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تغطي جميع مناطق الكويت، 
كمــا ان الضبــاط القضائيــني 
يرافقون شــرطة البيئة ايضا 

لتسجيل املخالفات.
املخالفات املوسمية واملتكررة

وقالت الدباشي ان املخالفات 
البيئية متنوعة ومتعددة وهناك 
مخالفات موسمية، حيث تزيد 
وفق املواسم، ففي الشتاء تزيد 
التعديات البرية، بينما صيفا 
تزيــد احصائيــات املخالفــات 
البحريــة وعلــى الشــواطئ 
واجلــزر، كرمــي الســنن على 
املرجــان، ورمي املخلفات على 

الشواطئ وغيرها.
ولفتت الى ان هناك نوعا 
من املخالفات جندها متكررة 
طــوال ايــام الســنة كالصيد 
في اجلــون ورمــي املخلفات 
واملجاري في شبكات االمطار، 
وتصلنا يوميا شكاوى بوجود 
صهاريج تقوم برمي مخلفات 
الصــرف الصحي في مجاري 
االمطار، وكذلك رمي املخلفات 
االنشــائية والسائلة في غير 

مواقعها.

اخطــر  مــن  واعتبــرت 
املخالفــات التــي تعاني منها 
البيئة هي الصــرف الصحي 
على البحر، وطبعــا التداول 
باملــواد الكيميائيــة وهي من 
اخطر املواد التي تتعامل معها 
االدارة للتفتيــش في طريقة 
تداولهــا وتخزينها والتعامل 

مع مخلفاتها.
أما اقصــى عقوبة فلفتت 
الى انها تصل الى مليون دينار 
او االعدام على مادة املخلفات 
النوويــة، وهذه املخالفات لم 
يتم رصدها اطالقا في الكويت.
وأكدت الدباشي ان الهيئة 
جهــة رقابيــة علــى االفــراد 
واجلهــات، وفــي حــال ثبــت 
ارتكاب اي مــن جهات الدولة 
ملخالفــات بيئيــة يتم حترير 
مخالفة بحقها، وقد مت بالفعل 
حترير مخالفات ألكثر من جهة، 
«فمثال وظيفة وزارة االشغال 
متابعة شبكة االمطار وفي حال 
رصدت الهيئة ارتفاعا في نسب 
امللوثات في عينات مياه مجاري 
االمطار وامليــاه التي تصرف 
على البحر يتم حترير مخالفة 

للوزارة كونها املعنية مبراقبة 
املناهيل التي تصل الى البحر».

وفي قضية ابعاد الوافدين 
املرتكبــني ملخالفــات بيئيــة 
والتــي مت تفعيلهــا مؤخــرا، 
قالت الدباشــي انه يتم ابعاد 
الوافد في حال ارتكابه جلرمية 
بيئية ومت حتى اآلن ابعاد ما 
يقارب الـ٢٠ وافدا بالتنسيق 
مــع وزارة الداخليــة، وذلــك 
الرتكابهم مخالفات كبيرة بحق 
البيئة، وابرزها رمي املخلفات 
االنشــائية والسائلة في غير 
االماكن املخصصة لها، وكذلك 
تــداول املــواد الكيميائية مبا 
يخالف القانون، وتتم مخالفة 
الشركة التي يعمل بها اذا ثبت 
انها من قامت بتوجيهه لرمي 
هذه املخالفات في االماكن غير 
املخصصة، مؤكدة ان موضوع 
االبعــاد شــكل عامــال رادعــا 
لبعض العمال الذين اعتادوا 
رمي املخلفات في غير اماكنها، 
حيث انخفض حجم الشكاوى 
في هذا الشأن، اما املواطن الذي 
يثبت أنه قام برمي املخلفات في 
غير اماكنها وهم من اصحاب 
الشركات، فيتم حترير مخالفة 
بحقه تتراوح بني ٥ آالف و٥٠

الــف دينار. وعــن االجراءات 
التي يتم اتخاذها بعد حترير 
املخالفة، لفتت الى ان االجراء 
املتبع هو التقدم بأمر صلح من 
قبل املخالف، وفي حال موافقة 
الهيئة يقوم املخالف بتعديل 
وضعه وازالة املخالفة ودفع 
احلد االدنى من مبلغ الغرامة، 
فمثال إذا كانت الغرامة ٥ آالف 
دينار يقوم بدفع ١٢٥٠، اما في 
حال عدم طلب الصلح تذهب 
املخالفة الى النيابة، حيث يتم 

تنفيذ اقصى عقوبة.

دارين العلي

التفتيــش  ادارة  تعتبــر 
والرقابــة فــي الهيئــة العامة 
للبيئــة من ابــرز االدارات في 
الهيئــة املســؤولة عن تطبيق 
القانــون البيئــي وتعديالتــه 
واحملافظــة علــى البيئــة في 
البالد مبختلف قطاعاتها. وتقوم 
االدارة وبشكل مستمر بتنفيذ 
حمالت تفتيشــية على البيئة 
البرية والبحرية وفي املناطق 
الســكنية والصناعية وغيرها 
ضمــن اســتراتيجية واضحة 
تهــدف الــى حتســني الوضع 
البيئي في البالد. «األنباء» زارت 
االدارة واطلعــت مــن مديرتها 
ندى الدباشي على اهم ما تقوم 
به ونوعيــة املخالفات وطرق 
التعامل معهــا وخطط االدارة 

في احملافظة على البيئة.
تطبيق القانون

وفــي هــذا الســياق، قالت 
الدباشــي ان االســتراتيجية 
املتبعة لعمل االدارة تتمثل في 
تطبيق القانون على املنشــآت 
واالفراد من قبل االقسام الست 
لــكل محافظــة.  املتخصصــة 
وأشارت الى ان هناك عدة طرق 
لتطبيق القانون اما عن طريق 
حمالت تفتيشية منظمة او عن 
طريق الشكاوى والبالغات التي 

تصل الى الهيئة ومتابعتها.
وأوضحــت ان احلمــالت 
التفتيشــية تتم وفــق جداول 
وخطــط ثابتــة ويتم شــهريا 
التركيز على قطاع معني، ويقوم 
القسم بحصر منشآت هذا القطاع 
في محافظته والتفتيش عليها 
بشكل متتابع. وعن الشكاوى 
لفتــت الى انه يتم اســتقبالها 
مــن خــالل مواقع وحســابات 
التواصل االجتماعي والبالغات 
والكتب الرسمية وشرطة البيئة 
وغيرها، وبعد استقبال الشكوى 
تتم معاينة املواقع وعمل الالزم 

سواء باملخالفة او عدمها.
املخالفات البرية

وأوضحت الدباشي انه خالل 
الشهر اجلاري يتم التركيز على 
املخالفات البرية بناء على طلب 
من االدارة العليــا وبالتعاون 
مع البلديــة ووزارة الداخلية، 
ومنذ ٣ اســابيع بدأت احلملة 
فــي مختلف احملافظــات التي 
حتوي مناطــق برية وحتديدا 
اجلهــراء واالحمــدي ومبارك 
الكبيــر، وتعــدت املخالفــات 
الـ١٠٠ مخالفــة رعي جائر في 
االماكن غير املخصصة لها، اما 
مخالفات املخيمات فالبلدية هي 
املسؤولة عن االزالة الفورية لها، 
هذا وتبلغ الغرامة ٢٥٠ دينارا 
فــي حالة امر الصلــح، اما في 
حال وصلت املخالفة الى النيابة 
فالغرامة تصبح ٥ آالف دينار.

مخالفات املصانع

وحتدثت عن خطة الشــهر 

(زين عالم)ندى الدباشي ندى الدباشي مع الزميلة دارين العلي   

إحدى احلمالت التفتيشية

وتشــمل  للتفتيــش  املقبــل 
املصانع والكراجات، وســيتم 
التركيز على هذه املنشآت في 
مختلف احملافظات التي حتوي 
منشآت لهذا القطاع، اما ضباط 
احملافظات االخرى فسيشكلون 
اســنادا لباقــي االقســام فــي 

احملافظات.
وعن عدد املفتشني في االدارة 
من حملة الضبطية القضائية، 
قالت انه يبلغ ٣٢ ضابطا قضائيا 
لتغطية جميع مناطق الكويت 
وفي مختلف القطاعات البرية 
والبحريــة واملصانع وغيرها، 
الفتــة الــى ان االدارة بحاجــة 
لعدد اكبر من الضباط فموظفو 
االدارة يبلغ عددهم حوالي ٧٠

موظفا ومن االفضل ان يكونوا 
جميعا من حملة صفة الضبطية 
القضائية، معلنة انه سيتم في 
ســبتمبر املقبــل تنظيم دورة 
خاصــة للضبطيــة القضائية 
لتأهيــل املوظفــني حلمل هذه 

الصفة.
وأعربت عن املها بأن يفوق 
عــدد الضبــاط القضائيني في 
االدارة الـ١٠٠ موظف، فاالدارة 

الصيد في اجلون ورمي املخلفات في شبكات األمطار من أكثر املخالفات املتكررة طوال أيام السنة

تصلنا يوميًا شكاوى بوجود صهاريج تقوم برمي مخلفات الصرف الصحي في مجاري األمطار

أقصى عقوبة تصل إلى مليون دينار أو اإلعدام على مادة املخلفات النووية ولم يتم رصدها إطالقًا في الكويت

أكثر من ١٠٠ مخالفة رعي جائر في أقل من ٣ أسابيع وتكثيف التفتيش على املصانع والكراجات 

نأمل زيادة أعداد املفتشني القضائيني إلى ١٠٠ وعددهم حاليًا ٣٢ يغطون جميع مناطق الكويت

ملشاهدة الڤيديو

إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

إغالق سردابني مخالفني في منطقة املهبولة

رفع ٧ عربات وحترير ٤ مخالفات في «اجلهراء»

محمد الدشيش

واصلت البلدية حمالتها املكثفة على 
السراديب واألسطح املستغلة للتخزين أو 
في غير األغراض املرخص بها في محافظة 
األحمدي أمس بقيادة مدير إدارة التدقيق 
وخدمات البلدية ســعد الشــيبة وفريق 
الطوارئ بقيادة م.خالــد الفضلي، حيث 
قامت بإغالق سردابني في منطقة املهبولة 

كانا مســتخدمني للتخزين املخالف ومن 
دون رخصة.

وقال الشــيبة إن الفرق املشكلة تعمل 
على مدار الساعة لرصد وضبط أي سراديب 
تكون مخالفة لشروط التخزين في املناطق 
الســكنية واالســتثمارية، داعيا أصحاب 
املبانــي املخالفة إلزالة مخالفاتهم قبل أن 
تصلهم اإلجراءات اإلدارية املتبعة من قبل 

البلدية واجلهات األخرى ذات الشأن.

رفع إحدى العربات املخالفة

«التجارة» ُتغلق محًال للغش 
في مساحيق التجميل 

عاطف رمضان

قامــت وزارة التجــارة والصناعــة 
بإغــالق أحــد محــالت بيع مســاحيق 
التجميل والعدسات الطبية والتجميلية 
الالصقة لقيامه بالغش التجاري، حيث 
مت ضبطــه بعد رصد وحتقق والعثور 
على كمية كبيرة من مساحيق التجميل 
واحملاليــل الطبية منتهيــة الصالحية 

وال توجد عليها ملصقات لبلد املنشــأ، 
وكان املخالــف يقوم بوضع امللصقات 
عليها بنفســه لغش املستهلك وتغيير 

بيانات السلع.
وقام فريق الرقابة التجارية بحصر 
املضبوطات والتحفظ عليها بالتعاون 
مع وزارة الصحة كونها اجلهة املختصة 
بفحص العينات املضبوطة، ومت استكمال 

اإلجراءات القانونية بحق املخالف.

ندى الدباشي لـ «األنباء»: إبعاد ٢٠ وافدًا الرتكابهم جرائم بيئية
مديرة إدارة التفتيش في البيئة أكدت أن اإلبعاد شّكل عامالً رادعاً لبعض العمال الذين اعتادوا رمي املخلفات في غير أماكنها

الشيبة: الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة لرصد املخالفات

كشــفت إدارة العالقــات العامة في 
البلديــة عن قيام إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء بتنفيذ جــوالت ميدانية على 
الباعة اجلائلني بطريق الساملي والدائري 
الســادس لرفــع كل ما يشــوه املنظر 
اجلمالي ويعمل على إشــغال الطريق 
ويشــوه املنظر احلضــاري للبالد في 
إطار احلملة التي أطلقتها إدارة العالقات 
العامة حتت شعار «شارك بنظافتها»، 
مشــيرة إلى رفــع ٦ عربات آيس كرمي 

وعربة خضراوات وفواكه.
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع 

بلدية احملافظة فهد القريفة أن اجلوالت 
التي مت تنفيذها من قبل قســم متابعة 
مخالفات الباعة اجلائلني أســفرت عن 
حترير ٤ مخالفات بائع متجول بطريق 
الساملي ورفع ٣ عربات آيس كرمي وعربة 
خضراوات وفواكــه، فضال عن رفع ٣
عربات آيس كرمي بالدائري السادس.

وأشار إلى تواصل املفتشني بجميع 
النــــظافة وإشــــغاالت الطرق  مراكز 
ومتابعــة مخالفــات الباعــة اجلائلني 
باحملافظــة جلوالتهــم امليدانية لرصد 
ومتابعة املخالفــني لألنظمة واللوائح 
املعمول بها في البلدية واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالهم.


