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خلل في مضخات رفع مياه الصرف الصحي يوقف محطة مشرف عن العملكلي شي

د.فاضل صفر متحدثا في املؤمتر الصحافي

هكذا أصبح البحر ملوثا بفعل ضخ مياه الصرف في البحر

وزير األشغال أكد التنسيق مع الجهات المعنية لتقليل التلوث البحري وإخالء المنطقة المحيطة بالمحطة من الغازات

صفر: المحطة تحت السيطرة.. وتشكيل لجنة تقصي حقائق حيادية
 دانيا شومان

أعلن وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر عن تشكيل جلنة 
ملعرفة اسباب الكارثة وذلك في 
مؤمتر صحاف���ي عقده صباح 
امس وق���ال صفر: »ان اللجنة 
ستتكون من جهات محايدة ومن 
خالل قرار وزاري سيصدر قريبا 
محددا بفت���رة زمنية لتقصي 
احلقائق ومعرفة املتسبب في 
وقوع الكارثة، مؤكدا ان الوزارة 
ستحصل على حقوقها كاملة 
سواء في هذا املشروع أو غيره، 
ان األولوية في  مش���ددا على 
الوقت الراهن إلعادة األوضاع 
الى م���ا كانت عليه قبل وقوع 
ث���م احلديث  املش���كلة، ومن 
عن من املس���ؤول، وأكد صفر 
ان املسؤول عن كارثة محطة 
مش���رف للصرف الصحي هو 
املقاول الرئيسي للمشروع حيث 
تقع عليه مس���ؤولية تشغيل 
احملطة وصيانتها، الفتا الى ان 
الكارثة لها ثالثة اضالع منها 
وزارة األشغال واملقاول الرئيسي 

ومستشار املشروع.
واشار الى ان الوزارة اتخذت 
التدابير واالجراءات  عددا من 
للتقلي���ل من اآلثار الس���لبية 
نتيجة توقف محطة الصرف 
الصحي في منطقة مشرف عن 
العمل ومن ثم غمر بعض الغرف 
اللوحات  باملياه خاصة غرفة 
الكهربائية واملضخات، مؤكدا 
انه مت اجراء الصيانة ملنع طفح 
الغرف في املناطق الس���كنية، 
مشددا على ان صحة االنسان 
أهم األولويات، موضحا انه عقب 
االنتهاء من ارجاع احملطة الى 
العمل ستكون هناك مراجعة 
ش���املة لهذه احملطة وغيرها 
من احملطات لتجنب تكرار هذه 

الكوارث في املستقبل.
وأوضح د.صفر انه مت كذلك 
اتخ���اذ تدابير لتعقي���م مياه 
الصرف الصحي قبل س���كبها 
في مجارير االمطار وتوجيهها 
للبحر، مش���يرا الى ان وزارة 
األشغالقامت بوقف شرب املياه 
الى داخل احملطة منذ امس )اول 
من امس(، ومت جناحها الى حد 
بعيد، مضيفا ان الفنيني يقومون 
اآلن بتجفيف املياه املوجودة في 
احملطة وسحبها لتقنني االضرار، 
مؤكدا ان الوزارة لديها عندنا 
قطع غيار جاه���زة في املوقع 
وقامت بتش���غيل التوربينات 
واملضخات االحتياطية، مشيرا 
الى ان الباب االلكتروني بقوة 
من خالل قوة ضغط واندفاع 
مياه الصرف الصحي وخرج 
عن العمل، الفتا الى ان الوزارة 
القريب  ستقوم باصالحه في 
العاجل لضمان سالمة العاملني 

في احملطة.
وابدى د.صفر تفاؤله بتشغيل 
احملطة وإعادة العمل بها خالل 
االسابيع القليلة املقبلة، موضحا 
ان جميع اجلهود تضافرت في 
هذه الكارثة سواء في القطاع 

احلكومي او اخلاص.
من جهت���ه، اعلن مدير عام 
هيئة البيئة د.صالح املضحي 
عن مخاطبة عدد من الشركات 
االجنبي���ة وحتديدا من كوريا 
اجلنوبية للمساعدة على تكسير 
املركبات السامة في البحر، الفتا 
ال���ى عرض االم���ر على وزير 
الصحة الذي حتدث بدوره الى 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الذي وافق س���ريعا، داعيا الى 
العمل بأسرع وقت ممكن على 

ايجاد حلول لهذه املشكلة.
واوضح د.املضحي ان هناك 
مراسالت متت مع عدد من الفرق 

في املخضات ومن ثم عطب في 
بعض القطع االلكترونية ومت 
استدعاء الشركة املصنعة لهذه 
القطع واثناء العمل في اصالح 
هذه القطع بتاريخ 23 اغسطس 
حدث خلل في البوابة الرئيسية 
في احملطة مما ادى الى تدفق 
مياه الص���رف الصحي لغرف 

احملطة.
بدوره قال مدير ادارة صيانة 
حولي للط���رق والش���بكات 
م.عبدالعزيز الصباح ان منطقتي 
الشعب وحولي هما املنطقتان 
الوحيدتان غير املتضررتني من 
حادثة املجاري، مشيرا الى ان 
اكثر منطقة متضررة هي منطقة 
الساملية، وأشار الصباح الى ان 
الطفح نتيجة حادثة مش���رف 
استمر ملدة 3 ساعات فقط منذ 
ي���وم احلادث حت���ى اآلن وان 
الطفح موجود في أماكن سحب 
املياه خاصة ان البحر هو املنفذ 
الوحيد الخراج مياه املجاري. 
وأكد انه في حال عدم رمي املياه 
في البحر ستؤدي بشكل كبير 
الى طفح في املناطق السكنية 
والتجارية املوجودة، مش���يرا 
الى ان األشغال قررت توزيع 
املياه الى 6 مجارير لسكبها في 
البح���ر، متوقعا م.الصباح ان 
تنزل النسبة العليا لوجود مياه 
املجاري في عدد من املناهيل، 
مؤكدا انه ف���ي الوقت ذاته أن 
الوضع سيرجع طبيعيا خالل 
ايام ولكن املواطنني واملقيمني 
انتش���ار مضخات  يالحظون 
السحب. وأكد مدير ادارة شؤون 
البيئة في وزارة األشغال م.باقر 
دشتي أنه يوم احلادثة وزعت 
فرق البيئة باالشتراك مع فريق 
التعامل في املواد اخلطرة في 
املطافي ألخذ العينات الرسمية 
وقياس نس���ب الروائح داخل 

وخ���ارج احملط���ة. مضيفا أن 
في اللحظة ذاتها قامت الفرق 
بحقن العديد من احلقن الثابتة 
املعاجل���ة باالضافة الى بعض 
املواد البيولوجية والكيميائية 
ملياه املجاري في داخل احملطة، 
مشيرا الى ان الركود في احملطة 
س���اهم في معاجلة املياه قبل 

خروجها جلون الكويت.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
األش���غال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب ان الوزارة تقوم حاليا 
باس���تئجار تناكر لنقل مياه 
املجاري الى احملطات األخرى، 
مشيرا الى ان الوزارة قد ردت 
بكتب رسمية على املقاول بشأن 
الوزارة  صيانة املشروع وان 
حتتفظ بحقها في املشروع بعد 
معرفة نتيج���ة جلنة تقصي 
احلقائق، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن التسلم النهائي للمشروع لم 
يتم حتى اآلن. وأضاف ان وزارة 
األشغال ليست لديها اخلبرات 
الكافية للتعامل مع هذا احلادث 
الذي يعتب���ر األول من نوعه، 
ان املس���ؤولني  الكليب  مؤكدا 
في األش���غال لم يعرفوا حتى 
اآلن السبب الرئيسي للعطل، 
مش���يرا الى انه مت حتويل ما 
يقارب ال� 20 الف متر مكعب من 
مياه املجاري في محطة مشرف 
حملطة الرقة لتخفيف الس���عة 
التي يتم ضخها  االستيعابية 

في البحر.
موضحا الكليب ان املشكلة 
التي تواجه فريق العمل اآلن ولم 
يستطع السيطرة عليها حتى 
اآلن هي ان هناك خطوطا كثيرة 
ومتعددة تقوم بضخ املياه داخل 
احملطة واجلهود حاليا منصبة 
انه  وقف هذه اخلطوط حيث 
كلما اغلقنا خطا جند تس���ربا 

من خطوط اخرى.

االجنبية، آمال ان تأخذ املوافقة 
منهم قب���ل لقائنا غدا )اليوم( 
مع اللجان البيئية في مجلس 
االمة، مش���يرا ال���ى ان كوريا 
اجلنوبية متطورة جدا في هذه 
التقني���ات، حيث انهم واجهوا 
املشكلة نفسها واصعب، حيث 
كانوا يعانون من صرف صحي 
وصناعي، مشيرا الى ان اخلبراء 
سيقومون كذلك مبسح بيئي 

للشواطئ.
وابدى تخوفه من ان يكون 
هناك تلوث حدث على الشواطئ 
لكن���ه في الوق���ت ذاته اكد ان 
اخلبراء االجانب س���يقومون 
باالفادة في التعامل مع تلوث 
الش���واطئ، مؤكدا ان تراكيز 
التلوث في البحر عالية، قائال: 
قراءتنا حول تلوث الهواء سواء 
في مشرف او شارع اخلطابي 
او على امتداد املجرور ثبت انها 
ضمن نطاق االمان، مشيرا الى 
ان نس���ب التلوث ف���ي البيئة 

البحري���ة اعلى م���ن املعدالت 
املسموح لها عامليا، جراء تدفق 
مياه الصرف الصحي الى البحر.

الفتا الى ان البيئة حذرت كإجراء 
احترازي من السباحة والصيد 
في موق���ع ديوانية الصيادين 
حتى شاطئ الفنطاس، ناصحا 
بعدم الصيد والسباحة حتى 
شاطئ الفحيحيل، حفاظا على 
صحة املواطنني ومرتادي البحر 
في هذه األماكن، مشيرا الى ان 
هناك فريق عمل مت تشكيله بني 
الهيئة ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية ووزارة الكهرباء واملاء، 
موضحا ان منطقة الش���عيبة 
آمن���ة وبعيدة ع���ن  التلوث، 
ومشيدا بدور بلدية الكويت التي 
قامت بتركيب بعض اللوحات 
اإلرشادية على بعض الشواطئ 

اخلاصة.
من جهته، قال نائب املدير 
العام لهيئة البيئة الكابنت علي 
حيدر ان مياه الشرب في الكويت 

آمن���ة جدا وصاحلة للش���رب 
واالس���تهالك اآلدمي، حيث ان 
طريقة إنتاج املياه آمنة ونتابع 
املياه ش���ماال وجنوبا،  جودة 
مناش���دا املواطنني واملقيمني 
التعاون لتدارك هذه املش���كلة 
عبر التقليل من استهالك املياه، 
خاص���ة في محافظ���ة حولي، 
إلعطاء الفرص���ة لإلخوان في 

وزارة األشغال.

الوزارة لم تتسلم المحطة

أما وكيل وزارة األش���غال 
الهندسة  املس���اعد لش���ؤون 
الصحية م.خالد اخلزي، فأكد 
ان وزارة االش���غال لم تتسلم 
حت���ى اآلن احملط���ة بش���كل 
نهائي ورس���مي، مش���يرا الى 
ان التش���غيل والصيان���ة من 
مسؤوليات املقاول، مضيفا ان 
قيمة عقد محطة مش���رف بلغ 
42 مليون���ا و38 أل���ف دينار، 
مؤكدا ان عقد تصميم احملطة 

وقع في عام 2002، حيث كانت 
م���دة االنتهاء منها خالل 1460 
يوما، الفتا الى ان احملطة تقع 
على مس���احة 150 مترا مربعا 
وبعمق 30 مترا اي بارتفاع 10 
ادوار سكنية، وب� 3 مستويات، 
وبها محطة ضخ تقوم بتجميع 
مياه الصرف الصحي حملافظة 
حولي بالكامل، مشيرا الى ان 
اخلطني املتوجهني الى العارضية 
متوقفان متاما عن العمل، مشددا 
على ان اجلهد منصب اآلن على 
إعادة الوضع إلى ما كان عليه 
قبل احلادث، ومؤكدا انه سيتم 
فتح ملف احملطة ملعرفة ما اذا 
كان السبب هو سوء إدارة.من 
جهته، قال رئيس املهندسني في 
وزارة االشغال م.محمود كرم ان 
الوزارة قامت في شهر يوليو من 
العام احلالي بفحص املضخات 
من خالل شركة عاملية وتبني 
ان احملط���ة بحالة جيدة ولكن 
حدثت بعض األعطال الكهربائية 

»حماية البيئة«: الضخ للبحر يتم في أنابيب مكشوفة
اك����دت اجلمعي����ة الكويتية 
حلماية البيئة ان التسرب مازال 
موجودا في منطقة محطة مشرف، 
وقالت لق����د قام فريق اجلمعية 
بتصوير موقعني في مش����رف 
حيث يتم ضخ مي����اه الصرف 
الصحي في انابيب مكش����وفة، 
مما يعني زيادة مستويات تركيز 
امللوثات، ويعني ايضا اخلطورة 
على صح����ة املجتمع، كما تبني 
الصور مدى انتشار التلوث في 
مساحة كبيرة في املوقع الثاني، 
وهو شاطئ املسيلة، حيث من 
الصع����ب جدا التواجد على هذا 
الش����اطئ مدة تزيد على خمس 
دقائق، نظ����را للتراكيز العالية 
للملوثات علي����ه. وأضافت لقد 
سبق للجمعية الكويتية حلماية 
البيئة، وفي بيان سابق لها يعود 
تاريخه الى عام 2002 ان دعت 
الى ضرورة اجراء قياسات دورية 
واعادة النظر في مشروع الصرف 
الصحي في منطقة مشرف، وذلك 
جراء ما اثير حينذاك من انبعاثات 
غازات كبريتيد الهيدروجني السام 
من مشروع احملطة، والتراكيز 
العالية للغازات التي مت تسجيلها 
حيث بلغ����ت 795 وح����دة في 
املليون، وكما اش����ار البيان الى 
اعداد دراس����ات املردود البيئي 
ملثل هذه املشاريع قبل تنفيذها، 
وضرورة مشاركة املجتمع الرأي 

التي بقيت تقاريرها طي الكتمان 
دون ان تتم محاسبة أحد، وها هو 
احلال يتكرر في هذه اللجنة التي 
سيش����كلها وزير االشغال، حيث 
تعودنا على عدم نشر تقارير جلان 
التحقيق مسؤولية القضايا البيئية، 
كما تدعو اجلمعية الى انه ينبغي 
تطبيق اللوائح والقوانني البيئية 
على »االش����غال« وتغرمي الوزارة 
املبالغ املالية بقيمة الضرر الذي 
احدثته املش����كلة، كما تدعو الى 
انشاء صندوق العادة تأهيل البيئة 
الكويتية بحيث تكون ادارته خارج 
النطاق احلكومي، نحن امام كارثة 
تتطلب تضافر اجلهود وبناء الثقة 
بني االجهزة املعنية في مثل هذه 
القضايا، حيث نستطيع التوصل 
الى حل يخدم الكويت وأهلها، الن 
الوضع احلالي ال نستطيع به ان 
نصل الى ايجاد معاجلة جذرية، 
ونرج����و من احلكوم����ة ان تعيد 
النظر في سياس����اتها وان تعتمد 
على الشفافية، حيث ان املجتمع 
ناضج يستطيع ان يفكر ويتخذ 

قراره بصورة عقالنية جدا.

قبل اتخاذ القرار. وابدت اس����فها 
لعدم حت����رك النواب باس����تثناء 
اجلهود الكبيرة التي يبذلها النائب 
د.عل����ي العمير، ورغبته بتوجيه 
اس����ئلة برملانية لوزير االشغال، 
حيث تؤيد اجلمعية هذه البادرة 
التي لعلها تكون االولى في الشأن 
البيئي، ويؤسف اجلمعية ايضا 
السياس����ات املعهودة التي التزال 
احلكومة تتبعها وهي سياس����ات 
التكتم على املعلومات عن املجتمع 
وكأن املجتمع ال يستحق ان يعرف 
ما يدور حوله، فعدم نشر بيانات 
حول تراكم تراكيز امللوثات سواء 
ف����ي الهواء في منطقة التلوث في 

مشرف والس����واحل، وعدم نشر 
بيان����ات تراكيز امللوثات في مياه 
اخلليج، وتشكيل جلنة لهذا االمر 
دون تضم����ني عضويته����ا ممثال 
الكويتية حلماية  عن اجلمعي����ة 
البيئة، مم����ا يفقدها مصداقيتها، 
وكما تعودنا في السابق، كما كان 
احلال في جلنة نفوق االس����ماك 
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3 �شيارة ماركة فورد لينكولن موديل �شنة 1995 - وتويوتا 

كامري موديل 1995 - تويوتا كوروال موديل 1996. 

امل�شفي   / لل�شيد  التقدم  الــ�ــشــراء  يــرغــب يف  مــن  فعلى 

القانوين على العنوان التايل :

�شارع فـــهــد ال�شــالــــم - مـركــــز امل�شـــاري والــختــر�ش 
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