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»فريق الغوص بّيض الويه ورفع الراس وهذا عشمي فيهم«

أمثال األحمد: صاحب السمو رأى البالون الهوائي وتابع جهود فريق الغوص وإنجازاته الطيبة
القلالف: نتوقلع اسلتمرار البالون وتحملله الضغط لملدة تزيد على شلهر وهي فتلرة كافية إلغلالق البوابلة اإللكترونية وإصلالح المحطة

الشيخة أمثال األحمد تتوسط فريق الغوص املشارك في إصالح محطة مشرف )محمد ماهر(الشيخة أمثال األحمد وحسني القالف خالل اللقاء بأعضاء فريق الغوص

.. وتستمع إلى شرح عن اإلجراءات التي قام بها الفريق إلغالق املنهولجولة في مركز عمليات الفريق

الشيخة أمثال األحمد حتيي جهود فريق الغوصمتابعة وجهود حثيثة إلمتام املهمة

فرج ناصر
ثمنت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال االحمد، 
اجلهود املتميزة لفريق الغوص الكويتي »سنيار« وما حققه 
م����ن اجنازات ونتائج طيبة، لم يحققه����ا اخلبراء العامليون، 
بالتعاون مع ادارة صيانة حولي للطرق والشبكات في وزارة 
االشغال، والتي ادت الى منع تدفق مياه الصرف الصحي الى 

محطة مشرف.
وقالت لدى زيارتها مس����اء ام����س االول الفريق وتفقدها 
االعمال التي قام بها، ان شباب فريق الغوص من املتطوعني 
ال يبخلون في تقدمي اي شيء للكويت واهلها، وكل ذلك دون 
مقابل، وهم ال يحتاجون اال الى دعاء اهل الكويت فقط، الفتة 
الى انهم يعملون بجد وال يرجون منصبا أو ماال وامنا فقط حب 
الكويت.ووجهت حديثها لهم بقولها: عملكم التطوعي الذي قمتم 
به فخر واعتزاز لنا جميعا، فالناس تعودت على جهودهم في 
البحر، اال انه في هذه املرة جاءت في البر وأثبتم انكم سباع 
بر وبحر، وصاحب الس����مو األمير رأى »البراشوت« البالون 
الهوائ ي، وتابع جهودكم ويقدر تلك اجلهود وتلك العطاءات 
واالجن����ازات التي حققتموها في ايام ش����هر رمضان، وانتم 

صائمون، تاركني وراءكم االهل والعيال، من اجل الكويت.
واضافت هذا ليس باالمر الغريب على شباب الكويت، ففي 
وقت الشدة يشمرون عن اذرعهم، وفريق الغوص اثبت بحق 
انهم كويتيون، بحبهم وعطائهم لبالدهم، معتبرة ما قام به 
الفريق تاجا على رأسها، وقبلة على جبني كل كويتي، »فريق 

الغوص بيض الويه ورفع الراس وهذا عشمي فيهم«.
وثمنت الش����يخة أمثال االحمد الدور املتميز الذي قام به 
رئيس الفريق حسني القالف، ودوره القيادي واملتميز إلدارة 
احلدث، وحرصه على سالمة اعضاء الفريق، فكانت القيادة 

صاحلة وجيدة ولذلك جنح العمل املناط بالفريق.
وأشارت الى قيام بعض اجلهات باستئ جار غواصني اجانب 
بالساعة لتنظيف مداخل محطات املياه، الفتة الى انها اعطت 
توجيهات ملش����رفي الفريق باالتصال بوزارة الكهرباء واملاء 
ملعرفة مدى قدرة شباب فريق الغوص على أداء هذه املهمة، 
الفتة الى ان ما حققوه من اجناز، سيعطي الثقة في الشباب 

الكويتي.

وناشدت سمو ولي العهد، ان يزود الفريق بالبراشوتات 
الكبيرة كما زودهم في الس����ابق مبثيلتها الصغيرة، لتكون 

جاهزة للطوارئ.
واستمعت الش����يخة امثال االحمد من اعضاء الفريق الى 
طبيعة ما قاموا به والصعاب التي واجهتهم ومخاطر انبعاثات 
الغازات السامة، مؤكدة حرص صاحب السمو األمير على صحة 
اعضاء الفريق وس����ؤاله املتواصل عنهم، ومتابعته لعملهم 
طوال شهر رمضان، اسوة بالشيخ جابر االحمد رحمه اهلل، 
عندما امر بإرسال فريق اطفاء احلرائق النفطية الى اخلارج 
إلجراء الفحوصات الطبية، فصاحب السمو األمير لن يقصر 
وال الدول����ة في حق اعضاء الفري����ق، معربة عن املها في أال 

يحتاج أحد منهم الى هذا االجراء.
بدوره، استعرض رئيس فريق الغوص الكويتي »سنيار« 
حسني القالف مراحل اجناز املهمة واخلطوات التي مت اتباعها 
الفنية منها والصحي����ة، الى ان مت حتقيق هذا االجناز، الفتا 
الى ان العمل لم ينته بعد، بل هناك متابعة يومية، خاصة ان 
هناك ضغطا كبيرا على البالون الهوائي، حيث قمنا بوضعه 
ليتحمل ويحافظ على قوته طوال الفترة املقبلة، متوقعا له 
االس����تمرارية ملدة تزيد على الشهر، وهي فترة كافية إلغالق 

البوابة االلكترونية والعمل على اصالح احملطة.
وقال القالف: مت تغيير محاور الربط حتى يتحمل البالون 
قوة الضغط القادم من جهة تيار املاء، لذا متت اضافة 6 أحزمة 
ف����ي اجلهة االخرى، وكل حزام يتحمل قوة ضغط 10 أطنان، 
الفتا الى انه متت االستعانة بالبالون الهوائي من شركة نفط 
الكويت، الفتا الى ان ما قدمه لهم في وقت س����ابق سمو ولي 
العهد هو حقائب هوائية صغيرة تتناسب مع طبيعة عملهم 
بالبحر، معربا عن امله في ان تتوافر هذه البالونات لدى الفريق 
حلاالت الطوارئ.وأشار الى ان خطتهم متثلت في اغالق املنهول 
الرئيسي، ومن ثم اغالق املنهول رقم 9 للطوارئ في حال حدث 
أي تس����رب، الفتا الى انه مازالت هناك اعمال بانتظارهم مع 
العاملني في وزارة االشغال العامة، وتتمثل في تنظيف بعض 
املناهيل م����ن الرمال والتي كان قد مت ردمها في بداية حدوث 
املشكلة، خاصة ان لدينا معدات لسحب الطني والرمال، الفتا 

الى ان العمل فيها سيتم خالل الساعات املقبلة.

أكدوا أن استنفارهم واجب وطني وحق في رقابهم يؤدونه لبالدهم

موظفو »األشغال«: نقضي أوقات العيد في خدمة الكويت واإلسراع في إصالح محطة مشرف

 فرج ناصر
حرمت محطة مشرف للصرف الصحي 
قيادات االش���غال وع���ددًا م���ن العاملني 
وخصوصا في قطاع الهندس���ة الصحية 
من قضاء اجازة العيد بني اس���رهم، االمر 
الذي جعلهم يتواجدون منذ اول ايام عيد 
الفطر السعيد حتى هذه اللحظة في احملطة 
الكمال عملهم واعادة احملطة الى س���ابق 

عهدها.
املتواجدون في احملطة اجمعوا على انه ال 
فرق بني قضاء العيد بني اهلهم او تواجدهم 
في احملطة، مؤكدين انهم فداء للوطن والكل 

يعمل من اجل مصلحة الكويت.
»األنب���اء« كانت متواج���دة في محطة 
مشرف في اول ايام العيد حيث قال م.عادل 
الصبر ان وجودي في عملي وحتديدا في 
محطة مش���رف للصرف الصحي رغم انه 
اول يوم في العيد واجب وطني جتاه بلدي 
الكويت واهلها في اي موقع يراه املسؤولون 

في وزارة األشغال.
وطال���ب اجلهات الفنية بأن تأخذ على 
عاتقها اصالح احملطة عبر توحيد الصف 

والتكاتف فيما بينها.
واضاف: نرفع اس���مى عبارات التهاني 
والتبريكات لصاحب الس���مو االمير والى 
سمو ولي العهد واحلكومة والشعب الكويتي 

مبناسبة عيد الفطر السعيد.
واوضح ان السيطرة على اخللل الذي 
اصاب محطة مش���رف هو بحد ذاته هدية 
كبيرة للشعب الكويتي، وعملنا في احملطة 

هو بنظام الشفتات او الزامات.
من جانبه، قال املتطوع علي احلافظ من 

فريق سنيار، ان فرحة العيد ال تضاهيها 
فرحة، حيث تعتبر من اجمل املناسبات، 
خاصة اذا قضى االنسان وقته الى جوار 
اسرته والسالم والتهنئة على اهله واقاربه، 
لكن اذا نادانا الوطن فعلينا ان نلبي النداء، 
نلبي نداء املساهمة والتعاون والتطوع، 
فمنذ حدوث كارثة محطة مشرف ونحن 
نعمل من اجل اصالح احملطة غير مبالني 
بحرارة اجلو والظروف املناخية االخرى، 
حيث كان هدفنا الوحيد هو حل املشكلة 
بأي طريقة ونحقق ذلك بسواعد الزمالء 
املوجودين في الفريق الذين اخذوا على 
عاتقهم السير والوصول الى هدفهم الذي 
حتقق، مش���يرا الى ان سعادة االنتصار 
بانهاء مش���كلة احملط���ة جعلتنا ال نهتم 
اطالقا باجازة العي���د، وعليه فإن العمل 

اثناء العيد له نكهة خاصة جدا، حقا العمل 
في العيد له سعادة، وانت تقوم بواجبك 

جتاه وطنك واهلك.
من جهت���ه، قال املوظ���ف مكرم زكي، 
املتواجد في احملطة في اول ايام عيد الفطر 
السعيد: لقد جندنا انفسنا من اجل انهاء 
مشكلة محطة مش���رف للصرف الصحي 
بغض النظر عن الظروف االجتماعية وذلك 
بهدف انهاء حالة الطوارئ وعودة احملطة 
الى سابق عهدها ونحن على استعداد للعمل 
طوال اجازة العيد من اجل اجناز االعمال 

بشكل اسرع.
وتابع: مهم���ا فعلنا فلن نوفي الكويت 
حقها فهي قدم���ت لنا الكثير والكثير وآن 

األوان لنقدم لها ربع ما قدمته لنا.
وقال: كنا جنلس حتى س���اعات الفجر 

األولى خالل شهر رمضان في موقع املناهيل 
فلماذا ال جنلس سويعات في احملطة وذلك 
خلدمة أهل الكويت بالدرجة األولى واحملافظة 

على البيئة من التلوث.
من جانبه، قال رئيس فريق عمل متابعة 
اعادة محطة مش���رف م.عل���ي أبوالبنات: 
وجودنا اليوم في احملطة رغم حلول عيد 
الفطر الس���عيد هو ألننا في حالة طوارئ 
في احملطة وعليه فإن العمل في مصلحة 
الكويت أوال واخيرا، مشيرا الى اننا نعمل 
بنظام الورديات منذ تعطل احملطة وبذلك 
فإن على املوظف ان يكون مستعدا ألي من 

احلاالت سواء في العيد أو غير العيد.
وأضاف: صحيح ان كل انسان يتمنى 
ان يكون بجانب أسرته في هذه املناسبة 
ولكن عليه ان يتقبل الواقع، مؤكدا ان اسرته 

تفهمت ظروفه وظروف عمله، موضحا انه 
سيعوض أسرته خالل األيام املقبلة.

وأكد ان وجوده في احملطة هو بتوجيهات 
من وزير األش���غال العامة د.فاضل صفر 
ووكيل وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب 
اللذين يقدمان الدعم الال محدود للعاملني 
في احملطة من أجل استرجاع احملطة الى 

سابق عهدها.
واش���ار الى ان وجودنا في احملطة هو 
ملتابعة األعمال اليومية في احملطة وكذلك 
اإلشراف على القائمني باألعمال واملهندسني 
واخلروج بالتقارير النهائية لتقدميها الى 

املسؤولني والقيادات العليا.
م���ن جهته قال أحمد محم���د: جميعنا 
كعاملني نعمل يدا واحدة، مش���يرا الى ان 
العمل موزع على جميع اجلهات ذات الصلة 

باملوضوع رغم املعاناة والظروف اجلوية 
الت���ي تعيق أعمالنا ناهي���ك عن الروائح 

الكريهة.
من جانبه، قال رئيس املهندسني في 
وزارة األش���غال م.محم���ود كرم: عملنا 
مس���تمر رغم إجازة عيد الفطر السعيد 
وليس لدينا أي توقف خالل هذه اإلجازة، 
مؤكدا اننا وضعنا أمام أعيننا أن تكون 
مصلحة الكويت وش���عب الكويت فوق 
أي اعتبار، وعليه فإننا سائرون إلصالح 
احملطة وارجاعها الى ما كانت عليه في 

السابق.
وأضاف: ان الكل تفهم وضعنا كعاملني 
في الوزارة خاصة أسرنا التي افتقدتنا في 
هذه املناس���بة ولكن على كل األحوال فإن 
طعم العم���ل له مذاق آخر، خاصة اذا كان 

من أجل الكويت.
وتابع: ان كل هذه األعمال يقف خلفها 
داعمون وهم وزير األشغال د.فاضل صفر 
الذي اس���تطاع ان يجند نفسه من حلظة 
حدوث الكارث���ة حتى هذه اللحظة، حيث 
أصر على ان تكون سالمة العاملني هي من 
أهم الشروط بغض النظر عما تسفر عنه 
األوضاع بالنسبة للمحطة، وكذلك وكيل 
وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب الذي 
لم يبخل بتوجيهاته، حيث كانت الس���ند 
والدافع لنا وذلك من خبرته التي جندها 
الوكيل املس���اعد  الوزارة، وكذلك  خلدمة 
لقطاع الهندس���ة الصحية م.خالد اخلزي 
الذي وضع كل امكانياته من أجل اإلسراع 
في حل املشكلة وذلك بالتنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة.

أحمد محمدم.عادل الصبرعلي احلافظمكرم زكيم.علي أبوالبناتم.محمود كرم استنفار في وزارة األشغال

)محمد ماهر(مكرم زكي وأحمد محمد يعمالن في أيام العطلة عامالن يأخذان قسطا من الراحة


