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08
أكد أن العينة التي أظهرت التلوث أخذت بعد العداد حيث تنتهي مسؤولية الوزارة 

اجلسار: مياه »الكهرباء« نظيفة وصاحلة لالستخدام اآلدمي
بداية من احملطات وحتى وصولها إلى عدادات املستهلكني

وعمل الصيانة الالزمة لها والتأكد 
من مدى صالحياتها باستمرار 
دائم، مشيرا الى ان الوزارة لديها 
خزانات مياه كبيرة تعمل على 

صيانتها بصفة مستمرة.
م���ن جانبه أك���د نائب مدير 
الفروانية  عام بلدية محافظتي 
واألحم���دي فيص���ل جمعة ان 
العين���ات التي جاء في نتائجها 
التل���وث املذك���ور مأخوذة بعد 
عدادات الوزارة، مش���يرا إلى ان 
من ضمن اختصاص���ات بلدية 
الكويت احملافظة على س���المة 
الصح���ة الغذائي���ة واتخاذ كل 
التدابي���ر الالزم���ة التي تضمن 
ذلك، مشيرا إلى ان البلدية قامت 
مؤخرا بجهود عديدة في فحص 
الغذاء للتأكد من سالمته، وفي 
الفترة األخيرة أثارت جلنة سالمة 
األغذية موضوع س���المة املياه 
واتخ���اذ كل التدابير للتأكد من 
جودة ونقاهة املياه التي تصل 

إلى املستهلكني.
انه مت���ت مخاطبة  وأضاف 
الس���ت به���ذا األمر  احملافظات 
وبالفع���ل مت اخذ من 50 إلى 60 
عينة م���ن بعد الع���داد وكانت 
أربع  النتائج ناجحة باستثناء 
عينات كان فيها مشاكل ومبجرد 
إع���ادة الفحص له���ذه العينات 
األربع تأكد من سالمة املياه فيها 
وبقيت عينة واحدة ما زلنا نتابع 
نتائجها، داعيا عموم املستهلكني 
التأكد من سالمة اخلزانات  الى 
التابعة  والفالت���ر والبايب���ات 
ملنشئته، مشيرا إلى ان البلدية 
تقوم بفحص العينات من منطلق 
حرص البلدية على سالمة األغذية 

واملياه بصفة دورية.
من ناحيته قال وكيل وزارة 
الكهرباء املساعد لشؤون التخطيط 
التدريب د.مشعان العتيبي انه في 
السنوات األخيرة متت إثارة جودة 
ونقاوة املياه في أكثر من مناسبة 
الوزارة تقوم بتوضيح  وكانت 
ه���ذه املواضيع املثارة والتأكيد 

على سالمة مياه الوزارة.
وأضاف ان الوزارة عقدت هذا 
املؤمتر حلرصها على توضيح 
احلقائق وعدم انتشار الشائعات 

بني أوساط الناس.
وقال ان لدينا مركز متخصصا 
لتنمي���ة املياه مكلف���ا مبراقبة 
ومتابعة جودة وس���المة املياه 
ويقوم بإصدار تقارير ش���هرية 
توضح جودة ونوعية املياه التي 

تقوم الوزارة بإنتاجها.
واشار إلى ان الوزارة ال تريد 
إلقاء املس���ؤولية عل���ى الفالتر 
واخلزانات الداخلية وإمنا تريد 
ان تتأك���د من ان املياه الواصلة 
لعموم املستهلكني مياه صاحلة 
للش���رب، موضح���ا ان هذا هو 
الوزارة  الذي تسير عليه  املبدأ 
»احلفاظ على صحة املس���تهلك 
أوال«، وأشار إلى ان التقرير الذي 
أصدره احد خبراء الصحة العاملية 
الذي زار الكويت أخيرا اثبت ان 
الكويت ممتازة وتضاهي  مياه 
املياه اجلوفية والسطحية نظرا 

ملصدرها من املياه املقطرة.
ال���وزارة بقيادييها  وأكد أن 
وموظفيها لن ترضى بأي قصور 
أو تلوث  الكهربائي  في اإلنتاج 
في اإلنتاج املائي، مش���ددا على 
ان���ه من واجب الوزارة ان تنقل 
افراد  املعلومة بوضوح جلميع 
الشعب الذين هم في النهاية ابناء 
واخوان لكل العاملني من الوزارة 
ويجب طمأنتهم بأن املياه التي 
يستخدمونها للشرب ال تشوبها 
اي من امللوثات ألن الوزارة تقوم 
بعملها عبر مركز متخصص وهو 
مركز تنمية مصادر املياه الذي 
يقوم على مدار الساعة مبراقبة 
ومتابعة جودة املياه والتأكد من 

سالمتها.
دارين العلي   ٭

»مياه الش���رب التي تنتجها 
وزارة الكهرباء واملاء نظيفة وذات 
جودة عالية وصاحلة لالستعمال 
اآلدمي وتتطاب���ق مع املقاييس 
واملواصفات العاملية من محطات 
التقطير إلى عداد املس���تهلك«، 
تأكيد ذلك جاء على لسان وكيل 
وزارة الكهرباء واملاء احمد اجلسار 
الذي عقد مؤمترا صحافيا صباح 
أمس ليش���دد على ان العينات 
املأخ���وذة من قب���ل البلدية في 
الفروانية والتي ظهرت  منطقة 
فيها نس���ب عالية م���ن التلوث 
قد أخذت من بعد العداد أي من 
الشبكة الداخلية للمنشأة والتي 
تخرج من ضمن نطاق مسؤولية 
الوزارة وتقع في مسؤولية مالك 
املنشأة، واشار إلى ان مسؤولية 
الوزارة عن جودة املياه تنتهي 
عند وصولها إلى عداد االستهالك، 
مطمئنا املواطنني واملقيمني إلى ان 
»الوزارة تنتج مياهها من محطات 
التقطير إلى املستهلك وعدادات 
الوزارة وفق القياسات العاملية 

املطلوبة«.
وأضاف ان الوزارة تقوم بعمل 
اختبارات يومية وشهرية دقيقة 
على عين���ات تؤخذ من مناطق 
التحلية  مختلف���ة ومحط���ات 
ومحطات اخللط واملزج ومراكز 
التوزيع واخلزان���ات واألبراج 
ومحطات التعبئة ونقاط أخرى 
في نهايات الش���بكة من مدارس 
ومساجد ومرافق حكومية وغيرها 
وإج���راء التحالي���ل الكيميائية 
والبكتيرية والبيولوجية، ويشمل 
ذلك حتليل عينات مياه من 115 
موقعا في الشبكة العامة وإجراء 
81 اختبارا لقياس نوعية املياه، 
حيث مت خالل شهر ابريل املاضي 
القيام بعدد 3024 حتليال كيميائيا 
و2074 فحص���ا بكتريولوجيا 

للمياه.
وأك���د اجلس���ار ان الوزارة 
تعاملت مع املوضوع املنش���ور 
بنفس اليوم والتاريخ، مبينا انه 
مت اخ���ذ نتائج عينات املياه من 
شبكة وزارة الكهرباء واملاء من 
منطقة خيطان خالألشهر يناير 
وفبراير ومارس وابريل ولم يظهر 
أي تلوث بكتيري أو كيميائي كما 
مت اخذ عينات أخرى بتاريخ 18 
و19 ماي���و ولم يظهر أي ارتفاع 
في قيم العناصر واملؤشرات عن 
مواصفات جودة مياه الشرب، 
مشيرا إلى ان تلك التقارير مدونة 
في كشوف الوزارة في حال مت 
طلبها من قب���ل منظمة الصحة 
العاملي���ة«، مش���ددا في حرص 
الوزارة على ان تكون جودة املياه 
عالية ووفق املعايير الدولية«.

الكويت  ان بلدي���ة  وأوضح 
سحبت عيناتها من بعد وصول 
مي���اه وزارة الكهرباء واملاء إلى 
املواقع املختلفة، مشيرا الى انه 
قد يعود س���بب تل���وث عينات 
املياه املفحوصة إلى عدم نظافة 
اخلزانات والفالتر داخل املباني، 
وعليه فان الوزارة تؤكد وتطمئن 
املستهلكني بان مياه الشرب في 
الشبكة العامة ذات جودة عالية 
وصاحل���ة لالس���تهالك اآلدمي 
ومطابقة ملعايير منظمة الصحة 
العاملية وان الوزارة حريصة اشد 
احلرص على سالمة املستهلكني 
مبا انها ال تدخر جهدا في مراقبة 

شبكة املياه.
إلى ان مس���ؤولية  واش���ار 
الوزارة في املياه تبدأ من إنتاجها 
وحتى وصولها إلى الشبكة أي 
قبل عدادات مياه املستهلكني، ومن 
ثم تنتقل مسؤولية متابعة املياه 
إلى صاحب املنشأة أو البناية، 
ناصح���ا أصحاب ه���ذه احملال 
والبنايات واملطاع���م وغيرهم 
من املستفيدين من مياه الوزارة 
مبتابعة جودة الشبكة الداخلية 
للمياه كوجود الفالتر واخلزانات 

جانب من املؤمتر الصحافي م. أحمد اجلسار يتوسط د.مشعان العتيبي وفيصل جمعة وم.طالل العنزي

جدول يظهر جودة مياه الشرب في عدد من املنشآت خالل الشهر اجلاري
.Sample No Date Location Exact Location Field Tests Bacteriological Analyses

 Residual
Chlorine mg/L

PH Time Plate Count
1ml Per

Coliforms
ml 100 Per

E.coli
ml 100 Per

22Uc U C 35.5
2462 2011/may/16 Al-Farwaniya Al-Emam Al-Nawawy Mosque 0.50 7.80 9:20 NIL NIL NIL NIL
2468 2011/may/16 Eqeala Filling Station 0.50 7.60 10:00 NIL NIL NIL NIL
2469 2011/may/16 Funtas Aneesa Grils School 0.35 7.60 10:30 NIL NIL NIL NIL
2470 2011/may/16 Mangaf Filling Station 0.55 7.60 10:45 NIL NIL NIL NIL
2471 2011/may/16 Sabahiya Abu Masoud Mosque 0.15 7.60 11:00 NIL NIL NIL NIL
2472 2011/may/16 Al-Qurain Baderia Al-Ateegi School 0.40 7.60 11:30 NIL NIL NIL NIL
2502 2011/may/17 Jebla Al-Sayer Qubly Mosque 0.50 7.50 8:00 NIL NIL NIL NIL
2503 2011/may/17 Murqab Al-Hamed Mosque 0.55 7.60 7:30 NIL NIL NIL NIL
2504 2011/may/17 Shuwaikh Khawla Girls' School 0.55 7.50 9:50 NIL NIL NIL NIL
2505 2011/may/17 Kaifan Muhamed Al-Rujaib School 0.65 7.60 6:50 NIL NIL NIL NIL
2506 2011/may/17 Dahya Abdalla Alsalem .Saquer Quraish K.G 0.60 7.50 9:30 NIL NIL NIL NIL
2507 2011/may/17 Khaldiya Al-Hashash Mosque 0.55 7.60 6:20 NIL NIL NIL NIL
2508 2011/may/17 Qurtoba Religious Institute 0.65 7.60 6:00 NIL NIL NIL NIL
2509 2011/may/17 Az-zour Filling Station 0.20 7.80 9:45 NIL NIL NIL NIL
2518 2011/may/17 Mina Abdulla 1 .Tower No ,12 D 0.60 7.60 10:50 NIL NIL NIL NIL
2519 2011/may/17 Mina Abdulla 2 .Tower No ,12 D 0.60 7.60 11:00 NIL NIL NIL NIL
2520 2011/may/17 UMM AL-Haiman Filling Station 0.55 7.60 11:45 NIL NIL NIL NIL
2521 2011/may/17 Fahaheel Khabab Ibn Al-Art Mosque 0.30 7.60 11:30 NIL NIL NIL NIL
2522 2011/may/17 Fahaheel Umm Hakeem Girls School 0.30 7.60 11:15 NIL NIL NIL NIL

التقرير الكيميائي ملراقبة جودة ونوعية مياه الشرب في منطقة خيطان خالل الفترة يناير ـ مايو 2011
50.60Filling stationKhaitan2011/4/18003
50.25AL-Sraia MosqueKhaitan South2011/1/279013
50.65Filling StationKhaitan2011/1/28020
50.55Emergency OfficeKhaitan2011/2/139024
50.75Filling stationKhaitan2011/7/38042
50.40Al-Sraia MosqueKhaitan South2011/3/209042
50.60Filling stationKhaitan2011/3/48058
50.65Filling stationKhaitan2011/2/58080

باستعراض نتائج حتليل نوعية املياه في منطقة خيطان من بداية شهر يناير ظهر أن املياه صاحلة متاما لالستهالك اآلدمي 
وعدم وجود تلوث بالبروميت كما هو واضح في اجلدول أعاله.
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مركز تنمية مصادر املياه - مراقبة نوعية مياه الشرب

املجموع الكلي للتحاليل النوعية
لعينات املياه شهريا = 5098 حتليال

املجموع الكلي للتحاليل النوعية
لعينة املياه الواحدة = 81 تتحليال

املركبات
العضوية
21 حتليال

العناصر 
النزر

23 حتليال

أنواع 
التحاليل

العناصر 
واملركبات 
الرئيسية 
28 حتليال

التحاليل
البكتيرلوجية
9 فحوصات

عدد
التحاليل 

شهريا

2074
فحص

بكتيريولوجي

3024
حتليل

كيميائي

متوسط العناصر واملؤشرات النوعية ملياه الشرب في شبكة وزارة الكهرباء واملاء
العناصر

مليغرام/ الليتر
املتوسط

مليغرام/ الليتر
القيم القصوى ملنظمة الصحة العاملية

مليغرام/ الليتر
الرقم الهيدروجيني 7.60 8

(mS/cm) التوصيلية الكهربائية 269.06
(T.D.S) مجموع املواد الصلبة الذائبة 129.35 1000

CaCO3 العسر الكلي ممثل بال 82.63
CaCO3 القلوية الكلية ممثلة بال 47.88

(CO3) الكربونيت 0.00
(HCO3) البايكروبونيت 58.30

الكلورايد 31.42 250
الكبريتات 32.08 250
الفلورايد 0.04 1.5
النيترات 0.45 50

الكالسيوم 25.22
املغنسيوم 4.59
الصوديوم 19.90 200
البوتاسيوم 1.26
البرومايد 0.01
الفوسفات 0.001
النتريت 0.01 3

(mg/l) الكربون العضوي الكلي 0.17
4 , 2 أحادي الفينول 0.50

رباعي كلورو ثالثي ميثايل فينول 0.50
4 , 2 ثنائي الفينول 0.50

4.6 أحادي ثنائي ثاني ميثايلفينول 0.50
بينتاكلوروفينول 0.50 9

الفينول 0.50
4 , 2 ثنائي ميثايل الفينول 0.50

2 كلوروفينول 0.50 0.1 � 10
2.4 ثنائي الكلوروفينول 0.50 0.3 � 40

2.4.6 ثالثي الكلوروفينول 0.22 200
البروميت 5 10
األملنيوم 8.27 200 � 100
الزرنيخ 5.00 10
البورون 23.45 500
الباريوم 2.13 700
الكادميوم 2 3
الكوبلت 3.63
الكروم 2 50
النحاس 84.76 1000
احلديد 25.73 300
الزئبق 0.5 6

املنجنيز 2 100
املوابيديوم 2 70

النيكل 12.87 70
الرصاص 2 10
األنتيمون 2 20
السلينيوم 5 10
القصدير 2

االسترونشيوم 212.52
الفانديوم 2
اخلارصني 22.54 3000

الفضة 2
الليثيوم 10
البريليوم 5
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