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

 الروضان عن المطالبة باستقالة صفر: نقدر 
آراء النـواب لكننـا نثمـن جهـود الوزير خالل 
الفترة السـابقة في احتواء المشكلة ومعالجتها

 طالبوا في ندوة «كارثة.. مشرف المسؤولية السياسية واألخالقية» بأن تكون هناك شفافية في التحقيق

  نواب: الفشل الذريع في التعامل مع كارثة مشرف 
ال يمكن أن يحدث في أي من الدول المتأخرة 

 مزيد: رغم مرور ٣ أسـابيع على بدء المشـكلة فالتزال «األشغال» عاجزة عن حلها
 

 الحربش: إذا لم تتم معالجة  المشكلة الكبرى فسنصبح كمن يضع كمادات ويتناسى المرض
 

 حماد: المقاول أخطر الوزارة بوجود خطأ في تصميم المحطة ووحدات التكييف
 

 المويزري: ما يحدث يؤكد أن كرسي الوزارة أهم من سمعة الوزير ومن حياة الشعب
 

 دانيا شومان
  شــــن عدد من النواب هجوما 
شــــديدا والذعــــا علــــى احلكومة 
خاصني بذلك وزير االشغال ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 
صفر وطالبوه بضرورة االسراع 
بتقدمي اســــتقالته علــــى خلفية 
كارثة محطة مشــــرف وان يحذو 
السابقني د.عادل  الوزيرين  حذو 
الصبيح ود.معصومة املبارك عندما 
حدثت كوارث في الوزارة املسؤول 

عنها كل منهما.
  جــــاء ذلك خالل النــــدوة التي 
نظمها احملامي فهد البريكان حتت 
عنوان كارثة مشــــرف املسؤولية 
السياسية واالخالقية حلادث محطة 
مشرف مســــاء امس االول والتي 
شارك فيها كل من النواب د.جمعان 
احلربش وحسني مزيد وسعدون 
حماد وشعيب املويزري واحملامي 

نواف الفزيع.
النائب حسني  البداية قال    في 
مزيد ان لدينا تلوثــــا في البيئة 
ونفوق اسماك وهناك عدم وضوح 
وعدم اتخاذ قرار من اجلهات املعنية 
وعلى رأسهم وزير االشغال فاضل 
صفر، مضيفا انه ليس بينه وبني 
الوزير صفر اي عداوات شخصية 
وان اخلالف فقط هو بسبب املماطلة 
والتسويف واملراوغة التي يقوم بها 

صفر بعدم اظهار احلقائق.
  وقال مزيد ان الوزير صفر صرح 
مع بداية االزمة بان الوزارة سيطرت 
على ازمة محطة مشرف وبعد اقل 
من يوم اعترف بان هناك مشاكل 
سيتم السيطرة عليها خالل االيام 
املقبلة، ورغم مرور اسابيع على 
بدء املشكلة اال ان وزارة االشغال 
التزال عاجزة عن اخذ قرار او اي 
من االجــــراءات التي يجب اخذها 
عند وقوع حوادث مماثلة، مشيرا 
الى ان هذه ليست هي احلادثة او 
الكارثة االولى التي تعجز احلكومة 
عن التعامل معها، الفتا الى حادثة 

حريق العيون.
  وقــــال ان ما حــــدث في كارثة 
مشرف يعد مأساة، كما ان االيام 
املقبلة ستشتد خاللها ازمة كارثة 
انفلونزا اخلنازير معربا عن توقعه 

بان حتصد الكثير من البشر.
  واضاف ان من يتحمل مسؤولية 
هذه الكوارث هي احلكومة، مشيرا 
الــــى ان عددا من النــــواب بادروا 
بطلب جلسة طارئة ملعرفة تدابير 
واجراءات احلكومــــة االحترازية 
اال  انفلونزا اخلنازير  بخصوص 
ان احلكومة جنحت بتحركاتها في 

افشال عقد اجللسة الطارئة.
  واضاف ان االمر وصل اآلن الى 
مياه الشرب وان الشعب الكويتي 
بات شريكا في هذه القضية خاصة 

انها باتت تتعلق باالرواح.

  مسؤولية وطن

  واضاف انه رغم املســــؤولية 
امللقاة على الوزير اال ان احلكومة 
ايضا فشلت في مواجهة الكوارث 
ومجابهتهــــا، وان صفــــر يحتمي 
باحلكومة اضافة الى بعض النواب 
الذيــــن يصفقون لــــه ويدافعون 

عنه.
  وقال ان الوزير ميثل احلكومة ال 
ميثل الشعب، مشيرا الى ان املسألة 
ليست عنصرية او طائفية بل هي 
حق وضمير ومســــؤولية وطن 
وكارثة بيئية، الفتا الى ان ما حدث 
ال ميكــــن ان يقع في اي من الدول 
النامية املتأخرة عن ركب التقدم، 
معربا عن اســــفه حلدوث هذا في 
دولة مؤسسات، واحلكومة مغيبة 
وتدافع عن وزير فاشل في وزارة 
االشغال يحاول ممارسة االكاذيب 
واألالعيب والتسويف واملماطلة.

  وطالب اعضــــاء مجلس االمة 
السياسية من  بتحمل املسؤولية 
خالل مســــاءلة الوزير، الفتا الى 
انه رغم مــــرور اكثر من ٢٠ يوما 
علــــى بدء كارثة مشــــرف لم تتم 
محاســــبة اي مســــؤول او توجد 
جلنــــة حتقيق متارس عملها ولم 

نر سوى الطمطمة.
  وتال مزيد محتويات خطاب من 
اصل ٤ خطابات قدمها املقاول لوزارة 
االشــــغال يظهر فيها املالحظات 
واخللــــل املوجود في احملطة قبل 
وقوع الكارثة مشيرا الى ان آخر 
كتاب موجه من املقاول اوضح ان 
عقد تشغيل احملطة انتهى بتاريخ ٣ 
يوليو من العام احلالي وان الوزارة 
لم تقم باتخاذ اي اجراء نحو تكليف 
مقــــاول للقيام بأعمال تشــــغيل 
احملطة وان الشركة ابلغت الوزارة 
بأنها ستقوم بإخالء مسؤوليتها 
التعاقدية عما قد حدث او يحدث من 
اضرار بالغة وانها ستقوم بسحب 
معداتها وجميع الفنيني التابعني لها 

  واضــــاف ان اخطر ما يواجهه 
وزير االشغال د.فاضل صفر هو 
ان يكون نقل كالما وحقائق غير 
صحيحة ضلل بها الناس، مشيرا 
الى انه اذا ثبــــت ذلك عليه، فهو 
ال يستحق ان ميكث على كرسي 

الوزارة للحظة.
  مؤكدا ان البلد في حاجة لوقفة 
من احلكمــــاء والى قرار يوقف ما 

يحدث على الساحة.

  أزمات متعددة

  من جانبه، قال النائب شعيب 
املويزري ان كارثة مشرف متثل 
احدى االزمات التي متر بها البالد، 
معربا عن أسفه لسوء االدارة الذي 

تعاني منه كل املواقع.
  واضاف ان ما يحدث من كوارث 
هو نتيجة ما كان يقوم بها بعض 
املفسدين منذ نحو ٢٥ عاما، مبينا 
ان املشــــاكل الصحية تعاني منها 
الكويــــت منذ زمــــن بعيد وايضا 
التعليــــم والتأخيــــر في حصول 
الرعاية السكنية،  املواطنني على 
اضافة ملشاكل القروض واملديونيات 
التي تعاني منها األسر. واضاف: 
اآلن ننتقل من ازمة الى ازمة وال 
توجد حلول وال دراسات وال تنفيذ 
وال فرق إلدارة االزمات. وذكر ان 
احلكومة في االستجواب السابق 
اخذت رسالة خاطئة واعتقدت وال 
تزال تعتقد انهــــا متلك االغلبية، 

مشيرا الى ان هذا من اخلطأ.
  واستعرض ما حدث في موضوع 
طلب اجللسة الطارئة، وان هناك 
مشكلة صحية بســــبب انفلونزا 
اخلنازير، معربا عن استغرابه من 
قيام وزير الصحة مبطالبة بعض 
النواب بسحب توقيعهم من طلب 

اجللسة الطارئة.
  واكــــد املويــــزري ان تقصير 
واهمــــال وزير االشــــغال فاضل 
صفر تسبب في تلوث اجلو بغاز 
كبريتيــــد الهيدروجــــني وهو من 
الغازات السامة، اضافة الى تسببه 
في تلوث البحر مــــن خالل مادة 
االمونيا. وحذر من عملية اغالق 
املناهيل بالســــدة احلديد، مشيرا 
الى انها قد تســــبب غرقا ملناطق 
كثيرة، الفتا الى ان احلل في قيام 
الوزير بتقدمي استقالته، معربا عن 
تخوفه من ان يتم حتميل املسؤولية 
ملوظفني صغار على حساب حماية 

الكبار.
  وقال املويزري موجها حديثه 
لوزير االشغال هل كرسي الوزارة 
اهم من سمعتك للتمسك به، مشيرا 
الــــى ان الدالئل تؤكد ان كرســــي 
الوزارة اهم من سمعة الوزير ومن 

حياة الشعب ومن الوطن.
  من ناحيته، قال احملامي نواف 
الفزيع ان الكويت أصبحت تركة 
املتنفذين  تتوزع مشاريعها على 
من خالل املســــؤولني، مشيرا الى 
ان اجلميــــع يقر بوجود فســــاد، 
رغم ذلك لم نر اي شــــخص تتم 
ادانته على جرمية فســــاد، معربا 
عن استغرابه للسكوت الكبير عن 

هذه التساؤالت.
  وقال ان غيرنا يحتفل بافتتاح 
مترو دبي ونحن هنا نحتفل بحل 

مشكلة املجاري. 

محذرا من وجود فتنة وصراع حول 
مكونات املجتمع.

  واضاف انه بسبب بعض وسائل 
االعالم الفاسد املدعومة واملوجهة 
اصبحنا ندخل حربا حول مكونات 
املجتمع، مشيرا الى ان ذلك يحدث 
في الوقت الذي تقف فيه احلكومة 

وأصحاب القرار وقفة املتفرج.
  وقال: اننا نعيش اليوم ثقافتني 
وأصبحنا شعوبا بدال من شعب 
واحد، مشــــيرا الــــى ان املقصود 
من حديثه هــــو توضيح الى اين 
وصلنا من خالل دعم منظم لتفتيت 

املجتمع.
  واضاف احلربــــش: ان الهدف 
ممــــا يحدث هــــو ان نصبح فيها 
على اعتاب لبننة الكويت وانتقل 
الــــى ما يتردد  احلربش بحديثه 
حول سوء عمل املجلس، مشيرا 
الى ان احلكومة لديها افضل مجلس 
وافضل اغلبية، مدلال مبا حدث في 
استجواب الوزير اخلالد وسحب 
الطارئة ملناقشة  طلب اجللســــة 
انفلونزا اخلنازير بعد الضغط على 
بعض النواب، فهل تنتظر احلكومة 
ان تنزل الناس للشــــارع أو يفكر 
الناس في اخذ حقوقهم بأيديهم، 
مشــــيرا الى ان الوضع بات سيئا 
وخطيرا، مؤكدا ان املســــؤول عن 
ذلك ليس املجلس، بل من يشاهدون 

ويشجعون إلضاعة البلد.
  وأوضح ان محطة مشرف هي 
احد مظاهر املشكلة الكبرى، مشيرا 
الى انه لو لــــم تتم معاجلة الداء 
الرئيسي فســــنصبح كمن يضع 

كمادات ويتناسى املرض.
  وقال ان البلد يعاني من احتقان 
وفتنــــة، وان هنــــاك اطرافا تدعم 
الفتنة وتفرق بني مكونات املجتمع 

إليصالنا حلالة يأس.

ومع االســــف مت تركيب وحدتني 
فقط اال ان احلرارة كانت كما هي 
مما جعل املقاول يقوم مبخاطبة 
الوزارة مؤكدا على انه ســــيخلي 
ارتفاع احلرارة  مســــؤوليته عن 
وبدأت املضخات تصاب بالعطل 
واحدة تلو االخرى ووصل العدد 
الى ١٠ مضخات توقفت عن العمل 
من اصل ١٣ مضخة وبعدها تعطلت 
باقي املضخــــات بالكامل ووقعت 

الكارثة.
  وذكر حماد انه على الرغم من 
طعن الوزارة في املقاول اال انه مت 
تأهيله من بني ٤ شركات لتنفيذ 
مشروع بوبيان وهو من املشاريع 
التي تزيد قيمتها على املليار دينار 
املقاول من  بــــأن  وهناك اعتراف 
الشركات العاملية املتميزة فكيف 
تأتــــي الــــوزارة اآلن وتطعن في 

كفاءته؟!
  وتساءل حماد عن دور الهيئة 
العامة للبيئة في مشــــروع بهذا 
احلجم، مشيرا الى ان مدير الهيئة 
العامــــة للبيئة فاجأ جلنة البيئة 
باملجلس بأنه لم يبلغ من االصل 
باملشروع ولم يطلب منهم املشاركة 
فيه، وزاد على ذلك بأنهم في البيئة 
ارسلوا كتبا رسمية للوزارة بنحو 
١٦ اشتراطا بيئيا يجب االخذ بها عند 
تنفيذ املشروع اال انه ومع االسف لم 
يتم تنفيذ اي من االشتراطات وقال 
حماد: كنا نتمنى ان يتقدم الوزير 
صفر باســــتقالته أسوة بالوزراء 
اآلخرين ويتحمل مسؤوليته كما 
فعل الوزيران الســــابقان د.عادل 

الصبيح ود.معصومة املبارك.

  أفضل مجلس

  من جهته، انتقد النائب د.جمعان 
البالد،  العام في  احلربش املشهد 

من موقع احملطة فورا وحذرت من 
انها غير مسؤولة عن اي اضرار 
بالغة متس احملطة والعاملني بها 

وسالمة املرافق احمليطة بها.
  واكد مزيد ان ما جاء باخلطابات 
املوجهة من الشركة للوزارة يعد 
الوزارة  ادانة علــــى  اكبر دليــــل 
ويتحملها الوزير د.فاضل صفر.

  من جهته قال النائب سعدون 
حماد ان وزارة االشغال تتحجج 
بأن املقاول لم يتسلم امواله لآلن 
وعندما حتققنــــا من االمر اتضح 
ان املقاول تسلم نحو ٤٦ مليون 
دينار ولديه مطالبة على الوزارة 
مببلغ ١٠ ماليني دينار ألن الوزارة 
طلبت منه العمل الى حني حصولها 
على موافقة ديوان احملاسبة في 
ذلك الوقت وبعد ان اشــــتغل لم 
يوافق الديوان وطلبوا منه اللجوء 
للمحكمة وبالفعل قام املقاول برفع 
قضية امــــام القضاء يطالب فيها 

بباقي حقوقه.
  واشار حماد الى ان املقاول قام 
بإرســــال اكثر من كتاب ابلغ فيها 
الوزارة ان هناك خطأ في تصميم 
احملطــــة اضافة خلطأ في وحدات 
التكييف حيث انه في ظل املعدات 
املتواجدة بلغت احلرارة ٤٥ درجة 
ووفقا للعقد يجب اال تتجاوز ٢٥ 
درجة وكانت هناك حاجة لزيادة 
وحــــدات التكييــــف. واضاف ان 
الوزارة ماطلــــت كثيرا وبعد عام 
ونصف العــــام ردت على املقاول 
بأنها ستعطي املشروع ملقاول آخر 
ليكمل االعمال، عندها طلب املقاول 
من الوزارة ان يقوم بعمل وحدات 
التكييف خلفض احلرارة للقياس 
املطلوب مببلغ ١٣ مليون دينار، اال 
ان الوزارة رفضت واعطت العملية 
ملقاول آخر مببلغ ١٥٠ الف دينار 

  جانب من عملية اغالق املنهول رقم ٧

 أحد الغواصني داخل املنهول للتأكد من عدم وجود غازات 

 جانب من احلضور سحب املياه من داخل املنهول متهيدا الغالقه بواسطة املضخات 

  تواجد الوزير د.فاضل صفر من الساعة 
العاشــــرة مســــاء اول من امس حتى ساعات 
الصباح االولى، حيث لم يذق الطعام مكتفيا 

بشرب القليل من املاء.
   عملية اغالق املنهول الكبير كانت متعبة 

وخطيرة في الوقت نفسه.
   مت انزال احد الغواصني للتأكد من وجود 

غازات من عدمه.
   صفق املهندسون واحلضور بعد جناح 
العملية االولى، حيث باركوا للوزير امتامها.

   بذل م.خالد النزالوي من شركة اخلرافي 
جهــــدا كبيــــرا من حيــــث تقــــدمي املعلومات 

للصحافيني.
   الســــحور فــــي احملطــــة عبــــارة عن 

سندويتشات.
   الكويت اوال ومن كان ضدنا هم اخواننا، 
هذه جملة قالها الوزير د.فاضل صفر ردا على 

من طالبوا باستجوابه.
   حاولت احدى دوريات النجدة مخالفة 

سيارة الوزير ولكن بعد ان علموا انها تخص 
الوزير تغاضوا عن االمر.

   السدة او الصبة احلديدية الهيدروليكية 
كما يطلق عليها صنعت في شــــركة اخلرافي 
من حيث التصميم والتنفيذ بواســــطة احد 

مهندسي املجموعة.
   الهدف من استخدام السدة منع تدفقات 
املجاري داخل االنابيب الرئيسية املؤدية الى 

محطة مشرف منهول رقم ٧.
   قال وزير االشغال د.فاضل صفر ان قلة 
عدد احملطات ساهم في الكارثة، مشيرا الى ان 
كثرة احملطات تساعد في تخفيف الضغط عن 

احملطات الرئيسية.
  وتابع ان مساعدة وافكار اجليش االميركي 
افادتنا كثيرا ملا ميتلكه هذا اجليش من خبرات 

كبيرة في عدة مجاالت.
  وتوقع ان يتم اصالح احملطة خالل ٣ اشهر 
على اقــــل تقدير مؤكدا ان احملطة حتتاج الى 

عمل كبير. 

 البريكان: أتكفل بالجانب القانوني
 في كلمته خالل افتتاح الندوة أكد منظمها 
احملامـــي فهد البريكان انـــه تكفل باجلانب 
القانوني للكارثة وتقدم ببالغ للنائب العام 
يطالب فيه مبحاسبة املتسببني في الكارثة، 

وأوضح ان املستشار النائب العام أحال البالغ 
الى محكمة الوزراء والتي أمهلت جلنتها وزير 
األشغال فاضل صفر املدة القانونية للرد على 

ما جاء في البالغ. 

  (أنور الكندري)  حسني مزيد وسعدون حماد ود.جمعان احلربش وشعيب املويزري خالل الندوة

 لقطات

 القالف: مشاركة «سينيار» في إصالح محطة مشرف
  ضمن مسؤولية الفريق في حماية البيئة

 أكد رئيس فريق سينيار للغوص التابع ملعرض 
العمل التطوعي «سينيار» حسني القالف ان مشاركة 
الفريق في اصالح خلل محطة مشـــرف للصرف 
الصحي تقع ضمن مسؤوليته وحرصه على حماية 

البيئة الكويتية البرية والبحرية.
  وقال ان الفريق اســـتطاع انزال بالون هوائي 
على عمق سبعة أمتار حتت سطح املاء ما أدى الى 
تقليل تدفق مياه الصرف الصحي بنسبة كبيرة 

مبينا ان محاولة اإلنزال جنحت بعد ادخال بعض 
التعديالت الفنية على احملاولة األولى.

  واضاف ان النجاح الذي مت الليلة قبل املاضية 
جاء نتيجة جهود شـــباب الفريق بالتعاون مع 
وزارة األشغال العامة مشيرا الى ان وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
يتابع بشكل يومي األعمال التي يقوم بها الفريق 

للمساهمة في حل مشكلة محطة مشرف. 




