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

الطبطبائي: معدالت التلوث البيئي في الكويت زادت بشكل كبير
هو توجيه 3 رسائل رئيسية، األولى للحكومة 
التي تقاعست عن مسؤولياتها وتضاربت 
تصريحاتها حيث تضاعفت نسبة األمونيا 
التي تلقى في البح����ر مئات املرات وبلغت 
من 3 أجزاء في املليون الى الف و200 جزء 
في املليون، اما الرس����الة الثانية فنوجهها 
الى السلطة التشريعية التي تقاعست هي 
ايضا عن مس����ؤولياتها وال توجد أولويات 
لدى الكثير من النواب، اما الرسالة الثالثة 
فهي للشعب الكويتي، حيث البد من املراقبة 

الشعبية سواء للحكومة او للنواب.
وأضاف ان ما مييز منظمة السالم االخضر 
الكويتية )مس����ك( عن غيرها من املنظمات 
األخرى ان املشاكل البيئية حتتاج الى صوت 
عال وهو متوافر لدينا واننا سنقدم حلوال 
اذا وجدنا آذانا صاغية من احلكومة، حيث 
لدينا اختصاصيون من اجلامعة ومن البيئة 
ومن معهد األبحاث، مؤكدا ان منظمة »مسك« 
ليس����ت منظمة حزبية او سياسية، مشيرا 
الى ان املؤسسني للمنظمة وزعوا استمارات 
عضوية على الراغبني في االنضمام، معربا 
عن أمله في ان تضم املنظمة في عضويتها 
اكبر عدد ممكن م����ن األعضاء الراغبني في 

خدمة املجتمع.
ومن جانبه، اكد رئيس الهيئة اإلدارية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة، 
أوس الش����اهني ان هذا التجمع يدل على ان 
الوع����ي بالهموم البيئية مازال موجودا في 
أوس����اط املجتمع وأن القضاي����ا التي تهم 
املجتمع ال تقتصر فقط على قضايا الرياضة 

والسياسة وغيرها.
واضاف ان مشاركتنا في هذا املهرجان 
تأتي من منطلق االهتمام بصحة املواطن، 
مشيرا الى اننا نواجه كارثة بيئية وفسادا 
اداريا وغياب التخطيط واالستهتار بحياة 
الناس، ما يتطلب مساءلة سياسية جادة.

وأعرب عن دهش����ته من تصريح وزير 
األش����غال د.فاضل صفر ال����ذي قال فيه ان 
وزارته لم تتسلم محطة مشرف التي تعطلت 
مؤخرا وتس����ببت في كارثة بيئية، مشيرا 
الى ان ذلك يؤكد ما كنا ومازلنا نردده دائما 
ان لدينا في الكويت ازمة ادارة، مضيفا ان 
مش����اكلنا البيئية زادت الى حد ان الشارع 
الكويتي شعر بها ومنها مشاكل ام القواطي 
ومياه الص����رف الصحي والنفايات الطبية 
وغيرها من املش����اكل، مشيرا الى ان ما زاد 
من مش����اكلنا البيئية انها وصلت الى حد 
يه����دد صحة املواطن عندم����ا مت ضخ مياه 
املجاري في البحر الذي هو املصدر الوحيد 

ملياه الشرب.
واضاف ان سبب جتمعنا في ساحة اإلرادة 

قضية محطة مش����رف عل����ى جدول اعمال 
اجللسة الطارئة املزمع عقدها ملناقشة تفشي 
وباء انفلونزا اخلنازير بهدف حماية صحة 

املواطن.
ومن جهته، رحب عضو منظمة السالم 
األخضر الكويتية )مسك( الناشط البيئي 
د.حمد املطر باحلضور، مش����يدا بحضور 
النائب الوحيد من نواب مجلس األمة د.وليد 
الطبطبائي. واستهل د.املطر حديثه بالتذكير 
بتظاهرة أهل منطقة مشرف في عام 2006 
احتجاجا على اقام����ة محطة معاجلة مياه 
الصرف الصحي في منطقتهم السكنية، مشيرا 
الى انه رغم رفض اجلميع إلقامة هذه احملطة 
اال ان احد املتنفذين في إحدى الوزارات أصر 

على إقامتها ومت إنشاؤها بالفعل.

دانيا شومان
اكد النائب د.وليد الطبطبائي ان كارثة 
تعطل محطة معاجلة مياه الصرف الصحي في 
منطقة مشرف تلقي بظاللها على مسؤوليات 
احلكومة في مواجهة الكوارث واالزمات، جاء 
ذلك خالل االعتص����ام الذي نظمته منظمة 
السالم االخضر الكويتية )مسك( مساء اول 
من امس في ساحة االرادة، مشيرا الى اننا 
مقبلون على ازمة اخرى تزامنا مع دخول 
املدارس تتمثل في تفش����ي وب����اء انفلونزا 

اخلنازير.
وقال د.الطبطبائي ان احلكومة غائبة بكل 
معنى الكلمة، مشيرا الى ان االستجوابات 
املقدمة خالل الفترة املاضية كانت جميعها 
بسبب تفشي معدالت الفساد املالي واالداري 
في احلكومة حسب تقرير ديوان احملاسبة الذي 
يقول ان معدالت الفساد زادت بنسبة %70، 
مشيرا الى انه وحسب متابعتنا للمنظمات 
املهتمة بالبيئة تبني ان معدالت التلوث البيئي 
في الكويت زادت خالل الس����نوات املاضية 
مبعدالت كبيرة مما يستدعي تضافر جميع 

اجلهود ملواجهة هذا التلوث.
واضاف ان ما يحيط بنا من كوارث يأتي 
نتيجة االهمال والفساد االداري واملالي وعدم 
املتابعة وعدم محاس����بة الوزراء على ذلك، 
مشيرا الى ان الكويت تذخر مبنظومة من 
الفس����اد الذي ينخر ف����ي املجتمع من دون 

ادنى محاسبة.
وكشف د.الطبطبائي في هذا الصدد انه 
رغم تعطل مجلس االمة اال ان كتلة التنمية 
واالصالح اع����دت طلب حتقيق برملاني في 
اسباب كارثة تعطل محطة الصرف الصحي 
في مشرف ومحاسبة املتسببني، فضال عن 
تفعيل دور الهيئة العامة للبيئة ليكون لها 
دور قوي في احالة م����ن يلوث البيئة الى 
النيابة كما نفكر بشكل جدي ان يتم ادراج 

المط�ر: المش�اكل البيئي�ة زادت وبات�ت ته�دد حي�اة المواطني�ن خصوصًا بع�د ضخ مي�اه الصرف الصح�ي غي�ر المعالجة ف�ي البحر

»السالم األخضر« الكويتية نّظمت اعتصامًا في ساحة اإلرادة

م.محمود كرم

جسار اجلسار

 )هاني الشمري(د. وليد الطبطبائي ود.حمد املطر أثناء االعتصام

 )محمد ماهر(مياه البحر باتت تشكل خطرا على صحة مرتاديها

 )محمد ماهر(تفريغ التناكر في مجارير الصرف الصحي في العارضية

تسرب املياه من خراطيم سحب املياه في محطة مشرف

)سعود سالم(م.أحمد الشريع والنائبان سالم النمالن وسعدون حماد 

النمالن: ما تشهده أم الهيمان من ملوثات نموذج واضح لإلهمال 

كرم: زيادة أعداد التناكر ل� 100 تنكر
وتركيب محطات تنقية في البدع والمسيلة وسلوى

دعوى مستعجلة من »الخط األخضر« لوقف الصرف بالبحر

الجسار يطالب بمحاسبة المتسببين في كارثة محطة مشرف
من اجل تف����ادي الكوارث البيئية 

والصحية.
وقال اجلسار ان حتويل مياه 
الصرف الصحي الى البحر بات امرا 
مقلق����ا، خصوصا ان كميات مياه 
الصرف الصحي التي ستضخ في 
البحر كبيرة جدا، مش����يرا الى ما 
اتخذته اجلهات املعنية من اجراءات 
مثل قرار منع الصيد في املناطق 
احملظورة ملدة ش����هر وملسافة ال 
تقل عن 3 اميال عن جون الكويت، 
باالضافة ال����ى حتويل محتويات 
احملطة الى محطات اخرى، محذرا 
من نتائج مفاجئة وكارثية قد تطرأ 
في حال التأخر في حل املش����كلة 
حال جذريا وليس ترقيعيا لتالفي 

كارثة بيئية خطيرة.
وشكر اجلسار اجلهود اجلبارة 
العامل����ون في وزارة  التي بذلها 
االشغال والبلدية واالدارة العامة 
لالطفاء والهيئة العامة للبيئة في 
محاولة حتجيم املشكلة والسيطرة 
عليها، مبينا انه كما طالب مبحاسبة 
الى مكافأة  املتس����بب فهو يدعو 

املجتهدين في اداء واجبهم.

دعا عضو املجلس البلدي جسار 
اجلس����ار الى التعاون املثمر بني 
اجلهات املعنية في الدولة للوقوف 
على اسباب مشكلة تعطل محطة 
مشرف للصرف الصحي وعالجها، 
وبيان اوجه القصور واملسؤولية 
املباشرة عن املشروع خالل مراحل 
اعداده، مطالبا مبحاسبة املسؤول 
عن املش����كلة واتخ����اذ االجراءات 
القانونية الصارمة بحق املتسببني 

في وقوعها.
وقال اجلس����ار، ف����ي تصريح 
صحافي، ان هناك ارتباكا وتناقضا 
واضحا في االفعال وردود االفعال 
الناجتة من مس����ؤولي االش����غال 
والبيئ����ة حول املش����كلة، ومدى 
خطورتها وتداعياتها احلقيقية، 
مش����يرا الى ما تناقلته الصحف 
احمللي����ة في اآلون����ة االخيرة من 
تصريحات متناقضة حول املوضوع 
م����ا جعل املواطن ف����ي حيرة من 

امره.
وابدى اجلسار استغرابه من 
تصريحات بعض املسؤولني في 
وزارة االش����غال حول عدم تسلم 

الوزارة للمحطة بشكل رسمي وعدم 
منحها شهادة اعتماد، والقاء اللوم 
على املقاول وانتقال املسؤولية الى 
مقاول آخر مسؤول عن صيانتها، 
رافضا التساهل والتخبط في امور 

قد يكون املواطن ضحيتها.
ولفت اجلس����ار ال����ى ضرورة 
التحتية ومرافق  البني����ة  حماية 
الدولة االساسية من كهرباء وماء 
وصرف صحي، مشددا على تقيد 
املس����ؤولني بالقي����ام بواجباتهم 

ضخت أكثر من مليون متر مكعب 
من نفايات الصرف الصحي في 
البحر منذ بدء الكارثة. من جانبه، 
أكد عضو جماعة اخلط األخضر 
البيئية احملامي احلميدي السبيعي 
ان »اخلط األخضر« ستستمر في 
املواجهة القضائية ضد احلكومة 
ليس في قضية مشرف فقط، بل 
في كل قضية متس البيئة الكيوتية 
وصحة املجتمع ولن تتراجع حتى 
ينفذ سمو رئيس الوزراء املطالب 

البيئية أو يستقيل.
ان  الس���بيعي ضرورة  وأكد 
تتحم���ل احلكومة مس���ؤوليتها 
اجلنائية جتاه هذه الكارثة التي 
أدت الى اض���رار بيئية وصحية 
كبيرة وخطيرة، معتبرا في الوقت 
ذات���ه ان احلكومة تهاونت جتاه 
املفترض  الوقائي  القيام بدورها 

قبل وقوع هذه الكارثة.
وأضاف: ه���ل يعقل ان تدعي 
احلكومة ان هذه املنشأة صممت 
وفقا ألحدث الطرق واملواصفات 
العاملية، وفي املراحل األولى من 
تش���غيلها تنهار جميع اجهزتها 

وتتوقف عن العمل.
كما شدد السبيعي على ضرورة 
ان يصدر القانون البيئي بشكل 
متكامل غير معيب وبال ثغرات وبال 
أي مادة تشير الى إجراء صلح مع 
املتسبب في تدمير البيئة كما هو 
حاصل ف���ي املادة 14 من القانون 

احلالي.

أعلنت جماعة اخلط األخضر 
البيئية ان احملكمة املس���تعجلة 
حددت الس���ابع عشر من الشهر 
اجلار     ضخ مياه الصرف الصحي 
امللوثة ف���ي البحر والناجتة عن 
كارثة مشرف. وأكدت اجلماعة في 
بيانها ان املذكرة التي قدمت الى 
احملكمة املس���تعجلة لوقف ضخ 
مي���اه الصرف الصح���ي امللوثة 
في البحر ارتكزت على خمس���ة 
محاور رئيسية هي املخاطر البيئية 
والصحية واالقتصادية والقانونية 
واالجتماعية لضخ مياه الصرف 

الصحي في البحر.
ووصف الناشط البيئي خالد 
الهاجري م���ن يهونون من حجم 
الكارثة ويدعون بساطتها بأنهم 

يفتقرون إلى األمانة واملصداقية 
العلمي���ة والش���فافية، وبأنهم 
يس���اهمون في تغييب املجتمع 
الكويت���ي عن احلقائ���ق البيئية 
والصحية اخلط���رة لضخ مياه 
الصرف الصحي الناجتة عن كارثة 

مشرف الى البحر.
وق���ال الهاج���ري: ال نثق في 
اإلجراءات احلكومي���ة للتعامل 
مع الكارث���ة وال ميكن ان نهون 
من حجمها، خصوصا ان جميع 
التقارير العلمية تؤكد تلوث مياه 
الصرف الصحي مبختلف أشكال 
الڤيروسات والبكتيريا واجلراثيم 
الناقلة لألوبئة واألمراض اخلطرة. 
الهاجري أكد ان بحر الكويت موبوء 
وخطر للغاية، مادامت احلكومة 

فرج ناصر
قال رئيس مهندسي الصيانة الصحية بوزارة األشغال م.محمود 
كرم ان عدد التناكر التي تقوم بس���حب املياه في محطة مش���رف 
وايصالها الى محطات التنقية في الرقة والصليبية وصل الى 100 

تنكر تعمل يوميا بعد ان كانت 70 تنكرا.
واضاف أنه مت أمس تركيب محطات تنقية على مجارير األمطار 
في مناطق البدع واملسيلة وسلوى. وأوضح أنه جار اآلن تفريغ 
احملطة م���ن املياه إيذانا بالبدء في أعم���ال الصيانة والنزول الى 

مستوى األرض لتتم عملية الصيانة بشكل سريع وفوري.

لميس بالل
عقدت اللجنة البيئية التطوعية 
في ام الهيمان مس����اء امس االول 
ندوة بعنوان »التلوث البيئي في ام 
الهيمان حقيقة أم خيال؟« بجمعية 
الشفافية الكويتية تناولت هموم أهل 
املنطقة ومعاناتهم جراء امللوثات 

البيئية احمليطة باملنطقة.
واكد رئيس اللجن����ة البيئية 
التطوعية ف����ي ام الهيمان م.احمد 
الشريع ان منطقة ام الهيمان من 
اكثر املناطق السكنية في الكويت 
التي تعاني من تلوث هوائي وتلوث 
كهرومغناطيسي بسبب ما يحيط 
بها من مصانع باالضافة الى خطوط 
الضغط العالي )300ك.ف( التي تكاد 
تالمس مساكن الضاحية على بعد 30 
مترا في حني املعايير الدولية اوصت 
بأن يكون احلد االدنى 60م، مؤكدا أن 
مخاطر التلوث الكهرومغناطيسي 
في هذه املنطقة جتاوزت في محنتها 

أي ملوثات أخرى.
وأشار الى أن التعرض املباشر 
له����ذا النوع من التل����وث يصيب 
االنس����ان بأمراض كثيرة خاصة 
النساء واألطفال ويعتبر من االسباب 
الرئيسية لالصابة مبرض سرطان 

الدم.
وح����ول التل����وث الهوائي في 
ضاحية علي صباح السالم، اوضح 
الش����ريع ان الهيئة العامة للبيئة 
اعدت دراسة موثقة تبني مصادر 
التلوث في املنطقة والتي حتيط بها 
من جميع االجتاهات، فنجد مصافي 
تكرير البترول مبيناء الش����عيبة 
ومصانع البتروكيماويات في اجلهة 
الشمالية الش����رقة على بعد 5كم، 
ومنطقة الشعيبة الغربية الصناعية 
في اجلهة الشمالية على بعد 2كم، 
ومنطقة ميناء عبداهلل للصناعات 
على بعد 4كم، ومنطقة أم املرادم 
للمواد السائلة في الناحية الشمالية 
الغربية من املنطقة على بعد من 
4 الى 14كم، وحقول نفط ومراكز 
جتميع النفط في برقان واملقوع في 
اجلهة الغربية على بعد 9كم، وحقول 
نفط ام قدير في اجلهة اجلنوبية 
الغربي����ة على بعد 40كم، وحقول 
نفط الوفرة في اجلهة الغربية على 
بعد 50 كم، ومحطة الزور إلنتاج 
الطاقة في اجلهة الشرقية على بعد 

50كم.
واكد الش����ريع وجود تقارير 
صادرة من جه����ات مختصة مثل 
الهيئة العامة للبيئة في عام 1994 
قبل اقامة املشروع السكني في ام 
الهيمان مت رفعها الى املس����ؤولني 
تفيد بعدم صالحية هذه املنطقة 

الى انه تقدم بأس����ئلة واقتراحات 
برغبة توض����ح اخلطر القائم في 
هذه املنطق����ة وتبعاته. مؤكدا انه 
س����يكون هناك حترك على اعلى 
مستوى اليجاد احللول املناسبة 

لهذه املشكلة.
 وب����دوره أوضح مقرر اللجنة 
البيئية مبجلس االمة النائب سعدون 
حماد العتيبي ان احلكومة قامت 
بإغراء املواطنني للس����كن في هذه 
املنطقة عن طريق التخصيص دون 
انتظار االولية ما جعلهم يتقدمون 
للس����كن دون دراية بالس����لبيات 

املترتبة على ذلك.
واكد ان املشروع واجه معارضة 
شديدة قبل انشائه، ولكن مت متريره 
بطريقة أو بأخرى دون االلتفات الى 

الدراسات والتحذيرات البيئية.
مش����يرا الى انه تقدم باقتراح 
بقانون إلزالة املصانع القريبة من 
املنطقة السكنية ونقلها الى مناطق 
اخ����رى اال ان اللجنة رفضت هذا 

املقترح.
وحول مشروع الفحم البترولي 
املكلسن وما ينتج عنه من ملوثات 
ورماد انتش����ر في جميع املناطق 
املج����اورة، اكد العتيب����ي وجود 
توجه بسحب املشروع ألن الشركة 
استحوذت على مساحة 263 الف 
متر مجانا وحق االنتفاع بدون مدة 
محددة، في حني ان مثل هذه املشاريع 
من حق الدولة كونها تعتمد على 
ثروة طبيعة والبد من اعادته الى 

شركة البترول الوطنية.
مؤكدا ان بداي����ة دور االنعقاد 
القادم ستش����هد حتركا واس����عا 
بالنس����بة ملوضوع التلوث في ام 

الهيمان.
 من جانب آخر تطرق حماد الى 
كارثة تعطل محطة مشرف للصرف 
الصحي، مشيرا الى ان هذا املشروع 
بدأ عام 2002 ومت تشغيل احملطة 
ف����ي 2006 بالرغم م����ن ان الهيئة 
العامة للبيئة كانت متحفظة على 
هذا املشروع وأرسلت كتابا يشمل 
16 اشتراطا بيئيا يعارض املشروع 
ولم يتم االلتفات اليه ولم تستدع 
الهيئة لإلشراف على املشروع او 

تسلمه.
وش����دد على ضرورة محاسبة 
املتالعبني واملتسببني في هذه الكارثة 
مطالبا بإحالتهم إلى التحقيق حتى 

ال تتكرر مثل هذه الكوارث.
ولفت حماد الى ان املش����روع 
تكلف 42 مليون دينار ومنذ بدايته 
كانت هن����اك أخطاء في التصميم، 
ولكن مت جتاهلها ما تس����بب في 

وقوع الكارثة.

للس����كن اآلدمي نتيج����ة ارتفاع 
نس����بة امللوثات في اجلو الى 20 
ضعف النسب املسموح بها بسبب 
املصانع احمليطة، الفتا الى انه على 
الرغم من ذلك متت إقامة املشروع 
من قبل احلكومة في هذه البقعة 
امللوثة دون االكتراث لهذه املؤشرات 

والتحذيرات.
وأوضح ان احلكومة تعلم ان 
هذه املنطقة مقر للقطاع النفطي 
ومصافي تكرير البترول في ميناء 
عب����داهلل والش����عيبة واالحمدي 
ومراكز حق����ول جتميع النفط في 
املقوع وبرقان، باالضافة الى مصانع 
القطاع اخلاص بالشعيبة الغربية 
التي زادت مصانعها الى 100 مصنع، 
ما زاد من حجم الكارثة البيئية في 

املنطقة مع ذلك مت مترير املشروع 
وإقامة املنطقة الس����كنية في هذه 

البقعة امللوثة.
من جانب آخر، اكد الشريع تأثر 
احلالة الصحية لسكان املنطقة بهذه 
امللوثات احمليطة بناء على دراسة 
اعدته����ا وزارة الصح����ة من واقع 
كشوفات املستشفيات توضح عدد 
االصابات مبرض الربو في منطقة 
ام الهيمان بل����غ 1399 في االصابة 
بالربو في منطقة الصباحية 174 
حالة فقط، مع العلم ان عدد سكان 
الصباحية يبلغ اربعة اضعاف سكان 

ام الهيمان.
كما اشار الش����ريع الى قضية 
اخرى ال تقل خطورة وهي انتشار 
الرماد االسود في اجلو في مناطق 

ضاحية علي صباح السالم وجابر 
العلي والظهر والعدان نتيجة افتتاح 
مصنع الفحم البترولي في منطقة 
الشعيبة الشرقية، حيث يعد كارثة 
بيئية اكثر خطورة تضاف الى قائمة 

امللوثات.
من جانب����ه، اكد عضو مجلس 
االمة النائب سالم ثمالن العازمي 
ان ما تشهده منطقة ام الهيمان من 
ملوثات يعد منوذجا واضحا لالهمال 

وعدم االهتمام بصحة املواطنني.
مشيرا الى ان هناك مختصني 
سبق وقالوا كلمتهم من خالل جلان 
مختصة بأن املنطقة ال تصلح للسكن 
االدمي، ومع ذلك متت اقامة مساكن 
حكومية بهذه املنطقة ال يوجد أي 
حترك من اجلانب احلكومي، الفتا 

حماد: البيئة تحفظت على مش�روع »مش�رف« وأرس�لت كتابًا يش�مل اش�تراطات بيئية ول�م يلتفت إليها

الشريع: مصادر التلوث تحيط بأم الهيمان من جميع االتجاهات

في ندوة تناولت هموم أهل المنطقة ومعاناتهم جراء الملوثات البيئ ية المحيطة بالمنطقة


