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إغالق المنهول »7« يمهّد الطريق الكتشاف الخلل في محطة مشرف وإصالحه

منس�وب المياه انخفض إلى 5 أمتار من سقف الس�رداب الثاني واألمور في تحسن

الصب�اح: الفضل ف�ي اإلنجاز يع�ود لفريق »س�نيار« ألنهم بذل�وا جهودهم ب�روح وطنية

القالف ش�ارحًا خط�وات إغ�الق المنهول: م�ا أنجزن�اه نهديه أله�ل الكويت

فريق »اإلطفاء« اس�تطاع الوصول إل�ى المضخات والبواب�ة اإللكترونية وتصويرها

وحجم�ه الخل�ل  معرف�ة  بع�د  إال  المحط�ة  إص�الح  فت�رة  تحدي�د  يمك�ن  ال 

متابعة مستمرة من أمثال األحمد لقطات من موقع الحدث
 مت تركيب 7 مكائن شفط للمياه في املنهول رقم 7 
ليتم تصريف املياه املوجودة فيه للبحر أو نقلها بواسطة 
التناك���ر ورميها في احملطات األخرى حيث ان حجم هذه 

املكائن 17 حصانا.
 كلفة اصالح احملطة من املتوقع ان تفوق تكلفة تنفيذها 

بأكثر من 48 مليون دينار.
 كان هناك أكثر من 400 تنكر يوميا تقوم بش�����فط 
املي���اه ورميها ف���ي احملطات األخ��رى قب���ل وقف تدفق 

املياه.
 وض�����ع�����ت وزارة االش��غال اكث��ر م��ن 250 
مض����خة مت ن���ش��ره���ا في ك���ل ارج��اء البالد قبل 

ايقاف تدفق املياه.

تقدم رئيس فريق الغوص 
حسني القالف بجزيل الشكر 
لرئيسة مركز العمل التطوعي 
امثال االحمد والتي  الشيخة 
كان����ت عل����ى اتص����ال دائم 
بالفريق وتستفسر عن سير 
التي مت  العمل واخلط����وات 
احرازها، وتتابع احوال الفريق 
الذي كان  األم����ر  وصحتهم، 
مينحهم الدافع للعمل واالجناز، 
وتبث فيهم روح األمل الفتا الى 
ان هذه الروح جعلت اجلميع 
يعمل ب����روح الفريق الواحد 

الشيخة امثال االحمدواالسرة الواحدة.

أكد أن إغالق المنهول الرئيسي إنجاز كبير إال أنه خطوة أولى في عملية اإلصالح

الكليب: استبدال مضخات محطة مشرف إذا استدعى األمر
صاحبة العالقة، وحتديدا وزارة 
األش���غال والعاملني فيها، والتي 
وفرت لنا كل االحتياجات المتام 
املهمة بنجاح. وقال انه منذ األيام 
األولى ونحن نبحث عن »فتحة 
منهول« منرر منها حبال الى منهول 
 Lift« آخر لش���د البالون الهوائي
Bag« لتكون في منتصف اخلط، 
العاملني في األش���غال  وبخبرة 
أعلمونا باملكان الصحيح، والذي 
نستطيع من خالله الوصول الى 
اخلط، اليصال البالون الهوائي.

واش���ار الى ان العملية متت 
بايصال احلب���ل ومن ثم الكيبل 
وم���ن ثم س���حب البال���ون الى 
منتصف اخل���ط »نحو 5 أمتار« 
ومت نفخه بالهواء، ملدة ربع ساعة، 
وبعد النفخ تبني فاعليته، حيث 
بدأت املناسيب ترتفع في اجتاه 
وتنخفض في االجتاه اآلخر، وفي 
لن���ا إغالق اخلط  الصباح تأكد 

بالفعل.
وأوضح انهم بانتظار وصول 
البوابة  ال���ى  الف���رق األخ���رى 
واملضخات وتعمل على اغالقها 
وصيانتها لنبدأ في اعمار احملطة 
وتش���غيلها من جديد، الفتا الى 
ان الدليل على النجاح هو توقف 
عم���ل املضخات املؤقت���ة والتي 
التناكر، اضافة  كانت تصب في 
الى املنهول الرئيسي رقم 6 كان 
ارتفاع املي���اه فيه نحو 8 أمتار، 
اال انه انخفض اآلن الى 4 أمتار، 
وينخفض كل نصف س���اعة من 

20 الى 30 سم.
واش���ار الى ان اعضاء فريق 
الى  االطفاء استطاعوا الوصول 
املضخات والبوابة االلكترونية 
وتصويرها، وجار دراسة الصور 
لوضع خطة للعم���ل، الفتا الى 
ان جهوده���م تطوعية نابعة من 
عشقهم للكويت وأهلها، معلنا ان 
هناك مراحل أخرى للعمل سيتم 
االنتقال اليها عقب مرحلة االغالق 

بالكامل.

مدار الساعة.
وأعلن ان هناك س���دة اخرى 
سيتم تركيبها رافضا االفصاح عن 
مكانها وال وقت االغالق، مشيرا 
الى انه عقب االنتهاء منها سيتم 
االعالن عنها، ومؤكدا انها ستكون 
السدة األخيرة لهم، باالضافة الى 
سدة أخرى سينفذها املقاول الذي 
يعمل حالي���ا، واملتوقع تركيبها 

خالل الساعات القليلة املقبلة.

إهداء ألهل الكويت

ب���دوره ق���ال رئي���س فريق 
الغوص الكويتي )سنيار( حسني 
القالف، ما حدث هو اجناز نهديه 
ألهل الكويت جميعا، معربا عن 
امله في ان متضي ال� 12 س���اعة 
املقبل���ة للوصول ال���ى البوابة، 
واغالقها بالكام���ل، الفتا الى ان 
العملية متت مبس���اندة اجلهات 

مع االدارة العامة لالطفاء »ادارة 
املواد اخلطرة« حتى ال يتعرض 
احد لتأثي���ر الغازات، وبعد ذلك 
نس���تطيع النزول لتقييم حجم 

االضرار التي أصابت احملطة.
وأضاف وكيل »االشغال«: ان 
منسوب املياه اآلن انخفض الى 
حد كبير، والعمل مستمر بعد أن 
وضعنا املزيد من املضخات لسحب 
املياه في أكث���ر من نقطة، اال ان 
مكان الوصول الى السرداب الثاني 
محكوم وبالتالي عدد املضخات 
التي ميكن وضعها سيكون قليال، 
الفتا الى ان املنسوب انخفض الى 
5 امتار من سقف السرداب الثاني، 

معلنا ان االمور في حتسن.
انه ليس لديهم  الى  وأش���ار 
اي توقع���ات عن الفترة التي قد 
تستغرقها عملية اصالح احملطة، 
لعدم معرفة اخللل وحجمه حتى 

ثالثة اسابيع لسحب املياه، الفتا 
الى ان حدوث الطفح من س���ابع 
املستحيالت، وانه على ثقة من 

هذا نظرا للجهود التي تبذل.
وأوضح ان هناك ثالثة خطوط 
تصل ال���ى احملطة وهي خطوط 
الس���ريع  التعاون والفحيحيل 
وصباح السالم، حيث قام الفريق 
واالدارة باغالقها جميعا وفي صمت 
بعيدا عن األضواء واإلعالم، وعلى 

الكويت، حيث انهم ليسوا شركة 
تعمل مبقابل، بل شباب كويتي 
أصيل، اغلقوا خطا يحاول آخرون 
اغالق���ه منذ ثالثة اس���ابيع ولم 

يحرزوا جناحا.
وأعل���ن ان االدارة ح���ددت 
املوقع الصحيح للفريق، بعدها 
قام باغالقه خالل 16 ساعة فقط، 
الفت���ا الى ان ال���وزارة وضعت 
ضمن خطتها نشر املضخات منذ 

صباح امس االول، بجهود فريق 
التابع ملركز  الكويت���ي  الغوص 
العمل التطوعي »سنيار«، واالدارة 
كانت مج���رد أداة للفريق، حيث 
تولت توفير املعدات واالجهزة التي 
يحتاجون اليها، الفتا الى ان كل 

الفضل يرجع لفريق سينار.
وأش���ار الى ان س���بب عودة 
الفضل له���م يتمثل ف���ي بذلهم 
للجهود ب���روح وطنية من اجل 

هذه اللحظة، اال ان الوزارة وضعت 
في احلس���بان أي خلل حتى لو 
استدعى االمر استبدال املضخات 

او اصالحها.

الفضل ألصحابه

ادارة  ق���ال مدير  من جانبه، 
صيانة حولي للطرق والشبكات 
م.عبدالعزيز الصباح انه مت اغالق 
خط 2000 وذلك في السادسة من 

فرج ناصر
ق���ال وكيل وزارة االش���غال 
العام���ة م.عبدالعزيز الكليب ان 
اغ���الق املنهول رق���م 7 وخفض 
منسوب املياه في محطة مشرف 
متهيدا للب���دء في عملية إصالح 
املضخات، اجناز ال ميكن تلخيصه، 
فهو اجن���از كبير جدا، حيث كنا 
نحاول السيطرة على خط الصرف 
الرئيس���ي الواصل الى احملطة، 
وبحمد اهلل حققت احملاولة جناحا 
في السيطرة على املياه على الرغم 
من انه كانت هناك محاوالت اقل 
جناحا، اال اننا وصلنا الى الهدف 
اآلن ونحاول البناء على هذا الهدف 
من خالل منع وصول املياه الى 
احملطة، وذلك بواسطة سدادات 
أخرى بالتعاون مع فريق »سنيار« 

واملقاولني املشاركني معنا.
وأوضح ان السدة وضعت في 
املكان الصحيح بجهود تطوعية 
من فري���ق الغوص مبس���اعدة 
الوزارة، مشيرا الى ان هذا النجاح 
حتقق في ليلة فضيلة هي ليلة 
القدر، الفتا الى ان العمل جار على 
تفريغ احملط���ة من املياه متهيدا 

إلصالحها.
وأشاد الكليب بجهود املقاول 
الذي يعمل حاليا، مشيرا الى انه 
قدم اجتهادات طيبة، اال ان اجتهاد 
فريق العمل التطوعي برز، مؤكدا 
ان هناك عمال جبارا يبذل من جميع 
االطراف على املشروع ككل، مثمنا 
تلك اجلهود املتميزة والتي حتقق 

لها النجاح.
وأشار الى ان الوزارة وصلت 
بهذا االجناز الى حتقيق اخلطوة 
االولى، الفتا الى ان اخلطوة التالية 
هي اعطاء الدعامة لهذه الس���دة، 
حتسبا ألي خلل، »اال أننا نستبشر 

خيرا بهذه اجلهود«.
وحول تقييم حجم االضرار 
في احملطة بعد انخفاض منسوب 
املياه فيها قال الكليب: ال نستطيع 
الدخول الى احملطة اال بعد التنسيق 

)محمد ماهر(م.عبدالعزيز الكليب وم.عبدالعزيز الصباح يتوسطان فريق الغوص الكويتي التابع ملركز العمل التطوعي بعد جناحه في إغالق املنهول

جهود مستمرة في سبيل إعادة احملطة إلى العمل

أحد أعضاء فريق الغوص منهمكا في العمل خالل عملية اإلغالق

م.عبدالعزيز الكليب متحدثا إلى الصحافيني

منسوب املياه انخفض في أعماق احملطة

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:

29

كــــــــوبون اليــــــوم التا�سع الع�سرون

1952 - النادي الأهلي

1954 - نادي العروبة

1956 - نادي اجلزيرة

�س: متى مت تاأ�سي�س اأول نادي ريا�سي يف الكويت ؟ وما ا�سمه ؟
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