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ــم انكم  ــمري: قلت  محمد الش
ــون على منطقة الشويخ  ستفتش
الصناعية فمتى وكيف سيتم ذلك 
ــآت  ــدد كبير من املنش بوجود ع

هناك؟
  لقد أعلنا عن ذلك مسبقا انه 
ستكون هناك جولة ولدينا مفهوم 
مختلف بالتفتيش بسبب عدم 
وجود تنظيـــم واضح ملنطقتي 
الشويخ والري الذي اوجد اكثر 
من ٤٤٠٠ منشأة بأنشطة مختلفة 
ســـواء املتعلقة بالســـيارات او 
صناعة احلديد واملواد الغذائية 
واملصانـــع وهذه خلطة خاطئة 
يجب التعامل معها بشكل جذري 
وموضوع التفتيش املنفرد على 
كل منشأة هو تشتيت للجهود 
وتضييع للوقت وهذا ما حصل 
فعـــال مـــع كل جهـــة حكومية 
الى تلـــك املنطقة حيث  دخلت 
نســـمع عن حمالت تفتيشـــية 
تبدأ هناك ولكنها ال تنتهي الى 
اي تقرير بسبب كمية املخالفات 
املوجودة فيها وكذلك بسبب قلة 
العنصر البشري اذ اننا بحاجة 
الــــ ٢٠٠٠ مفتش  الى مايقارب 
لتغطيتهـــا ولذلك كانت خطتنا 
فـــي الهيئة كاآلتـــي اوال طلبنا 
ممثلني من جميع اجلهات املعنية 
بالتراخيص كوزارة األشـــغال 
وهيئة الصناعة والبلدية واإلطفاء 
ووزارة الصحة بهدف تزويدنا 
بجميع التراخيص التي اعطيت 
لتلك املنطقـــة ومخطط واضح 
للقسائم الصناعية املوجودة هناك 
ولن يكون التعامل مع أصحاب 
التراخيص بل أصحاب القسائم 
حيث ان العقود التي رخصت بها 
تلك املنطقة هي قسائم صناعية 
بحجم كبير الى افراد وشركات 
وهذه الشركات قامت بتأجيرها 
بالباطن الى اشخاص وشركات 
اخرى أسســـت عليها انشـــطة 
متنوعة ما أدى الى ارتفاع عدد 
املنشآت هناك ونحن من خالل 
اخلطة ال يعنينا الـ ٤٤٠٠ منشأة 
بل الشخص الذي أجر مباشرة 
من الدولة هذه القسيمة وسيكون 
تعاملنا معه مباشرة وهو املعني 
بإزالة املخالفـــات املوجودة في 
قسيمته واال تطبق عليه قرارات 
التخصيص وهي سحب القسيمة 
الصناعية منـــه إلخالله بالعقد 

وببند املصلحة العامة.

  محطة مشرف

ــم انكم  ــري: قلت ــواف املطي   ن
ــبب في التلوث  ستخالفون املتس
البيئي جراء تعطل محطة مشرف 
ــاه الصرف  ــى اآلن مازالت مي وال
ــر فما  ــب في البح ــي تص الصح

إجراءاتكم؟ 
  آخر اجراء فيما يخص محطة 
مشرف هو االستمرار باملراقبة 
والتحليل ودراسة حجم املؤثرات، 
ولم ننف ان مياه الصرف الصحي 
اثـــرت علـــى البيئـــة البحرية 
والشـــاطئية ولكـــن تقدير هذا 
التأثير يجـــب ان يتم من خالل 
دراسة بعد وقف املصدر ونحن 
مازلنا بانتظار وزارة األشـــغال 
إليقاف املصدر الذي استمر منذ 
سنة وشهرين والذي سيستمر 
حتى شـــهر فبرايـــر املقبل وبـ 
١٥٠ الـــف متر مكعـــب من مياه 

الصـــرف الصحي يوميا ونحن 
ننتظـــر حضور خبـــراء مركز 
سيفاس البريطاني الشهر املقبل 
لالطالع على تأثيرات مشـــرف 
ومجرور الغزالي ومنطقة عشيرج 
الساحلية لدراسة حجم امللوثات 
وحجم التأثيرات وحالة البيئة 
البحرية ومن خالل هذه الدراسة 
ســـيتم اتخاذ اجراءات قانونية 
بحق املتســـبب ولن نقف عند 
هذا احلد بل سنطلب منه اعادة 
التأهيل ونؤكد ان حق البيئة لن 
يضيع في هذه القضية ولدينا من 
املستندات والتحاليل واألدلة ما 
يعزز موقفنا باملطالبة بالتعويض 

عن هذا الدمار البيئي.

  التفتيش على المصانع

ــن أهالي  ــوض املطيري م   ع
ــتم  ام الهيمان: قلتم انكم فتش
ــي املنطقة  ــى ١٥٨ مصنعا ف عل
ــم فعليا أعلنتم  اجلنوبية ولكنك
ــش ٦٠ فقط فماذا عن  عن تفتي

بقية املصانع؟
  نعم بالفعــــل متت تغطية 
جميع مصانع الشعيبة الغربية 
وميناء عبــــداهللا بالكامل والـ 
٦٠ مصنعا التي تتحدث عنها 
كانت كمرحلة اولى فقط بينما 
استمرت عمليات التفتيش وكان 
يتم رفع تقاريــــر الى مجلس 
الــــوزراء، وخالل الـ ٣ أشــــهر 
املاضية كان هناك تفتيش على 
مخازن ميناء عبداهللا وليس 
فقط املصانع بل غطينا املنطقة 

بالكامل 
   قلتم ان املصانع ذات احلمل 
الثقيل سيتم نقلها بعد ٤ اشهر 
ولكننا الى اآلن لم نلحظ نقل اي 

مصنع؟
  التوصية كانت بنقل املصانع 
خالل ســــنتني وليس ٤ أشهر 
والتوصية رفعت باملجموعة 
(أ) وتضم ٦ مصانع جار نقل 
٢ منها حتى اآلن وهي مخازن 
االســــمنت (الكلنكــــر) وقــــد 
خصصت الصناعة ارضا بديلة 
النقل  تسلمتها الشركة وجار 
حاليا، أمــــا اآلخر فهو مصنع 
األعالف وجار نقله ايضا ويبقى 

يعلم بوجــــودي هنا واذا كنت 
اليه فبلغه  تستطيع الوصول 

بأنني موجود وبانتظاره.
ــرح  ــري: ص الدوس ــر    ناص
ــهر  ــي في ش ــالح املضح د.ص
ــام املاضي بأنه  ــر من الع نوفمب
ــتنقل املصانع  خالل شهرين س
ــل البيئي الثقيل ولكن  ذات احلم

لم جند شيئا على ارض الواقع؟
  يجب تصحيح املعلومة هذا 
التصريح كان خالل شــــهرين 
وليس سنتني ومت اعتماد القرار 
في يناير العام احلالي ووضعنا 
خطة لنقل ٦ مصانع كمرحلة 
اولى، باشرنا بنقل مصنعني منها 
ومع انتهاء السنتني سيتم نقل 

املصانع الـ ٦ بالكامل.
ــع كثيرة  ــن هناك مصان   ولك
ــل ومازالت  ــا البيئي ثقي وحمله

تعمل بشكل طبيعي؟
  نعــــم املصانــــع تعمل ألنها 
الشــــروط واملعايير  استوفت 
البيئية وهي تعمل بقوة القانون 
وسبق ان اغلق عدد من املصانع 
بســــبب جتاوزهــــا ومخالفتها 
اللوائــــح البيئيــــة ولكن اعيد 
فتحها بعد ان عدلت اوضاعها 
مبا يتناسب مع املعايير البيئية 
التشغيل  وحاليا تتم عمليات 
مبراقبة مستمرة من قبل الهيئة 
واقول ان الوضع اآلن طبيعي 
جدا ومحطات الرصد تثبت ان 
معدالت امللوثات ادنى من احلدود 
املســــموح بها وليس هناك اي 
جتاوز على احلدود االسترشادية 

التي وضعتها الهيئة.

  المكاتب االستشارية

  ع.ر: أود معرفة أسس اعتماد 
املكاتب االستشارية؟

  في كل ســــنة يفتح املجال 
للتسجيل لتأهيل هذه املكاتب 
ومتر في مرحلة التدقيق على 
اوراقها ومستنداتها واخلبرات 
الفني  املوجودة فيها واجلهاز 
التابع لها ومــــدى التفاهم مع 
خبرات فنية خارج الكويت وذلك 
عبر جلنة فنية في الهيئة برئاسة 
املدير العام ومن ثم يتم اعتماد 
هذه املكاتب ومــــن ثم تخضع 

خالل فترة اعتمادها الى مراقبة 
جودة الدراســــات التي تقدمها 
سواء من حيث املردود البيئي 
او دراسات تقييم الوضع البيئي 
وهناك اجتماعات حتصل حاليا 
لتعديل بعض مواد الئحة اعتماد 
املكاتب وفق املستجدات احلالية، 
واجلدير ذكره ان اي مكتب لم 
يلتزم باشتراطات تأهيله يتم 
رفعه من قائمة املكاتب املعتمدة 
التي تبلغ حاليا ١٢ مكتبا والتي 
تتوزع وفق تصنيفني (أ) و(ب) 
واألولى لديها القدرة على دراسة 
املــــردود البيئــــي للمشــــاريع 
التنموية الكبيرة التي تتعدى 
قيمتها الـ ٢٥٠ الف دينار وحاليا 
سيتم تعديل هذه الالئحة ألن 
معظم املشاريع حاليا تتجاوز 
قيمتها ماليني الدنانير اما الفئة 
األخرى فهي مكاتب جهازها الفني 
اقل وليس لها القدرة لدراسات 
بيئية من نوع مماثل فيعهد اليها 

بدراسات بسيطة

  مصانع عشيرج

ــة  منطق ــع  مصان ــاب    أصح
ــيرج هل سيتم تعويضهم او  عش
نقل صناعاتهم الى اماكن اخرى؟

  ازالة منطقة عشــــيرج قرار 
صادر منذ ٢٠٠٣ من قبل املجلس 
األعلى ولم يتم تنفيذه بســــبب 
عدم وجــــود اراض بديلة واآلن 
مت تفعيل هــــذا القرار ومجلس 
الوزراء اقر التنفيذ الفوري ونحن 
اآلن في مرحلــــة تقييم العقود 
التابعة ألمالك الدولة في وزارة 
املالية والهيئة العامة للصناعة 
ونحــــن هنا ال نتكلــــم عن عدد 
كبير من املنشآت بل حوالي ٤٠ 
قسيمة من الصناعات واحلرف 
وبعضها صغير جدا ومت البدء في 
التنفيذ ونحن معنيون باملتابعة 
وســــنقدم تقريرا للمجلس عما 
مت اجــــراؤه في هذه املرحلة في 
اجتماعه املقبل واملهم قوله انه 
القسائم مخالفة في  ليست كل 
تلك املنطقة اذ رصدنا حوالي ٢٠ 
مخالفة ولكن نحن نقول ان ازالة 
هذه املنطقة عن الشاطئ ضرورية 
خلطورة وجود منطقة صناعية 
هناك خصوصا مبا تشكله من 
خطر على جون الكويت وبالتالي 
جاء قــــرار النقل واالزالة بهدف 
العامة  احملافظة على املصلحة 
ولكن فــــي مســــألة التعويض 
وجدنــــا ان معظم العقود تقول 
انه يحق للدولة سحب الترخيص 
للمصلحة العامــــة دون وجود 
اي تعويض وهي مرخصة حق 
انتفاع ففي حال مخالفته لبنود 
العقد او وجــــود مصلحة عامة 
يحق للدولة ســــحبه واذا فسر 
احدهم ان هذه العقود عقود اذعان 
فيحق له التقاضي ونحن جند 
اننا تأخرنا كثيرا في ازالة هذه 
املنطقة ملا لها من عبء بيئي كبير 
على جون الكويت وستتم اعادة 
تأهيل تلــــك املنطقة وحتويلها 
الى محمية او منتزه خلدمة اهل 
الكويت ووجود منطقة صناعية 
على جون الكويت نتيجة سوء 

تخطيط.
  ولكن هذه القسائم مصدر رزق 
واخلطأ ليس على اصحابها، امنا 
اجلهات التي رخصت لها وبالتالي 

املادة خالل حمالتنا التفتيشية 
الداخلية  البيئــــات  ولكن في 

لبعض املصانع.

  التشجير في أم الهيمان

ــروع تشجير    أين وصل مش
السور في منطقة ام الهيمان؟

التشجير كان    فيما يخص 
هناك قرار بتكليف جلنة متابعة 
القرارات األمنية التابعة ملجلس 
الوزراء مبتابعة األمر مع هيئة 
الزراعة وبالفعل بدأت عمليات 
التسوير وتسوية األرض للبدء 
التشــــجير خالل ٥ اشهر  في 
لزراعــــة ٣٠ الف شــــجرة من 
مختلف أنواع األشجار املناسبة 
ملناخ الكويت كمرحلة اولى ثم 
تبدأ املرحلة الثانية ابتداء من 
مارس املقبل بتنفيذ مشروع من 
قبل هيئة الزراعة إلنشاء منتزه 
وطني خلدمة اهالي ام الهيمان 

بقيمة ٥ ماليني دينار.
  هناك تقرير صدر عن وزارة 
ــى ان حاالت  ــير ال الصحة يش
ــان اكثر من  ــو في ام الهيم الرب

ألف حالة؟
  هذا التقرير مفبرك وقد أعد 
من خالل أشخاص وارسل الى 
ديوان احملاسبة، ونحن ال نتهم 
احدا ولكــــن الصحة نفت هذا 
التقرير جملة وتفصيال وليس 
له وجود في سجالتها فليس 

هناك من داع للخوف. 
  كيف ال نخاف وانا في منزلي 

٦ حاالت ربو؟
  وأنا اسكن في السرة ولدي 
٣ حاالت، فهــــذا األمر ال ميكن 

املقارنة فيه، ولو اطلعنا على 
التقرير لوجدنا انه بني ان في 
منطقة القرين ٣ حاالت فقط، 
فهــــل يصدق احــــد ان منطقة 
كالقرين ال يوجد فيها ســــوى 

٣ حاالت ربو فقط.

  ندوات توعوية

ــن اهالي ام  ــب م ــاك طل   هن
ــدوات توعوية  ــان لعقد ن الهيم
ــون من  ــن يخاف ــي الذي لألهال
ــي قد  ــة الت ــات اخلاطئ املعلوم
ــات  القياس ــن  وم ــم،  تصله

والتقارير التي تعرض عليهم؟
  سنعمل على ذلك وسيكون 
هنــــاك مركــــز توعــــوي دائم 
فــــي املنطقــــة اجلنوبية لهذه 

الغاية.
ــى خط  ــي: عل ــد العجم   فهي
امللك  باجتاه  السريع  الفحيحيل 
فهد على ميني املناطق الصناعية 
ــع ينبعث منه دخان  هناك مصن

كثيف فما وضعه؟
  تلقينا شكوى بهذا اخلصوص 
ومتت معاينته وحترير مخالفة 
واآلن نقوم باتخاذ االجراءات 

القانونية.
ــب تابع للهيئة    أال يوجد مكت
ــان بحيث  ــن ام الهيم ــب م قري
ــا اي روائح او تلوث  اذا الحظن

نبلغكم مباشرة؟
  نعم هناك مكتب في الشعيبة 
الشرقية ونقوم حاليا بتجهيز 
مكتب بالتعاون مع الصناعة 
في الشــــعيبة الغربية سيتم 
افتتاحه خــــالل فترة قصيرة 
املباشــــر مع  التواصل  بهدف 

أهالي املنطقة.

  مناظرة «الخط األخضر»

  فالح العجمي: نحن من أهالي 
ــمعنا ان جماعة  ــان وس ام الهيم
اخلط األخضر دعتكم الى مناظرة 
ولم حتضروا فهل هذا صحيح؟

  الصحيح انني انا الذي دعوت 
الى املناظرة في تصريح جلميع 
الصحف ووسائل اإلعالم وكررته 
مرة اخرى على تلفزيون «الراي» 
وعلى صفحات جريدة «األنباء» 
وهذه الدعوة تأتي لدحض جميع 
التصريحات التي يدلى بها حول 
البحــــري وغيرها من  التلوث 
التصريحــــات التي تهدد األمن 
االجتماعي داخل الدولة وفوجئت 
بأنها التفــــت على هذه الدعوة 
وقال رئيسها انه لن يحضر اال 
بوجود مدير عام الهيئة د.صالح 
املضحي ونائبــــه الكابنت علي 
حيدر وهذا شــــرطه ملناظرتي 
ولكني اقول له انا اكرر الدعوة 
وانا موظف في الهيئة واذا كنت 
تستصغرني فلتأت وتتفوق علي 
اما اذا كان طلــــب وجود مدير 
الهيئة ونائبه حب الظهور وان 
تكون مبستوى هؤالء املسؤولني 
فنحن نقول لــــك كفى متاجرة 

بالقضايا البيئية.
ــض  ــن رف ــي ان م ــذا يعن   ه
املناظرة هو رئيس اجلماعة خالد 

الهاجري وليس انت؟
  نعم انــــا اؤكد ذلــــك واكرر 
الدعوة الى املناظرة بل اكثر من 
ذلك كنت أمتنى ان أجده هنا في 
ديوانية «األنبــــاء» وهو حتما 

٤ مصانع ستنقل مع انتهاء مدة 
السنتني. 

  مادة الفورملديهايد

ــن أهالي  ــي م ــر العازم   جاب
ــادة  ــر م ــا تأثي ــان: م ام الهيم
الفورملديهايد على القاطنني في 

ام الهيمان؟
  أي مادة كيميائية تؤثر على 
صحة اإلنسان اذا تعدت احلدود 
االسترشادية وجتاوزت املعايير 
ولكن معــــدالت هذه املادة في 
الهيمان  ام  اجلو في منطقــــة 
وفــــق محطات رصــــد الهيئة 
الثالث املوجودة في املنطقة، 
ومنذ يناير املاضي حتى اآلن، 
اثبتت قراءاتها ان هذه املعدالت 
اقل بكثير من املعيار الرسمي 
للهيئة فال يجب ان يكون هناك 
خوف منها اذ لم تتجاوز احلدود 

االسترشادية.
  ولكن يقال انها تسبب الربو 
ــرطانية وضعف  واألمراض الس

الذاكرة؟
  كل مادة اذا زادت عن حدها 
ميكن ان تقتل اإلنسان، الدواء 
الطبي اذا اخذ بطريقة خاطئة 
او جرعات زائدة يؤذي اإلنسان، 
والفورملديهايد مادة سامة لكنها 
لم تتجاوز احلدود واملعايير.

ــرا صادرا  تقري هناك    ولكن 
عن الهيئة بني ارتفاع هذه املادة 

الى ٦ أضعاف املسموح به؟
  هذا الكالم غير دقيق ويجب 
التفريق بني االرتفاعات اللحظية 
واملعدالت العادية ونحن رصدنا 
بعض هذه االرتفاعات في هذه 

 م. محمد العنزي 

 دارين العلي 
  حل ضيفا على ديوانية «األنباء» التي اسـتقبلت اتصاالت عدد كبيـر من املتصلني وكان اغلبهم من 
منطقة ام الهيمان ليؤكد ان أخطاء املاضي لن تقف حجر عثرة أمام عمل ادارة «البيئة» اجلديدة التي 

اتخذت مبدأ لها وهو االعتراف باخلطأ والتقصير والعمل على تصحيحه في شتى املجاالت. 
  مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي شدد على ان حق البيئة لن 
يضيع في قضية مشـرف ولدينا من املستندات والتحاليل واألدلة التي تعزز موقف الهيئة 
باملطالبة بالتعويض عن هذا الدمار البيئي.  وكـرر دعوته لرئيس جماعة اخلط األخضر 
بإجراء مناظـرة حول القضايا البيئيـة املختلفة قائال «انا من دعـوت خالد الهاجري 
للمناظرة ولكنه التف علـى الدعوة وطلب مدير الهيئة ونائبه واتهمني بالتهرب». 

وفي معرض رده على استفسـارات املتصلني اكد ان اجلولة التفتيشية على منطقة الشويخ الصناعية 
آتية ال محالة مشـيرا الى ان التأجير بالباطن في تلك املنطقة ادى لوجود ٤٤٠٠ منشأة، الفتا الى ان 

القسائم ستسحب من اصحابها في حال إخاللهم بعقد التخصيص.
  وحول قضية املنطقة اجلنوبية أكد انه جار حاليا نقل مخزن االسمنت ومصنع األعالف منها وسيتم 
نقل ٤ مصانع اخرى خالل عام باإلضافة الى تشجير ٣٠ ألف غرسة في املنطقة الفاصلة بني ام الهيمان 
واملصانع وحتويلها الى منتزه شعبي بتنفيذ «الزراعة» عبر مشروع بقيمة ٥ ماليني دينار، مشيرا الى ندوات 
توعوية ألهالي املنطقة اجلنوبية اخلائفني من املعلومات اخلاطئة التي تصلهم عن الوضع البيئي في 
منطقتهم.  املكاتب االستشارية وجودة الهواء ومنطقة عشيرج ومحطة مشرف وعدد كبير من القضايا 

اثارها املتصلون وأجاب عنها العنزي وفيما يلي التفاصيل:

 العنزي: أخطاء الماضي لن تكون عثرة أمام عمل إدارة «البيئة» الجديدة
  ومبدؤنا االعتراف بالخطأ والتقصير والعمل على تصحيحه

 خالل رده على المتصلين في ديوانية «األنباء» وكان معظمهم من قاطني أم الهيمان 

 تقرير «الصحة» عن أعداد حاالت الربو في أم الهيمان مفبرك وليس له وجود في أي من سجالت الوزارة الرسمية

حق البيئة لن يضيع في قضية مشـرف ولدينا من المستندات والتحاليل   
واألدلة مـا يعـزز موقفنا مـن المطالبـة بالتعويض عن هـذا الدمـار البيئي 

التأجيـر بالباطن في الشـويخ الصناعية أدى إلى وجود ٤٤٠٠ منشـأة   
وستسـحب القسـائم مـن أصحابها في حـال إخاللهـم بعقـد التخصيص

 سحب عينات من مياه البحر ملتابعة نتائج مشكلة مشرف  (حسن حسيني)  م. محمد العنزي متحدثا للزميلة دارين العلي 
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هي التي يجب ان حتاسب؟ 
  نحن نتمنى ان يكون هناك 
بديل لتلك املصانع والقرار اتخذ 
منذ ٢٠٠٣ بشــــرط وجود بديل 
ولكن األمر تأخر كثيرا ويجب 
وضع حــــد للعبء البيئي الذي 
حتدثه تلك املصانع على جون 

الكويت.
ــات    ولكن الم يتم اجراء دراس
ــن قبل البيئة قبل  مردود بيئي م

اجناز تلك املصانع؟ 
  بلــــى ولكــــن معظــــم هذه 
الصناعات قد خالفت االشتراطات 
اذ انها كانت مرخصة فقط لصيانة 
السفن الصغيرة او القالليف ولكن 
توسعت وباتت مخازن ثم مصانع 
وتخزين لزيوت وبطاريات ومواد 
صناعية ثقيلة وكله بسبب غياب 
الرقابة ونحن كهيئة عامة للبيئة 
مساءلني بسبب هذا الغياب في 
الفتــــرة املاضيــــة ولكن اخطاء 
املاضي لن تقف حجر عثرة في 
البيئية اجلديدة  االدارة  عمــــل 
وهذا مبدأنا األساسي سنعترف 
باخلطــــأ والتقصيــــر ولكن لن 
نرضخ للخطأ وسنصححه في 

مختلف املجاالت.
ــروعكم    هادي عبداهللا: ما مش

املستقبلي ألم الهيمان؟
  بداية انا سعيد جدا ألن معظم 
االتصاالت تأتي من ام الهيمان 
فهذا دليل على ان هناك تضخيما 
لقضيتكم من اشخاص لم يتحروا 
اما مشــــروعنا  الدقة في نقلها 
املســــتقبلي فنحن ننفذ قرارات 
مجلس الوزراء بشــــكل حرفي 
وكامل مثل اغالق املصانع غير 
امللتزمة باالشــــتراطات البيئية 
ومراقبة هذه املصانع بشــــكل 
مستمر ونقل عدد من املصانع ذات 
احلمل البيئي الثقيل هذا اضافة 
الى عمل التشجير كمرحلة اولى 
من مشروع انشاء منتزه اضافة 
الى تقنية جديدة ســــترفع الى 
مجلس الوزراء مبشروع تنقية 
الهواء وأؤكد لك لن نتوانى عن اي 
عمل يساهم في حتسني الوضع 
في ادارة الهيئة اجلديدة والوضع 
السابق لم يعد موجودا اليوم واي 
شي يضر بكم ستكون الهيئة له 

 تدويل قضية أم الهيمان البيئية لن يعود بالنفع على المنطقة 
بقدر ما سيعود بالضرر على الكويت كسمعة دولة

  
  حتدث العنزي عن تقييمه للوضع البيئي في ام الهيمان حاليا فقال انه: منذ اتخاذ قرار 
حتســــني الوضع البيئي في ام الهيمان واملنطقة اجلنوبية من قبل مجلس الوزراء في يناير 
املاضــــي وضعت الهيئة العامة للبيئة ٢٢ توصيــــة لتنفيذ هذا القرار وعرضت على مجلس 
األمة ومتت مناقشتها وعلى اساس ذلك مت اعتمادها من مجلس الوزراء واضاف عليها بعض 
اللجان وخصوصا فيما يتعلق بإنشــــاء املدن الصناعية وصندوق االلتزام البيئي، وأضاف: 
اعتقد ان هذه االجراءات باالضافة الى تطبيق القانون على املصانع املخالفة واستخدام جميع 
األدوات الالزمة لوقف التجاوزات على البيئة في تلك املنطقة ادت الى حتسني الوضع البيئي 
في ام الهيمان وهناك قياسات متت منذ شهر يناير املاضي وحتى اكتوبر املنصرم في محطات 
الهيئــــة الثالث املوجودة هناك وكانــــت كل النتائج ضمن املعدالت بل اقل بكثير من معدالت 
معاييــــر الهيئة وهذا يعتبر حتوال كبيرا في وضــــع املنطقة البيئي وهذا يثبت ان موضوع 
تشديد العقوبات وااللتزام على املصانع قد أدى الى نتائج ايجابية وطبعا نحن ال جنزم بان 
احلالة باتت مثالية ولكن األكيد انها افضل بكثير واذا استمرت الرقابة على ما هي عليه ومت 
تنفيذ باقي التوصيات آنفة الذكر فسوف حتل املشكلة الى األبد وسيكون حالها كأي منطقة 

سكنية في الكويت ورمبا افضل مبقارنتها مع بعض املناطق.
  وفي رده على تقدمي اللجنة التطوعية ألم الهيمان شكوى الحدى املنظمات التابعة لألمم 
املتحدة بشــــأن التلوث ومطالبتها لها بالتدخل، قال انه بشــــكل رســــمي لم يرد الى الهيئة 
العامة للبيئة اي خبر او كتاب بهذا الشأن فعادة منظمة األمم املتحدة يتم التعامل معها من 
خالل املندوب الدائم للكويــــت في األمم املتحدة واذا كانت هناك منظمة تابعة لألمم املتحدة 
تعمل في الكويت ـ وهذا األمر ايضا يحتاج الى تفسير ـ ومت الشكوى لها فعليها ايضا اتباع 
القنوات الرســــمية مبراجعة املندوبية الدائمة ووزارة اخلارجية ومن ثم يتم اخطار الهيئة 
باألمــــر وهذا لم يحدث الى اآلن ونحن كهيئــــة منثل جهة رقابية في البلد وقمنا بدورنا بكل 
شفافية واستعنا بخبراء من اميركا واليابان وبريطانيا للتأكيد على ان اجراءاتنا وقياساتنا 
صحيحة ومعروضة وليس لدينا ما نخفيه. وأضاف: كنت امتنى من األخ احمد الشــــريع ان 
يكون طرحه اكثر عقالنية فقد سبق ان لوح بتدويل مسألة ام الهيمان واتخاذ اجراءات ضد 
الدولة وضد الهيئة من قبل املنظمات الدولية ونحن نعتقد انه ليس احلل األمثل خصوصا 
اننا دعونا الشريع اكثر من مرة وبشكل رسمي للحضور الى الهيئة وتقدمي املعلومات التي 
ميتلكها فيما يخص الوضع البيئي للمنطقة ومقارنتها مع ما هو موجود من قياســــات في 
الهيئــــة كما دعوناه عندما حضر اخلبراء اليابانيون واألميركيون ولكنه لم يحضر في حني 
حضــــرت جلنة تطوعية اخرى من اهالي ام الهيمان، اما اذا كان القصد من وراء التدويل هو 
التصعيد الدولي غير املبرر فهو غير مناســــب ابدا وانا اقول ان الطرح الصدامي ال يخدم اي 
قضية، فاذا كان يهدف من وراء طرحه الى امور اخرى فامتنى منه االبتعاد عنه اما اذا كان هدفه 
املصلحة العامة فقد وجهنا له دعوة مسبقة لنضع يدنا بيده في هذا اخلصوص، اما التدويل 

فلن يعود بالنفع على ام الهيمان بقدر ما سيعود بالضرر على الكويت كسمعة دولة.
  وفي رده على أن جلنة ام الهيمان لديها دراسات صادرة عن «األبحاث» تفيد بالتلوث، قال 
انه في كل تقاريرنا لم نتكلم عن معدالت ايجابية بشــــكل كامل وصحيح، رصدنا جتاوزات 
في املصانع ولكن هل هذه التجاوزات مســــتمرة؟ كل قراءاتنا تشــــير الى ان الوضع حتسن 
بشــــكل الفت منذ يناير املاضي واآلن املطلوب من اهالــــي ام الهيمان االعتراف بهذا التغيير 

الذي حتما الحظوه في اجلو. 

 أقول للناشطين البيئيين: 
  ال تخلطوا السياسة بالقضايا الفنية

  
  قال العنزي إن في الكويت مساحة من احلرية اعطت للجميع احلق في التحدث بكل حرية 
وابداء الرأي ولدينا جمعيات النفع العام، مثال في الشأن البيئي لدينا جمعية حماية البيئة 
ومركــــز العمل التطوعي وفرق الغوص الثالثــــة باالضافة الى جلنة ام الهيمان البيئية على 
الرغــــم من خالفنا الفني معهم اال انهم يحملون قضية اللجنة التي تفرعت عنها ايضا ولكن 
هناك بعض اجلماعات ومنها ما يســــمى بـ «جماعة اخلط األخضر» تنتقد كل اجراء نقوم به 
وتتهمنا باتهامات باطلة بعدم التخصص والتجاوزات االدارية وتهول على املواطنني وتصرح 
مبعلومات خاطئة ويدعون امتالك األدلة واملســــتندات التي تدعم اقوالهم ولكن حتى يومنا 
هــــذا لم يظهروا ايا مــــن هذه الوثائق فلو كانوا ميتلكونها فعال فلمــــاذا ال يتقدمون بها الى 
القضاء الذي يكفل حق اجلميع؟! ونحن لدينا سؤال هنا من انت ايتها اجلماعة فنحن ال نرى 
ســــوى شخص واحد يتكلم باسمكم اين ترخيصكم والى اي كيان رسمي تنتمون؟ اذا كنتم 
جمعيــــة نفع عام فهناك جمعية حماية البيئة الكويتية توجهوا اليها وضموا جهودكم اليها 
واعطوها وثائقكم لتدعمكم واذا كنتم جهــــة تطوعية فهناك مركز العمل التطوعي اوجدته 
الدولة برئاسة الشيخة امثال األحمد التي لن تتوانى حلظة واحدة في اخذ الوثائق املوجودة 
لديكم يا جماعة اخلط األخضر حملاسبة اجلهات احلكومية التي ال حترص على البيئة ونحن 
نســــألكم هنا ماذا ننتظر من شخص يقول ان الكويت ال تستحق التعويضات البيئية التي 
اقرتها األمم املتحدة؟! انا اقول له كفى فإذا كنت حتب الظهور االعالمي فلتتوجه نحو ممارسة 
الهوايات واذا لم يكن لديه هوايات معينة فليتجه الى اجلمعيات البيئية التي ميكن ان تقدم 

له املعلومة الصحيحة ملمارسة نشاطه البيئي بشكل صحيح. 

 مشروع تنقية الهواء
  

  اعلن العنزي خالل الديوانية عن مشروع مستقبلي قيد الدراسة لتنقية الهواء في املناطق 
سيتم تقدميه الى مجلس الوزراء حيث قدم عدد من شركات القطاع اخلاص عروضا لتقنيات 
حديثة للتحكم بامللوثات مازالت قيد الدراسة وسيتم جتربتها بعد موافقة مجلس الوزراء.

  

  تواصل وعتب على «اإلعالم»
  

  حول التواصل مع اهالي ام الهيمان واظهار احلقائق لهم عن قرب، قال العنزي ان الهيئة 
تعمل على التواصل املباشــــر ولكنه في الوقت نفســــه سجل لومه على وسائل االعالم النها 
تعطي مســــاحة اكبــــر للخبر الذي فيه اثارة واملبالغ فيه بينمــــا اخلبر الذي يتضمن اجلهد 
والعمل واحليز االيجابي يأخذ مســــاحة صغيرة وفي معظم األحوال يحور ويختصر وهي 
مســــؤولية مشــــتركة بني اجلميع حيث جتب املناصفة بني اخلبر السلبي او الطرح السلبي 

والطرح االيجابي وانا على يقني بأننا سنتفوق في هذا املجال.
  

  األعياد الوطنية.. دون «فوم»
  

  اكد العنزي ان استخدام الفوم في األعياد الوطنية يسبب ضررا بيئيا وكثيرا من االصابات 
الصحية وهذا ما خرجت به اللجنة التي شــــكلت بداية العام احلالي وتضم الصحة والبيئة 
والتجارة والصناعة والداخلية والتي اشارت الى نتائج صحية سلبية في احلروق واضرار 
العيون ألنها حتتوي على مادتني خطرتني جدا وهما البنزين والفورملديهايد، باالضافة الى 
السلوك االجتماعي السلبي باالضافة الى ان العبوات الفارغة التي تعتبر عبئا بيئيا كبيرا لعدم 
حتللها وبأعداد كبيرة جدا تصل ألكثر من مليون عبوة مضغوطة تعتبر من النفايات اخلطرة 
يتم رميها في املرادم العادية في حني يجب التعامل معها بشكل حذر ألنها معرضة لالنفجار 
بعد ٥ ســــنوات من ردمها كل هذه املعلومات رفعت الى املجلس األعلى للبيئة ثم الى وزارة 
الداخلية التخاذ الالزم، ووفق علمنا هناك جلنة لالحتفال باألعياد الوطنية برئاسة الشيخة 
امثال األحمد وهناك تنسيق مهم يتم بخصوص استخدام الفوم ونتمنى ان تكون االحتفاالت 
القادمة ألول مرة بعد االحتالل بدون فوم. فـ«وناستنا» ال تتحقق بضرر انفسنا وبيئتنا وال 

«نستأنس» ٥ ايام في السنة ونعاني بقية الـ ٣٦٠ يوما بسبب املمارسات اخلاطئة. 
  

  مجرور الغزالي.. إلى الحل
  

  ولفت العنزي خالل اللقاء الى عدة حلول قدمت على املديني القصير والبعيد ملسالة مجرور 
الغزالي كلها الحظت تشديد الرقابة على الوصالت غير القانونية على شبكات االمطار املؤدية 
الى مجرور الغزالي وقد حدد لهذه اجلزئية ٦ اشــــهر بدأت في ســــبتمبر املاضي وتنتهي في 
اواخر فبراير وقد طلب املجلس األعلى للبيئة من وزارة االشــــغال والصناعة تقريرا باألمر 
كل شهرين عن طريق ٣٥ مفتشا مت رصدهم للتفتيش على الوصالت غير القانونية في هذه 

الفترة ومن املفترض ان حترر مخالفات وان تتم ازالة هذه الوصالت خالل املدة احملددة.
  

  تقارير مبدئية
  

  حــــول تقارير اخلبراء اليابانينيـ  األميركيني الذين حضروا الى البالد في الفترة املاضية 
لفت العنزي الى تقارير مبدئية من هؤالء اخلبراء سواء للحالة البحرية في منطقة مشرف 
او للوضع اجلوي في ام الهيمان وقد اشــــادت هذه التقارير باالجراءات التي اتخذتها الهيئة 
في احلالتني واكدت انه اذا استمرت احلكومة في تطبيق هذه التوصيات واالجراءات فسيكون 
هناك حتسن كبير في الهواء في املنطقة اجلنوبية واكدت على صحة التحاليل بوجود امللوثات 
ضمن املعدالت اال في حال االرتفاعات اللحظية واشــــادت مبسألة التشجير، وشدد اخلبراء 
على ضرورة اجراء مســــح كامل للمنطقة الصناعية في الشعيبة الغربية للوقوف على عدد 
املصانع التي يجب ان تنقل، مشيرا الى ان الهيئة العامة للصناعة اتفقت مع معهد االبحاث 
بالتعاون مع البنك الدولي على اجراء دراســــة مسحية كاملة للمنطقة واذا جاءت بوصيات 

مخالفة ملا قدمته البيئة عن نقل املصانع فسيتم االلتزام بها. 

باملرصاد.

  إغالق المصانع

  ولكن اغالق املصانع ملدة اسبوع 
او اسبوعني ليس حال ابدا؟

  نحـــن طبقنا قانـــون الهيئة 
باإلغالق ملدة اسبوع ثم التجديد 

اسبوعا آخر وفي حال استمرار 
التجاوزات يتم رفعه الى رئيس 
احملكمـــة الذي ميكنـــه ان يأمر 

باإلغالق بالكامل.
ــريع    ولكن اال ميكن ايجاد تش
ــكل  بش ــه  في ــات  املخالف ــون  تك

مباشر؟ 

  طبعا هناك قانون في مجلس 
األمة منذ ٥ سنوات مت تشريعه بعد 
مسألة ام الهيمان وسيتم اقراره 
خالل دور االنعقاد املقبل ويحتوي 
علـــى حوالي ١٧٠ مـــادة ملخالفة 
وعقوبات تصـــل الى االعدام في 

حال التسبب في قتل البشر.

ــذي تغير في  ــامة: ما ال   أم اس
ــالل العام  ــة العامة للبيئة خ الهيئ
ــركا الفتا على الصعيد  اذ جند حت

العام؟
  لقد تغير الكثير في الهيئة 
العامة للبيئة والفضل في ذلك 
يعود ملديرها اجلديد د.صالح 
املضحي الذي وضع األشخاص 
املناسبني في املكان املناسب ولم 
يغير شيئا بل يعمل باألدوات 
نفسها ولكنه قدم الدعم املناسب 
لكل في موقعه لكي يؤدي عمله 
علـــى وجه كامل، وذلك ما كان 
ليحصل لوال دعم النائب األول 
لرئيس الـــوزراء وزير الدفاع 
الشـــيخ جابر املبـــارك رئيس 
الذي  املجلس األعلـــى للبيئة 
اجتمع خالل العام املنصرم ٤ 
مرات وهو مبنزلة مجلس وزراء 
مصغر لم يجتمـــع طوال مدة 
املدير  الـ٣ سنوات قبل تعيني 
العام وال حتى مرة واحدة وهذا 
يسجل له خصوصا انه استطاع 
ان يكتشـــف في الهيئة طاقات 
جديدة واعطى الفرصة للعاملني 
الشباب إلبراز قدراتهم واعطائهم 
الثقة والدعم في جميع القضايا 

التي تتابعها الهيئة.
ــرف    في موضوع قضية مش
ــط احترازية  ــاذا ال يوجد خط مل

ملسائل مشابهة؟
  لألسف ان محطة مثل محطة 
مشـــرف كان من املفترض اال 
تتوقـــف عن العمل ملا فيها من 
تقنيات واجهزة وجتهيزات ولكن 
اخلطأ في عدم وجود الشخص 
املناسب في املكان املناسب فلو 
وجدت كـــوادر وطنية دربت 
بشـــكل صحيح على تشغيل 
هذه احملطـــة ملا وصلنا الى ما 
نحن عليه باالعتماد على املقاول 
ولكن هذه احلادثة كانت درسا 
مهما لإلخوان في وزارة االشغال 
الذين بدأوا يعيدون النظر في 
تصوراتهم وخططهم في احملطات 
املشابهة وعدلوا طرق التصميم 
والطوارئ ونحن كـ«بيئة» بدأنا 
بوضع سيناريوهات للطوارئ 
للتعامل مع حوادث مشـــابهة 

حملطة مشرف. 


