
محلياتالثالثاء  8  يونيو  2010   4

د.محمد الصرعاوي خالل جولة داخل أحد املختبرات

أكد خالل جولة لجمعيات النفع العام في المحطة أن المياه المعالجة تستخدم في الزراعة

الصرعاوي: محطة المخلفات السائلة بالوفرة تستقبل يوميًا حوالي
5000 إلى 7500 متر مكعب من مياه المجاري والمياه الصناعية لمعالجتها

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلتي الفرح والعبداجلادر الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

عبدالعزيز خلف را�شد الفرح
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بدورها، قال���ت االمني العام 
الكويتي���ة حلماية  للجمعي���ة 
ان لهذه  العقاب  البيئة وجدان 
احملطة مردودا بيئيا ايجابيا بعد 
ان كان للرمي العش���وائي لهذه 
املياه تأثير س���لبي على املياه 
اجلوفي���ة، واثنت العقاب على 
هذه التجربة التي ستحل جزءا 
كبيرا من املشاكل البيئية التي 

تعاني منها البالد.
واش���ارت ان املردود البيئي 
يتلخص في نقطت���ني، االولى 
هي القضاء على التلوث البيئي 
الذي يحدث منذ اربعني عاما في 
البالد والثانية هي االس���تفادة 
من مياه الصرف الصحي واملياه 

الصناعية السائلة.

انه مضى عليه اكثر من اربعني 
عاما ويجب علينا االستفادة من 

مياه الصرف الصحي.
وقال ان اللجنة تبذل جهودا 
لتحقيق االهداف املنشودة منها، 
حيث ان هناك فريق عمل متكامال 
مؤهال قادرا على دفع العملية ملا 
يخدم مصالح الوطن واملواطنني، 
مشددا على اهمية تضافر اجلهود 
بني اجلهات املعنية لكي يستفيد 
اجلميع من تكرار مياه الصرف 

الصحي.
واشار الى ان العمل العشوائي 
الذي كان يعمل به في السابق قد 
ولى الى غير رجعة، حيث انه 
مضى عليه اكثر من اربعني عاما 

ويجب علينا االستفادة منه.

منطقة صبحان وميناء عبداهلل 
ومنطقة الشعيبة البحرية.

واعرب د.الصرعاوي عن امله 
الهيئة  ان تتعاون املصانع مع 
العامة للبيئة للحفاظ على بيئة 
البالد، الفت���ا الى فرض تعرفة 
مالية بعد 6 اش���هر على دخول 
املياه  الت���ي حتمل  الصهاريج 

القادمة من املصانع.
بدوره، طال���ب مقرر جلنة 
تأهيل مواقع ردم النفايات املغلقة 
العميد متقاعد جاسم احلساوي 
العمل على  اصحاب املصان���ع 
تركيب محطة ملعاجلة وحتويل 
مياه الصرف الصحي الى شبكة 
وزارة االشغال العامة بعد ان ادى 
التطور احلدي���ث الى حتويلها 

ملياه معاجلة.
واشار الى ان العمل العشوائي 
الذي كان يعمل به في السابق 
قد ول���ى الى غير رجعة، حيث 

لتحريج وزراعة مساحات كبيرة 
من االراضي الصحراوية والتي 
من شأنها احلد من التلوث البيئي 

في البالد.
وأفاد بأن ه���ذه احملطة هي 
محطة طوارئ حتى تقوم املصانع 
بعمل محطات خاصة باستقبال 
الس���ائلة  املخلفات الصناعية 
لديه���ا والناجتة من صناعاتها 
للق���رار الصادر  وذلك تطبيقا 
من الهيئة العامة للصناعة عام 
2007 والذي يلزم املصانع بعمل 
وحدات ذاتية خاصة بها. وناشد 
د.الصرعاوي اصحاب املصانع 
بالتعاون م���ع اللجنة الثالثية 
من اجل بيئة نظيفة وصحية، 
انها ستفرض رسوما  موضحا 
بعد 6 اشهر على املصانع لدخول 
صهاريجها احملطة للتخلص من 
مخلفاتها السائلة. وكشف عن 
انشاء مشاريع مماثلة قريبا في 

الصحراء بصورة عش���وائية 
وكذل���ك نتيج���ة خللط بعض 
املصانع ملياه املجاري مع املياه 
الصناعية والتي تش���كل مواد 
خطرة وس���امة وم���ن الصعب 

معاجلتها.
واوضح ان احملطة تستقبل 
املخلفات الس���ائلة من املصانع 
ع���ن طريق صهاري���ج خاصة 
في ثالث���ة احواض رئيس���ية 
ويكون احل���وض االول خاص 
باملياه الغازية واملواد الغذائية 
واحلوض الثاني يستقبل الزيوت 
الكيميائية واحلوض  وامل���واد 
الثال���ث للمواد الكيميائية غير 
معروف���ة املصدر وتنتقل لعدة 

مراحل ملعاجلتها.
واشار الى ان املياه الناجتة 
من احملطة بعد معاجلتها حسب 
معايير ومواصفات الهيئة العامة 
للبيئة ووزارة االشغال تستخدم 

حمد العنزي
اكد عض���و اللجنة الثالثية 
التابعة ملجلس الوزراء د.محمد 
الصرعاوي اهمية محطة معاجلة 
الس���ائلة  املخلفات الصناعية 
بالوفرة ف���ي معاجلة النفايات 
بطريقة بيولوجية وكيميائية 
مما يس���اعد ذلك في احملافظة 

على البيئة.
وق���ال د.الصرع���اوي، في 
تصريح صحاف���ي امس خالل 
زيارة ميدانية قامت بها جمعيات 
نفع معنية بالبيئة، ان احملطة 
تستقبل حوالي 5000 الى 7500 
متر مكعب يوميا من مياه املجاري 

واملياه الصناعية ملعاجلتها.
واض���اف د.الصرعاوي ان 
اللجنة عملت على بناء وحدة 
استقبال متكاملة للتخلص من 
النفاي���ات الصناعي���ة الضارة 
بالبيئ���ة والتي كانت ترمى في 

»تماهي« لوضع خطةواضحة المعالم تعالج تلوث أم الهيمان
أعلن تيار املس����ار االهلي )متاهي( تأييده 
لالستجواب املقدم الى س����مو رئيس مجلس 
الوزراء، داعيا الى ايجاد حلول جذرية ملشكلة 
تل����وث أم الهيمان التي ته����دد حياة نحو 50 
ألف قاط����ن للمنطقة، خصوصا االطفال منهم 
وكبار الس����ن، مطالبا احلكومة ومجلس االمة 
بوقفة تاريخية تنهي املعاناة املستمرة لقاطني 

املنطقة.
وقال رئيس التيار م.عبداملانع الصوان ان 
االستجواب املقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
اليوم من قبل النائ����ب خالد الطاحوس يجب 
ان تتحول الى مناقش����ة لوضع خطة تنفيذية 
واضحة املعالم للقضاء على تلوث أم الهيمان 
الذي تعاقبت عليه حكومات ومجالس أمة دون 

التمكن من معاجلة هذه املشكلة.
وطالب الصوان بإزالة املصانع املخالفة في املنطقة وتعويض 
اصحابها أو تثمني املنطقة بأكملها، داعيا الى ايالء املنطقة اجلنوبية 

اهتماما بيئيا اكبر يتناس����ب وحجم شركات 
النفط واملصانع امللوثة.

وانتقد الصوان احللول الترقيعية في معاجلة 
هذه املشكلة، مطالبا اعضاء مجلس االمة مبوقف 
واضح يؤيد اس����تجواب رئيس احلكومة على 
خلفية االهمال احلكومي والتقاعس في احلفاظ 

على ارواح املواطنني وصحتهم.
واكد الصوان ان من غير املقبول بقاء الوضع 
في منطقة أم الهيم����ان على ما هو عليه، وقد 
حتولت املنطقة الى بؤرة أمراض ال يكاد يخلو 
بيت منها بس����بب التلوث الكبي����ر فيها جراء 
الغازات املنبعثة من املصانع، فضال عن خطوط 
الضغ����ط الكهربائي العالي املالصقة للمنازل، 
اضافة الى مرادم النفايات التي حولت االرض 
الى مدفن للنفايات بكل ما حتتويه من سموم تؤدي الى االصابة 
بأمراض الربو واجلهاز التنفسي والسرطان واألورام التي تزداد 

نسبة املصابني بها في املنطقة كل يوم.

مذكرة تفاهم لتعزيز
األوضاع البيئية

وقعت اللجنة املركزية لالش����راف على تنفيذ مشاريع 
تأهيل البيئة مع الهيئ����ة العامة للبيئة على مذكرة تفاهم 
بهدف تعزيز االوضاع البيئية في البالد وخصوصا املتضرر 

منها بآثار احلرب.
وقال رئيس االمانة العامة للجنة املركزية خالد املضف ل� 
»كونا« ان هذه اخلطوة تأتي في اطار تنفيذ املرحلة االولى 
من عمل نقطة االرتباط الوطنية الكويتية اخلاصة بالتخطيط 
والتنسيق مع جهات الدولة املعنية بتنفيذ مشاريع اعادة 

تأهيل البيئة املتضررة من احلرب.
وأضاف املضف الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات ان مذكرة التفاهم 
التي مت توقيعها امس أكدت تعاون الطرفني في تطوير خطة 
الرصد البيئي طويلة األمد وفقا للمعايير البيئية السارية 
واالشراف على تطبيقها بحسب التوجيهات االرشادية للجنة 

األمم املتحدة للتعويضات.
واوضح ان املذكرة تعتمد على تبادل اخلبرات واملعلومات 
وتوفير الدراسات واألبحاث والبيانات البيئية واستخدام 

املختبرات ومراكز البحث التابعة لكل طرف.
من جانبه قال رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة 
العامة للبيئ����ة د.صالح املضحي انه باالطالع على املذكرة 
اتضح انها فعال لتنظيم العمل املشترك بني الطرفني وانها 

مهمة لكليهما.
واضاف املضحي ان من ضمن البنود املوجودة في املذكرة 
ضمان الس����رية، مؤكدا ان ذلك امر مه����م جدا الن اجلهود 

ستكون مشتركة.

)سعود سالم(أحد أحواض التفريغ

عبداملانع الصوان

خالد املضف ود.صالح املضحي عقب توقيع االتفاقية


