطعه عن االقسام ذات 
االهمية وتأمني جميع الوثائق واملستندات او اخاؤها.

غلق محابس  املياه.
تأمني غلق املنافذ والفتحات ايا كان نوعها.

التوقيع على تعهد بتأمني احلراس����ة على املنشأة وعدم 
مسؤولية البلدية عن اي مخاطر تنتج عن عدم اتخاذ جميع 

االحتياطات الازمة لتأمني املنشأة.
م�ادة ثالثة: على جميع طالب����ي غلق احملات واملفوضني 
بتوقيع الق����رارات الصادرة بغلقها والقائمني على تنفيذها 
مراعاة التقيد بتنفيذ الضوابط والشروط الواردة باملادتني 

االولى والثانية من هذا القرار.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

منح 48 ساعة التخاذ اإلجراءات الالزمة لإلخالء

م.أحمد الصبيح

العنزي: التسرب النفطي لشاطئ أبوحليفة وسواحل 
المنطقة الجنوبية كارثة تهدد البيئة وحياة المواطنين

الجسار يدعو إلى عدم تخصيص أي استعماالت 
خدمية في منطقة التخزين بالعارضية 

دعا عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي إلى التعامل 
بسرعة شديدة مع الكارثة البيئية التي تعرض لها شاطئ 
أبوحليفة وسواحل املنطقة اجلنوبية جراء تسرب كميات 
كبيرة من النفط، من اح���دى ناق���������ات النف����ط اثناء 
قيامها بعمليات الش���حن والتفريغ هن������اك، للتقلي����ل 
من آثار هذا التس���رب على الش���واطئ الكويتية وحتى ال 
يخرج الوضع عن نطاق الس���يطرة، واصفا احلادث بأنه 
ينطوي على خطورة كبيرة على البيئة الكويتية وحياة 

املواطنني.
وطالب العنزي اجلهات املسؤولة بسرعة محاصرة بقع 
النفط املتسرب وشفطه من املياه، اضافة الى تنظيف رمال 
الشاطئ من امللوثات الناجتة عن هذا التسرب أو إبداله في 
فترة زمنية قصيرة، مستغربا من تكرار حوادث التسربات 
النفطية من املصافي النفطية بصفة دائمة على الرغم من 
صرف مايني الدنانير في سبيل ضمان عدم تلويث املصافي 

النفطية للبيئة.
وقال ان كارثة التسرب النفطي الذي عم سواحل املنطقة 
اجلنوبية يدل على انعدام الدراية العلمية مبخاطر التسربات 

النفطية على البيئة والكائنات البحرية، ومدى تأثيره 
على البيئة البحرية ومحطات حتلية املياه والسواحل، 
محذرا من ان هذا التسرب النفطي من املمكن ان يقترب 
من محطات حتلية مياه الش���رب وقد يعرض إمدادات 
املياه ملخاطر التلوث، مما س���يؤدي الى إمداد املناطق 

السكنية مبياه شرب ملوثة.
وأضاف انه يجب على املسؤولني التوقف طويا عند 
هذا احلادث ودراسة أسبابه جيدا، ومحاسبة املقصرين 
واملتسببني في هذه احلوادث سواء كان ذلك ناجتا عن 
إهمال أو ناجتا عن ع���دم كفاءة وعدم اتخاذ القرارات 

الفنية الصحيحة.
وتساءل العنزي عن مئات املايني التي صرفت حلماية 
البيئة واحلد م���ن التلوث، األمر الذي يوجب التحقق 
من أوجه صرف املناقصات الضخمة التي يعلن عنها 
بصفة دائمة لصيانة املصافي وتطبيق االش���تراطات 
البيئية فيها، وحصر هذه املناقصات والتأكد من أوجه 
صرفها، خصوصا في ظل استمرار التلوث والكوارث 

البيئية املتتالية.

مس���تقبا في حال مت تشييد املباني 
املرتقبة في املنطقة املذكورة، مؤكدا 
ان االيام س���تثبت ما كنت أقوله من 
مخاوف »وإذا ف���ات الفوت ما ينفع 

الصوت«.
ولف���ت الى ان���ه يتمن���ى أال يتم 
تخصيص أي استعماالت ذات طابع 
خدمي في املنطقة املذك��������ورة، وهذا 
ما س���تراعيه البلدية في ردها على 
االقتراح املوجه حول املنطقة، موضحا 
ان خطأ اعضاء املجلس السابق انهم 
وافقوا لتلك اجلهات دون حتديد فترة 
زمنية واضحة للبناء، وهذا يعني ان 

القرار نافذ بحكم قرار املجلس.
وأش���ار الى انه يتمنى من مدير 
عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح ان 
تكون هناك مناطق عديدة لاستعماالت 
احلكومية مستقبا لتحد مما سيقع 
مس���تقبا من ازدحام���ات مرورية 
جراء التخصيص اخلاطئ ملثل هذه 
االس���تعماالت ذات الطاب���ع اخلاص 
واحلكومي والتي سيتحمل تبعاتها 

املواطن.

والرابية وحتى جليب الشيوخ.
وبني اجلسار انه خرج الى املوقع 
املقص���ود ف���ي منطق���ة العارضية 
التخزينية مبعي���ة جميع الصحف 
الكويتية اليومية والقنوات الرسمية 
في الكويت، وحذر مرارا وتكرارا من 
الكارثة التي ستحل باملناطق املجاورة 

اس���تغرب عضو املجلس البلدي 
م.جسار اجلسار رفض البلدية مقترحه 
بشأن الغاء التراخيص التي صدرت 
لها موافقات خال فترات زمنية محددة 
والتي يتم االلتزام ببنائها خال تلك 
التخزين مبنطقة  الفترة في منطقة 
العارضية، الس���يما ان هناك منطقة 
غرب طريق الدائري السابع تختص 
التخصي���ص احلكومية  مبتطلبات 
املس���تقبلية وتقع ضمن الدراس���ة 

اخلاصة للمنطقة االقليمية الثالثة.
وأوضح اجلس���ار ف���ي تصريح 
صحاف���ي امس انه ح���ذر من تفاقم 
املشاكل في محيط املناطق املجاورة 
العارضية،  ف���ي  التخزين  ملنطق���ة 
خصوصا بع���د ان يتم التخصيص 
ألكثر من جه���ة حكومية أو خاصة، 
وهذا ما يؤدي ال���ى ازدحام مروري 
شديد في املستقبل، مشيرا الى انه ال 
توجد مخططات مستقبلية لدى البلدية 
كي تعرف ان هناك مش���كلة مرورية 
بحتة ستقع في املناطق املجاورة مثل 
العارضية السكنية والرحاب واشبيلية 

حّذر من خطورة وصول بقعة التلوث إلى محطات تحلية مياه الشرب

م.جسار اجلسار

م.عبداهلل العنزي


