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لسالمتك.. ممنوع السباحة والصيد مؤقتا

اصالح احملطة يستغرق 3 أشهر

د.فاضل صفر والشيخ صباح جابر العلي مع فريق عمل املوانئ

العمل داخل املختبر

)محمد ماهر( وزير الصحة د.هالل الساير يتفقد املختبر اجلديد مبستشفى األمراض السارية 

االستعجال، كما اكدوا ان املياه 
س���ليمة 100% وكذلك مت وقف 
املنازل  املياه )الصليبية( عن 
حتى يتم وقف االستهالك غير 

املبرر.
واضافت املصادر انه سيتم 
اصالح املضخة وذلك من خالل 
توس���عة فتحة الدخ���ول الى 
السرداب والذي يتراوح عمقه 

37 مترا.
وق���ال ان فري���ق الغوص 
الكويتي أبدى استعداده ملعاجلة 
املشكلة من خالل وضع بالونات 
بالستيكية لسد فتحة انبعاث 
ترس���ب مياه املجاري، ولكن 
املس���ؤولني باالشغال رفضوا 
ذلك خوفا من وقوع خس���ائر 

في االرواح لفريق الغوص.
وأوضحت ان املسؤولني في 
وزارة االشغال قاموا مبخاطبة 
شركة النفط، حيث ابدت تعاونها 
حلل املشكلة من خالل االستعانة 
مبعدات وآليات الشركة، خاصة 
ان الشركة لها خبرة في اطفاء 
آبار احلريق. وقالت ان وزير 
االشغال خاطب مجلس الوزراء 
لالسراع في عمل جلنة التحقيق 
التي مت اعتمادها من قبل مجلس 

الوزراء لهذا الغرض.
ان  الى  واش���ارت املصادر 
مقاول مشروع محطة الصرف 
الصحي ملشرف كان مياطل في 
اصالح بعض املشاكل املوجودة 
في احملطة منذ عام 2005 حيث 
كان ينقص احملطة عدد من قطع 
الدولة  ان  الى  الغيار، مشيرة 
آنذاك تكفل���ت بتجهيز طائرة 
خاصة جللب قطع الغيار من 
النمس���ا. وقال���ت املصادر ان 
املياه س���ليمة وال تؤثر اطالقا 
على ج���ون الكويت، حيث ان 
هناك حالة مد وجزر وبالتالي 
ال توج���د اضرار عن ذلك، وما 
يثار حول تلوث املياه فإن املياه 
اصال متلوثة من احلروب التي 

دارت في املنطقة.

مجال الصرف الصحي في العالم، 
ولكن التصميم لالنشاءات سبب 
هذه الترسبات وامللوثات التي 
ظهرت على انطالق تش���غيل 
املشروع، مؤكدين كذلك اهمال 

املقاول في متابعة املشروع.
وقالت املصادر انه من املتوقع 
تصليح وعودة عمل املضخة 
خالل ثالثة اشهر بعد الوصول 
الى نقطة التسريب التي بعمق 
37 مترا حتت االرض، بعد عمل 
الترتيبات الالزمة لها. وأشارت 
املصادر الى ان وزارة االشغال 
مازالت حتتجز مبلغا وقيمته 6 
ماليني دينار عن الشركة، طالبة 
منها اجناز املشروع وتسليمه 

كامال.
ال���وزارة  هذا، وق���د بدأت 
مبحاولة وقف س���ريان املياه 
الى املضخة والت���ي تأتي من 
س���بع مناطق، مؤكدين العمل 
عل���ى تقليل اخلس���ائر وعدم 

على ش���ركة اخلليج املتحدة 
ليتم توقي���ع العقد، ولكن في 
حلظات تغير قيمة املشروع من 
25 ال���ى 42 مليون دينار، ولم 
الذي حدث في  يعرف السبب 
هذا التغيير املفاجئ هل اوامر 

تغييرية أم ماذا؟
الى ان  واش���ارت املصادر 
املوقع املخص���ص احلالي مت 
اعتماده من قبل املجلس البلدي 
في ذلك الوقت، علما انه كانت 
هن���اك اعتراضات ومالحظات 
من قبل بعض املتخصصني في 
وزارة االش���غال، كما يحتوي 
هذا املكان عل���ى مياه جوفية 
اثناء احلفر. وترجع اس���باب 
مشكلة »مشرف« الى التصميم 
الهندسي والبنائي للمشروع، 
حيث يخال���ف االنظمة الفنية 
والتطبيقية بهذه النوعية من 
املضخات، فتقنية املضخة تعتبر 
من افضل التقنيات املتطورة في 

وحس���ن تعاونهم م���ع وزارة 
االشغال بهذا الشأن.

وعبر عن اعجابه بامكانيات 
وق���درات فري���ق الغواص���ني 
وخبرت���ه العالية التي ظهرت 
جلية في اعمال وقف تدفق املياه 
للمحطة واستعداده الدائم على 
حتمل املسؤولية وتفاني اعضاء 
الفريق في تنفيذ املهام املوكلة 
اليهم مهما بلغ���ت صعوبتها 
مما يؤكد ان الكوادر البشرية 
الوطني���ة متى ما توافرت لهم 

الفرصة تصنع املستحيل.
وكشفت مصادر قريبة من 
قضية الصرف الصحي ملضخة 
مشرف ان هناك جتاوزا واضحا 
في املشروع منذ بداية الفكرة، 
حي���ث كانت القيم���ة الفعلية 
التي متت املوافقة عليها مببلغ 
قدره 25 مليون دينار في عام 
2000 وقد تقدمت 5 ش���ركات 
متخصصة وأرسيت املناقصة 

فرج ناصر
اصدرت وزارة االشغال بيانا 
صحافيا قالت فيه بعد جهود 
حثيثة من قبل الفنيني بوزارة 
العام���ة واملقاولني  االش���غال 
العامل���ني معهم ولضمان عدم 
االضرار باملرافق املتصلة في 
محطة مش���رف لض���خ مياه 
الصرف الصحي مت بحمد اهلل 
ايقاف نحو نصف مياه الصرف 
الصحي من محطة مشرف متهيدا 
اليقاف النصف اآلخر خالل االيام 
املقبلة، األمر الذي سيؤدي الى 
سحب املياه التي غمرت الطوابق 
السفلى من احملطة والتي كانت 
حتتوي على املضخات الرئيسية 
واالحتياطية واجهزة التشغيل 
وغرف الكهرباء وستقوم الوزارة 
بعد ذلك بتقييم االضرار واصالح 
الى  االجهزة واع���ادة احملطة 

التشغيل.
الى ذلك اشاد وزير االشغال 
الدولة لشؤون  العامة ووزير 
البلدية د.فاضل صفر باجلهود 
الغواصني  التي قدمها فري���ق 
التابع ملؤسسة املوانئ الكويتية 
ومشاركته في اعمال معاجلة 
تداعيات توقف محطة مشرف 

عن العمل.
ج���اء ذلك خالل اس���تقبال 
الوزير لوفد من مؤسسة املوانئ 
الكويتية برئاس���ة مدير عام 
املؤسسة د.صباح جابر العلي 
الصباح ورئيس فريق الغواصني 
خالد طالب والغواصني حسن 
عبدالهادي حاجي���ه وصباح 

محمد الشيرازي.
وق���دم الوزي���ر د.فاض���ل 
املوانئ  صفر الشكر ملؤسسة 
الكويتية على مش���اركتها في 
ازمة محطة  مواجهة تداعيات 
مشرف للصرف الصحي، مشيدا 
التابع  الغواصني  بقدرة فريق 
ل� »املوان���ئ« على وقف تدفق 
مياة الصرف الصحي الى محطة 
مشرف بنسبة تصل الى %80 

الساير: المستشفيات لن تستقبل
إال المهددين بمضاعفات إنفلونزا الخنازير

حنان عبدالمعبود
صرح وزير الصحة د.هالل مساعد الساير 
ب���ان وزارة الصحة حتتاج الى مختبرات اكثر 
من املوجودة في الوقت احلالي مبينا ان املوسم 
املقبل ستزداد اعداد املصابني بالڤيروس، ومن هذا 
املنطلق فان الوزارة ستكثف من عدد املختبرات 

بالكويت.
وقال د.هالل الس���اير في تصريح لوسائل 
االعالم عقب افتتاحه مختبرا جديدًا مبستشفى 
االمراض السارية يسعدنا ان نفتتح هذا املختبر 
واخلاص بفحوصات ڤيروس »H1N1«، وبني ان 
هذا املختبر مت اجنازه في زمن قياسي، مشيرا 
الى ان املبنى نفس���ه لم يكن موجودا من قبل، 
وقال قمن���ا بتجهيزه بجميع االجهزة احلديثة 
اخلاصة بالتحاليل، والتي عادة ما تس���تغرق 
من 6 الى 8 س���اعات، بينما التحاليل احلديثة 
التي احضرناها تستغرق فترة تتراوح بني 2 
و 4 س���اعات حتى تخ���رج النتائج، وهذا يعد 
اسرع كثيرا من ذي قبل ونحن نأخذ احتياطاتنا 
للمستقبل الننا سنحتاج الى مختبرات للفحص 
اكثر من املوجودة في الوقت احلالي لدينا ملواجهة 
الڤيروس، ففي املوسم املقبل ستزداد االصابة 
بالڤيروس، واضاف نق���وم في الوقت احلالي 
وخالل اسابيع قليلة سنقوم بتجهيز 6 مختبرات 
في محافظات الكويت املختلفة لتساعدنا بسرعة 

النتائج اخلاص بالڤيروس.
واضاف ان االجهزة املوجودة باملختبر تتضمن 
جه���ازًا اوليًا يقوم بعمل فحص RNA، وبعدها 
DNA، وجهاز BCR، هي نفس االجهزة باملختبرات 
ولكننا احضرنا احلديث منها للخروج بالنتائج 

بطريقة اسرع.
وعن احلاالت املصابة قال ليست كل احلاالت 
املصابة يتم ادخالها، وهذا اجتاه جديد ان اكثر 
احلاالت العادية التي تصاب بالڤيروس وتوصف 
حالته���ا بالطبيعية تتم معاملت���ه كأي حالة 
انفلونزا موسمية في البلد والذين يتوجهون 
للمستشفيات هم من اصحاب احلاالت احلرجة 
ولديهم مش���اكل طبية وهؤالء من املتوقع ان 

يصابوا مبضاعفات.

اما عن مسألة تأجيل الدراسة فقال لقد نسقنا 
مع وزارة التربية وجهزنا العيادات، وفي اجتماع 
مجلس الوزراء املقبل س���توضع امامه جميع 

االتفاقيات.
من جانبه، اش���ار مدير مستشفى االمراض 
الس���ارية الى ان عدد املرضى باملستشفى 29 
حالة دخول للمستش���فى، بينما باقي املرضى 
والذين توصف حالتهم بالعادية يأخذون دواءهم 
ويذهبون ملنازلهم، اما احلاالت احلرجة فعددها 

4 حاالت وتتماثل للشفاء.
من جانبه، قال رئيس قس���م املختبرات في 
منطقة الصباح د.عالء الصالح ان املختبر اجلديد 
يقع ضمن املختبرات الست اجلديدة، وبني ان 
تكلفة املختب���رات مازالت غير محددة ومازال 
العقد اخلاص بها لم يتم توقيعه حتى اليوم، 
حي���ث يجب ان تقره جلنة املناقصات وديوان 
احملاسبة، ومع هذا فإن هذا املختبر مت اجنازه، 
وباقي املختبرات في طريقها لالجناز لتغطية 
االحتياج، ألن مش���كلتنا الرئيسية اآلن تكمن 
في تغطية االعداد الكثيفة من العينات والتي 
ستزداد مستقبال وسيواكبها ثالثة مختبرات 
اخرى عاملة وهي: السارية ومختبر كلية الطب 
وقسم الڤيروسات ومختبر الشعب للڤيروسات، 
وخالل االسابيع املقبلة ستنضم ثالثة مختبرات 
اخرى فيصبح العدد 6 مختبرات عاملة تغطي 

احلاجة.
وعن العينات التي يت���م عملها يوميا، قال 
ان االجهزة العاملة قوتها 60 عينة في الساعة 
تقريبا ويت���راوح العدد اليومي بني 100 و200 
عينة، ومع افتتاح امل���دارس واالعياد واحلج 
ستزداد االرقام، لكن هناك استعدادا عبر اخلطة 
الواضحة واالجهزة احلديثة االوتوماتيكية والتي 

ال يتدخل العنصر البشري فيها بشكل كبير.
وعن االنتهاء من باقي املختبرات، قال: تتراوح 
الفترة ما بني 3 و4 اس���ابيع، واملختبر املقبل 
س���يكون في منطقة اجلهراء ويليه الفروانية 
واخي���را مختب���ر العدان، كما س���يكون هناك 
مختبرات في املس���توصفات خاصة بانفلونزا 

اخلنازير.

الموسم المقبل ستزداد أعداد المصابين ومراكز الفحص المخبري ليست كافية

)سعود سالم(

»الصحة«: صرف مبالغ ساعات العمل اإلضافية
للعيادات المسائية ابتداء من اليوم

كونا: اعلن���ت وزارة الصحة امس انها 
س���تصرف ابتداء من اليوم االثنني مبالغ 
س���اعات العمل االض��افية ف���ي العيادات 
املسائية في املستشفيات واملراكز الصحية 
وذلك عن اش���هر ابريل وماي���و ويونيو 

ويوليو.
وقال مدير ادارة احملاس���بة املالية في 
الوزارة محمد العازمي ل� »كونا« ان صرف 
املبالغ سيكون طبقا للقرار الوزاري 95-
2009 بحي���ث التتعدى املكاف���أة اليومية 
نصف املعدل اليومي احملتسب على اساس 

املرتب الشهري الشامل خالل ساعات العمل 
الرسمية.

يذكر ان اجمالي املبالغ املصروفة سيصل 
الى نحو مليون ونصف املليون دينار سيتم 
حتويلها للبن���ك املركزي ابتداء من اليوم 

متهيدا اليداعها في حسابات املستحقني.
يذكر ان العيادات املسائية ساهمت في 
تخفيف الضغط على الفترات الصباحية 
وتباعد املواعيد وخصصت للمواطنني فقط 
في املستش���فيات العامة مبا فيها اقسام 

املختبرات واالشعة.

احملامي عادل اليحيى

اليحيى: المستندات تقرّ بمسؤولية »األشغال« عن الكارثة
مؤمن المصري

وصف احملام����ي عادل 
اليحيى ام����س تصريحات 
وزير االش����غال واخلاصة 
بكارث����ة محط����ة الصرف 
الصح����ي مبش����رف بعدم 
مسؤولية الوزارة عن هذه 
الكارث����ة بأنه����ا عارية من 
احلقيقة. وقال في تصريحه: 
مل����ا كان يهم القارئ معرفة 
اذا  حقيقة املوض����وع وما 
الوزير  كانت تصريح����ات 
ومسؤولي الوزارة صحيحة 
من عدمه فقد ارتأينا تبيان 
احلقيقة باملس����تندات التي 
تفضح وتقر مبس����ؤولية 

الوزارة عن هذه الكارثة.

الى اضرار كبي��رة باحملطة 
وان الشركة غي��ر مسؤول��ة 
ع��ن ه����ذه االضرار وتخلي 
مسؤوليته��ا التعاقدي��ة عن 
اي اضرار ناجتة ع��ن اخط��اء 
الوزارة في اعمال التشغيل 
والصيانة ووحدات التكييف، 
اال ان الوزارة لم حترك ساكنا 

حتى حدثت الكارثة.
وامد اليحيى الصحافيني 
مبس����تندات كان قد ارفقها 
بالدعوى التي اقامها وقدمها 
للنائب العام االسبوع املاضي 
والتي يطال����ب فيها باحالة 
وزير االشغال العامة حملكمة 
الوزراء، موضحا ان املستندات 

تؤكد جدية الشكوى.

الش����ركة  واض����اف ان 
»املق����اول« كانت قد حذرت 
ال����وزارة من����ذ ع����ام 2006 
بخطورة الوضع الذي سيؤدي 

صفر يشيد بجهود فريق الغواصين التابع لـ »الموانئ«

»األشغال«: إيقاف نصف مياه الصرف الصحي
بمحطة مشرف وإكمال النصف اآلخر خالل أيام

إصالح وعودة عمل المضخة خالل ثالثة أشهر بعد الوصول إلى نقطة التسريب بعمق 37 متراً تحت األرض

مقاول مشروع محطة مشرف كان يماطل في إصالح بعض المشاكل الموجودة في المحطة منذ عام 2005


