
 8  محليات  االثنين  ٣١  اغسطس  ٢٠٠٩   

 اجتمعت جلنة البيئة البرملانية 
امس ملناقشة قضية محطة صرف 
مشـــرف بحضور وزير الصحة 
د.هالل الســـاير ووزير االشغال 
والبلدية د.فاضل صفر بناء على 
دعوة رئيس واعضاء جلنة البيئة 
وذلك للوقوف على حقيقة هذه 
الكارثة وآثارها واجراءات احلكومة 

جتاه املشكلة.
  وقال النائب حسني احلريتي، 
الذي حضـــر اجتماع اللجنة، ان 
االعضاء استمعوا من املسؤولني 
الى سبب تلك الكارثة، موضحني 

ان املشكلة بســـبب خلل في التصميم واشكالية 
في التنفيـــذ، فضال عن ان مقاول التنفيذ لم يقم 
مبـــا هو متفق عليه في العقـــد املبرم بينه وبني 

وزارة االشغال.
  واوضـــح احلريتي ان مجلس الوزراء شـــكل 
جلنة فنية مكونة من جامعـــة الكويت والهيئة 
العامة للبيئة وعدة جهات اخرى لرفع تقرير عن 

هذه الكارثـــة، مضيفا ان النواب 
سيتابعون ذلك من خالل اللجنة 
كما سيتم تشكيل جلنة حتقيق 
نيابية موازيـــة للجنة التحقيق 
الوزاريـــة للوصول الى احلقيقة 
ومعرفة املتسبب واملتواطئ ومن 

قصر او اهمل في اداء واجبه.
  وبني ان املســـؤولني البيئيني 
اتصلوا بعدة جهات بيئية عاملية 
الصالح اخللل واخلطأ وتركيب 
قطع الغيار، مؤكدين انه خالل شهر 
سيتم اصالح هذا الضرر، مؤكدا 
ان االخوان فـــي اجلهات البيئية 
يقومون يوميا بعمل حتاليل مخبرية على مياه 
البحر، واكدوا لنا ان مياه الشرب صاحلة لالستخدام 
اآلدمي كما احيل االمر الى القضاء بني املقاول القدمي 
ووزارة االشـــغال. من جانبه، اكد وزير الصحة 
د.هالل الســـاير انه ســـيحضر اجتماعا بعد غد 
في اللجنة الصحية وسيعرض اجراءات الوزارة 

واستعداداتها ملواجهة انفلونزا اخلنازير. 

 قـــال الرئيس الفخـــري جلمعية 
املهندسني م. عادل اخلرافي ان البنية 
التحتية للكويت أصبحت غير واضحة 
املعالم ومؤشراتها أصبحت مزعجة 
تهدد أمن وسالمة وصحة املواطنني، ما 
يستدعي تكاتف اجلهود من أجل إصالح 
اخللل املوجود. وأشار الى استمرار 
احلرائق التي بدأت في األحمدي وانتهت 
بكارثة اجلهراء املأساوية، اضافة الى 
الكهرباء واملرور والصحة  مؤشرات 
والتعليم، مرورا بكارثة محطة مشرف، 
كل هذه األمور تؤكد وجود خلل في 
عمل األجهزة. وأوضح ان بعضا من 

هذه القضايا مت توظيفها بشـــكل سياســـي، ما أقحم 
اجلانبـــني الفني واملهني في أمور جانبية لن تضيف 
غير كوارث مســـتقبلية اخرى اذا لـــم تنتبه الدولة. 
وبني ان الســـاحة السياسية كانت ومازالت حريصة 

كل احلرص على استخدام مصالح 
املواطنني من اجل التكسب السياسي 
العقيم، فهناك من ينادي بجلسات 
مجلس الوزراء او استفتاءات دون 
النظر الى مصالح الشعب، وهو ما 
أكدته أزمة التلوث الناجتة عن أعطال 
في محطة مشرف، مطالبا بأن تكون 
هناك جهة حتقيق مستقلة يشترط 
فيها اجلانب الفني بعيدة عن املصالح 
السياسية تناقش أسباب اخللل في 
محطة مشرف بكل موضوعية. وقال 
ان عالج املشاكل املتتالية في الكويت 
يحتاج الى اجلانب املهني الذي يجب 
ان يعتمد على النظريات واألرقام بعد ان جربنا جميع 
اخلطط اخلمسية التي لم تعالج اي مشكلة في الكويت، 
وأصبح مستقبل البالد مخيفا ونحن جميعا يجب ان 

نكون شركاء في هموم الوطن ومشاكله. 

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

  دارين العلي
  علمت «األنبــــاء» من مصادر 
مطلعة ان اجتماع مجلس الوزراء 
مساء امس االول أسفر عن تشكيل 
فريقني للتعامل مع قضية تعطل 
محطة مشرف ورمي مياه الصرف 
الصحي في البحر، االول فني ويضم 
وزارة االشــــغال ووزارة الصحة 
ومعهد األبحــــاث والهيئة العامة 
للبيئة برئاسة وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
والثاني فريق للتحقيق برئاسة 

الفتوى والتشريع.
  وأشــــارت املصــــادر الــــى ان 
رئيس الفريق الفني حصر مسألة 
التصريحات الصحافية بالوسائل 
الرســــمية عبر ناطق رسمي عن 
الفريق سيزود الوسائل اإلعالمية 
احلكومية ببيان يومي او شــــبه 

يومي.
  ولفتت املصادر الى ان الفريق 
الفني سيجتمع عند الساعة الثامنة 
والنصف من مساء كل يوم لالطالع 
على كل املستجدات وتزويد رئيسه 
بتقارير يومية لكي تكون احلكومة 
مطلعة على كل املســــتجدات في 

األمر.

  نسب الملوثات

  واكدت املصادر ان نسبة امللوثات 
فــــي مياه البحــــر انخفضت وفقا 
لنتائج التحاليل للعينات املتخذة 

امس االول وهــــذا ما يدل على ان 
تركيز امللوثات الى انخفاض بعد 
ان زادت وزارة االشغال اجلرعات 
املعاجلــــة للمجاري قبل وصولها 
الــــى البحر بناء علــــى توصيات 
عدد من املختصني الذين اقترحوا 
اضافة بعض املواد املعاجلة خالل 

اجتماعات متكررة مع االشغال.
  وقالت انه من املطمئن ان تبدأ 
بعض احللــــول بجنــــي النتائج 
االيجابية متمنيــــة ان تزداد هذه 
االيجابيــــة مع وصــــول اخلبراء 
الكوريــــني الــــى البالد يــــوم غد 
الثالثاء حيث سيطبقون جتربة 
حقن بكتيريا جديدة ملعاجلة مياه 
املجاري في البحر اثبتت جناحها 
في كوريا مسبقا، آملة في ان تنجح 

التجربة في مياه الكويت.
  واكــــدت املصــــادر ان جميــــع 
التحاليــــل تؤكد حتــــى اآلن عدم 
وجود بوادر مد أحمر أو طحالب 
بحرية ميكن ان تؤدي الى النفوق، 
مشــــيرة الى ان اللجنة الوطنية 
لنفوق االسماك التي اجتمعت مساء 
امس (األحد) ستقرر اخلطوات التي 

ستقوم بها في هذا الشأن.
  ولفتت املصادر الى انه مت تقدمي 
تقارير شاملة ووافية للجنة البيئة 
النيابية تتضمــــن حجم التركيز 
واحللول املمكنة وطريقة التعامل 
مع األمر، اضافة الى جميع النتائج 
التي حصل عليها الفريق العامل 

على القضية.
  وبــــدوره، تســــاءل الباحــــث 
واالكادميــــي فــــي علــــوم البيئة 
د.مبــــارك العجمي عن االســــباب 
والكيفيــــة لتعطــــل محطة ضخ 
مشرف الرئيســــية اجلديدة التي 
لم ميض على انشائها سوى خمس 
سنوات في النصف الثاني من شهر 
اغسطس من هذا العام بالذات رغم 
ان هناك محطات قدمية جدا ولم 

تتعطل.
  وقال ان عدم وجود حلول سوى 
ضخ ميــــاه املجاري غير املعاجلة 
الى البحر يكمل مثلث ظاهرة املد 
االحمر ونفوق االسماك واضالع 
املثلث هي مياه غير معاجلة، حرارة 
ورطوبة عالية مــــع رياح بطيئة 
باالضافة الى البطء في املعاجلة 

امليكانيكية للمحطــــة مما يؤدي 
البيئي للنظام  الى االجهاد  حتما 
االيكولوجي املتمثل في التغيرات 
غير الطبيعية املتعلقة باخلواص 
الفيزيائية مثل االرتفاع الشــــديد 
لدرجة احلرارة والرطوبة ونقص 
االوكسجني املذاب في املاء وزيادة 
امللوثات الكيميائية والبيولوجية، 
كما ان تدفق ميــــاه املجاري غير 
املعاجلة يؤدي الى زيادة املغذيات 
التي تســــاعد على منو الطحالب 
التي تسهم في استهالك االوكسجني 
وذلك عن طريق منع اشعة الشمس 
الضرورية لعملية البناء الضوئي 
البحر  الى عمــــق  الوصــــول  من 
وبالتالي قلة االوكســــجني املذاب 
وبذلك ســــتحدث عمليات تسمم 

لالسماك السطحية مثل امليد.

  النفوق أثناء الليل

  ولفت الى ان عمليات النفوق 
الكبيرة ســــتحدث اثناء الليل او 
مع حلــــول الظــــالم، ايضا تدفق 
مياه املجــــاري غير املعاجلة وما 
حتمله من مخلفات سائلة وصلبة 
تساعد على زيادة «العكارة» اي 
اثارة الرمال واالتربة داخل عامود 
املياه مما يؤدي الى اجهاد االسماك 
بسبب انسداد خياشيمها ويؤدي 
الى خفض قدرتها على امتصاص 
الى  املذاب، باالضافة  االوكسجني 
ان هناك نوعني من الرياح يهبان 

على الكويت وهما شمالية وشمالية 
غربية وهي رياح سريعة وجنوبية 
وجنوبية شــــرقية وهــــي رياح 
بطيئة، والســــائدة حاليا الرياح 
اجلنوبية، وتتســــم بقلة نسبة 
االوكسجني املذاب الحتوائها على 
نسبة عالية من بخار املاء وألنها 
بطيئــــة تفقد القدرة على حتريك 
املياه السطحية ومن ثم القدرة على 
اذاعة االوكسجني في اجلسم املائي، 
وال يقتصر فعل الرياح على اذابة 
االوكسجني بل تسهم في االبقاء على 
امللوثات الغازية واملواد الكيميائية 
املنبعثة مــــن املناطق الصناعية 
احملاذية للشريط الساحلي والتي 
لها دور في زيادة الســــميات في 
البيئة البحرية، كما ان الرطوبة 
العالية تساعد على احتفاظ املياه 
بدرجة حــــرارة عالية تؤدي الى 
تقليل ذوبان االوكسجني في املاء 
ألن درجة حرارة املياه تتناســــب 
عكســــيا مع تركيز االوكســــجني 
املــــذاب، كما ان كميــــات االمونيا 
تســــاعد على رفع اجهاد النظام 
االيكولوجي مما يؤدي الى اجهاد 
مضاعف لالحيــــاء املائية وبذلك 
حتدث ظاهرة املد االحمر وتعود 
مشكلة نفوق االسماك خاصة مع 
اقترابنا من مضي اسبوعني على 
بداية ضخ املجاري غير املعاجلة 
وهي كافية لظهور بوادر مشكلة 

النفوق. 

 اجتماع مجلس الوزراء يسفر عن تشكيل لجنة تحقيق وفريق فني يضم «األشغال» و«الكهرباء» و«البيئة» و«األبحاث» 

 نسبة تركيز الملوثات إلى انخفاض بعد زيادة «األشغال» 
للجرعات المعالجة لمياه الصرف في المناهيل

الصحـي   الصـرف  ميـاه  رمـي  علـى  أسـبوعان   العجمـي: 
البحـر كافيـة لظهـور المـد األحمـر ونفـوق األسـماك  فـي 

 (أحمد باكير)  مياه البحر مهددة بكارثة بيئية

 د.مبارك العجمي

 بعد اجتماع لجنة البيئة البرلمانية

 لمناقشة أسباب الخلل في محطة مشرف 

 الحريتي: الكارثة سببها خلل 
  في التصميم وإشكالية في التنفيذ

 عادل الخرافي: تشكيل جهة تحقيق مستقلة

 إعادة استخدام  مياه الصرف المعالَجة حلّ إستراتيجي  
 كونا ـ زهــــراء الكاظمي: اكدت 
دراسة حديثة اهمية اعادة استخدام 
الصــــرف الصحي املعاجلة  مياه 
كحل اســــتراتيجي لتوفير املياه 

في الكويت.
  وقالت الدراسة، التي اعدها قطاع 
الهندسة الصحية في وزارة االشغال 

العامة وحصلت «كونا» على نسخة 
منها، ان مصادر املياه املتوافرة في 
الكويت شــــحيحة جدا اذا لم تكن 
معدومة، لذلك جاءت اهمية ايجاد 
مصادر بديلة للمياه. واوضحت 
الدراسة اخلاصة باستخدامات مياه 
الصرف الصحي ان من اهم املصادر 

 خالل مؤتمر لجماعة الخط األخضر

 الهاجري: ١٣ مطلبًا أمام رئيس الوزراء لحماية البيئة
  دارين العلي

  اطلقت جماعة اخلط األخضر البيئية 
خالل مؤمتر صحافي عقد مساء امس األول 
«احلملة الوطنيـــة البيئية» حلث رئيس 
الوزراء على تنفيذ املطالبات البيئية التي 
خلصتها اجلماعة في ١٣ مطلبا من شأنها 
حماية املجتمع الكويتي وانقاذ البالد بيئيا، 
وأكد رئيس اجلماعـــة خالد الهاجري ان 
«رئيس مجلس الـــوزراء يجب ان يحقق 
املطالبات البيئية الثالث عشرة والتي متثل 
احلد األدنى ملعاجلة األوضاع البيئية، الفتا 
الـــى ان احلملة تأتي بعـــد ان أدى تفاقم 
املشـــاكل البيئية الى استشـــراء مختلف 
األمراض الناجتة عن التلوث، والتي باتت 
تظهر بوضوح في جميع األفراد خصوصا 

األطفال منهم».
  واعتبر الهاجري ان «سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد لديه العلم املسبق من 
خالل منصبه وصالحياته، بحجم اجلرائم 
البيئية التي ترتكب بحق املجتمع الكويتي»، 
مشيرا الى ان «جماعة اخلط األخضر البيئية 
وجهت في يونيو من العام املاضي مناشدة 
لرئيس الوزراء لكي يتدخل ملعاجلة األوضاع 

البيئية ورغم ذلك لم يفعل شيئا.
  وأكـــد الهاجري أن آخر مـــا تفكر فيه 
احلكومة الكويتية هو حياة البشر وحقوق 
االنسان البيئية ودليل ذلك استمرارها في 
تنفيذ مشاريع بالغة اخلطورة في وسط 
املناطق السكنية وأحيانا بالقرب من املناطق 
الســـكنية بل سعيها الغريب وغير املبرر 
لإلضرار بصحة وبيئة املجتمع الكويتي، 
مضيفا ان «جماعة اخلط األخضر البيئية 
حذرت مرارا من خطورة بناء محطات الضخ 
الضخمة بني املناطق الســـكنية»، مشيرا 
الى انها غير آمنة على االطالق مهما بلغت 

درجات األمن والسالمة فيها.
  واضاف الهاجـــري ان «جماعة اخلط 
األخضـــر البيئية كانت اجلهـــة البيئية 
الوحيدة التي رفضت اقامة محطة الضخ 
املوجودة في مشـــرف بل أقامت تظاهرة 
في املوقع بتاريخ ١٤ ســـبتمبر ٢٠٠٢ ملنع 
اقامتها ورغم ذلك استمر املسؤولون في 
تنفيذ املشروع وأوضحت أن ما كنا نحذر 
منه قـــد وقع وها هي احملطة التي صرف 
عليها عشرات املاليني تتعطل رغم حداثتها 
وتتوقف عـــن العمل ويتم حتويل جميع 
مياه الصرف الصحي امللوثة الى البحر»، 
مستغربا «حدوث اعطال أدت لوقف احدى 
اضخم محطات الضخ في الكويت والتي 
كان يدعي املســـؤولون عنهـــا في وزارة 
األشغال انه مت بناؤها وفقا ألفضل املقاييس 

العاملية».
  وتساءل الهاجري كيف ستواجه احلكومة 
أي كارثة بيئية يتعرض لها مفاعل بوشهر 

االيراني وهي التي فشلت في معاجلة محطة 
مجاري متعطلة.

  وقال الهاجري ان احلكومة تســـببت 
في  جرمية بيئية شنيعة حينما جتاهلت 
مناشـــدات جماعة اخلط األخضر البيئية 
عدم اقامة محطة مشـــرف وسط املناطق 
الصناعية، بل ارتكبت جرمية بيئية نكراء 
بتصريفها مجـــاري الصرف الصحي الى 

البحر وبكميات ضخمة.
  وحذر الهاجري مـــن خطورة وصول 
مياه املجاري الى محطـــات حتلية املياه 
حيث يؤدي تلوث ميـــاه البحر مبجاري 
بالبكتيريا  الى االصابة  الصرف الصحي 
القولونية التي تتسبب في نزالت معوية 
لألطفال واجلفاف، وببكتيريا شـــيجيلال 
التي تتســـبب في مرض الدوســـنتاريا، 
وببكتيريا ســـاملونيال التيفوئيد املسببة 
حلمى التيفوئيد، وببكتيريا فيبريو كوليرا 
التي تتسبب في مرض الكوليرا، وأمراض 

أخرى في غاية اخلطورة.
  وأكد أن الكويت أصبحت مساءلة دوليا 
بسبب اإلهمال البيئي وانها خالفت نص 
املادة ١٢٩ من اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار التي نصت على ان «الدول ملزمة 
بحماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها» 
وفي سبيل حتقيق هذا االلتزام فانه يحظر 
على جميع دول العالم احداث اي ضرر في 
البيئة البحرية بل االلتزام بعدم ارتكاب 
ما من شأنه احداث ضرر او تلويث للبيئة 

البحرية.
  وبّني الهاجري انه وفقا التفاقية األمم 
املتحدة بشأن قانون البحار فقد ارتكبت 
احلكومة تعديا وجتاوزا حلقوق اجلوار 
ولم تراع البيئة البحريـــة الكويتية وال 
البيئة البحريـــة للدول املجاورة حيث ال 
تعني احقيتها في ممارســـة السيادة على 
اقليمها ان تقوم بتلويث البيئة البحرية 
الكويتية والتي ينتقل منها التلوث لبيئة 

الدول املجاورة.
  ومن جهته قـــال نائب رئيس جمعية 
احملامني الكويتية احملامي احلميدي السبيعي 
انه «ال توجد اي حماية للمواطنني بشأن ما 
يحدث من كوارث بيئية في الكويت امام 
الصمت احلكومي حتى ان القانون البيئي ال 
يخدم البيئة الكويتية كون ان هناك ثغرات 
تسمح بحل املخالفات البيئية وديا وذلك 

على حساب صحة الناس».
  وانتقد الســـبيعي االسلوب احلكومي 
الذي يدار ابان الكوارث واالزمات لذا يجب 
اآلن ان يحال املسؤولون للنيابة العامة وال 
يجوز فتح جلنة حتقيق من وزارة االشغال 
وتصبح الوزارة هي اخلصم واحلكم في 
الوقت نفســـه، ان هذه االزمة تســـتدعي 
استقالة وزير االشـــغال العامة واحالته 

الى محكمة الوزراء.
  وفيما يلي املطالب البيئية االستراتيجية 
املقدمة الى ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد: دمج الهيئة العامة 
للبيئة بوزارة البلدية حتت اسم وزارة البيئة 
والبلدية لرفع مستوى الرقابة واحملاسبة 
املباشرة من قبل السلطة التشريعية، تنفيذ 
خطة لتوعية صناع القرار بأهمية حماية 
البيئــــة واهمية دمــــج العنصر البيئي في 
مختلف السياسات واالستراتيجيات العليا 
البيئية مبا  التشــــريعات  للدولة، تطوير 
يتوافق مع متطلبات املرحلة املقبلة واحلرص 
على ضمان تفعيلها، التوســــع في انشاء 
مؤسسات بحث علمي متخصصة في الشؤون 
البيئية، تذليل العقبات والصعوبات التي 
تواجه اجلهات البيئية احلكومية والتطوعية 
لتحقيق اقصــــى اداء ايجابي ممكن، ايجاد 
مصادر طاقة بديلة ضمن سياسات تنويع 
مصــــادر الدخل، اعتماد اســــس االقتصاد 
االخضر ضمن السياسات االقتصادية للدولة، 
تطوير التشريعات للمساعدة في تأسيس 
واشهار املزيد من مؤسسات املجتمع املدني 
(فرق، جلان، جماعات، جمعيات، منظمات)، 
التــــزام اجلهــــات املعنية بدعــــم وتطوير 
قدرات مؤسســــات املجتمع املدني البيئية، 
ايجاد تشريعات ملزمة للجهات احلكومية 
واخلاصــــة بتقدمي كشــــف بيئي عن حجم 
ومدى التزامها بالتشريعات واالشتراطات 
واملعايير البيئية، ايجاد تشريعات جترم 
عدم التعامل بشــــفافية ومصداقية او اي 
حجــــب للمعلومات البيئيــــة فيما يتعلق 
باألداء البيئي للجهات املختلفة، الزام القطاع 
اخلاص بتخصيــــص ميزانيات حتت بند 
املسؤولية االجتماعية لدعم االنشطة البيئية، 
حتقيق اقصى درجات التفاعل االيجابي مع 
املشاكل واالحداث البيئية االقليمية والعاملية 
لتأثيراتها املباشــــرة وغير املباشرة على 

البيئة الكويتية. 

 (أحمد باكير)  خالد الهاجري واحلميدي السبيعي يتحدثان للصحافيني

 مياه الصرف تشكل خطرا بيئياً على الشواطئ والبحار 

 حسني احلريتي 

 م.عادل اخلرافي 

البديلة هــــي املياه املعاجلة وهي 
عبارة عن مياه متجددة ناجتة عن 

معاجلة مياه الصرف الصحي.
  واضافت ان اهــــداف منظومة 
الصرف الصحي في البالد تصب في 
اجتاهني، االول معاجلة مياه الصرف 
الصحي والثاني االستفادة من املياه 

املعاجلة في اغراض الزراعة.
  واضافت ان االستفادة من املياه 
املعاجلة في اغراض الزراعة تتمثل 
في مشــــاريع زراعيــــة جتميلية 
ومشاريع زراعية انتاجية ومشاريع 
استراتيجية حيث تنقسم االخيرة 
الى بحيــــرات اصطناعية وحقن 

اآلبار.
  واشار الى اعداد برنامج لتطوير 
العامة للصرف  وجتديد الشبكة 
الصحي فــــي املناطق الســــكنية 
القدمية.وبينت انه مت تقليص عدد 
محطات الرفع والضخ من ٦٠ الى 
٥ محطات عمالقة فقط بأشــــكال 
معمارية متميزة ال تؤذي العيون 
وبأعمــــاق كبيــــرة لتقليل عددها 
وتيسير خدمات التجمع والضخ 
ونتيجة لزيــــادة كميات الصرف 
الصحي احلالية والتطور احلضاري 

البيئي واالجتماعي.
الى اهم  الدراســــة    واشــــارت 
محطات الضخ التي تســــعى الى 
البريــــة والبيئة  البيئة  حمايــــة 
البحرية وهي محطة ضخ الرقعي 
العارضية ومحطة  ومحطة ضخ 
ضخ العقيلة ومحطة ضخ مشرف 

ومحطة ضخ اجلهراء.


