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 قال رئيس فريق الغوص 
التابع ملركز العمل التطوعي 
القالف  (ســــنيار) حســــني 
أمــــس ان اجلهــــود التي قام 
بهــــا الفريق للمســــاعدة في 
حل مشــــكلة محطة مشرف 
للصــــرف الصحي تعبر عن 
الروح الكويتية احلقيقية في 
التضحية واملساعدة التطوعية 

من أجل الكويت.
القالف في لقاء    واضاف 
مع «كونا» ان فريق الغوص 

الكويتي (سنيار) وبجهود تطوعية استطاع 
حتديد واختيار املكان املناسب لوضع السدة 
في املكان الصحيح الذي ساهم في وقف تدفق 

املياه متاما واصالح االعطال.
  وذكر ان الفريق منذ بداية مشاركته حلل 
املشكلة قام بوضع خطة فنية مبشاركة مهندسي 
وزارة األشــــغال تهدف الى وقف تدفق مياه 
الصرف الصحي من املناطق السكنية الى محطة 
الصرف الصحي تخوفا من قوة ضغط املياه على 

احملطة وذلك للبدء في اجراءات اصالحها.
  واعتبر ما قام به الفريق اجنازا كبيرا مشيدا 
بجهود كافة العاملني في الفريق الذين امضوا 
وقتا طويال ملســــاعدة اجلهات املعنية للعمل 
على وقف مياه الصرف الصحي للوصول الى 

محطة مشرف للصرف الصحي.
  يذكر أن فريق الغوص (سنيار) قد تطوع 
للعمل في موقع محطة مشرف واستطاع أن 
يغلق أحد املناهيل بابتكار طريقة جديدة عبر 
استخدام البالون بالنفخ الغالق املنهول لينتهي 
منسوب املياه حتى تستطيع اجلهات املسؤولة 

أن تقوم بالصيانة الكاملة للمحطة.
  واشاد القالف بجهود رئيسة مركز العمل 
التطوعي الكويتي الشيخة امثال االحمد في 
مجال العمل التطوعي ودورها املتميز وجهودها 

البارزة في خدمة قضايا البيئة.
  وقال ان الشــــيخة امثال كانت تتابع عمل 

الفريــــق اوال باول من خالل 
املوقــــع في محطة  زيارتها 
مشرف للصرف الصحي اضافة 
الى االتصاالت املتواصلة عبر 
الهاتف مشيرا الى انها دائما 
تدعو الى احملافظة على سالمة 

الفريق وصحته.
  وكشـــف القـــالف عن ان 
مركـــــز العمل التطوعي لديه 
لتــــــــدريب  خطة متكاملة 
املتطـــوعــــني واملتطوعات 
للعمل في ظروف مشــــابهة 
ملا حصل في محطة مشرف للصرف الصحي 
مشــــيرا الى ان باب مركــــز العمل التطوعي 
مفتــــوح في كافة املجاالت ســــواء في البيئة 
البحرية (الغوص) واحلرف اليدوية واالعمال 

االنسانية ايضا.
  ودعا القطاع اخلاص لدعم فريق الغوص 
(ســــنيار) من كافة القطاعات واملؤسســــات 
الكويتية مشــــيرا الى ان الفريق يحتاج الى 
تطويــــر معداته والياته اضافــــة الى حاجة 
املتطوعني الى دورات خاصة للعمل في كافة 

الظروف سواء البرية او البحرية.
  وحول االستعداد لتنظيف البيئة البحرية 
بعد مشكلة محطة مشرف للصرف الصحي 
قال القالف ان فريق البحث العلمي التطوعي 
في املركز عمل على وضع خطة ملعاجلة البيئة 

البحرية نتيجة تعطل محطة مشرف.
  واضاف ان اعمال حملة (سنيار) تندرج 
ضمن األهداف األساســــية التي رسمها مركز 
العمل التطوعي وهي وقف التلوث البحري 
وتشجيع العمل التطوعي واعداد كوادر وطنية 

وتوعية املجتمع بأهمية العمل التطوعي.
  واشار الى ان الكويت كانت ومازالت سباقة 
لتفعيل العمل التطوعــــي الذي هو نابع من 
عقيدتنا السمحة وتقاليدنا االصيلة واالقتناع 
الشخصي واالستعداد الذاتي املوجود باالنسان 

الكويتي. 

 القالف: فريق «سنيار» ساهم في حل مشكلة المحطة 

 جانب من عملية التجهيز للنزول إل ى احملطة

 فنيو «االشغال» يتابعون إصالح احملطة   (أحمد باكير)

 البليهيص أكد أن ارتفاع الغازات وعدم سهولة التهوية أوقفا العمل إلى اليوم حفاظًا على أرواح العاملين

 تركيب ٣ أنابيب لتجفيف المياه حول مضخات محطة مشرف  
 فرج ناصر

  أكد مدير ادارة املواد اخلطرة 
املقدم جمال البليهيص انه مت 
النزول الى محطة مشرف من 
قبل فريق املواد اخلطرة وفنيي 
املضخات بوزارة االشغال، حيث 
كانت قراءات احملطة في بداية 
العمل  اثناء  االمر صفرا ولكن 
فوق الترسبات ولوجود احلرارة 
العالية بدأت الغازات تتصاعد 
مما ادى الى وقف العمل من قبل 
فرقة املـــواد اخلطرة الى حني 
زيادة املعاجلة باملواد الكيماوية 
التهوية  والبيولوجية وزيادة 

للحفاظ على ارواح العاملني.
  واضاف ان العمل يتم حتت 
مستوى االرض بعمق ٣٢ مترا 
مما يـــؤدي الى ارتفاع درجات 
احلرارة وعدم سهولة التهوية 
مؤكدا انه مت اســـتخدام اجهزة 
التنفس ومالبس كمياوية وكذلك 

اجهزة كشف الغازات.
  وقال البليهيص انه مت انزال 
انابيب لتجفيف املياه من حول 
املضخات وعددها ٣، حيث تعمل 
على سحب املياه ليتمكن الفنيون 
من حتديـــد العطل واصالحه، 
واضاف: اننا نحاول النزول الى 
اخفض نقطة موجودة في احملطة 
لتجفيفها من املياه لضمان عدم 

وجود مياه. 
النزول  أنه: سيتم    واضاف 
مرة اخرى الى احملطة مســـاء 
امل  اليـــوم (االربعـــاء) على 
ان تكـــون درجة احلـــرارة قد 
انخفضت حتـــى نؤدي عملنا 

على اكمل وجه. 

 ـ تعرض أحد أفراد فريق املواد اخلطرة إلى إجهاد حراري 
ومتـــت معاجلته في املوقع، حيث مت تقدمي اإلســـعافات 

األولية له.
  ـ طلب املقدم جمـــال البليهيص من أعضاء فريقه أن 
يتم تعقيم جميع االجهزة واملالبس التي استخدمت في 

النزول إلى قاع احملطة.
  ـ كانت الروائح في املنطقة عالية، وهذا من األسباب 
التي دفعت الفريق إلى وقف العمل في قاع احملطة وتأجيله 

إلى اليوم حفاظا على أرواح اجلميع. 

 لقطات من موقع المحطة

 حسني القالف 


