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د.فاضل صفر يلقي كلمته

ما يقال ان »البيئة« تواطأت مع شركة البترول غير صحيح)سعود سالم(الكابنت علي حيدر خالل املؤمتر الصحافي

م.عبدالعزيز الكليب متحدثا )قاسم باشا(د.فاضل صفر متوسطا قياديي الوزارة وبعض املكرمني

صفر: طرح المرحلة األولى من مشروع الدائري الرابع بنظام التصميم واإلنشاء

فرج ناصر
أكد وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر ان الدولة ومن 
الس���امية  التوجيهات  خ���ال 
وفرت جمي���ع عناصر التفوق 
والنجاح وعلينا ان نستغل مثل 
هذه الفرصة حتى ننهض بلدنا 
وخبراتنا الشخصية والعمل 
داخل املؤسسة التي نعمل بها، 
مشددا على ان االهتمام بالعنصر 
البشري هو أساس التنمية التي 

نعمل من أجلها.
وقال خ���ال حف���ل تكرمي 
املوظف���ني املثاليني في الوزارة 
والذين فاق عددهم 100 موظف 
ان اختيار املوظفني جاء حسب 
معايير مح���ددة يعتمد عليها 
رؤساء القطاعات عن موظفيهم 
املثالي���ني لتكرميهم، مؤكدا ان 
تكرمي هذه املجموعة من املوظفني 
يعتبر تكرمي���ا للجميع وكل 
موظف يأخذ نصيبه وفق الدور 
الوزارة، الفتا  الذي يؤديه في 
الى ان ما يبقى من هذا التكرمي 
ه���و األثر الطي���ب في نفوس 
املوظفني والذي سينعكس با 
شك ايجابيا على تطور وتقدم 
العمل، السيما ان الدولة مقبلة 
على خط���ة للتنمية وحتديات 
وبرنام���ج عمل تس���تدعي ان 

تتضافر اجله���ود وان يحاول 
املوظ���ف بذل كل جهده إلجناز 

األعمال املطلوبة منه.
وأك���د د.صفر ان مش���روع 
الدائ���ري الثام���ن يس���ير في 
الطري���ق الصحي���ح بعد قرار 
الوزراء بالتنسيق مع  مجلس 
الكويت، مشيرا  ش���ركة نفط 
الى ان الوزارة ستطرح املرحلة 
األولى من مشروع الدائري الرابع 
بنظام التصميم واإلنشاء، الفتا 
الى ان املش���روع كان في فترة 
من الفترات واقفا بني 3 جهات، 
ولكل منها رأي مختلف، ولكن 
في األخير جمعنا هذه اجلهات 
وخرجنا بتصور واتفاق واضح 
ونحن اآلن مقبلون على تنفيذ 
املشروع وسنبدأ من دوار األمم 
املتحدة باجتاه شاطئ الساملية، 
مبينا ان املشروع سيكون على 
مراحل مختلفة وسيتم تقسيم 

الطريق الى عدة اجزاء.
وأوضح د.صفر ان مشروع 
الى  الرابع يحت���اج  الدائ���ري 
تصميم بطريقة خاصة، السيما 
في األجزاء املوجودة بني املناطق 
السكنية، مشيرا الى ان التوجه 
بالنس���بة للمنازل املطلة على 
الدائري الرابع س���يتضح بعد 
ان يتم وضع املخطط النهائي 

للطريق.

استطعنا حتمل حجم االتهامات 
التي ال تتحملها اجلبال، وقاموا 
بتحويل القضية الى التحقيق 
القانون يأخذ مجراه،  وتركوا 
وستبقى وقفتهم املشرفة دينا 
علي ش���خصيا وعل���ى جميع 

العاملني في قطاع الصحية.
ادارة  من جانبه، قال مدير 
متابعة املش���اريع ف���ي قطاع 
املشاريع الكبرى م.غالب الشمري 
في الكلمة التي ألقاها نيابة عن 
املوظفني املكرمني: بالتأكيد انه 
لي���س هناك أح���دا من ضمن 
املوظفني املكرمني هذا اليوم كان 
يخطط او يرسم ألن يكون من 
ضمن القائم����ة املكرمة، بل ان 
أداءه وعمله اليومي وإخاصه 
وتفانيه وااللتزام في احترام 
العمل الى جانب تقديس العمل 
الوظيف���ي أدى ال���ى ان يكون 

موظفا مثاليا.
بدوره قال رئيس نقابة وزارة 
األشغال عامر البسيس ان هذا 
التك���رمي للموظف���ني املثاليني 
الدعم والتشجيع  يعد مبثابة 
للطاقات الكبيرة املوجودة في 
صفوف موظفي وزارة األشغال 
والذي من شأنه ان يخلق جوا 
التنافس واإلبداع اخلاق  من 
لبناء وتطوير مستوى األداء 

وحتسينه.

 وشدد على ان املشروع ضمن 
خطة التنمية في األعوام املقبلة، 
التعليق على موضوع  رافضا 
تثمني املنازل القريبة من الدائري 

الرابع.
وفي حديثه عن مش���روع 
تطوير جزيرة بوبيان أوضح 
ان اجلزء األول من املرحلة االولى 
يشمل تهيئة األرضيات ورصف 
الطرق من الصبية وحتى امليناء، 
باالضافة الى إنش���اء جسرين 
األول للسيارات واآلخر إلنشاء 
خط س���كة حديد، مؤك����دا ان 
املشروع بدأ يقطع مراحل جيدة 
من اإلجناز، مبينا ان اخلافات 
التي كانت تواجه املشروع كانت 
بني املقاولني املنفذين للمشروع 
وليس���ت للوزارة عاقة بهذه 
اخلافات، مش���يرا الى ان تلك 
اخلاف���ات مت حلها عن طريق 

أحكام قضائية.
وفي رده على تس���اؤل عن 
سبب طلب وزارة األشغال من 
جلنة املناقصات املركزية تأهيل 
شركات عاملية قال د.صفر: نحن 
عندما نقول شركات عاملية فذلك 
يعني انها تشمل بعض الشركات 
التي بدأت  الكويتي���ة  احمللية 
تتوس���ع أعمالها خارج حدود 
البلد، كما انه ال ميكن لشركة 
أجنبية ان تفوز مبناقصة تنفيذ 

مش���روع دون ان يكون هناك 
ش���ريك او مستش���ار كويتي، 
وبالتالي فليس هناك بأس من ان 
نستفيد من اخلبرات العاملية.

ورفض صفر التعليق على 
التساؤل حول وجود نية لتدوير 

او إقصاء بعض الوكاء.
من جهته، قال وكيل الوزارة 
م.عبدالعزيز الكليب ان التكرمي 
ال يقتصر على املوظفني املثاليني 
في العمل فقط بل يتعدى ذلك 
الى التحلي بطيب املعشر وحسن 

العاقة مع الزماء.
بدوره ثّمن الوكيل املساعد 
لقطاع اإلنش���ائية م.حس����ام 
الوزي���ر  دور  الطاح���وس 
الوزارة  د.فاضل صفر ووكيل 
م.عبدالعزيز الكليب في قيادة 
ال���وزارة وتوفيره���م األمان 
الوزارة  واالس���تقرار ملوظفي 
ودعمهم وتشجيعهم على املزيد 

من العمل واالجناز.
وأشاد الوكيل املساعد لقطاع 
الصحية م.خالد اخلزي بدور 
الوزير د.فاضل صفر والوكيل 
الكليب الس���يما  م.عبدالعزيز 
خال فترة كارثة مشرف التي 
تعرضت الوزارة خالها وخاصة 
قطاع الصحي���ة الى االتهامات 
والتشكيك، وأردف قائا: لوال 
اهلل ث���م الوزي���ر والوكيل ملا 

أكد خالل حفل تكريم الموظفين المثاليين في »األشغال« أن االهتمام بالعنصر البشري هو أساس التنمية

الكويت كانت وال تزال سباقة
 في دعم العلم والعلماء والمخترعين

 قال وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر أن الكويت كانت والتزال 
سباقة في مجال العلوم والتكنولوجيا احلديثة 
وساهمت في إنشاء العديد من املؤسسات العلمية 
بهدف حتقيق التط���ور احلضاري والنهضة 

العلمية وتشجيع العلماء واملخترعني.
وقال الوزير صفر في تصريح للصحافيني 
ان »تنظيم الكويت ممثل���ة بالنادي العلمي 
الكويتي املعرض الدولي الثالث لاختراعات 
في الش���رق األوس���ط يؤكد اهتمامها بالعلم 
والعلماء واملخترعني واملبدعني السيما الشباب 

منهم«.
وأضاف ان أهمية مثل هذه امللتقيات العلمية 
تب���رز في نقل التجارب واخلبرات واحتكاك 
مخترعي الكويت بنظرائهم على مستوى العالم 
ما يتطلب من اجلميع دعم ومساندة مثل هذا 
احلدث العلمي املهم السيما بعد النجاح الكبير 

الذي حققه في دورتيه السابقتني.
وذكر ان مش���اركة أكثر من 40 دولة في 
الدورة الثالثة للمعرض بني السابع وحتى 
التاس���ع من نوفمبر املقب���ل واجتماع أبرز 
املخترعني على أرض الكويت حتت سقف واحد 
لعرض آخر ما جادت به عقولهم االبتكارية 

م���ن اختراعات تفيد البش���رية، أمر ايجابي 
يحسب للكويت ويضاعف من رصيدها العلمي 
ويظهر دورها في إبراز مواهب الش���باب في 

مجال االختراع.
وأك���د أن »قدوم العديد م���ن دول العالم 
الى الكويت تلك الدولة الصغيرة مبساحتها 
التكنولوجي  والكبيرة واملعروف���ة بتقدمها 
لع���رض اختراعاتهم أمر يدع���و الى الفخر 

أيضا«.
وأوضح أن األمر الثاني الذي يثلج الصدر 
هو الرعاية الكرمية لصاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد التي تؤكد اهتمام سموه 
بالنشء والشباب والنهج الذي تتبعه الدولة 
في مجال تقدمي اخلدمات والتسهيات، مؤكدا 
استعداد احلكومة لتسهيل جميع املهام أمام 
مثل هذه املؤمترات واملعارض وتشجيع اقامتها 

في الكويت بصورة دائمة.
وقال الوزير صفر ان الرعاية الس���امية 
للمعرض تؤكد أيضا دعم سموه الامحدود 
لشباب الكويت عموما ومخترعيها على وجه 
اخلصوص ورعاية س���موه للعلم والعلماء 
واهتمامه بأصحاب العقول النيرة من أبناء 

الوطن.

حيدر مطمئنًا المستهلكين: مياه الشرب واألسماك سليمة والتعاني أي تلوث
أكد أن ما يقال غير ذلك ادعاءات باطلة وبهرجة إعالمية وغير صحيح ما ورد على لسان »الخط األخضر«

دارين العلي 
 دحض نائب مدير عام الهيئة 
الكابنت علي حيدر  العامة للبيئة 
التي  الباطلة  ما اسماه االدعاءات 
تناولت تلوث مياه الشرب واألسماك 
مطمئنا املواطن����ني واملقيمني بان 
مياه الشرب سليمة وال تعاني أي 
نوع من التلوث وكذلك األس����ماك 

احمللية.
وقال حيدر في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده صباح أمس بحضور 
ممثلني عن جه����ات حكومية من 
الزراعة  الكهرب����اء وهيئة  وزارة 
الس����مكية ومؤسس����ة  والثروة 
البترول الوطنية ان ما مت تداوله 
من معلومات على لس����ان رئيس 
جماعة اخلط األخضر والذي ادعى 
فيه����ا ان وزارة الصحة أثبتت أن 
البيئ����ة البحرية في الكويت غير 
آمنة على اإلطاق وان األس����ماك 
مسرطنة وسامتها مشكوك فيها 
وان الكوليرا قادمة عبر مياه الشرب 
وان مياه الصرف الصحي الصادرة 
عن محطة مشرف والتي تسكب 
في البحر قد وصل����ت فعليا الى 
محطات مياه الشرب وان مسؤولي 
وزارة الكهرباء واملاء طلبوا زيادة 
الكلور للوقاية كلها مغلوطة وال 

متت للحقيقة بصلة.
وأشار إلى ان االدعاء بان الوثائق 
الصادرة عن وزارة الصحة تثبت 
ان ما يتم تصريفه في البحر من 
محطة مشرف هي مياه صرف غير 
معاجلة حتتوي على كميات هائلة 
من البكتريا والفطريات والديدان 
إلى أخطار  والڤيروسات وتؤدي 
صحية وان هيئة البيئة تواطأت مع 
شركة البترول الوطنية في تغييب 
املجتمع ع����ن حقيقة كارثة بقعة 
الزيت التي تسببت فيها الشركة 
الشهر املاضي ووصل حجم النفط 
املتس����رب 500 برميل نفطي كلها 
ادعاءات كاذبة وال تستند إلى أسس 

علمية.

ملوث����ات بيولوجية )بيولوجية 
بكتيريا أو ڤيروسات(.

 ولفت حي����در إلى أن »الهيئة 
العامة للبيئ����ة تؤكد أنها مازالت 
مس����تمرة في متابعة ما بدأته من 
إجراءات بخصوص الوضع البيئي 
الناجت عن محطة مش����رف وذلك 
بالتعاون مع اجلهات املعنية سواء 
معهد الكويت لألبحاث العلمية أو 
وزراة األش����غال العامة ومازالت 
اإلج����راءات االحترازية واخلاصة 
مبنع الصيد والسباحة في املناطق 
القريبة م����ن مخارج الصرف الى 
البيئة البحرية قائمة وحتى اللحظة 
بناء على التعميم الصادر منذ عام 
عن الهيئة العامة للبيئة واملنشور 

في الصحافة بهذا الشأن«.

وضع األسماك 

أوضح حيدر أن »وزارة الصحة 
وبلدية الكويت تؤكدان سامة املواد 
الغذائية خاصة األسماك حيث يتم 

ووزارة الكهرب����اء وامل����اء ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية والهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
السمكية وشركة البترول الوطنية 
تؤك����د ان كل ما ج����اء في املؤمتر 
الصحافي جلماعة اخلط األخضر 
هو عار عن الصحة جملة وتفصيا 
ويدخل ضمن حمات االستعراض 
اإلعامي التي ال تستند الى أي دليل 
علمي أو حقيقة ولكنها تعتمد على 
مجموعة من اإلشاعات املشبوهة 
واألخب����ار الكاذبة وتؤكد اجلهات 

املذكورة احلقائق التالية:

مياه الشرب

وأوضح حيدر أنه »بناء على 
نتائج حتليل مياه الشرب في كل 
من مختبرات الهيئة العامة للبيئة 
العلمية  الكويت لألبحاث  ومعهد 
ووزارة الكهرباء واملاء تؤكد اجلهات 
الثاثة على س����امة مياه الشرب 
وال وج����ود ألي ملوثات في املياه 

في ش���ركة البترول الوطنية قد 
الف���ور وحال ورود  قامت على 
باغ التسرب املشار إليه باتباع 
الروتينية املعتادة  اإلج���راءات 
ومن خال استنفار جلنة خطة 
الكويت ملكافحة التلوث البحري 
بالزيت والت���ي راقبت خطوات 
شركة البترول الوطنية وكيفية 
تعاملها مع احلادث باإلضافة الى 
عمليات تنظيف البحر والشواطئ 
والتي تتم بالتعاون مع ش���ركة 
متخصص���ة في التلوث النفطي 
وتشير جميع نتائج التحاليل التي 
جمعت خال وبعد احلادث والتي 
أرسلت الى مختبرات عاملية الى 
سامة املياه والتربة وان مستوى 
التلوث اقل م���ن املعدل املعتمد 

عامليا«.
وأش���ار حيدر إل���ى أنه »من 
خال ما سبق تؤكد الهيئة العامة 
للبيئة واجلهات الرسمية املعنية 
بجاهزيتها للتعامل مع األحداث 

 وأك����د حي����در ان »ما جاء من 
وقائع وادعاءات في بيان ما يسمى 
بجماعة اخلط األخضر هي ادعاءات 
غير صحيحة وعارية عن الصحة 
ف����ي محاولة للتكس����ب  وجاءت 
اإلعامي الرخيص على حس����اب 
أم����ن وأمان املواطن����ني واملقيمني 
الهل����ع واخلوف  ب����ث  ومحاولة 
فيهم في أهم مقومات احلياة من 
مشرب ومأكل ودون إدراك ما لهذه 
التصريحات الكاذبة من أثر بالغ 
على األمن االقتصادي واالجتماعي 
في الكوي����ت بل وامتداد هذا األثر 
أيضا إلى دول املنطقة وتؤكد أنها 
صدرت من أش����خاص ال ميلكون 
أي صفة وال يدركون ما يتحدثون 
عنه لفقدانهم اخلبرة والشهادات 
والتخصصات العلمية التي تؤهلهم 
أيضا إلبداء آرائهم بكل ما مت تداوله 

من خال بيانهم املغلوط«.
وش����دد على ان كا من الهيئة 
العام����ة للبيئ����ة ووزارة الصحة 

اخذ عينات من جميع األس����ماك 
وبصورة يومية لتحليلها وأكدت 
كل النتائج على س����امة األسماك 
وصاحتيها للتناول اآلدمي، كما 
أكدت نتائج الفحص املخبري خلو 
املياه والكائنات البحرية مثل )احملار 
� القواقع � الطمي( من اي ملوثات 
وهي أكثر الدالئل ميكن االستفادة 
منها ملؤشرات التلوث وانه ال يوجد 
ملثل هذا االدعاء بتأثير األس����ماك 

مبواد مسرطنة بتاتا«.

حادث التلوث بالنفط

إن����ه »بخصوص  وقال حيدر 
االتهام بتواطؤ الهيئة العامة للبيئة 
مع شركة البترول الوطنية بشان 
تفاصيل ح����ادث التلوث بالنفط 
فنقول لرئيس ما يسمى بجماعة 
اخلط األخضر ان ادعاءكم الكاذب 
في مخيلتكم فقط وان الهيئة العامة 
للبيئة بجهازه����ا الفني والعلمي 
وبالتع����اون الكامل مع املختصني 

سواء الداخلة حملطات التحلية أو 
الناجتة عنها الى املستهلك«، مبينا 
أن »حتاليل وزارة الكهرباء واملاء 
اخلاصة مبياه الش����رب املأخوذة 
قبل وبعد القيام بعمليات التحلية 
تؤكد ان املياه خالية من أي مواد 
مسرطنة أو ميكروبية«، موضحا 
القيام بفحص ومراقبة  أنه »يتم 
املياه املنتجة على مدار 24 ساعة 
من خال الفحص اليدوي وأجهزة 
الفح����ص األوتوماتيكية ولم يتم 
رصد أي ملوثات ناجتة عن مياه 
الصرف الصحي سواء كان ذلك في 
محطة تقطير الشعيبة أو محطات 
التقطير األخرى وكذلك في شبكة 
املي����اه العذب����ة وأن كميات حقن 
الكلورين في املياه العذبة لم يطرأ 
عليها أي تغيير وانها في معدالتها 
الطبيعية وان اجلهات الرقابية في 
الكهرباء  الدولة ممثلة في وزارة 
واملاء والهيئة العامة للبيئة ووزارة 
الصحة تؤكد خل����و املياه من أي 

من خال املختصني املؤهلني من 
أبناء هذا الوطن وتناشد املواطنني 
واملقيمني عدم االلتفات الى مثل 
الكاذبة والتي ال  هذه االدعاءات 

متت للحقيقة بصلة«.
ومن جانبه أك���د مدير إدارة 
الكيميائي���ة في وزارة  األعمال 
الكهرباء واملاء محمد القاف أن 
»جميع تقاري���ر وزارة الكهرباء 
واملاء تؤكد سامة مياه الشرب 
لاستخدام«، مبينا أنه »حتى مياه 
املعاجلة رباعيا ميكن ان تستخدم 
للشرب كونها خالية من البكتيريا 
وامللوثات ل���ذا يجب أن نطمئن 
اجلميع بأن مياه الشرب خالية 

من أي مشاكل«.

مناظرة تلفزيونية

وبدوره قال مدير إدارة البيئة 
الصناعي���ة محم���د العنزي إن 
»جماعة اخلط األخضر أساس���ا 
غير رسمية وال متلك األدلة على 
ادعاءتها وكل ما تبحث عنه هو 
مجرد اثارة وبلبلة«، متمنيا أن 
»تتم مناظ���رة تلفزيونية بيني 
وبني رئيس جماعة اخلط األخضر 
خالد الهاجري لدحض ادعاءاته 

الباطلة«.
ومن جهته أكد رئيس وردية 
مصفاة األحم���دي على أكبر أن 
النفطي األخير حدث  »التسرب 
العالية خاصة  الرطوبة  نتيجة 
ان هذا التسرب حدث في أحدث 
رصيف موجود بالعالم وعلى هذا 
األساس مت تشكيل جلنة إلعادة 
النظر ف���ي التصميم«، موضحا 
أن »اللجن���ة خرجت بتوصيات 
من ش���أنها أن تخفض نس���بة 
إلى  التسربات«، مشيرا  حوادث 
أن »الصيانة الدورية موجودة وما 
يتم من تسرب في قطاع نفطي يعد 
طبيعيا بل بالعكس نسبة حدوث 
التلوثات انخفضت بنسب كبيرة 

عما كانت عليه من قبل«.


