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أكد خالل جولته على المنطقة الجنوبية عدم ارتباط إجراءات »األعلى للبيئة« باستجواب رئيس الوزراء

المبارك: صحة المواطنين خط أحمر ولن نتردد في إغالق أي مصنع يلوث البيئة

دارين العلي
دع���ا النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س الوزراء وزي���ر الدفاع 
ورئيس املجلس األعلى للبيئة 
املبارك أصحاب  الش���يخ جابر 
مصانع الش���عيبة الغربية الى 
صحوة الضمير جتاه ما ينبعث 
من مصانعهم من ملوثات تضر 
املواطنني في املنطقة، مؤكدا انه 
لن يت���ردد في إغالق أي مصنع 
يكتش���ف انه مازال يساهم في 

تلوث البيئة.
ونفى في تصريح للصحافيني 
عقب جولة له مع مجموعة من 
الوزراء والشخصيات السياسية 
والبيئية شملت بعض مصانع 
الشعيبة الغربية ومحطة رصد 
تلوث اله���واء ف���ي أم الهيمان 
وافتتاح���ه محط���ة معاجل���ة 
املخلف���ات الس���ائلة الصناعية 
ف���ي الوفرة وج���ود عالقة بني 
اإلجراءات التي اتخذها املجلس 
األعلى للبيئة بخصوص مصانع 
الشعيبة الغربية ومدى التزامها 
باالشتراطات البيئية واالستجواب 
املقدم لس���مو رئي���س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد من 
قبل النائب خالد الطاحوس حول 

تلوث أم الهيمان.
وأكد املبارك ان أغلب النواب 
عل���ى قناعة باخلط���وات التي 
اتخذتها احلكومة جتاه مكافحة 
التلوث، مبينا ان احلكومة أمهلت 
املصانع املخالفة إلصالح أوضاعها 
ومن ثم مراقبتها والتأكد من مدى 
التزامها باالش���تراطات البيئية 
احملددة من قب���ل الهيئة العامة 

للبيئة.
وأعرب عن رضاه عن اإلجراءات 
األخي���رة التي اتخذتها املصانع 
إلصالح مخالفاتها البيئية محذرا 
إياها في الوقت نفس���ه بالقول: 
»لكن، لكن، لك���ن لن أتردد أبدا 
عن تس���كير هذه املصانع فورا 
إذا اكتشفت أن أحد هذه املصانع 
اليزال يشكل تلوثا بيئيا، وهذه 
توجيهات من سمو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد دعما منه 

لهذه اخلطوات«.
وأش���ار ال���ى ان احلكوم���ة 
ومجلس األمة يتحمالن مسؤولية 
الوضع البيئي الذي وصلت اليه 

البالد في املرحلة األخيرة، واصفا 
القرارات التي اتخذتها احلكومة 
مؤخرا بخصوص املصانع بأنها 
بالغة األهمية، مؤكدا في الوقت 
نفس���ه ان املصانع حتتاج الى 
مهلة زمني���ة إلصالح أوضاعها 
فإذا وجدت لديها اجلدية والرغبة 

صبرنا عليها.
امكانية تهدئة نواب  وحول 
الصوت العالي في مجلس األمة 
قال الش���يخ جابر املب���ارك ان 
أما  خطوات احلكومة واضحة، 
من يرفع صوته في املجلس فهذا 

شأنه اخلاص.
وأضاف املبارك قائال: لن أتردد 
في اتخاذ أقصى العقوبات إذا اتضح 
ان صاحب اي مصنع يتكسب على 
حساب صحة املواطنني، معتبرا 
ان صح���ة املواطنني خط أحمر 
وال ميكن قبول اإلضرار بصحة 

املواطنني.
وش���كر الفريق محمد البدر 
على اجلهود الكبيرة التي بذلها، 
معربا عن دعمه ومساندته ألي 
توجه يخدم البيئة في إشارة الى 
محطة الوفرة، معتبرا ان احترامنا 
لبيئتنا هو دليل حضارتنا، والفتا 
الى ان الشعب الواعي هو الذي 

يهتم ببيئته.

وق���ال ان قانون البيئة على 
جدول أعمال مجلس األمة الذي 
يوليه أهمية كبيرة، مشيرا الى انه 
في حالة الضرورة سيتم اللجوء 
الى قانون الهيئة العامة للصناعة 
بإغالق املصانع ملدة أسبوع ثم 
التدرج الى سحب الترخيص عن 

طريق القضاء.
وحول محطات رصد التلوث 
أعرب عن أمله في إنشاء املزيد 
منها، مشيرا الى ان املصانع في 
بلدان اخرى هي املس���ؤولة عن 

إقامة محطات الرصد.

لمحة عن المحطة

بدوره، قدم رئيس مركز الرقابة 
البيئية في الهيئة العامة للبيئة 
محمد األحم���د حملة عن احملطة 
فأشار الى ان املخلفات الصناعية 
الس���ائلة كانت متثل واحدة من 
التي واجهتها  التحدي���ات  أكبر 
الدولة على مدى 4 عقود مضت 
أبرزها الرمي العشوائي واملرادم 
غير املؤهلة بيئيا وسوء عمليات 
النقل حيث تقدر الكميات اليومية 
من املخلفات السائلة بني 4 و5 
مالي���ني غالون يوميا، ما يعادل 
23 ألف متر مكعب يوميا تنتج 

عن األنش���طة التنموية الثابتة 
كاملناطق الصناعية واملس���الخ 
ومراك���ز احلدود ومعس���كرات 
النفطية  اجلي���ش واملنش���آت 

وغيرها.
هذا ما حدا باللجنة الثالثية 
املنبثق���ة عن مجل���س الوزراء 
لتطبيق االستراتيجية املوضوعة 
ملعاجلة وضع املخلفات السائلة 
الصناعي���ة بع���د عرضها على 
املجلس الذي كلف اللجنة بالعمل 
على متابعة التنفيذ بالس���رعة 
املمكن���ة ونتج ع���ن ذلك وبعد 
عدة اجتماع���ات رصد ميزانية 
إلنشاء أولى محطات معاجلة هذه 
النفايات في الش���عيبة الغربية 

الصناعية.
اللجنة  وبناء عليه وضعت 
إنشاء احملطة على رأس أولوياتها 
به���دف الوقف الف���وري للردم 
العشوائي للمخلفات السائلة في 
مرادم غير مؤهلة لهذا الغرض 
وجنح���ت ف���ي إنش���ائها وفق 

املواصفات العاملية.
وقال ان احملطة متتلك القدرة 
عل���ى اس���تقبال جمي���ع أنواع 
املخلفات الصناعية السائلة في 
البالد، كما تستقبل حاليا 7500 
متر مكعب من املخلفات السائلة 

يوميا مع امكانية التوس���ع في 
كمية املخلفات املستقبلة لتبلغ 
15 ألف متر مكعب يوميا خالل 

شهر واحد فقط.
وحتتوي احملطة على مختبر 
متكام���ل لتحليل املياه واحلمأة 
وسيتم ربط النتائج حلظيا مع 
مركز الرقابة البيئية في الهيئة 

العامة للبيئة.
ستستقبل املخلفات الصناعية 
املتوجهة الى احملطة 3 أحواض 
أساس���ية رئيس���ية تتضم���ن 
»مخلفات سائلة من الصناعات 
الغذائية ومخلفات س���ائلة ذات 
محتوى عال من الزيوت ومخلفات 
سائلة أخرى« إضافة الى موقع 
اس���تقبال املخلفات الصناعية 
ذات احملتوى العالي من املعادن 
الن���ادرة، ويتم في هذه املرحلة 
خلط املياه لضمان جتانسها وعدم 
ترسب احلمأة واألتربة العالقة 
فيها، كم���ا حتتوي احملطة على 
وحدة املعاجلة األولية التي تعقب 
مرحلة االستقطاب في األحواض 
الثالثة التي يتم فيها إزالة الرمال 
والزي���وت وامل���واد الكيميائية 
من املياه ال���واردة للمحطة مبا 
يضمن حتويلها الى مياه تتطابق 
مواصفاتها مع املخلفات السائلة 

الصحي���ة متهي���دا ملعاجلته���ا 
بيولوجيا وتستوعب املعاجلة 
البيولوجية ما مجموعه 20 ألف 
متر مكعب من املياه يوميا ليتم 
فيها معاجلة املياه حسب املعايير 
الرقابية  املعتمدة من اجله���ات 

املعنية »األشغال والبيئة«.
ويتم تخزين املياه في خزانات 
تبلغ س���عتها اإلجمالية 13 ألف 
مت���ر مكعب يت���م بعدها زراعة 
كامل مساحة احملطة البالغة 250 
ألف متر مربع وق���د مت مراعاة 
التعامل البيئي اآلمن مع النواجت 
الثانوية لعملية املعاجلة باحلرق 

أو باملعاجلة.

بداية الجولة في مصنع »كيربي«

وكانت زيارة الش���يخ جابر 
ال���ى املنطقة اجلنوبية  املبارك 
بدأت بجولة في منطقة الشعيبة 
الغربي���ة في مصن���ع »كيربي 
للمبان���ي احلديث���ة« حيث قام 
والوفد املرافق له باالطالع على 
جمي���ع اإلج���راءات االحترازية 
وش���روط األمن والسالمة التي 
اتخذها املصنع في سبيل االلتزام 
باالشتراطات البيئية املقرة من 
قبل الهيئة العام���ة للبيئة اثر 
اغالقه ملدة 3 أيام. واستفسرت 

عضو مجلس األمة د.معصومة 
املبارك عن طبيعة عمل املصنع 
واألسباب التي أدت إلى إغالقه، 
فأوضح أحد مسؤولي املصنع لها 
أن اإلغالق أتى بناء على تلوث 
في البيئة الداخلية للمصنع مما 
حدا به الى التعاقد مع أحد املكاتب 
االستشارية املتخصصة والتي 
أجرت دراسة شاملة أوصت بعدها 
باتباع عدة معايير واتخاذ عدة 
إجراءات يقوم املصنع باتخاذها 

حاليا.
بدورها استفس���رت رئيسة 
التطوعي الشيخة  العمل  مركز 
العمل  أمثال األحمد عن منطقة 
انها  املخصصة لألصباغ فتبني 

معزولة كليا عن بقية املصنع.
وم���ن جهته، قدم مدير إدارة 
البيئ���ة الصناعية ف���ي الهيئة 
العنزي  العامة للبيئة م.محمد 
تلخيصا لوضع املصنع احلالي 
فقال »احلني نقدر ندش املصنع 
ونطل���ع كأنن���ا داخلني جمعية 
دون ان نشم روائح كريهة« في 
إش���ارة الى الروائح التي كانت 
تعم امل���كان قبل اغالق املصنع، 
الفتا الى ان املصنع التزم بتركيب 
فالتر وأجه���زة تهوية داخلية، 
كم���ا قام بعزل غرف���ة األصباغ 

وذلك بناء على توصيات الهيئة 
لتحس���ني بيئة العمل الداخلية 
العمال وضمان  وحماية صحة 

سالمتهم.
وهذا ما أكده ايضا مدير عام 
املصنع وائل القدح الذي كشف عن 
جلب أجهزة لتخفيف االنبعاثات 
وس���حب أبخرة اللحام وحجز 
األتربة والبخار من اخلارج وفق 

احدث املقاييس العاملية.
ومن جانبه، أبلغ ممثل هيئة 
الصناعة الش���يخ جابر املبارك 
الهيئة اطلعت على األجهزة  ان 
املستقدمة وتأكدت من صالحيتها 
وحداثتها ومطابقتها للمواصفات 

املعتمدة عامليا.
وفي هذا اإلطار خاطب الشيخ 
جابر مدير املصن���ع قائال »هل 
يك���ون ضميرك مرتاحا لو مات 
اح���د من عمال املصنع بس���بب 

امللوثات؟«.

محطة رصد التلوث

احملطة الثانية للجولة كانت 
في محطة رصد تل���وث الهواء 
العامة للبيئة  التابعة للهيئ���ة 
احملاذي���ة لضاحية علي صباح 
الس���الم، حيث قدم نائب املدير 
العام للشؤون الفنية في الهيئة 
د.سعود الرش���يد للوفد شرحا 
مفصال عن آلية عمل احملطة، الفتا 
الى االهتمام الكبير الذي توليه 
الهيئة لضاحية أم الهيمان حيث 
يوجد 3 محطات أنشئت في العام 
1984 ثم محطتان في 2006 تعمالن 
بطريق���ة اإلنذار املبك���ر، مبينا 
اجتاهات التلوث في أم الهيمان 
والتي حتدها املنطقة الصناعية 
النفطية شرقا  شماال واحلقول 

واملنشآت النفطية غربا.
الق���راءات  وأك���د ان جميع 
الصادرة عن احملطة لوضع هواء 
أم الهيمان خالل األشهر الثالثة 
املاضية تش���ير الى ان معدالت 
التل���وث ف���ي أم الهيمان ضمن 
معدالتها الطبيعية، الفتا الى عدة 
إجراءات سيتم القيام بها بدءا من 
وضع عازل تشجير، مشيرا الى 
ان الروائ���ح الكريهة التي كانت 
تصدر ع���ن بعض املصانع يتم 
التعامل معه���ا عبر العمل على 

نقل هذه املصانع.

)كرم دياب( الشيخ جابر املبارك ود.معصومة املبارك خالل اجلولة في محطة رصد التلوث   

الشيخ جابر املبارك يفتتح محطة معاجلة املخلفات السائلة الصناعية في الوفرة الشيخ جابر املبارك والشيخة أمثال األحمد وجولة داخل مصنع الكيربي

أمثال األحمد: ال أجد أي تلوث في أم الهيمان
قالت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
في حديث للصحافيين خالل الجولة انها ال تجد أي تلوث 
في أم الهيمان بالنظر الى غيرها من المناطق كالمنصورية 
والرميثية اللتين اذا ما قيس���ت نسبة التلوث فيهما اثناء 
وقت الذروة فإن معدالتها ترتفع بش���كل كبير، عاتبة على 
الهيئة العامة للبيئة الت���ي ال تخرج هذه التقارير لإلعالم 

والرأي العام.
وحول االستجواب قالت انه موضوع سياسي بينما المهم 
بالنسبة لها صحة الناس، الفتة الى ان المصانع المخالفة 
يجب معاقبتها ولكن في الوقت نفسه عدم تعريض المصانع 
الملتزم���ة للظلم، قائلة: ح���رام ان تعيش الكويت في هذه 
المعمعة التي يتضرر منها الناس فالمشاكل يجب ان تحل 

بالعقل وان تكون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
وقالت: يجب اعطاء الحكومة فرصة للعمل وتنفيذ خططها 
التنموي���ة وما زيارة النائب األول والوزراء الى أم الهيمان 
اال دليل على اهتمام الحكومة المباشر بهذه القضية، مبدية 
اس���تغرابها من عمليات العبث المتكررة التي تتعرض لها 
محطات الرصد، واصفة هذه األعمال بمحاولة اخفاء حقيقة 

عدم وجود تلوث في المنطقة.

المطيري: ما رأيناه في الوفرة يثلج الصدر
مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية د.ناجي المطيري 
الذي كان حاضرا في الجولة ابدى اعجابه بما شاهده من تقنيات 
داخل محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة معتبرا ان 
وجودها افضل من الوضع السابق حيث يتم تجميع النفايات 
في مكان واحد ومعالجتها بطريق���ة علمية دقيقة مع مراعاة 

عدم زيادة نسبة التلوث الحاصل للبيئة.
ولفت الى ان المعهد مس���تعد للتعاون مع اللجنة الثالثية 
لتزويدها بأساليب المعالجة المناسبة لتخفيض نسبة انبعاث 
االبخرة وتحس���ين عمل المحطة مؤكدا ان مقترحات المعهد 
ستكون سهلة وقابلة للتنفيذ وال تحتاج الى دراسات طويلة 
االمد كمقترح اس���تخدام المي���اه الفائضة من المحطة في ري 

بعض النباتات.

البدر: المحطة منشأة وفق المقاييس العالمية
أك���د رئيس جلنة متابعة القارات األمنية ورئيس جلنة 
إعادة تأهيل مواقع ردم النفايات )اللجنة الثالثية( الفريق 
محمد البدر ان احملطة منشأة وفق املقاييس العاملية حيث 
مت طرح ممارسة متخصصة واستجالب عروض ودراستها 
من قبل شركات كبرى عاملية عاملة في هذا املجال، الفتا الى 
ان املشروع ُجّزء إلى جزأين احدهما تقني وتولته الشركة 
األملانية وقامت بتوريد وتركيب املعدات وأسندت اليها أعمال 
الصيانة وتدريب الكوادر العاملة في الهيئة العامة للصناعة 
إلدارة احملطة فيما بعد، أما اجلزء اإلنش���ائي فنفذته جلنة 

متابعة القرارات األمنية مبا لديها من إمكانيات.

الوزان: خطوط الضغط الكهربائية المرتفعة
 ال تشكل ضررًا على صحة اإلنسان

رافق النائب االول بالجولة الوكيل المساعد لمراكز المراقبة 
والتحكم في وزارة الكهرباء والماء م.علي الوزان لالطالع 
على وضع خطوط الضغط المرتفع في المنطقة وما مدى 
تأثيرها على صح���ة المواطنين ولفت الوزان في تصريح 
للصحافيين ان جميع الدراسات المحلية والخارجية تؤكد 
عدم تأثير هذه الخطوط على الصحة العامة، مش���يرا الى 
انها موضوعة على اسس علمية تراعي المسافات المطلوبة 
عالمي���ا اذ تبعد ما يزيد عن متر عن المنش���آت، موضحا 
عدم القدرة على اس���تبدالها بخطوط ارضية السباب فنية 

وكلفتها المرتفعة.

الكندري: حريصون على حل المشاكل البيئية
أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة باإلنابة سميرة الكندري 
حرص الهيئة الدائم على حل املشاكل البيئية والتعاطي معها من 
خالل مشاركتها في جلنة إعادة تأهيل املرادم باخلبرات الفنية 
الالزمة ملعاجلة مش���كلة أزلية وممتدة، ومساعدة مسؤوليها 
في إنش���اء هذه احملطة، وكذلك امتام عمليات اإلنش���اء وآلية 

املعاجلة.

بالنكة:  معالجة المخلفات بشكل متكامل
 أش���ار رئيس مجلس إدارة شركة تيا األلمانية المنفذة 
للمحطة د.موللر بالنكة الى تعدد وتنوع النفايات السائلة 
وجعل من الصعب تحديد أس���اليب المعالجة المثلى لذلك 
قامت الشركة بوضع دراس���ة تفصيلية تمكنت بعدها من 
إنهاء العمل ف���ي المحطة والتوصل الى معالجة المخلفات 
بش���كل متكامل وذلك بالتعاون مع لجنة متابعة القرارات 

األمنية التابعة لمجلس الوزراء.
وأعرب عن ش���كره على ثقة اللجنة لشركته على الرغم 
من وجود شركات كبرى تعنى بهذا الشأن، مشيرة الى انه 
للمرة األولى التي يواجه فيها هذا التحدي الكبير لمعالجة 
ه���ذه الكميات الضخمة من مياه مخلفات متعددة المصادر 

واألنواع.
وأعلن عن استعداد الش���ركة الكامل للمشاركة بالدعم 
بجميع امكانياتها لكي تتمكن الكويت من التحكم في مخلفاتها 

السائلة ومعالجتها.

لقطات من الجولة
� قال النائب األول خالل تصريحه للصحافيين حول ما 
تعرضت له سفن الحرية من اعتداء غاشم ومصير المواطنين 
الكويتيين، اكد ان الحكومة في حالة اجتماع مستمر، وهناك 
بيان صادر عن الحكومة إلدانة االعتداء، متقدما بالشكر الى 

مجلس األمة لتخصيصه جلسة لمناقشة هذه القضية.
� ش���ارك المبارك خالل جولته عدد م���ن الوزراء منهم 
د.فاضل صفر والشيخ احمد العبداهلل والنائبة د.معصومة 
المبارك ورئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
ومدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية وأعضاء المجلس 
األعلى للبيئة وعدد من المعنيين في وزارات الدولة وقياديو 
الهيئة العامة للبيئة وعدد من الخبراء والمتخصصين في 

هذا المجال.
� ب���ذل موظفو ادارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة 
العامة للبيئة وكذلك في التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع 
جهودا كبيرة النجاح الجولة وكان االهتمام بالصحافيين 

بارزا ومميزا.

الشيخ جابر املبارك ود.فاضل صفر والشيخ د.ابراهيم الدعيج أمام أحد أحواض استقبال النفايات السائلة


