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»األشغال«: 350 مليون دينار لتجديد شبكات خالل مشاركته في اجتماع المجموعة االستشارية اإلقليمية إلعادة تأهيل البيئة

الصرف الصحي في المحافظات على 16 مرحلة المضف: تعزيز الجهود للتصدي للمتغيرات البيئية
الناجمة عن التنمية الحضرية والصناعية

فريق الغوص استكمل رفع المخّلفات في قاروه وأم المرادم
استكمل فريق الغوص املرحلة اخلامسة من املشروع البيئي 
الوطني لرفع املخلفات الضارة من الشعاب املرجانية في جزيرة 

قاروه.
وقال رئيس الفريق وليـــد الفاضل في تصريح لـ »كونا« ان 
الفريق استطاع جتميع القطع املتناثرة على الشعاب املرجانية 
والتي تقدر بنحو ثمانية اطنان من املخلفات في اعماق تتراوح 
بني 3 و12 مترا، مبينا ان الفريق يستعد لوضع خطة شاملة لرفع 

هذه املخلفات من قاع البحر.
الى ذلك اعلن الفاضل ان الفريق رفع شباك صيد عالقة بالشعاب 
املرجانية في شـــمال شـــرق جزيرة ام املرادم بعمق اربعة امتار 
مناشـــدا مرتادي اجلزيرة والبحر بشكل عام توخي احلذر عند 
االقتراب من الشـــعاب املرجانية والصيد حواليها وبخاصة بعد 
ظاهرة ابيضـــاض املرجان الى حني معرفة االســـباب احلقيقية 

وراء الكارثة.
كما وجه شـــكره لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
على رعايته الســـامية ودعمه للفريق في جهوده التطوعية في 
حماية البيئة البحرية مثمنا الدعم السنوي الذي تقدمه مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي في هذا املجال.

أعلنت اللجنة املركزية لإلشراف 
على تنفيذ املشاريع املتعلقة بإعادة 
تأهيل البيئة املتضررة من احلرب 
ان الكويت شاركت في االجتماع الـ 
8 للمجموعة االستشارية االقليمية 
إلعادة تأهيل البيئة الذي عقد في 
األردن أخيرا.وذكر األمني العام للجنة 
خالد املضف في تصريح صحافي 
أمس ان مشاركة الكويت في هذا 
االجتماع الذي عقد بحضور ممثلني 
عن جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
واألردن وإيــــران والكويت جاءت 
بالتزامن مع دخول برنامج إعادة 

تأهيل البيئة املرحلة امليدانية.
وأوضح املضــــف ان االجتماع 
يكتســــب اهمية خاصة بالنسبة 
لنقطة االرتباط في الكويت التي 
انتهت من توقيع اتفاقيات التفاهم 
مع شركائها من املؤسسات والهيئات 

املعنية بإعادة التأهيل.
وذكر ان تلك اجلهات تشــــارك 
حاليا مع نقطة االرتباط في إعداد 
الشــــروط املرجعية إلعادة تأهيل 

املناطق املتضررة وتستعد لطرح 
التأهيل  عدد من مناقصات إعادة 

قبل نهاية العام احلالي.
وبني ان نقطة االرتباط الوطنية 
تعمل عن كثب مع شركائها على 
وضع اخلطة العلمية والشروط 
املرجعية الجراء االختبارات امليدانية 
بهدف اختيار التقنيات األكثر جدوى 
في معاجلة التربة امللوثة بالنفط 

وقيعان البحيرات النفطية.
واستعرض املضف في االجتماع 
املقترحات املقدمــــة من جامعتي 
كوفنتري وواشنطن للقيام بالتقييم 
البيئي  البيئي الســــريع للوضع 
والصحي في املناطق املتضررة من 
احلرب في العراق حيث ســــينتج 
عن هذه الدراسات وضع اخلطوات 
املســــتقبلية واجلــــدول الزمني 
لتســــريع إعداد وتنفيــــذ برنامج 
الرصد والتقييم البيئي مبا يخدم 
املنظومة البيئية والتنسيق بشأن 
تبــــادل البيانات وتعزيز القدرات 
الوطنية.وأكد »التزام نقطة االرتباط 

الوطنية بدعم مساعي االخوة في 
املجموعة االقليمية االستشــــارية 
إلعــــادة تأهيــــل البيئــــة وتنفيذ 
البيئي  مشاريع الرصد والتقييم 
املمولة من قبل جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات«.وأضاف ان التعاون 
االقليمي نحو إعادة تأهيل البيئة 
املتضررة من احلرب على املستويني 
الوطني واالقليمي هو مرحلة أولى 

نحــــو تعزيز اجلهــــود للتصدي 
للمتغيــــرات البيئية الناجمة عن 
التنمية احلضرية والصناعية في 
املنطقة واآلثار البيئية الناجمة عن 
املتغيرات العاملية والتي تؤثر في 

املنطقة والتوازن البيئي فيها.
وأعــــرب عن أمله فــــي »ايجاد 
آليات التعاون والتكامل االقليمي 
مبا يحقق أهــــداف حماية البيئة 

وصون مواردنا الطبيعية«.
وعن برنامــــج الكويت إلعادة 
تأهيل البيئة قال املضف ان نقطة 
االرتباط الوطنية الكويتية انتهت 
من تشكيل فرق عمل فنية مشتركة 
من املتخصصني في األمانة العامة 
واجلهة ذات الصلة لتيسير تبادل 
املعلومــــات واخلبرات.وأضــــاف 
ان ذلك التوجه ســــيحقق أهداف 
املشاريع بطريقة فعالة وسريعة 
ويضمن اجناز املهام في أســــرع 
وقت واالستفادة من املوارد املالية 
والبشرية املتاحة.وأفاد بان نقطة 
االرتباط الوطنية شكلت حتى اآلن 

فرق عمل مشتركة مع شركة نفط 
الكويت وأخرى مع وزارة الكهرباء 
واملاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية.
وذكر ان نقطة االرتباط الوطنية 
وضعت نظاما للتفاعل املستمر مع 
أصحاب القرار من خالل »املجموعات 
الفنيــــة املشــــتركة«، كما نظمت 
اجتماعني عامني للجهات احلكومية 
لعرض اخلطة االدارية والية تكوين 

فرق الدعم الفني والعلمي.
وأوضــــح ان نقطــــة االرتباط 
طورت اخلطوط العريضة الدوار 
ومسؤوليات مختلف اجلهات املعنية 
واجلهات املنفذة للمشاريع، مشيرا 
الى ان األمانة العامة أعدت مذكرات 
تفاهم وقررت تشكيل الفرق الفنية 
املشــــتركة مع كل من شركة نفط 
الكهرباء واملاء  الكويــــت ووزارة 
والهيئة العامة للزراعة والثروة 
الســــمكية ووزارة الدفاع والهيئة 
العامة للبيئة بصفة رقابية لتبادل 

املعلومات.

قال رئيس مهندسي الهندسة الصحية في »األشغال« 
م.محمود كرم لـ »كونا« اليوم ان حتسني كفاءة شبكات 
الصرف الصحي يأتي عن طريق استبدال األنابيب 
القدميــــة بأنابيب جديدة من مــــواد ذات مواصفات 
عاملية مقاومة للتآكل واســــتبدال املناهيل القدمية 
بأخرى جديدة مع زيــــادة امليول واألقطار.واضاف 
كرم ان القطاع اجنز ثماني مراحل من املشروع في 
حني ان املرحلتني التاســــعة والعاشرة قيد التنفيذ 
مبينا ان املشروع يهدف الى تقليص محطات الرفع 
والضــــخ التي يصل عددها الــــى 60 محطة خلمس 
محطات عمالقة.واوضح ان تقليص احملطات يأتي 
نتيجة لزيادة كميات مياه الصرف احلالية واملتوقعة 
حسب التطور الســــكاني واحلضاري مؤكدا أهمية 
القدمية )االسبستوس( بأخرى  استبدال الشبكات 
جديدة تتميز بأقطار كبيرة.واشــــار الى ان جتديد 
الشــــبكات يضمن عمل مناسيب عميقة ال تناسبها 
محطات الرفع اللولبيــــة أو محطات الضخ القليلة 
العمق وبخاصة مع تطور أساليب احلفر في األنفاق 

لتصل الى أعماق كبيرة.
وافاد بأن التطور احلضاري البيئي واالجتماعي 
يدعو الى تنظيف البيئة من أي ملوثات ومنها الروائح 
التي قد تتصاعد من احملطات األولية أو السطحية 
ومراعاة الناحية النفسية لدى اجلمهور التي جتعلهم 
ينفرون من وجود )محطات للمجاري( بجوار مساكنهم 
حتى ولو كانت بال روائح اال ان تأثيرها البصري قد 
يؤذي العيون.واضاف انه ولهذه الدواعي كان البد 
من اعادة توزيــــع منظومة الضخ مبحطات عمالقة 
وبأشكال معمارية متميزة وصحية وبأعماق كبيرة 

لتقليل عددها وتيسير خدمات التجميع والضخ.
واوضح ان اشكال واجهات بعض احملطات اجلديدة 
تبني االهتمام بالنواحي اجلمالية اضافة الى عوامل 
األمان من حيث منع الروائح الكريهة متاما وتغيير 
االشكال التقليدية حملطات املجاري ومحو تأثيرها 
النفسي على املشاهد.وذكر ان من أهم محطات الضخ 
اجلديدة لقطاع الهندسة الصحية محطة ضخ الرقعي 
التي تعمل بقدرة ضخ 800 ألف متر مكعب باليوم 
وتخدم محافظتي العاصمة والفروانية بعمق استقبال 
املياه يصل الى 30 مترا من سطح األرض مبينا انه 

مت تشغيل احملطة في أواخر عام 2008.
واضاف ان من احملطــــات اجلديدة محطة ضخ 
العارضيــــة بقدرة ضخ 600 ألف متر مكعب باليوم 
بعمق 8 أمتار من سطح األرض حيث تستقبل املياه من 
محطة الرقعي ثم تضخها الى محطة تنقية الصليبية 

ومت تشغيل احملطة في أواخر عام 2004.
وبني ان محطة ضخ العقيلة تأتي بقدرة ضخ 360 
ألف متر مكعب باليوم وتخدم محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير بعمق 49 مترا من سطح األرض ومت 

تشغيل احملطة في بداية عام 2009.
واشار الى ان محطة ضخ مشرف تأتي بقدرة ضخ 
350 الف مترا مكعبا باليوم وتخدم محافظة حولي 
بعمق استقبال املياه 36 مترا من سطح األرض ومت 

تشغيل احملطة في منتصف عام 2006.
وقال ان محطة ضــــخ اجلهراء تأتي بقدرة ضخ 
370 ألف متر مكعب باليوم وتخدم محافظة اجلهراء 
بعمــــق 37 مترا من ســــطح األرض متوقعا ان يتم 

تشغيل هذه احملطة في بداية عام 2012.

خريطة املواقع وفي اإلطار م.محمود كرم

جانب من رفع املخلفات

خالد املضف


