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محمد هالل الخالدي
صرحت األستاذ املش����ارك في تخصص األحياء بقسم 
العلوم في كلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب واحلاصلة على جائزة االنتاج العلمي 
للعام 2007 في العلوم احلياتية من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.بهيجة بهبهاني ان احملافظة على س����امة البيئة 
وحمايتها من التلوث تعتبر مسؤولية كبيرة تقع على عاتق 
جمي����ع اجلهات احلكومية املعنية بهذا الش����أن في الدولة، 

باإلضافة الى جمعية حماية البيئة.
وأكدت د.بهبهاني على ان تلوث البيئة بصفة عامة وبخاصة 
البيئة البحرية له عاقة مباشرة وتأثير كبير على الصحة 
العامة لإلنسان حيث يتسبب في التأثير سلبا على صحة 
املواطنني حيث ان األحياء البحرية كاألس����ماك والروبيان، 
تعتبر طعاما أساس����يا لهم، كما ان املياه االقليمية للكويت 
تعتبر م����ن افضل املواقع في اخلليج العربي املائمة لنمو 
األحياء البحرية وكذلك كمصائد لألسماك، خصوصا األسماك 

الصغيرة حيث تتوافر لها كميات كبيرة من املغذيات.
وذكرت د.بهبهاني انها قامت باجراء ابحاث علمية على 
منطق����ة »جون الكويت«، ومت نش����رها في مجات علمية، 
تثبت تعرض املنطقة للتلوث، رغم انها منطقة مهمة جدا 

للعديد من الكائنات البحرية، وبخاصة لصغار األس����ماك 
والروبيان، كما تعيش به����ا بعض الكائنات البحرية على 
شواطئ اجلون مثل نطاط الطني، وبعض أنواع السرطانات، 
والتي قامت شخصيا بإجراء دراسات على سلوكياتها في 
بيئتها الطبيعي����ة ملدة عام كامل. وتعتب����ر هذه الكائنات 
البحرية كجهاز انذار مبكر لتوفير معلومات عن مس����توى 
تأثير األضرار الناجتة عن التلوث في املستويات احليوية 

� الكيميائية واجلزيئية واخللوية.

وأش����ارت د.بهبهاني الى وجود دراسات بحثية عديدة 
تؤك����د نتائجها على ان هذه الكائنات الش����اطئية باالمكان 
استخدامها كمؤش����رات حيوية للداللة على وجود التلوث 

باملعادن في مياه اجلون.
وأضافت د.بهبهاني الى ان مصادر التلوث املائي في املياه 
الكويتية هي مخارج مياه الصرف الصحي، محطات الكهرباء 
وحتلية املياه، مخارج املياه من مصانع البتروكيماويات، 
التلوث النفطي وفضات املستشفيات والشاليهات ومعسكرات 
اجليش وغيرها، ذلك باالضافة الى مياه التوازن واملبيدات 
احلش����رية. وتس����اءلت د.بهبهاني عن ما مت بشأن مبادرة 
احلكومة اليابانية )والتي بدأت عام 2003( بش����أن اعادة 
تأهيل جون الكويت وحمايته من عوامل التلوث مبشروع 
تبل����غ تكلفته 15 مليون دوالر، وبذلك بالتعاون مع الهيئة 
العامة للبيئة، حيث ان هذه املبادرة االيجابية من احلكومة 
اليابانية تتفق مع اهداف استراتيجية الهيئة العامة للبيئة 
بخصوص منطقة جون الكويت والتي تتضمن حتديد مصادر 
التلوث واقتراح افضل الطرق لعاج املنطقة من املش����اكل 
البيئي����ة التي تواجهها مثل الص����رف الصناعي والصرف 
الصحي باالضافة الى الس����وائل األخ����رى التي تؤدي الى 

حدوث ترسبات ملياه اجلون.

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

»البيئة« تؤكد تلوث مياه البالجات والمسيلة وسالمة الجون

)أحمد باكير(أخذ عينة من مجرور للصرف الصحي يصب في البحر 

جهود حثيثة لـ »البيئة« لتحديد مدى التلوث

م.حمزة كرم يتحدث حول املشكلة

مشروع دراسة إعادة تأهيل جون الكويت متى ينتهي؟

عينات »البيئة« قبل نقلها

تلوث واضح في شاطئ املسيلة الكشف على املضخات

د.مبارك العجمي د.محمد الصرعاويد.ناجي املطيري الكابنت علي حيدر

حيدر: لو أوقفنا المجاري التي تصب في البحر فالبلد س�يغرق بالصرف الصحي
المطيري: ل�م يطلب من »األبحاث« تقديم االستش�ارة ونق�وم بجمع العينات
الصرع�اوي: الروائ�ح المنبعثة خطرة ويجب أكس�دتها بالمناهيل الرئيس�ية
العجمي: نفوق األس�ماك محتمل بس�بب نقص األكسجين المذاب

في انته���اء العم���ر االفتراضي 
للمعدات امليكانيكية والكهربائية 
حملطات الرفع والضخ، وارتفاع 
تكاليف صيانة هذه املرافق بسبب 
انتهاء عمره���ا االفتراضي الذي 
يؤدي الى انخفاض كفاءتها ومن 
ثم حدوث مشكلة فيها كما حدث 

في مشرف.
ولفت ال���ى ان نظام الصرف 
الصحي عادة يتكون من اربعة 
عناص���ر مهمة وعن���د حدوث 
مش���كلة في احد هذه العناصر 
فهي تنسحب على جميع العناصر 
ويتكون هذا النظام من خطوط 
انسياب، ومحطات الرفع والضخ 
ومحط���ات الرف���ع الرئيس���ية 
ومحطات تنقي���ة مياه الصرف 
الصحي وما حصل في مشرف 
هو تعطل محطة الرفع الرئيسية 
وهو ما أدى الى تعاظم املشكلة، 
اما احللول اجلذرية التي طرحها 
املصمم���ون فتتلخص في الغاء 
محطات الضخ والرفع وعددها 
61 محطة وانشاء 6 محطات ضخ 
جديدة تعمل وفق النظم الهندسية 
والتكنولوجية احلديثة، وجتديد 
الشبكات وتقليص الفترة الزمنية 
الازمة للتجديد لتصبح س���نة 
الس���ت  واحدة لبناء املضخات 

الازمة.
التأثير  الى  العجمي  ولفت 
البيئي اخلطير لتس���رب مياه 
الصرف وأبرزه���ا على الهواء 
حي���ث ينبعث غ���از كبريتيد 
الهيدروج���ني )H2S( وهو غاز 
ع���دمي اللون قابل لاش���تعال 
الفاس���د  ورائحت���ه كالبيض 
ويتس���بب في تهيج األنسجة 
املخاطية للعني واجلهاز التنفسي 
اضاف���ة الى انبعاث الس���موم 
العالقة في الهواء والزئبقية فيها 
والتي تصل الى الناس من خال 
التنفس، أما اآلثار السلبية على 
العجمي  البحرية فقال  البيئة 
بأنها تكم���ن في احتمال عودة 
ظاهرة نفوق األس���ماك وهذه 
حتدث عند حتويل مياه الصرف 
الصحي غير املعالج الى البحر 
فيحدث ما يسمى بالتسمم من 
خال تقليل نسبة األوكسجني 
املذاب في البحر وتتأثر األسماك 
السطحية مثل امليد وميكن ان 
تزداد هذه الظاهرة عبر انتقال 
الى املنطقة بكاملها  التس���مم 
وعندها تتأثر األس���ماك حتت 
الس���طحية ويحدث نفوق في 

البيئة السمكية.

دارين العلي
جدد خبراء في البيئة التأكيد 
على خطورة تعطل محطة مشرف 
للصرف الصحي واستمرار ضخ 
املجاري في البحر، مشددين على 
وجوب اتخ���اذ اجراءات عاجلة 

للحد من خطورة املشكلة.
الهيئة  واكد نائب مدير عام 
العامة للبيئة الكابنت علي حيدر 
ع���دم وجود خيار آخر س���وى 
تصريف مياه املجاري في البحر 
بعد تعطل محطة مشرف، ألنه 
في حال اغاق ضخ املجاري فإن 
املشكلة ستتفاقم بفيضان مياه 

الصرف الى الشوارع.
وقال حي���در، في تصريح ل� 
»األنباء«، ان االمر يتوقف على 
وزارة االشغال وهي التي يجب 
ان تتخ���ذ االجراءات التي تراها 
مناسبة واآلن ليس لديها اي خيار 
سوى توجيه املجاري الصحية 

نحو مياه البحر.
ولفت ال���ى ان الهيئة العامة 
للبيئة مستمرة في أخذ العينات 
بش���كل يوم���ي عن الش���واطئ 
املتضررة وعلى امتداد الشاطئ، 
وهي على اتصال دائم باالشغال 
للوقوف على آخر املس���تجدات 
لديهم ومراقبة الشواطئ بشكل 
دقي���ق، خصوص���ا ان املجاري 
تصب بجانب املارينا وقرب نادي 
الديبلوماسيني وفندق املسيلة.

امكانية تعرض تلك  وحول 
املنطق���ة البحري���ة لنفوق في 
االسماك بسبب التلوث الذي قد 
يصيبها بفعل تصريف املجاري 
ف���ي البحر، لفت حي���در الى ان 
مس���ألة نفوق االسماك بحاجة 
الجتماع عدة ظروف منها استمرار 
املشكلة لوقت طويل جدا، كذلك 
االم���ر يتوقف على حالة البيئة 
البحرية بشكل عام، خامتا بالقول: 
ليس لدينا في الهيئة اي خيار 
للتعامل مع املشكلة، فلو اوقفنا 
هذه املجاري التي تصب في البحر 
فإن البلد سيغرق مبياه مجاري 

الصرف الصحي.

فريق الطوارئ

من جانبه طال���ب مدير عام 
معهد الكويت لابحاث العلمية 
د.ناجي املطي���ري في تصريح 
ل� »األنب���اء« بوجود فريق دائم 
يسمى »فريق الطوارئ« للتعامل 
مع االحداث الطارئة واخلطيرة 
كحادث���ة مش���رف، يتكون من 
جهات مختلفة معنية في الدولة 

ورفع اجراءات احليطة واحلذر 
الى أقصاها في اجلهات املعنية 
كالبلدية والهيئة العامة للبيئة 
ومعهد األبحاث وخفر السواحل 
واحلرس الوطني والهيئة العامة 
للتطبيق���ي ووزارت���ي الصحة 
واألشغال، وكلها جهات مذكورة 
في اخلطة ومرتبطة بهذا املوضوع 
الدقيق الذي يتعلق باألمن الغذائي 
ش���اكرا جهود وزارة األش���غال 

للتخلص من املشكلة.

عمر افتراضي

الباح���ث  ب���دوره حت���دث 
واألكادمي���ي في عل���وم البيئة 
العجمي عن املشكات  د.مبارك 
التي تعاني منها مرافق الصرف 
الصحي في الباد والتي تتلخص 

في املاء الذي من شأنه ان يساهم 
في زيادة انتشار الهوائم الضارة 
بالبيئة البحرية مما يساعد على 
انتش���ار  الطحالب والبكتيريا 
الناجتة عن ظاهرة املد األحمر مما 
يسبب فيما بعد نفوقا في األسماك 
قد ال يظهر اآلن وامنا بعد مرور 
3 أشهر على احلادثة ولذلك يجب 
تكثي���ف املراقبة وأخذ العينات 
التخاذ االجراءات املناسبة في حال 
اظهرت النتائج ما ينبئ بكارثة 

في نفوق األسماك.
وطالب الصرعاوي بإنش���اء 
فريق عمل تنض���م اليه جامعة 
الكويت ومعهد األبحاث وتفعيل 
خطة العمل التي تبنتها الهيئة 
العام���ة للبيئة ع���ام 2001 مع 
بداي���ة ظاهرة نفوق األس���ماك 

لذا يجب معاجلة هذه املياه في 
املناهيل الرئيس���ية التي تفتح 
على البحر مباش���رة من خال 
معاجلته���ا وحتويلها الى مياه 

صحية ثنائية.
ولفت ال���ى الروائح الكريهة 
واملنبعثة من مياه الصرف بسبب 
كبريتيد الهيدروجني وهي خطرة 
جدا ويجب اكسدتها في املناهيل 
الرئيسية قبل وصولها الى البحر، 
مش���يرا الى امكانية التحكم في 
االموني���ا املتصاع���دة من مياه 
الصرف الصحي من خال حتويلها 

الى اكاسيد النيتروجني.
واعرب عن تخوفه من كمية 
مياه الص���رف غي���ر املعاجلة 
املتس���ربة الى البحر والتي قد 
تسبب نقصا في االوكسجني املذاب 

اجلنوبية وارد.
وش���كر الصرع���اوي اجلهد 
الذي تبذله الهيئة العامة للبيئة 
خصوصا في توضيحها لاماكن 
املتضررة على الشاطئ مشددا 
على اهمية استمرار عملية املراقبة 
واخذ العينات ومطابقتها باملعايير 
والش���روط البيئي���ة الدولي���ة 
خصوصا في االماكن التي يرتادها 
الناس وفي اخلط الذي اشارت 
له الهيئة والذي يجب ان يراقب 

بصف دورية ومتواصلة.
امللوث���ات املوجودة  اما عن 
في مي���اه الصرف الصحي فقال 
الصرعاوي انها بكتيريا القولونية 
القولونية  البرازية وبكتيري���ا 
الكلوي���ة وهي تتواجد في مياه 
الصرف الصحي غير املعاجلة، 

آخر املستجدات وحتليل العينات 
وهذا نابع من االهتمامات اخلاصة 
للمعهد، مؤك���دا ان االعان عن 
نتائج هذه التحاليل يعود للجهات 
املعنية املتابعة للموضوع وهي 
العام���ة للبيئة ووزارة  الهيئة 

االشغال.

احتمال وارد

وأعرب املدير العام الس���ابق 
للهيئة العام���ة للبيئة د.محمد 
الصرعاوي عن قلقه من ان ميتد 
التلوث مبياه الصرف الصحي الى 
املناطق اجلنوبية بسبب حركة 
التيارات البحرية احملاذية خلط 
الس���احل وهي عادة متجهة من 
الى اجلنوب، واحتمال  الشمال 
الى الشواطئ  امللوثات  وصول 

ك���وزارات االش���غال والكهرباء 
واملاء والداخلية وهيئات البيئة 
واملطافي لتشكل منظومة متكاملة 
تعمل حتت مظلة واحدة للتعامل 

مع حوادث مماثلة.
واكد املطيري ان لم يتم الطلب 
رسميا من »االبحاث«، وبصفته 
جهة علمي���ة استش���ارية، اي 
استشارة او طلب بالتدخل من 
قبل اجلهات املعني���ة بل هناك 
مج���رد مناقش���ات جانبية مع 
هذه اجلهات، الفت���ا الى وجود 
فريق باملعهد يتكون من اداريني 
ومهندسني من مختلف قطاعات 
املعهد واداراته تتابع املوضوع عن 
كثب ويأخذ العينات بشكل مكثف 
من مي���اه البحر وخصوصا من 
املنطقة املتضررة للوقوف على 

»حماية البيئة«: ينبغي محاسبة المقصرين ووقف ضخ مياه الصرف الصحي في البحر

البهبهاني: األحياء المائية جهاز إنذار مبكر للتلوث في جون الكويت

ــة البيئة في بيان  ــت الجمعية الكويتية لحماي قال
صحافي: سبق ان حذرنا من قبل انشاء هذه المحطة 
تضامنا مع أهالي منطقة مشرف الذين قاموا بالتجمع 
ــات لغاز كبريتيد  ــرب من الموقع وأخذوا قياس بالق
ــذاك ارتفاع تركيزه  الهيدروجين الخطر وتبين وقت
عن الحدود المسموح بها، وحذرنا من خطورة انشاء 
مثل هذه المحطة بهذا الحجم، والتي تخدم العديد من 
المناطق السكنية بالقرب من منطقة سكنية، وانه في 
حالة حدوث تعطل اي مضخة بها، فإنها ستكون كارثة 
على أهالي مشرف. اال انه ولألسف الشديد لم تستجب 

الحكومة لهذا التوجه وال لمناداة وصرخات أهالي مشرف 
بوقف العمل في هذه المحطة، ونقلها الى مكان أكثر 
أمنا وسالمة ألهالي مشرف، وان ما حدث يوم امس 
ــا ذكرت الصحافة وهو توقف محطات الضخ في  كم
ــبب في كارثة ألهالي هذه  هذه المحطة، كاد ان يتس
المنطقة، وانه سيتسبب في كارثة بيئية بمحطة ضخ 
مياه الصرف الصحي غير المعالج الى مياه الخليج، 
وهذا بدوره سيؤثر على جودة مياه البحر وعلى الثروة 
ــمكية وعلى مرتادي البحر، وان وزارة األشغال  الس
منذ سنوات طويلة وهي تضخ مياه الصرف الصحي 

غير المعالج للبحر، وهذه الممارسات الخطيرة على 
البيئة وعلى صحة المجتمع ينبغي ان تتوقف، ونحن 
ندعو الحكومة وأعضاء مجلس األمة الى أخذ التدابير 
السريعة والفعالة لحماية المواطنين والبيئة البحرية، 
ووضع ضمانات جادة، وليس ضمانات كالمية، لحماية 
المجتمع من توقف المحطات في المستقبل وخصوصا 
ان هذه المحطة تعتبر جديدة، فكيف سيكون الحال 
ــبة  ــنة من اآلن، وينبغي محاس بعد مضي 10ـ  15 س
المقصرين في هذا الشأن، حتى نستطيع ان نحافظ 

على الكويت وأهلها وبيئتها.

تلوث البيئة البحرية يؤثر على الصحة العامة لإلنسان


