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صفر: فحص عينات من مياه الشرب كل ربع ساعة للتأكد من عدم وجود ملوثات
أمثال األحمد: ندعو الجميع للتكاتف في مواجهة هذه الحادثة واإلسراع بحلها

خالل الجولة التفقدية لرئيسة فريق العمل التطوعي ووزير األشغال على محطة مشرف

)أحمد باكير(صيانة املضخات إلعادة تشغيل احملطة بأسرع وقتاجلهود مستمرة إلجناز إعادة تشغيل محطة مشرف

املهندسون والعمال يواصلون جهودهم على مدار الساعة

ان املش���كلة احلالية التي حتول 
دون تشغيل املضخات االحتياط 
تتمثل في وصول املياه الى غرف 
الكهرباء املشغلة للمضخات، ونأمل 
بتشغيلها مبجرد الوصول اليها 
بعد تفريغ املياه املوجودة فيها.

وأشار في رده على سؤال عن 
األسباب وراء حتويل عقد املضخة 
للنيابة الى قرار مجلس الوزراء 
يوم أمس بتشكيل فريق للتحقيق 
وحتدي���د املس���ؤوليات وكيفية 
ترس���ية املناقصة وكيف حدثت 
املشكلة وحتميل كل شخص اخطأ 
القانونية واجلزائية  املسؤولية 

في هذا املجال.
وعما اذا كان يؤيد تشكيل جلنة 
حتقيق برملانية باألمر قال د.صفر 
نحن مع نواب األمة فهم ميثلون 
الش���عب ونحن نؤمن بدورهم 

الرقابي والتشريعي.
وأضاف ليس مس���تغربا ان 
يطالب نواب األمة بذلك واحلكومة 
بادرت وطالبت بعقد اللقاء )اليوم( 
مبين���ا ان اس���ئلة النواب خالل 
االجتماع انصب���ت في مصلحة 
املواطنني وس���المتهم وس���المة 

البيئة، وهذا من حقهم.
وأوض���ح ان احلكومة تقوم 
جاهدة على توفير كل الضمانات 
لتقليل االث���ر البيئي في البحر، 
مرحبا في الوقت ذاته ومباركا كل 
اجلهود واالفكار التي من شأنها 
حل املش���كلة وتنبيه املواطنني 
واملقيمني ال���ى االخطار التي قد 

يتعرضون لها.
واختتم الوزير صفر تصريحه 
بالتأكيد على ان الوزارة قامت بأخذ 
عينات بعيدة نوعا ما عن منابع 
املجارير الت���ي تصب في البحر 
والعينات كان���ت كلها مطمئنة 

واحلمد هلل.

والكيميائي���ة بدأت تظهر، مبينا 
ان وزارة االشغال بصدد توظيف 
قافلة من سيارات التناكر لتقوم 
بأخذ م���ا نس���بته 30% مما هو 
موجود في شبكة الصرف الصحي 
التقنية في  وسكبه في محطات 

الرقة والعارضية.
وأوض���ح ان ذلك من ش���أنه 
معاجلة تل���ك املياه في احملطات 
الرئيسية من دون إلقائه في البحر، 
مضيفا ان الوزارة وضعت وحدات 
لتقوم بتحلية املياه وتخليصها 
من الش���وائب ومن ثم رميها في 
شبكة األمطار وهي بذلك صديقة 

للبيئة.
وأشار الى استفسارات تقدم بها 
النواب في شأن املناقصة وكيفية 
ترسيتها على الشبكة املسؤولة 

عن املضخة )املقاول(.
وفي رده على س���ؤال بشأن 
املوعد التقديري إلعادة العمل في 
مضخة مش���رف قال صفر قمنا 
بتطبيق الفك���رة التي تقدم بها 
فريق الغوص واخلاصة بتعبئة 
املناهيل التي تغذي مياه الصرف 
الصحي للمحطة بأكياس من الرمل 

والطني.
وأوضح ان ج���زءا كبيرا من 
احملطة مغمور باملياه وما زالت 
مياه الصرف الصحي مس���تمرة 
في التدفق لذا قمنا باتباع طريقة 
حديثة تتمثل ف���ي تعبئة غرفة 
كاملة من املناهيل بالرمل والطني، 
مؤكدا ان تلك الطريقة بدأت تأتي 

مفعولها.
وأعرب عن توقعاته بأن تتمكن 
وزارة األشغال خالل فترة وجيزة 
من تش���غيل مضخات االحتياط 
التي تعمل وهي مغمورة في حال 
لم يكن ضغط ش���بكة الصرف 
الصحي او املياه عاليا. وأوضح 

تهميش رأيهم على مدى السنوات 
األربع املاضية.

وقال د.فاضل صفر في تصريح 
للصحافيني عقب حضوره اجتماع 
اللجن���ة أوضحنا للنواب وضع 
املضخة قب���ل ان يحدث احلادث 
في االسبوع املاضي واالجراءات 
التي اتخذتها الوزارة بعد وقوع 
ذلك احل���ادث لضمان عدم طفح 
الش���وارع واملجاري في املناطق 
السكنية الثماني التابعة لشبكة 

املضخة.
وأضاف كما اعطينا املجتمعني 
نبذة عن كيفية تقليل االثر البيئي 
والتلوث البيئي الناجت عن سكب 
مياه الصرف الصحي في شبكة 

االمطار.
وأكد د.صفر في هذا السياق 
ان القراءات بدأت بالتحسن فيما 
يخص شبكة الصرف الصحي، 
مش���يرا الى شرح في هذا الشأن 
قدمه الى املجتمع���ني مدير عام 
العام���ة للبيئة د.صالح  الهيئة 

املضحي.
وقال ان آثار التنسيق مع هيئة 
البيئة وفريق الغوص واحللول 
العلمية واملعاجلات البيولوجية 

للعينات التي يتم أخذها بشكل 
دوري.

من جهة أخرى، كشفت مصادر 
مطلعة ان وكيل وزارة األشغال 
العامة م.عبدالعزيز الكليب طلب 
االس���تعانة بفرقة من الضفادع 
البش���رية العامل���ة في اجليش 
األميرك���ي للتعام���ل مع حادثة 
التسرب في محطة مشرف حيث 
ان عمق التسرب يصل الى اكثر 
من 30 مترا، وهذه الفرقة متتلك 
اخلبرة الكافية للتعامل مع مثل 

هذه احلوادث.
وفي االجتاه ذاته أفادت مصادر 
بأن اجتماع جلنة الشؤون البيئية 
البرملانية كشفت عددا من اخلبايا 
أبرزها ما جاء على لس���ان مقرر 
جلن���ة البيئة النائب س���عدون 
الهيئة  حماد بقوله: مدي���ر عام 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
فجر مفاجأة م���ن العيار الثقيل 
عندما أعل���ن صراحة امامنا في 
االجتماع ان الهيئة ال تتحمل أي 
مسؤولية تذكر في كارثة تسرب 
محطة مشرف للصرف الصحي 
على اعتبار انهم اعترضوا على 
مشروع احملطة منذ بدايته ومت 

ان الوزارة لم تقف مكتوفة األيدي 
حلل املشكلة حيث مت تشكيل فريق 
طوارئ برئاسة وزير االشغال 
الحتواء املشكلة ومعاجلتها في 

اسرع وقت ممكن.
وبني كرم ان الهدف االساسي 
ال���ذي حرصت علي���ه الوزارة 
منذ بداية املش���كلة في احملطة 
متثل في احلرص على س���المة 
العامل���ني باحملطة من اي ضرر 
قد يصيبه���م والعمل على عدم 
طفح مي���اه الصرف في املناطق 

التي تخدمها احملطة.
وأشار الى ان الوزارة سخرت 
جميع فرقها ملعاجلة اي مشكلة قد 
حتدث في املناطق نتيجة تعطل 
احملطة باالضافة الى العمل على 
سحب مياه الصرف وحتويلها الى 
البحر بعد معاجلتها بيولوجيا 
وكيميائي���ا للتخفيف من األثر 
البيئ���ي الذي قد تش���كله مياه 

الصرف.
واك���د حرص ال���وزارة على 
التعاون مع الهيئة العامة للبيئة 
بشكل مس���تمر للمحافظة على 
سالمة مياه الشرب والذي أكدت 
الفحوصات  البيئة على سالمة 

وقالت ان تفقدها حملطة مشرف 
جاءت لتشجيع الشباب الكويتيني 
الذين يعملون على مدار الساعة 
دون ان يألوا جهدا في العمل على 
إعادة احملطة الى س���ابق عهدها 
داعي���ة اجلميع الى التكاتف في 

مواجهة هذه احلادثة.
واثنت الش���يخة امثال على 
الدور الذي يقوم به فريق العمل 
العديدة  املش���ترك من اجلهات 
املش���اركة كوزارتي االش���غال 
والصحة واالدارة العامة لالطفاء 
وشركة النفط باالضافة الى مركز 
العمل التطوعي الذي يعمل معهم 
على مدار الساعة للمساهمة قدر 

االمكان في حل املشكلة.
من جانبه قال الوكيل املساعد 
لقط���اع الهندس���ة الصحية في 
وزارة االش���غال م.خالد اخلزي 
ل� »كونا« ان العمل يتركز حاليا 
على تسكير البوابة االلكترونية 
للمحطة وتقييم الوضع، مضيفا 
انه من الناحية الفنية ال ميكن 
حتويل مياه الصرف الى محطة 
العارضية في الوقت احلالي اال 
من خالل استخدام الصهاريج التي 

متت االستعانة بها لذلك.
وأش���ار الى ان هن���اك فكرة 
النش���اء محطات مؤقتة تكون 
بديلة للمحط���ة احلالية تعمل 
على حتوي���ل مياه الصرف الى 
محط���ة العارضية، موضحا ان 
الوزارة استعانت باستشاريني 
أميركيني لالس���تفادة منهم في 
تقدمي افضل احللول للسيطرة 
على املي���اه والوصول الى عمق 
احملط���ة الص���الح املضخ���ات 
وتشغيلها من اجل حل املشكلة 

ولو بشكل جزئي.
من جهته قال رئيس مهندسي 
الصيانة بالوزارة م.محمود كرم 

ضخ مش���رف وطريقة ترسية 
املناقصة والتاريخ التسلس���لي 
الى  لطرح املش���روع باالضافة 
توضيح حلظات توقف احملطة 
عن العمل واالجراءات التي قامت 
بها الوزارة بالتعاون مع الهيئة 
العمة للبيئة بشأن احملافظة على 

السالمة البيئية.
الى اجلهود احلثيثة  وأشار 
التي تبذلها ال���وزارة بالتعاون 
الواسع والكامل مع جميع أجهزة 
العامة  اإلدارة  الدولة، الس���يما 
لالطفاء التي بذلت جهودا مضنية 
منذ بداية عطل احملطة حتى هذه 
اللحظة، مشيدا في الوقت نفسه 
بدور اللجنة االمنية التي قامت 
العاملني باحملطة من  مبساعدة 
خالل تشغيل اسطول وقافلة من 
التناكر حملاولة تقليل تصريف 

مياه الصرف في البحر.
وثمن صفر دعم الشيخة امثال 
االحمد وشدها من أزر العاملني 
في احملطة وتشجيعهم على بذل 
اجلهود املضاعفة الصالح احملطة 

واعادة تشغيلها مرة اخرى.
من جهتها شددت رئيسة مركز 
امثال  التطوعي الشيخة  العمل 
االحم���د على ضرورة عدم إلقاء 
اللوم عل���ى أي جهة خالل هذه 
الفترة وتركها الى ما بعد االنتهاء 
من حل املشكلة واعادة احملطة 
الى حالتها الطبيعية وعدم إثارة 
الهلع بني املواطنني حول سالمة 

مياه الشرب.
وأكدت ان احلكومة ممثلة في 
العامة حريصة  وزارة االشغال 
على حل املشكلة في أسرع وقت 
ممكن، السيما انه يتعلق بصحة 
املواطنني وذلك من خالل فحص 
املياه بش���كل دقيق جدا للتأكد 

من سالمته.

أك���د وزير االش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان الوزارة تعمل 
بالتعاون مع فريق العمل املشترك 
الصالح محطة مشرف وجتري 
حاليا محاوالت لتشغيل 3 وحدات 
في احملط���ة تعمل على معاجلة 
مياه الصرف وحتويلها الى مياه 

صديقة للبيئة.
وقال د.صف���ر خالل اجلولة 
التفقدية التي قام بها مع رئيسة 
امثال  التطوعي الشيخة  العمل 
االحمد ان وزارة الكهرباء واملاء 
تعمل على فحص املياه كل ربع 
ساعة تقريبا من خالل اخذ عينات 
عش���وائية منها للتأكد من عدم 
وجود أي ملوثات قد تؤثر على 

مياه الشرب.
وأوض���ح ان وزارة الكهرباء 
الش���رب سليمة  أكدت ان مياه 
وخالية م���ن أي ملوثات بيئية، 
ب���وادر طيبة  مبين���ا ان هناك 
فيم���ا يخص وض���ع مضخات 
لسحب وتفريغ املياه التي تغمر 

املضخات.
ومتنى صفر ان يتم حتقيق 
اجناز من خالل سحب مياه احملطة 
ومتكن العاملني من النزول الى 
املوقع إلصالح الباب االلكتروني 
الذي تعطل نتيجة ضغط املياه 

عليه.
واضاف انه مبجرد الوصول 
الى موقع املضخات سيتم العمل 
على تش���غيل 3 منها وبالتالي 
سيتم نقل وحتويل مياه الصرف 
من محطة مشرف الى محطة ضخ 
العارضية األمر الذي يساعد على 
التقليل من املنس���وب املوجود 

حاليا.
وقال صفر انه قدم ش���رحا 
ملجلس االمة عن مشروع محطة 

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

كرم: حريصون على سلالمة العاملين بالمحطة من أي ضرر قد يصيبهم والعمل على عدم طفح مياه الصرف في المناطق التي تخدمها المحطة

الخلزي: هنلاك فكرة إلنشلاء محطلات مؤقتة تكلون بديللة للمحطلة الحالية تعمل عللى تحويل ميلاه الصلرف إلى محطلة العارضية

دارين العلي
اعلن نائب مدير عام الهيئة 
العامة للبيئ���ة ورئيس اللجنة 
الوطنية لنفوق االسماك الكابنت 
علي حيدر ع���ن انضمام فريق 
مختص بالش���ؤون البيئية الى 
اللجنة مما يساهم باتساع عمليات 
اخ���ذ العينات والتأكد من حجم 
التلوث ومدى تأثيره على ظاهرة 

نفوق االسماك.
واكد ان »اجتماع جلنة نفوق 
االس���ماك الذي عقد امس االول 
خرج بعدد من التوصيات التي 
من شأنها احملافظة على سالمة 
االسماك من اي نفوق نتيجة ما 
حدث من تلوث ملياه البحر بنسب 
اعلى من املس���موح بها، السيما 
ان التوصيات ركزت على زيادة 
االنتباه واالستمرار بأخذ العينات 

من جهات مختلفة«.
انه متت  الى  واش���ار حيدر 
الطوارئ وهي  مناقش���ة خطة 
موجودة ألي طارئ يس���تدعي 
الضرورة، السيما ان جلنة نفوق 

أعرب عضو املجلس البلدي 
العاصمة مهلهل  ورئيس جلنة 
ناصر اخلالد عن أسفه ملا تشهده 
البالد في هذه األيام من الكوارث 
املتتابعة فلم نفرق بعد من حريق 
اجلهراء حتى انهالت علينا كارثة 
أخرى وهي تعطيل محطة مشرف 
للصرف الصحي، فقد نشرت علينا 
بعض الصحف احمللية في اآلونة 
األخيرة انها قد تفاقمت مشكلة 
حتويل مياه الصرف الصحي الى 
البح���ر وان كمية مياه الصرف 
الصحي التي ستضخ في البحر 
تصل ال���ى 150 الف متر مكعب، 
وقد مت اصدار قرار مبنع الصيد 
في املناطق احملظورة ملدة شهر 
وملسافة ال تقل عن 3 أميال عن 
جون الكويت، ناهيك عن املصادر 
التي تؤكد أن مياه البحر امللوثة 
تسبب العديد من األمراض التي 
مما الشك فيه تؤدي الى كارثة 

بيئية خطيرة.
وأش���ار اخلالد الى أن هناك 
تصريحات تقول ان املياه قد متت 

االسماك تضم مجموعة من الفرق 
التابعة الى عدة جهات ومؤسسات 
الدولة منها الهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية ووزارة الصحة ووزارة 
الدفاع وبلدية الكويت، مشيرا الى 
ان مجلس الوزراء شجع جميع 
اجلهات على العمل لالنتهاء من 

تلك املشكلة.
ولف���ت حيدر ال���ى ان بلدية 

معاجلتها بش���كل كيميائي قبل 
ضخها في اخللي���ج، وال يوجد 
خ���وف على احلي���اة البحرية، 
وبخصوص شبكة املياه العذبة 
فهي سليمة وخالية من أي تلوث 
بعد حادث اخلل���ل الذي اصاب 
محطة مشرف للضخ والصرف 

الصحي.
وأكد اخلالد أن هناك تضاربا 
واضحا وملحوظا في التصريحات 

الكوي���ت ووزارة الصحة اكدتا 
على خلو االسماك من اي مشاكل 
مرضية اال انن���ا نأخذ العينات 
بصورة مستمرة لتوخي احلذر 
من اي ظرف س���يئ، مشيرا الى 
ان نتائج العينات تبني ان جميع 
الدالئل توضح ان الوضع مازال 
مستقرا واحتمال ظاهرة نفوق 
االس���ماك غير موج���ود حاليا، 
الس���يما ان املي���اه املتأثرة هي 
في ح���دود املنطقة التي مت منع 
الصيد والس���باحة فيها وباقي 
املناطق سليمة، مبينا ان اللجنة 
س���تعقد اجتماعا آخر االسبوع 
املقبل، مؤكدا ان اجتماعات اللجنة 
ستستمر بشكل دوري ملتابعة 
حالة مياه البحر اوال فأوال والعمل 
على اتخاذ اجراءات حسب ظروف 
البيئ���ة البحري���ة، الفتا الى ان 
االجتماع االول وضع االولويات 
والتوصيات التي تركزت على اخذ 
العينات بشكل مستمر وفحصها 
ومن ثم العمل على كيفية املعاجلة 

ملياه البحر.

بخصوص ه���ذا املوضوع الذي 
بات ميثل خطرا كبيرا على بلدنا 
وش���عبنا مواطن���ني ومقيمني، 
األمر الذي ال يدع مجاال للتهاون 
واالس���تهانة بصحة املواطنني 

واملقيمني وعافيتهم.
وقال اخلالد انه ال يتكلم من 
منطلق منصبه كعضو للمجلس 
البلدي فحسب بل كونه مواطنا 
كويتيا يخاف على وطنه وشعبه 
فالبد من حماي���ة مرافق الدولة 
األساسية من كهرباء وماء وصرف 
صح���ي وال ينبغي أبدا تقاعس 
املسؤولني عن القيام بواجباتهم 
والتي هي من أجل مهامهم تفاديا 

للكوارث البيئية والصحية.
وطال���ب اخلال���د بالتعاون 
مع اجله���ات املعنية في الدولة 
للوقوف على سبب املشكلة وبيان 
القصور واملسؤولني عن  أوجه 
املشروع في كل مراحل اعداده، 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية 
بح���ق املتس���ببني ف���ي وقوعه 

ومحاسبتهم.

مهلهل اخلالدالكابنت علي حيدر

حيدر: سنستمر بأخذ العينات وجميع النتائج
ال تشير إلى ظهور مد أحمر حتى اآلن

الخالد: تضارب واضح في التصريحات حول محطة مشرف
وال ينبغي االستهانة بصحة المواطنين والمقيمين

طالب بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب المشكلةلجنة النفوق وضعت عدة توصيات للمحافظة على سالمة األسماك في اجتماعها أمس األول
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