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خلل في مضخات رفع مياه الصرف الصحي يوقف محطة مشرف عن العمل
»األشغال« اتخذت جميع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع تدفقات مياه الصرف الصحي الواصلة إلى المحطة

 إصالح المحطة يستغرق من 3 إلى 6 أشهر والخسائر تتراوح بين 10 و15 مليون دينار

جانب من االجتماع الذي ضم ممثلني عن »األشغال« و»اإلطفاء« و»البيئة« و»الزراعة«

)احمد باكير(سوق السمك شبه خال من رواده

)محمد ماهر(

أحد هواة الصيد يصطاد األسماك ليالً

م.عبدالعزيز الكليب واللواء جاسم املنصوري أثناء االجتماع

فرج ناصر
العامة  أعلن���ت وزارة األش���غال 
انه���ا قد اتخذت جمي���ع االحتياطات 
الالزم���ة للتعامل م���ع تدفقات مياه 
الصرف الصحي الواصلة الى محطة 
ضخ مشرف وجار العمل إلعادة تلك 
احملط���ة الى وضعه���ا الطبيعي، وال 
مخاطر من انبعاث غازات س���امة من 

تلك احملطة.
اجلدير بالذكر انه وحلني االنتهاء من 
اصالح اخللل املوجود باحملطة فإن مياه 
الصرف الصحي تتم معاجلتها معاجلة 
أولية مبواد بيولوجية وكيميائية ويتم 
تعقيمها قبل صرفها الى البحر مبناطق 
ذات تيارات بحرية نشطة خارج جون 
الكويت وذلك بالتنس���يق مع الهيئة 

العامة للبيئة.
اك���د مصدر  وفي الس���ياق ذاته، 
مسؤول بوزارة األش���غال العامة ان 
خسائر محطة مشرف للصرف الصحي 
تتراوح ب���ني 10 الى 15 مليون دينار، 
مشيرا الى انه س���يتم استيراد قطع 
الغيار للمحطة من سويسرا وفرنسا 

وأميركا والنمسا.
واضاف بأن اصالح احملطة سيأخذ 
وقتا طويال من 3 الى 6 اشهر، مؤكدا 
ان احملطة حتتاج الى عمل شاق حتى 
تعود الى ما كانت عليه في السابق، 
موضحا ب���أن اعطال احملطة تعطلت 

متاما وتوقفت عن العمل.
واستبعد املصدر ان تؤثر احملطة 
على البيئة وجون الكويت، مش���يرا 

الى انه س���تتم معاجلتها قبل وقوع 
اي خطر قد يحدث.

واضاف بأنه مت وضع اعالن تأهب 
وطوارئ من قبل ال���وزارة حيث مت 
تشكيل فرق عمل على مدار ال� 24 ساعة 
يوميا إلجناز وإصالح احملطة خاصة 

وان احملطة تخدم عدة مناطق.
وفي نفس الس���ياق، اجمع وكيل 
وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب في 
ساعة متأخرة مع االدارة العامة لالطفاء 
والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة 
للبيئة حيث مت التباحث حول األوضاع 
بالنس���بة للمياه الزراعية والبحرية 
وكذلك االشياء التي قد تضر بالبيئة 
والبحر ومدى التخوف من تلوث جون 

الكويت.

كما عرضت االدارة العامة لالطفاء 
خدماتها على وزارة االشغال واستعدادها 
لتقدمي جميع سبل اخلدمات الالزمة 
التي قد حتتاج الى وزارة االش���غال 
وكذلك اصالح االعطال اخلاصة باحملطة 
ومعرفة أسباب الروائح الصادرة من 

احملطة.
من جانب آخر، اس���تعانت وزارة 
االش���غال العامة بعدد م���ن املقاولني 
واملختص���ني واملستش���ارين إلبداء 
مالحظاتهم واعطاء آرائهم واقتراحاتهم 
في حلول تساهم في اصالح احملطة 

بوقت أقصر.
وفي جولة ل� »األنباء« على مشرف 
لوحظ التواجد الكثيف من قبل املقاولني 
واحلركة غير العادي���ة اطالق للبدء 

في اصالح العطل الذي أصاب احملطة 
وجعلها تنشل عن احلركة متاما.

كما مت عقد اجتماع امس وحتديدا 
في الساعة العاشرة صباحا ضم وكيل 
الكليب  وزارة األشغال م.عبدالعزيز 
والوكيل الس���ابق للشؤون الصحية 
م.خال���د اخلزي ورئيس مهندس���ي 
الصيان���ة الصحي���ة م.محمود كرم 
وعدد من املهندسني في قطاع الصيانة 
الصحية حتى والذي استمر حتى ساعة 

متأخرة من ينتظم امس.
ومن جانبه، قال احد املهندسني بأن 
من أبرز قطع الغيار التي ستستوردها 
الوزارة هي مضخات املياه واألنابيب 
ذات األحجام الكبيرة وهذه املواد والقطع 

غير مجودة في السوق احمللي.

تخوفوا من وقوع كارثة بيئية تهدد الحياة البحرية

مواطنون وصيادون: حركة شراء وبيع األسماك بطيئة خوفا من التلوث

تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

عائلة الري�ش الكرام
لوفـــــاة فقيدتهم املرحــــومة

عائ�صة عبدالرحمن الري�ش

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

اأرملة املرحوم/ علي حمد الري�ش

التقيناهم  الذين  املواطنني  احد 
انه متخوف من شراء االسماك 
بالوقت احلالي بسبب امللوثات 
الس����امة التي انتشرت في مياه 
البحر، داعي����ا جميع املواطنني 
الى اخذ احليط����ة واحلذر قبل 
الشراء الننا في احلقيقة ال ميكن 
ان نشتري اسماكا ملوثة، مطالبا 
اجلهات الرسمية بسرعة التدخل 

والقضاء على املشكلة.

قبل ان تكبر.
وذكر انه مع مرور الوقت دون 
معاجلة ستكون هناك كارثة بيئية 
من شأنها ان تقضي على احلياة 
البحرية، مذك����را مبا حدث من 
تلوث بالسابق ملياهنا االقليمية 
وهو ما عرف بوقتها باملد االحمر 
الذي قتل جميع االسماك واحلياة 

البحرية.
من جهته قال صالح املضحي 

سيهدد حياتنا العملية وحركة 
رزقنا اليومية.

الدوسري  بدوره اشار علي 
احد اصحاب املكاتب لبيع االسماك 
قائال: ان حركة الشراء بالتأكيد 
تأثرت م����ن ذلك التلوث البيئي 
الذي حصل مبياهنا االقليمية، 
داعي����ا اجله����ات احلكومي����ة 
ومؤسسات الدولة الى ضرورة 
التدخل والقضاء على تلك املشكلة 

البيع والش����راء تأثرت بسبب 
امللوثات الت����ي حدثت في مياه 
البحر وه����ذا االمر كان له االثر 
الكبير بعزوف اغلب املواطنني عن 
شراء االسماك في الوقت احلالي، 
مؤكدا انه مع عزوف املواطنني عن 
الشراء فان ذلك سيجعل اغلب 
الصيادين ال يقومون مبمارسة 
املعتاد الن بضاعتهم ال  عملهم 
احد يقوم بش����رائها االمر الذي 

حمد العنزي
يبدو ان االح����داث االخيرة 
التي نتجت جراء تسرب الغازات 
الس����امة من محطة مشرف وما 
صاحبها من تلوث بيئي لسواحل 
البالجات وبالتحديد من ديوانية 
الصيادين ف����ي البدع وباجتاه 
اجلنوب حتى قاعدة الشيخ صباح 
االحمد بالفنطاس حيث اعتبرت 
هذه املناط����ق محظورة ومينع 
الصيد والسباحة فيها وكان لهذا 
االمر االثر الكبير الغلب الصيادين 
في العزوف عن ممارسة عملهم 
في صيد االس����ماك نتيجة ذلك 
التلوث البيئي ملياهنا االقليمية 
مشددين بذلك على ضرورة تدخل 
اجلهات احلكومية ومؤسسات 
الدولة املختلفة للقضاء على تلك 
الغازات  انبعاث  امللوثات جراء 

السامة.
»األنباء« جتولت داخل سوق 
السمك واستطلعت احوال السوق 
ومدى تأثره بالتلوث احلاصل في 
مياهنا االقليمية نتيجة انبعاث 

الغازات السامة.
اثناء جتوالنا الحظنا ان حركة 
البيع والش����راء بطيئة ونسبة 
املعروض من االس����ماك يعتبر 
قليال حل����د ما، وهذا االمر قادنا 
لس����ؤال احد الصيادين ويدعى 
محمد السيد الذي قال ان حركة 

»الخط األخضر«: حذرنا مرارًا من إقامة
 محطات الضخ في المناطق السكنية

اوضحت جماعة اخلط االخضر البيئية انها حذرت 
مرارا من خطورة بن���اء محطات الضخ الضخمة بني 
املناطق السكنية، مشيرا الى انها غير آمنة على االطالق 

مهما بلغت درجات االمن والسالمة فيها.
واكدت اجلماعة انها كانت اجلهة البيئية الوحيدة 
التي رفضت اقامة محطة الضخ املوجودة في مشرف، 
ب���ل واقامت تظاهرة في املوقع بتاريخ 14 س���بتمبر 
2002 ملنع اقامتها، ورغم ذلك اس���تمر املسؤولون في 

تنفيذ املشروع.
واوضحت ان ما كنا نحذر منه قد وقع وها هي احملطة 
التي صرف عليها عشرات املاليني تتعطل رغم حداثتها 
ويتسرب منها احد اخطر الغازات على االطالق وهو 
غاز كبريتيد الهيدروجني، وهو غاز ابسط ما يقال عنه 
انه قاتل، بل وتتوقف عن العمل ويتم حتويل جميع 

مياه الصرف الصحي امللوثة الى البحر.
واستغربت اخلط االخضر حدوث اعطال ادت لوقف 

احدى اضخم محط���ات الضخ في الكويت والتي كان 
يدعي املسؤولون عنها في وزارة االشغال انه مت بناؤها 

وفقا الفضل املقاييس العاملية.
وحذرت من تكرار املشكلة في احملطتني اجلديدتني 
اللتني سيتم تش���غيلهما قريبا وهما محطة العقيلة 
ومحطة الرقعي اللتني قد حتدث املش���كلة نفسها ان 
لم يتم مراعاة شروط السالمة واالشتراطات البيئية 

فيهما.
كما حذرت من خطورة االجراء الذي قامت به وزارة 
االشغال عبر حتويل جميع مياه الصرف الصحي في 
محافظة حولي الى مناهي���ل االمطار، وهو ما يعني 
عمليا تس���ريب مياه املج���اري للبحر رغم ما حتمله 
من ملوثات وبكتيريا وڤيروسات خطيرة، باالضافة 
الى ان مياه الصرف الصحي ومخلفات املنازل تعمل 
على انتش���ار التلوث البيولوجي مس���ببة االمراض 
التي تنتقل عدواها بطرق مختلفة منها املباشرة عن 

طريق الس���باحة قرب الشواطئ او عن طريق تناول 
االسماك والصدفيات.

اخلط االخضر شددت على خطورة االمراض الناجتة 
عن تل���وث البحر مبياه الصرف الصحي، حيث منها 
مرض الكوليرا والتيفوئيد والدسنتاريا بجميع انواعها 
ومرض االلتهاب الكبدي الوبائي ومرض املالريا ومرض 

البلهارسيا وامراض الكبد باالضافة الى التسمم.
ودعت اخلط االخضر افراد املجتمع لتوعية انفسهم 
بأنفس���هم في كيفية التعامل م���ع االحداث واالزمات 
البيئية اخلطرة ألنهم ان انتظروا احلكومة لتنقذهم 

ساعة وقوع الكارثة فسيلقون حتفهم.
واس���تغربت الغياب التام والكامل للهيئة العامة 
للبيئة وادارتها واقتصار دورهم في الكوارث واالزمات 
البيئي���ة على التصريحات االعالمي���ة لذر الرماد في 
العيون، مؤكدا ان الهيئة العامة للبيئة ال متلك خارطة 

واضحة البرز الشواطئ امللوثة في البالد.

سرعة تحرك مهندسي األشغال حد من تأثيرات التسرب

الشركة المنفذة لمحطة مشرف حذرت 
من تعطل المضخات قبل شهرين

كرم: رفع الجهود لدرجتها القصوى
لحل األزمة وتجنب وقوع كارثة

دانيا شومان
كشف مصدر مطلع في وزارة األشغال العامة عن ان التقرير 
األولي الذي سيرفع لوزير األشغال العامة د.فاضل صفر حول 
اخللل الذي حلق مبحطة تنقية مش���رف يكش���ف ان الس���بب 
الرئيسي وراء تعطل مضخات الضخ راجع الى غياب الصيانة 

الدورية لتلك املضخات.
 وقال املصدر: »سبق وان حذر أحد املقاولني املختصني من 
الكارثة وذلك قبل نحو ش���هرين من حدوثها وطالب بضرورة 
اجراء الصيانة الدورية للمضخات الرئيسية، خاصة وان محطة 
مشرف مت استالمها نهائيا قبل أقل من شهر، وقد رفعت الشركة 
املس���ؤولة عن املش���روع كتابا حتذر فيه من ان املضخات قد 
تتعرض لعطل فيما لو لم تتم عملية صيانتها بش���كل فوري 

وعلى وجه السرعة.
واوضح املصدر انه من املنتظر ان ترفع ادارة التنفيذ بقطاع 
الهندسة الصحية تقريرا شامال خالل يومني توضح فيه مالبسات  

وكيفية وقوعاحلادثة.
 واش���ار املصدر الى أهمية االج���راءات االحترازية التي قام 
بها مهندسو وزارة األشغال عقب حادثة التسرب وان الوزارة 
ستقوم خالل األيام القليلة القادمة بإعادة تقييم شاملة جلميع 

مضخات محطات الصرف الرئيسية.

دارين العلي
اتفق املجتمعون املعنيون بالتعامل مع تعطل محطة 
مش���رف ملياه الصرف الصحي على رفع اجلهود الى 
درجتها القصوى بهدف ايجاد احللول األفضل لتخطي 

األزمة وجتنب وقوع كارثة.
وق���ال مدير ادارة رصد التلوث البحري في الهيئة 
العامة للبيئة حمزة كرم ل� »األنباء« ان اجلهات املعنية 
التي اجتمعت في وزارة األشغال مساء امس األول قد 
أعلنت أقصى ح���دود التعاون كل في مجال عملها في 
محاولة للتغلب على هذه املشكلة، مشيرا الى ان الهيئة 
أكدت خ���الل االجتماع بأنها تق���وم بعمليات املراقبة 
واملسح وجمع العينات سواء على الشواطئ او داخل 
البحر علما ان الهيئة تش���ارك في االجتماع مبمثلني 
عن ادارة التلوث البحري وإدارة املوارد احلية وإدارة 

تلوث املياه ومكتب نائب املدير العام.
ولف���ت الى ان الهيئة قد ش���كلت فريق عمل يقوم 
مبراقبة الشواطئ بشكل يومي وأخذ العينات، مشيرا 
الى انه قد تبني عبر النتائج وجود تلوث في البالجات 
واملسيلة اما جون الكويت فمازال خاليا من تصريف 
مياه الصرف الصحي. وأش���ار الى تركيز فريق عمل 
الهيئة في أخذ العينات سيكون على املخارج وهي 4 
مخارج ممتدة من البدع على امتداد ش���ارع اخلطابي 
ومقابل ش���اطئ املسيلة حيث س���يتم اخذ عينات من 
املياه والتربة واالحياء البحرية وعلى ضوء النتائج 
س���يتم تركيز العينات حتى الوصول الى املستويات 
الطبيعي���ة. ولفت كرم الى انه س���يطلب قريبا وعبر 
رس���ائل توعوية من املقيمني في األماكن التي يتركز 
عليها التلوث وحتديدا اخلط ال���ذي منع فيه الصيد 

والسباحة بتخفيض استهالكهم للمياه.


