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ال��غ��ذاء ال��ع��اق��ة ب��س��ام��ة  ال��ت��ن��س��ي��ق��ي وال��ت��ك��ام��ل��ي م���ع ك���ل اجل���ه���ات ذات  ب���دوره���ا  ال��ق��ي��ام  »ال��ص��ح��ة« ت��ؤك��د ع��ل��ى 

نفى املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة الدكتور أحمد الشطي صدور أى 

بيان من الوزارة بشأن االسماك النافقة
 وأك��د االشطي في تصريح صحافي 
ان » وزارة الصحة ت��ؤك��د ان مختبر 
االغذية بالوازة لم يصدر اي بيان عن 
نفوق االسماك مؤخرا حيث ان املختبر 
يقوم باستالم وفحص االسماك احملولة 
ال��ي��ه م��ن بلدية الكويت احمللية منها 
واملستوردة ول��م يقم املختبر في ذات 

السياق بفحص ايا من االسماك النافقة.
وق��ال الشطي ان ال��وزارة تؤكد على 
أنها تقوم بدورها التنسيقي والتكاملي 
م��ع ك��ل اجل��ه��ات ذات العالقة بسالمة 
ال��غ��ذاء وع��ل��ى رأس��ه��ا الهيئة العامة 
حلماية البيئة وجت���دد حرصها على 
سالمة ال��غ��ذاء باملستويات املطلوبة 

حلماية صحة املجتمع.«
وأض����اف » م��ن ج��ان��ب أخ���ر تدعو 
ال���وزارة عموم اجلمهور الكرمي لعدم 
شراء االسماك من املواقع واملنافذ غير 
الرسمية ال��ت��ي ال تخضع حتى للحد 
االدن��ي من مواصفات وش��روط سالمة 

الغذاء.
من جهته فقد أصدر االحتاد الكويتي 
ل��ص��ي��ادي األس��م��اك ب��ي��ان��ا رف���ض فيه 
االتهامات املوجهة إليه من الهيئة العامة 

للبيئة، وجاء في البيان:
لقد تابعنا بقلوب متلؤها احلسرة 
ظ��اه��رة ن��ف��وق األس��م��اك ك��م��ا تابعنا 
اتهامات الهيئة العامة للبيئة للصيادين، 

وكأن هيئة البيئة الجتد سوانا شماعة 
لتعلق عليها جميع االنتهاكات التي 
حتدث في البحر وخاصة جون الكويت 

والصيادون بريئون منها.
واستغربنا أيضا أن��ه بعد تكشف 
بعض احلقائق أمام الهيئة ووقوفها على 

أسباب نفوق االسماك ان تعود مجددا 
إلى إقحام الصيادين بني احلني واآلخر 

والزج باسمهم ضمن اجلهات املتهمة.
وإننا نطالب الهيئة العامة للبيئة 
ب��إع��الن احلقائق كاملة دون توجيه 
اتهامات دون أدلة، أسماك متوت داخل 

البحر من شدة التلوث والهيئة املختصة 
توجه التهم ج��زاف��ا دون حتقيق رغم 
مشاهدتها توثيق م��ص��ور لعمليات 
ال��ن��ف��وق وه���ى حت���دث لبعض ان���واع 
االس��م��اك وال��ت��ى ن��ش��رت عبر وسائل 
التواصل االجتماعى ولكن االتهام يوجه 

للصيادين وب��إص��رار دون االع��ت��راف 
بحقيقة ك��ارث��ة ال��ن��ف��وق ف��ى بعض 

السواحل البحرية ملناطق محددة 
ن��ح��ن ال��ص��ي��ادون ح��ري��ص��ون على 
سالمة البيئة البحرية اكثر من غيرنا 
ألنها ه��ي مصدر رزق��ن��ا ال��وح��ي��د، فهل 

هناك عاقل من املمكن أن يدمر مصدر 
رزقه، ولهذه احلقائق يجب على الهيئة 
أن تتحمل مسؤولياتها وحتمي البيئة 
البحرية ومت��ن��ع امل��ل��وث��ات واملناهيل 
والصرف في اجل��ون ال��ذي يعتبر أكبر 
ث��ان��ي محمية حاضنة لألسماك على 

مستوى العالم.
ونحن نتساءل ما عالقة األسماك غير 
االقتصادية التي يقولون أن الصيادين 
هم من يعيدون رميها في البحر بظاهرة 
النفوق خاصة أن الصيادين مقيدون 
مبناطق صيد م��ح��ددة وب��داي��ة ح��دود 
مناطق صيدهم تبدأ م��ن خ��ارج جون 
الكويت، كما أن التخبط في تصاريح 
البعض دليل على املكابرة والتمسك 
بالرأي اخلاطىء رغ��م ظهور احلقائق 
البينة وال��ت��ى ال ت��دع مجال للشك ان 
هناك بالفعل ح��ادث��ة نفوق لالسماك 
وهناك فريق يعلم بهذا النفوق ورغم 
ذلك ساكت عن قول احلق والتزم الصمت 

وفريق آخر ينسب سببه الى الصيادين 
مبررين رأيهم بأنهم يرمون االسماك 
غير االق��ت��ص��ادي��ة، وه��ذا غير صحيح 
ولم يحدث وهل الصيادين يرمون هذه 
االط��ن��ان التى أعلنت عن رفعها بلدية 
الكويت يوميا من اجل��ون وهى منطقة 
ممنوع الصيد بها منذ ص��دور املرسوم 

االميري 46/1980
ان مثل هذه التصاريح جتعلنا نشعر 
بخيبة أمل كبيره وتشعرنا بأن هناك 
اضطهاد للصيادين، وملهنة الصيد رغم 
أنها أحد أعمدة األمن الغذائي األساسي 

في البلد.
ان االحتاد الكويتي لصيادي االسماك 
يرفض توجيه اى اتهامات له فى هذا 
ال��ش��أن كما يطالب اجل��ه��ات املختصة 
ب��ال��وق��وف ع��ل��ى اس��ب��اب ه���ذا النفوق 
وإعالنه بكل شفافية حتى يعلمه اجلميع 
بدال من توجيه التهم جزافا ودون سند 

من احلقيقة.

وزارة الصحة

احتاد صيادي األسماك يرفض اتهامات البيئة

»الصحة« تنفي صدور أي بيان منها عن نفوق األسماك

حلماية البيئة البحرية والبرية في جون الكويت

العنزي: »األشغال« حريصة على إعداد الدراسات 
الازمة ملراقبة جميع مرافقها 

ريا�ض عواد

تفقد املتحدث الرسمي الوكيل 
املساعد لقطاع الهندسة الصحية 
ف���ي وزارة االش���غ���ال ال��ع��ام��ة 
املهندس عبدا حملسن العنزي أول 
أم��س ع��ددا م��ن م��خ��ارج االمطار 
التابعة للوزارة على جون الكويت 
للوقوف على أخر املستجدات فيما 
أثير مؤخرا حول وجود ملوثات 

في مياه البحر.          
 وش���دد العنزي ف��ي تصريح 
ص��ح��اف��ي ع��ل��ى ه��ام��ش اجل��ول��ة 
ح���رص ال������وزارة وبتعليمات 
مباشرة من وزير االشغال العامة 
امل��ه��ن��دس ع��ب��دا لرحمن املطوع 
ب��إع��داد ال��دراس��ات وات��خ��اذ كافة 
االجراءات الكفيلة مبراقبة جميع 
مرافقها على م��دار الساعة وذلك 
ب��ه��دف حماية البيئة البحرية 
وال���ب���ري���ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ج��ون 
الكويت مؤكدا سالمة العينات 
التي اجرتها ادارة شئون البيئة 
التابعة للوزارة في وقت نفوق 
االس��م��اك وذل���ك ب��غ��رض التأكد 
م��ن ع��دم وج���ود أي م��ل��وث��ات أو 
مخالفات صرف للمياه بشكل غير 

قانوني.       

وأوض���ح ال��ع��ن��زي أن منطقة 
جون الكويت من أهم احلواضن 
البحرية في العالم لذا ال تسمح 
الوزارة بأي تعد على البيئة فيها 
م��ن خ���الل م��ش��اري��ع التصحيح 

البيئي وحتسني كفاءة شبكات 
ال��ص��رف الصحي الف��ت��ا ال��ى ان 
شبكات الصرف الصحي مستقلة 
مت��ام��ا ع��ن ش��ب��ك��ة ص���رف مياه 
االم��ط��ار فال يتم ص��رف اي مياه 

للصرف الصحي على شبكات 
مياه االمطار الواصلة مبجارير 
الى البحر بل أن شبكات الصرف 
الصحي تذهب مياهها الى محطات 
معاجلة موزعة في مناطق مختلفة 

من البالد يستفاد من هذه املياه في 
أغراض ري الزراعة احلدودية في 
الوفرة والعبدلي وكذلك تستفيد 

منها جهات اخرى بالدولة.         
 وت���اب���ع ال��ع��ن��زي أن رص��د 
التجاوزات مسئولية »تضامنية 
» ب��ني ك��اف��ة م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
وط��ب��ق��ا ل��الخ��ت��ص��اص��ات حسب 
قانون البيئة يتم التنسيق مع 
هيئات ال��دول��ة م��ن خ��الل تقدمي 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي ل��ه��ا م��وض��ح��ا ان 
وزارة االشغال العامة لها فرق 
ميدانية تقوم مبتابعة ومراقبة 
مخارج االمطار التابعة للقطاع 
بشكل يومي ودوري لرصد اي 
ملوثات او مخالفات صرف على 
هذه املجارير وتقوم هذه الفرق 
بالتنسيق املباشر والفوري مع 
الشرطة البيئية والهيئة العامة 
للبيئة لرصد هذه التجاوزات ان 
وج��دت واتخاذ كافة االج��راءات 
طبقا لقانون البيئة »فيدنا بيد 
» جميع اجلهات املعنية السيما 
الهيئة العامة للبيئة ملواجهة 
كافة التعديات او التجاوزات على 
البيئة البحرية والبرية لتبقى 

البيئة الكويتية نظيفة وصحية.

م. عبداحملسن العنزي في اجلولة
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خال حملة في »شرق« و»القبلة«

30 مخالفة  بلدية »العاصمة« حترر 
وتغلق محلني إداريا

ك��ش��ف��ت إدارة ال���ع���الق���ات 
العامة ببلدية الكويت عن تنفيذ 
النوبة )ج( التابعة لقسم إزالة 
املخالفات بالعاصمة عدة حمالت 
ميدانية على احمل��الت واملطاعم 
مبناطق الشرق والقبلة للتأكد 
من صالحية املواد الغذائية التي 
تقدم للمواطنني واملقيمني والتي 
أس��ف��رت ع��ن حت��ري��ر ع��دد )30( 
مخالفة ال��ى جانب غلق محالن 

اداريا.
 وأضافت اإلدارة بأن مفتشي 
النوبة قاموا بتحرير عدد )30( 
مخالفة اشتملت ما بني تراخيص 
اعالنات ومحالت عرض البضائع 
امام احملل، عدم جتديد ترخيص 
االعالن اخلاص بالنشاط، إقامة 
اع����الن خ���اص ب��ال��ن��ش��اط قبل 
احلصول على موافقة البلدية، 
باإلضافة الكشف على عقارات 
مبنطقة ج��اب��ر االح��م��د ومنطقة 
شرق حيث مت توجيه إنذار الحد 
العقارات إلى جانب غلق محالن 
وذل���ك لفتحهم ب���دون ترخيص 
وإدارة احملل قبل احلصول على 

موافقة البلدية. 
ك��م��ا دع���ت إدارة ال��ع��الق��ات 
العامة اجلميع ف��ي ح��ال وج��ود 
أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم 

ال��ت��ردد ب��االت��ص��ال ع��ل��ى اخل��ط 
الساخن )1844448( أو عبر 
مواقع التوصل االجتماعي لبلدية 

الكويت )@kuwmun( وسيتم 
اتخاذ االجراءات القانونية حيالها 

على الفور.

جانب من احلملة

19 مخالفة حررت 

بلدية حولي: استمرار احلمات
على تعديات أماك الدولة

أعلنت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت ع��ن ق��ي��ام إدارة 
ال��س��الم��ة ب��ف��رع بلدية محافظة 
ح��ول��ي بحملة دوري����ة مبنطقة 
حولي وأس��ف��رت عن حترير عدد 

19 مخالفة وتنبيه.
و بينت اإلدارة السالمة بأن 
املخالفات والتنبيهات تضمنت 
14 نتنيه وحيث اشتملت على 
)5( ت��ن��ب��ي��ه��ات ل���ع���دم وج���ود 
ت��رخ��ي��ص ل��ل��س��الم��ة ف��ي امل��وق��ع 
وع��دد )5(تنبيهات لعدم اتخاذ 
احتياطات ال��س��الم��ة ف��ي املوقع 
وع����دد )4( ت��ن��ب��ي��ه��ات ل��وج��ود 
تشوينات خ���ارج ح���دود موقع 
التشوين ، وحترير )5( مخالفات 
اشتملت على مخالفتني استغالل 
أراض��ي أم��الك الدولة ومخالفتني 
ان��ت��ه��اء م���دة ال��ت��رخ��ي��ص امل��ؤق��ت 
ومخافه استخدام )سقالة(غير 
مطابقة ملواصفات السالمة إلى 
جانب إعداد عدد 4 تقارير حوادث 
إنشائية ، مشيرة إل��ى أصحاب 
العقارات بااللتزام بالئحة بأنظمة 
ال��س��الم��ة ل���ألف���راد وامل��م��ت��ل��ك��ات 
وامل��راف��ق العامة تفاديا بتحرير 

مخالفات.
وباخلتام دعت إدارة العالقات 

العامة ببلدية الكويت املواطنني 
واملقيمني بعدم ال��ت��ردد ف��ي حال 
وج��ود أي شكوى تتعلق بالعمل 
البلدي االتصال باخلط الساخن 
1844448 أو ال��ت��واص��ل عبر 

حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي kuwmun@ والذي 
يعمل على مدار الساعة حيث سيتم 
التعامل معها مباشرة وفقا للوائح 

وأنظمة التي تشرعها البلدية.

جانب من احلملة

التقى رئيس االحتاد وبحث معه إزالة العقبات

24 ساعة  فهد : إصدار تراخيص اإلطفاء للمكاتب الهندسية خال 

بحث نائب املدير العام لالدارة 
العامة لالطفاء لقطاع الوقاية 
بالوكالة العميد خالد فهد مع 
رئيس احت��اد املكاتب الهندسية 
وال���دور االستشارية الكويتية 
املهندس ب��در السلمان، السبل 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون 
ب��ني اجلانبني ف��ي مجال إص��دار 
ت��راخ��ي��ص اإلط���ف���اء وت��أه��ي��ل 
املهندسني في املكاتب الهندسية 

الصدار هذه التراخيص.
وأكد الفهد في ختام االجتماع 
ال���ذي عقد مبقر االدارة العامة 
لالطفاء بحضور العقيد جاسم 
العطية مراقب دراس��ة املشاريع 
وال���رائ���د ع��ل��ي ال��راش��د مهندس 
امل��ي��ك��ان��ي��ا : أن ق��ط��اع ال��وق��اي��ة 
سيقوم بدراسة الطلبات املقدمة 
م��ن املكاتب الهندسية الص��دار 
ت��راخ��ي��ص االط��ف��اء خ���الل -30 
إلى 60 دقيقة، وستقوم باصدار 
ال��ت��راخ��ي��ص إليكترونيا أيضا 
خالل 24 ساعة، الفتا الى أن هذه 
التطبيقات باتت مبتناول اليد 
فور اطالق البرامج اإلليكترونية 
املطلوبة لها خالل الفترة القريبة 

ال��ق��ادم��ة.  وأض����اف ال��ف��ه��د، أن��ه 
ق��د مت االت��ف��اق أي��ض��ا م��ع رئيس 
احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االس��ت��ش��اري��ة الكويتية أيضا 
على عقد برامج تأهيل وتدريب 
مهندسني م��ن امل��ك��ات��ب وال���دور 

الهندسية الكويتية الص��دار هذه 
التراخيص إليكترونيا، مشيرا 
الى استعداد قطاع الوقاية الجراء 
هذه البرامج التدريبية بالتعاون 
مع االحت��اد، وأن عمليات تأهيل 
وتدريب املهندسني ستكون على 

النظام اجلديد وآليات استخراج 
التراخيص إليكترونيا. 

وم����ن ج��ه��ت��ه أش�����اد رئ��ي��س 
احت������اد امل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة 
وال���دور االستشارية الكويتية 
املهندس ب��در السلمان بتعاون 

االدارة العامة لالطفاء ومدير 
ال��ع��ام ال��ف��ري��ق خ��ال��د امل��ك��راد، 
وق��ط��اع ال��وق��اي��ة مبجال اص��دار 
التراخيص، الفتا ال��ى أن��ه طلب 
زي��ادة السعة التخزينية للنظام 
الستيعاب املخططات ومستدات 
املشاريع الكبرى، وأنه تلقى من 
العميد الفهد نسخة من البرنامج 
املقترح للتراخيص والدراسات 
على » ف��الس م��ي��م��وري » حيث 
سيقوم االحتاد بدراسته ووضع 
مالحظاته عليه، وأن ذكر نائب 
املدير العام للوقاية أفاد بامكانية 

ذلك من خالل النظام اجلديد. 
وأش�����ار ال��س��ل��م��ان ال����ى أن��ه 
اقترح تشكيل جلنه مشتركة من 
االطفاء والكهرباء والبلدية وان 
االحت���اد سيقوم بالتنسيق مع 
اجلهات لقتدم مقترحها ملا فيه 
املصلحة العامة واختصار الدورة 
املستندية ال��ت��ي تعسى جميع 
اجل��ه��ات ال��ى اخ��ت��ص��اره��ا، الفتا 
الى أنه قد مت االتفاق على إدارة 
بطاقات هوية خاصة مبندوبي 
املكاتب الهندسية الذين يراجعون 

االدارة العامة لالطفاء.

جانب من اجتماع الفهد والسلمان بحضور مسؤولني في اإلطفاء 

األسماك النافقة على الشاطئ
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ال�����س�����ل�����م�����ان: ت����وس����ي����ع ال�����ن�����ظ�����ام ل���ي���س���ت���وع���ب م����خ����ط����ط����ات وم�����س�����ت�����ن�����دات امل�����ش�����اري�����ع ال����ك����ب����رى 


