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 خلل في مضخات رفع مياه الصرف الصحي يوقف محطة مشرف عن العمل 

 ارتفاع الحرارة عّطل المضخات وزاد منسوب المياه ١٤ مترًا

 «األشغال» تعلن عن توقف كامل لمحطة ضخ مشرف وأكدت أن الجهود 
جارية إلعادتها  للعمل والوزير تابع مع فريق الطوارئ حادثة تسرب الغاز
 جميع المضخات الموجودة في وزارة األشـغال تم توزيعها في محافظة حولي باإلضافة إلى االسـتعانة بمضخات من شـركة النفط واإلدارة العامة لإلطفاء

 فتح تحقيق لمعرفة سبب تعطل جميع المضخات في المحطة عن العمل وإجراء الالزم على ضوء النتائج بعد االنتهاء من األعمال التي قد تستغرق عدة أيام إلصالحها

 المنصوري: حادثة تسرب الغاز من محطة الصرف الصحي في مشرف تحت السيطرة وتواجد رجال اإلطفاء لمنع انتشار الغاز والحد من خطورته

 كميات المياه التي تجمعت بالمحطة ال تشـكل خطورة كبيرة إال أنها تحتاج إلى وقت لسـحبها 
واالسـتعانة بفريق للمـواد الكيماوية الخطرة من «اإلطفاء» لقياس نسـبة غاز كبريتيـد الهيدروجين

 (محمد ماهر)  مضخات احتياطية لسحب املياه  الوزير د.فاضل صفر متحدثا للصحافيني خالل تفقده للمحطة 

 محطة الصرف الصحي في مشرف توقفت عن العمل بالكامل اثر تعطل أجهزه الضخ

 رجال الدفاع املدني على أهبة االستعداد حتسبا ألي طارئ  تكاتف اجلهود من جميع اجلهات إلصالح املضخات ومنع تسرب الغاز

 اللواء جاسم املنصوري يعطي توجيهاته لرجال اإلطفاء باملشاركة في مواجهة الغاز السام

باإلضافة الى انحصار املشكلة 
داخل احملطة ولن يكون هناك 
بعون اهللا أي تســـرب لغازات 

تؤثر على السالمة العامة.

  توزيع المضخات

  وأشار الى ان جميع املضخات 
املوجودة في وزارة األشغال مت 
توزيعها فـــي محافظة حولي 
حاليـــا، باإلضافة الى مضخات 
مت االستعانة بها من شركة النفط 
واالدارة العامة لالطفاء لتخفيف 
انسياب املياه للمحطة واحتواء 
املشـــكلة حلني اصالح اخللل، 
مؤكدا على عدم وجود أي مخاطر 
على املناطق احمليطة باحملطة، 

السيما انها بعيدة ملسافة كافية 
عن دائرة املشكلة وكل الغازات 
املنبعثة محصورة داخل احملطة. 
وأضاف ان الفترة التي حتتاجها 
احملطة إلصالحها هي فترة ليست 
قصيرة لســـحب املياه بداخلها 
وحتتاج للتقييم قبل احلكم عليها 
كم يوما ستســـتغرق إلصالح 
العطل الواقع بها حاليا، الفتا الى 
ان هناك شركة مقاولة مسؤولة 
عن املشـــروع فتـــرات االجازة 
االسبوعية كانت تقوم بتبديل 
قطع الغيار للمضخات لكن اليوم 
املضخات جميعها توقفت فجأة 

ما عدا واحدة منها.
  وأوضـــح ان التقرير األولي 

يفيد بأن املضخات خرجت عن 
اخلدمة بشـــكل مفاجئ وكانت 
هناك محاوالت إلعادتها للعمل 
لكنها فشلت بسبب تدفق مياه 
الصرف الصحي، مبينا انه سيأمر 
بفتح حتقيق ملعرفة سبب عطل 
جميع املضخات في احملطة عن 
العمل ومن ثم سيتم اجراء الالزم 
على ضـــوء نتائج التقرير بعد 
االنتهاء من االعمال في احملطة 
التي حتتاج الى فترة قد تستغرق 

اياما الصالحها.

  «اإلطفاء» تساند «األشغال»

  من جانبه، قال املدير العام 
لـــالدارة العامة لالطفاء اللواء 

جاسم املنصوري ان االعطال 
حصلت لعدد من املضخات التي 
غمرتها كميات كبيرة من مياه 
الصرف الصحي، مما استلزم 
تقدمي املساعدة الكاملة لوزارة 
االشغال لسحب هذه الكميات من 
مياه الصرف متهيدا للوصول 
للمضخات واعادة تشـــغيلها 
والوصول للوضع الذي كانت 
عليه سابقا، الفتا الى ان أعدادا 
كبيرة من املضخات مت توفيرها 
في املوقع لتوزيعها على مناطق 
محافظة حولي كبدائل مؤقتة 
الى  لتصريف ميـــاه املجاري 
شبكة مياه االمطار وتخفيف 
الضغط عـــن احملطة الى حني 

اصالحها واعادتها الى اخلدمة 
مرة اخرى.

  ٤٠ إطفائيا

  واوضح الى انه مت استنفار 
جميع مراكز االطفاء باالضافة 
الى االستعانة بجميع املضخات 
املوجودة في االسناد وجميع 
املضخـــات في جميـــع مراكز 
االطفاء مبحافظة حولي وتكليف 
كل ثالثة اشخاص مع معداتهم 
بالتعامل مع احلدث حيث وصل 
عدد رجال االطفاء الى اكثر من 
٤٠ اطفائيا مع معداتهم في حني 
بلغ عـــدد املضخات التي متت 
االستعانة بها ما يقارب الـ ٢٠ 

مضخة.
  واشار الى ان كميات املياه 
التي جتمعت باحملطة ال تشكل 
خطورة كبيـــرة ألنها حتتاج 
الـــى بعض الوقت لســـحبها، 
الفتا الى انه متت االســـتعانة 
بفريق للمواد الكيماوية اخلطرة 
باالدارة العامة لالطفاء لقياس 
نسبة غاز كبريتيد الهيدروجني 
الناجت من مياه الصرف الصحي 
لتأمني سالمة العاملني ومن ثم 
سحب كميات الغاز إلى خارج 
احملطة لتأمني اجلو للعاملني 
الذين سيقومون بإعادة تشغيل 

مضخات احملطة. 
  واضاف ان مراحل السحب 

ســـتكون في وقت الحق بعد 
تأمني املوقع من غاز كبريتيد 
الهيدروجني وهـــو غاز خطر 
فـــي حال زيادة كثافته عن ٣٠ 
جزءا من املليون وبعد جتاوزه 
لهذه النسبة ال نسمح لرجال 
االطفـــاء باالقتراب اال في حال 
لبس اجهزة التنفس واستخدام 
اللبس الكيميائي الواقي للدخول 
في املوقع بأمان ومعهم فريق 
مختـــص ليتابـــع عملهم كي 
يتم االطمئنـــان عليهم، مؤكدا 
ان نســـبة الغاز جتاوزت حد 
االمان في مـــكان العطل االمر 
الذي يتطلب استخدام االجهزة 

واملالبس العازلة. 

 حمد العنزي - محمد الدشيش
  أعلنت وزارة األشغال العامة 
عن توقف كامل حملطة الضخ في 
منطقة مشرف التي تخدم جميع 
مناطق محافظة حولي نتيجة 
لتعطل اجهزة احملطة ألسباب 

فنية طارئة.
الوزارة فـــي بيان    وقالـــت 
انـــه مت حتريك  صحافي امس 
أجهزة الـــوزارة لتدارك تبعات 
هذا التوقف املفاجئ، مبينة ان 
العمل جـــار إلعادة احملطة الى 

اخلدمة مرة أخرى.
الوزارة باملواطنني    وأهابت 
واملقيمني التعاون معها وتفهم 
الوضع الطارئ الى حني االنتهاء 
منه في أقرب وقت. وكانت احملطة 
قد تعرضت خللل في مضخات 
رفع امليـــاه مما أدى الى ارتفاع 
منسوب املياه وتشكيل خطورة 
ناجمة عن امكانية تسرب غاز 
سام. وأكد وزير األشغال العامة 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر خـــالل متابعته 
لعمل فريق الطوارئ ان محطة 
مشرف اخلاصة الستقبال مياه 
الصرف الصحـــي في محافظة 
حولي تعرضت الى خلل نتيجة 
ارتفاع درجة احلرارة نتج عنه 
الواحدة  تعطل في املضخـــات 
اثر األخرى، مما أدى الى ارتفاع 
منسوب مياه الصرف الصحي في 
احملطة الى نحو ١٤ مترا تقريبا، 
األمر الذي ســـاهم في صعوبة 
اصالحها وتشغيلها اال بعد سحب 
تلك املياه وتنشيف املضخات.

  تحويل مؤقت

  وأشار الى ان التوقف مسألة 
وقت فقط، وان اعمال الصيانة 
تسير على قدم وساق من قبل 
الفريق الذي يرابط في املوقع، 
الى ان اجلهود منصبة  مشيرا 
حاليا على حتويل مياه الصرف 
في احملافظـــة الى مناهيل مياه 
األمطار بشكل مؤقت، فضال عن 
سحب املياه املتجمعة في احملطة 
وتنشيف منطقة العمل وإعادة 
املضخـــات للخدمة مرة أخرى، 
الفتا الى عدم حدوث أي اصابات 
تذكر بـــني العاملني في احملطة، 




