
الثالثاء 15 سبتمبر 2009   9محليات
في مؤتمر صحافي عقده في الجمعية الجغرافية الكويتية 

صفر: لجنة من خارج »األشغال« برئاسة »الفتوى والتشريع« للتحقيق بقضية »مشرف«
»الش�عيبة« ف�ي  المي�اه  تنقي�ة  محط�ة  ف�ي  تل�وث  وال  أس�ماك  نف�وق  وال  أحم�ر  م�د  ال  المضح�ي: 

هناك ث���اث ادارات للهيئة تقوم 
بأخذ العينات من مناطق مختلفة 
وفحصها وحتليله���ا للتأكد من 
خلوها م���ن اي ملوث���ات بيئية 
جراء التسرب. وكشف عن ان اهم 
االس���باب التي ادت الى انخفاض 
مستويات التلوث في البحر التي 
اعقبت التسرب كان بسبب طريقة 
ونوعي���ة املعاجلة التي قامت بها 
وزارة االشغال في معاجلة املياه 

امللوثة قبل ارسالها الى البحر.
واش���ار د.املضحي الى وجود 
اسباب طبيعية وجغرافية ادت الى 
تدني مستوى التلوث قائا: »كثيرة 
هي االمور االخرى التي ساهمت في 
حل املشكلة الى جانب املعاجلات 
الكيميائية ومنها مثا ان شواطئ 
الكويت ضحلة املياه، كما ان الشعة 
الشمس احلارة دورا في املعاجلة 
الطبيعي���ة للتلوث باالضافة الى 
التيارات جميعها ساهمت  حركة 

في حل املشكلة«.
ونفى د.املضحي بشكل قاطع 
جميع ما اثير من ان محطة الشعيبة 
تلوثت جراء تسرب محطة مشرف 
مؤكدا ان شبكة املياه العذبة سليمة 
وخالية من اي تلوث مبينا ان فنيي 
وزارة الكهرب���اء وامل���اء يقومون 
بفحص املياه كل ربع ساعة واخذ 
عينات عشوائية منها للتأكد من 
عدم وجود اي تلوث ميكن ان يؤثر 

على مياه الشرب.
وكشف د.املضحي عن ان معهد 
العلمية حتفظ  الكويت لابحاث 
على استخدام البكتيريا خاصة بعد 
انخفاض نسبة التلوث في البيئة 
البحرية نتيجة اجلهود التي قامت 
بها اجلهات املعنية حلل املشكلة.

واش���ار ال���ى ان حتفظ معهد 
الكويت لابحاث العلمية عائد الى 
خش���يتهم من ان البكتيريا التي 
ستستخدم ميكن ان تولد بعض 
املواد االخرى وتكون جديدة وتؤثر 
على البيئة البحرية الكويتية على 
املدى البعيد لذلك آثر التحفظ وعدم 

االستعجال في استخدامها.

بشكل ملحوظ.
وقال ان الوزارة وضعت خطط 
طوارئ ش���املة العادة تش���غيل 
احملطة والتنس���يق م���ع وزارة 
الكهرب���اء وامل���اء والهيئة العامة 
للبيئة ملراقبة البحر وخاصة مياه 

محطة الشعيبة بالتعاون.

ال مد أحمر

العام  املدير  من جانبه نف���ى 
للهيئ���ة العام���ة للبيئة د.صاح 
املضحي اي وج���ود للمد االحمر 
او ظاهرة نفوق االسماك مشيرا الى 
ان الهيئة اتخذت جميع االجراءات 
الازمة للحفاظ على البيئة البحرية 
فور تعطل محطة مشرف وحرصت 
على ان تتاب���ع عبر فرقها جميع 
التطورات التي تلت حادثة التسرب 

على مدار الساعة.
وقال د.املضحي ان مهمة فرق 
العامة للبيئ���ة هي في  الهيئ���ة 
الرقابة على كل ما يتعلق بالبيئة 
واي مضار تلح���ق بها، مبينا ان 

التل���وث الهوائ���ي داخل احملطة 
ومعاجلة املي���اه املتدفقة داخلها 

باملواد البيولوجية.
وبني انه مت وضع جميع امكانيات 
الوزارة وموجودات مستودعاتها 
في تصرف العاملني باالضافة الى 
وضع منهول كبير خاص بالتناكر 
مبساعدة جلنة االزاالت لنقل املياه 
الى محطات اخرى كما مت تركيب 
ثاث وحدات ملعاجلة املياه داخل 
احملطة تقوم مبعاجلة املياه قبل 
تصريفها الى البح���ر، مبينا انه 
مت تنبيه العاملني في احملطة الى 
ضرورة عدم الدخول الى احملطة 
من دون كمامات وعدم الس���ماح 
بتات���ا للغواصني بالغوص وذلك 
حفاظا على سامتهم خاصة في ظل 

احتمال وجود غازات ضارة. 
واشاد صفر بأعضاء فريق مركز 
العمل التطوعي الذين قاموا بوضع 
املناهيل  سدادة مطاطية في احد 
القريبة من احملطة، االمر الذي ساعد 
على تقليل نس���بة املياه املتدفقة 

من الدفاع املدني واالدارة العامة 
لاطفاء والهيئة العامة للبيئة الذين 
كانوا متواجدين جنبا الى جنب 
مع فنيي وزارة االشغال منذ بداية 

التسرب.
واشار الى ان الوزارة استقدمت 
الشركات املقاولة التي لديها خبرة 
في حل مثل تلك املش���اكل لتقدمي 
مساعدتها واستشارتها حيث متت 
البيولوجية  االس���تعانة باملواد 
والكيميائية واملطهرات واملعقمات 
وتوزيع مضخات على جميع ارجاء 
احملافظة للحف���اظ على نظافتها 
م���ن اي تلوث او طف���ح في مياه 
الصرف الصحي باالضافة الى وضع 
مضخات قوية في احملطة مشرف 

لتقليل منسوب املياه فيها.
واوضح الوزير د.فاضل صفر 
أن���ه مت توصيل التيار الكهربائي 
باملول���د االحتياط���ي ومت وقف 
الغازات  التكييف منعا النتق���ال 
من غرفة الى اخرى داخل احملطة 
وهو ما ساعد في السيطرة على 

تشغيل احملطة، موضحا ان االعطال 
الفنية بدأت تظهر في احملطة بداية 
شهر اغس���طس املاضي وتوقفت 
بعد زيادة عدد االعطال بتاريخ 23 
اغسطس املاضي وكان اكبر االعطال 
الذي ادى الى تعطل احملطة ما ادى 
الى تسرب املياه الى غرفة املعدات 
الكهربائية وغمرت  واللوح���ات 
القسم االكبر منها باملياه وبعدها 
انفصل التيار الكهربائي عن احملطة 
وتسبب في توقفها بالكامل وبالتالي 
عجز احملطة ومضخاتها من نقل 
املي���اه غير املعاجل���ة الى محطة 
العارضية وجتمعها في خطوط 
النق���ل بني مش���رف والعارضية 
وهو ما اجب���ر على فتح مناهيل 
االمطار منعا لطفح مياه املجاري 
التي مألت اخلط بني احملطتني وان 
فنيي وزارة االشغال قاموا بوضع 
مضخات لسحب املياه غير املعاجلة 
من ش���بكة الصرف الصحي الى 
شبكة صرف االمطار بعد معاجلتها 
كيميائيا وذلك بالتنسيق مع كل 

في مشرف قائا: »لقد مت نقل موقع 
احملطة من املسيلة وصباح السالم 
الى منطقة مشرف مقرها احلالي 
وص���در بذلك قرار م���ن املجلس 
البلدي عام 2000 وتبع ذلك القرار 
موافقة جمي���ع وزارات اخلدمات 
حيث لم تعت���رض اي جهة على 
نقلها من املسيلة وصباح السالم 
الى مشرف، وفي العام 2004 تقدم 
مجموعة من املواطنني الى القضاء 
اليقاف انشاء احملطة في مشرف 
غير ان دعواهم القضائية قوبلت 
بالرفض وعليه استمرت الوزارة 
في عملها في  إنش���اء احملطة في 
مقرها احلالي في مشرف«. وبني 
الوزير د.صفر ان التفكير بإنشاء 
احملطة وترسية املناقصة متت في 
العام 1994 ومتت ترسية املناقصة 
على مكتب املهندس الكويتي وفي 
الع���ام 2000 مت توقيع العقد مع 
املقاول الذي بدأ بتنفيذ املشروع 
الذي استمر 4 اعوام ومت االنتهاء 
منه في الع���ام 2006 وبعدها بدأ 

للتش���غيل وس���تعمل حتى يتم 
االنتهاء من تصليح كامل العطل 
في محطة مش���رف وعودتها الى 

كامل طاقتها.

معارضة شديدة

ولم ينف الوزي���ر د.صفر ان 
انش���ائها  محطة مش���رف وقبل 
واجهت معارضة شديدة سواء من 
قب���ل مواطنني أو من قبل مهتمني 
بالشأن البيئي وكان هناك توجه 
قبل انش���ائها بان يك���ون مقرها 
قرب تقاطع الفحيحيل الس���ريع 
مع الدائري الس���ابع بني منطقتي 
صباح السالم واملسيلة اال انه مت 
حتويلها ال���ى مكانها احلالي في 
مش���رف حيث بنيت، مشيرا الى 
ان محطة مشرف تخدم عددا كبيرا 
من املناطق وهي الساملية والبدع 
والرميثية وسلوى وغرب مشرف 
وجنوب السرة واجلابرية وبيان 
باالضافة الى مشرف، وكشف صفر 
حيثيات االعتراض على بناء احملطة 

دانيا شومان 
كش���ف وزير االشغال ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل 
صفر عن انه اصدر قرارا وزاريا 
بتش���كيل جلن���ة حتقي���ق م���ن 
خارج الوزارة برئاس���ة »الفتوى 
والتشريع« لكشف االسباب التي 
ادت ال���ى حادثة تس���رب محطة 
مش���رف وحتديد املتسبب فيها، 
مشيرا الى ان تشكيل اللجنة من 
خارج الوزارة ملنحها اكبر قدر من 
احليادية ولتحديد اجلهة املخطئة 
حت���ى ال تكون ال���وزارة اخلصم 

واحلكم في آن واحد.
وزاد بأنه اصدر قرارا وزاريا 
آخر بالتحفظ على جميع املستندات 
والوثائق املتعلقة مبناقصة محطة 
مشرف وذلك من اجل تقدميها الى 

جلان التحقيق متى طلب ذلك.
جاء تصري���ح الوزير د.صفر 
في مؤمتر صحافي عقده في مقر 
اجلمعي���ة اجلغرافي���ة الكويتية 
مبصاحب���ة املدير الع���ام للهيئة 
العام���ة للبيئة د.صاح املضحي 
مس���اء امس االول حول »محطة 
مش���رف وتأثيرها عل���ى البيئة 
البحرية« وقال الوزير ان الوزارة 
لم تأل جهدا في حل واحتواء حادثة 
تسرب محطة مشرف بكل السبل 
والطرق موضحا ان الوزارة قامت 
باالستعانة بخبراء من دول عربية 
وأجنبية منذ اليوم االول للحادثة 
ومن بينهم خبراء فرنسيون قدموا 
لل���وزارة عروضا عملية ملعاجلة 
املشكلة باالضافة الى خبراء أملان 
وآسيويني، مش���يرا الى ان وزير 
االسكان املصري ورئيس مصلحة 
املياه املصريني قدم���ا مع خبراء 
مصريني جهودا كبيرة بهذا الصدد. 
وتابع ان اخلبراء سواء االوروبيون 
او من االشقاء العرب اجمعوا ومن 
خال توصياتهم التي قدموها على 
ضرورة وضع محطة صغيرة الى 
جانب محطة مشرف موضحا انه 
مت االنتهاء فعا من مرحلة تصميم 
تلك احملطة الصغيرة لتكون جاهزة 

متابعة من احلضور د.فاضل صفر ود.صالح املضحي خالل املؤمتر الصحافي

دعا الفرقاء الفلسطينيين إلى تحمل مسؤوليتهم في تضميد الجراح وتوحيد الصف

الحجي: المقدسات اإلسالمية تتعرض 
لتهويد ممنهج والعرب مشغولون بخالفاتهم

دعا رئيس الهيئة اخليرية االسامية العاملية 
يوسف احلجي االمتني العربية واالسامية حكاما 
وشعوبا الى حتمل مس����ؤولياتهم ازاء القضية 
الفلسطينية التي متر مبنعطف خطير، مؤكدا ان 
اجلميع مسؤول امام اهلل عز وجل عما يجري في 
فلسطني وما يتعرض له املسجد االقصى، وانه من 
خال متابعة ما يجري على الساحة الفلسطينية 
من تطورات خطيرة يتبني ان اليهود ماضون في 
مخططهم اخلبيث بأسلوب ممنهج لطمس معالم 
فلسطني وتهويد املقدسات االسامية، بينما العرب 

واملسلمون مشغولون بخافاتهم.
وق����ال احلجي ان هذه اجلهود الكرمية خلادم 
احلرمني الشريفني الرامية الى رأب الصدع وتوحيد 
الصف الفلس����طيني يجب ان تلقى آذانا صاغية 

من جميع الفلسطينيني على اختاف توجهاتهم ويجب ان يحلوا 
نزاعاتهم وفق املواثيق والعهود التي قطعوها على انفس����هم في 
مكة املكرمة بجوار البيت احلرام، واال فالعواقب وخيمة واملستقبل 
مجهول، وعليهم تقع مسؤولية كبيرة في تضميد اجلراح ووحدة 

الصف في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم.
واض����اف احلجي: من احملزن واملؤلم حقا ان يس����تمر اخواننا 
الفلس����طينيون في نزاعاتهم ومشاكلهم الداخلية في الوقت الذي 
مازالت فيه حقوق شعبهم مستباحة، ومازال االعتداء مستمرا على 
مقدسات االمة، ومازال املس����جد االقصى يئن ومحاوالت التهويد 
وتهجير الس����كان العرب قائمة على قدم وساق، ومازال اهل غزة 
محاصرون واطفاله����م ال يجدون قوت يومهم بل ال يجدون مأوى 
يقيهم حر الصيف وبرد الش����تاء، ومازالت االجتياحات والغارات 
الصهيونية تس����تهدف النساء واالطفال والشيوخ وتدمر البيوت 

واملزارع.
وتابع احلجي: مع تقديرن����ا للجهود العربية املبذولة الحتواء 

اخلاف الفلسطيني � الفلسطيني ومحاوالت عقد 
مصاحلة وطنية بينهم، فإننا نهيب باحلكومات 
العربية واالس����امية ان تكثف جهودها لتقريب 
وجهات النظر، كما ادعو االخوة الفلسطينيني الى 
رأب الصدع وجتاوز خافاتهم الداخلية وتقدمي 
املصلحة الوطنية على غيرها من املصالح، فمن 
العجب العجاب ان ينشغل القادة الفلسطينيون 
بصراعاتهم على حساب املصلحة العليا للقضية 
الفلسطينية واستمرار التحركات الصهيونية في 
طمس الهوية االسامية والعربية للقدس الشريف 
وتهويدها، وتقويض اركان واساس����ات املسجد 

االقصى املبارك القامة »الهيكل املزعوم«.
وتس����اءل احلجي ألم حترك هذه املمارسات 
الصهيونية ضمير قادة الشعب الفلسطيني وهم 
يرون الس����لطات الصهيونية وهي تعمل لي����ل نهار على تهجير 
الس����كان الفلسطينيني الش����رعيني من بعض احياء مدينة القدس 
الشريف كالبستان والطور وحي الشيخ جراح، بأساليب تعسفية 
ومتوحش����ة الى درجة انها الزمت الس����كان بهدم بيوتهم بأيديهم 
واال تكب����دوا غرام����ات مالية باهظة؟ ألم حت����رك ضمائرهم آهات 
االسيرات الفلسطينيات واطفالهن في السجون الصهيونية والتي 
تفيد االنباء بأنهم يتعرضون الى اقسى اساليب االمتهان واالهانة 
وانتهاك حرماتهن بالتفتيش املستمر ليا ونهارا؟ أليست االجراءات 
االستيطانية التي يواصلها العدو الصهيوني على مرمى ومسمع 

من العالم كفيلة بتوحيد الصف الفلسطيني؟
وطالب احلجي منظمة املؤمتر االسامي وجامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون اخلليجي ومنظمة االمم املتحدة ان تتحمل مسؤوليتها 
في ازالة الشقاق الفلسطيني من اجل كسر احلصار الظالم املفروض 
على مليون ونصف املليون فلس����طيني وفتح جميع املعابر حتى 

يهنأ هذا الشعب بحياة كرمية اسوة بجميع شعوب االرض.

صرح نائب رئيس جلنة العالم العربي في 
جمعية إحياء التراث اإلسامي فهد احلسينان 
بأن اللجنة وانطاقا من واجبها في خدمة 
ابناء املس���لمني في العالم العربي قد قامت 
بكفالة 13 الف يتيم في كل من مصر وفلسطني 
ولبنان واليمن والبحرين، وتساهم اللجنة 
في تعليمهم وكس���وتهم وتربيتهم تربية 
اس���امية صحيحة، وذلك بتطبيق برنامج 
حفظ كتاب اهلل تعالى عبر مراكز التحفيظ 
التابعة للجهات املشرفة على كفالة األيتام 

في تلك الدول.
وتابع أن اللجنة تقيم في كل عام دورات 
شرعية صيفية، ومخيمات تربوية لارتقاء 
مبستوى األيتام اميان وتربويا واجتماعيا، 

كما تعقد اختبارات في نهاية كل دورة لتقييم 
مستوى األيتام وفاعلية البرامج املعدة.

وأوضح احلسينان أن لدى اللجنة 1000 
استمارة يتيم وصلت حديثا بحاجة للكفالة، 
هذا باالضاف���ة لعدد 300 يتيم معاق و500 
اسرة فقيرة في امس احلاجة للكفالة، حيث 
قد باشرت اللجنة في مشروعها اجلديد بكفالة 
األيتام ذوي االحتياجات اخلاصة )املعاقني( 
ملا فيه من واجب انساني نحو هذه الفئة من 
األيتام، وثمن كفال���ة 53 يتيما منهم حتى 
اآلن. وأضاف: تسعى اللجنة الى زيادة عدد 
االسر الفقيرة بكفالة اسر جديدة خال هذه 
األيام املباركة حيث بلغ عدد االسر املكفولة 
422 اسرة، ومن املشاريع اخلدمية لأليتام 

والتي تشجع اللجنة الكفاء وحتثهم عليها 
كسوة اليتيم وعيدية اليتيم وإفطار الصائم 
لليتيم وأس���رته، كذلك احلقيبة املدرسية 

لليتيم وبطانية ومدفأة لليتيم.
واختت���م بأن هناك زيارات دورية تقوم 
بها اجلهات املش���رفة على األيتام للوقوف 
عل���ى احتياجاتهم مبا يع���ود بالنفع على 
اليتيم وأسرته، ولتخفيف اعباء االلتزامات 
املعيش���ية عنهم فقد مت بناء منازل لبعض 
األيتام وشراء كراسي طبية لأليتام املعاقني، 
ومت عمل عمليات جراحية لبعض األيتام، 
وكذلك شراء اجهزة كهربائية منزلية للعديد 
منهم، باالضافة الى اجهزة كمبيوتر للمساعدة 

في التحصيل العلمي.

»إحياء التراث«: كفالة 13 ألف يتيم في مصر
وفلسطين ولبنان واليمن والبحرين

يوسف احلجي


