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استنفار لوقف تلوث المياه وانقطاع الكهرباء.. ونفوق األسماك في منطقة الزور وتهديد بقع الزيت يصل إلى الساحل

كارثة بيئية تضرب الكويت

تنظيف البيئة البحرية السيما 
شركة نفط الكويت.

النفطي احلالي  فالتسرب 
يعتبر من اكبر احلوادث البيئية 
الكارثيــة التي لم حتدث بعد 
الغزو العراقي، ومن املتوقع ان 
تؤدي الى تدمير أنظمة بيئية 
كاملة وتلحق باقتصاد الدولة 
خســائر فادحة ليس بسبب 
ثمن النفط املتسرب فقط بل 
بسبب موت كثير من الكائنات 
البحرية والطيور والثدييات 
التي تعيش في هذه البيئات.
ووفقا لالجراءات التي مت 
اتخاذهــا في موقــع الكارثة، 
فإن شركة نفط الكويت قامت 
بوضع مصدات مطاطية امام 
محطــة كهربــاء الــزور فقط 
للمحافظة على املياه الواصلة 

للمحطة.
وقالت مصــادر نفطية ان 
الشركات النفطية استخدمت 
مواد كيماوية لتشتيت البقعة 
الزيتية وذلك في عمق مياه ال 
يزيد على ١5 مترا الســتخدام 
املواد املشتتة، وفي كل األحوال 
ال يتم اســتخدام هــذه املواد 

بالقــرب مــن مآخذ امليــاه او 
مناطق الصيد املهمة.

ويتم اســتخدام قائمة من 
املــواد املشــتتة التي حتظى 
املنظمــة االقليمية  مبوافقــة 
البحريــة.  البيئــة  حلمايــة 
وتشــكل املواد املاصة اخليار 
املفضــل حول مآخذ املياه في 
حال فشــل عمليات االحتواء 
واالسترجاع، حسب املصادر.

وذكرت أن املوارد املتوافرة 
لعمليات التنظيف في البحر 
تشتمل على الكاشطات ومراكب 
خاصة للكاشطات واذرعة رش 
مركبــة علــى مراكــب ومواد 
مشتتة، وفي هذة احلالة يتم 
استخدام مراكب اجلر التابعة 
لشــركة نفط الكويت وهيئة 
املوانــئ الكويتيــة إليصــال 
املعدات واستخدام املشتتات.

كما قال مسؤولون التقتهم 
»األنباء« إن الكارثة قد تصل 
الى محطة كهربــاء الزور، ما 
سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء 
في مناطق متدها احملطة، رغم 
ان هناك اســتنفارا ملنع متدد 
البقعة. ويبدو أن هناك تكتما 

)هاني الشمري( فريق »األنباء« الذي جال في منطقة رأس الزور وكشف عن تلوث هائل للمياه ونفوق لالسماك جراء بقع الزيت كما تبدو في الصورة 

جولة لـ »األنباء« مبنطقة رأس الزور تكشف إهمااًل كبيرًا من كل مسؤولي قطاعات الدولة 
تكتم كبير على احلادثة البيئية.. والوزير يطمئن بأن مخزون املياه يكفي لثالثة أشهر!

خبراء يصنفون الكارثة بأنها األكبر منذ الغزو وتدمير متوقع للبيئة إذا لم تتحرك األجهزة

استهتار كبير من جميع اجهزة الدولة حيث رصدت »األنباء« في جولتها قاربا واحدا فقط للقطاع النفطي ملعاينة هذا التلوث الكبير 

على القضية بشكل مريب، حيث 
علمت »األنباء« من مصادرها 
في القطاع النفطي ان االستنفار 
بــدأ منذ أول من أمس ملتابعة 
التسرب من غرفة إدارة األزمات 
بالتنســيق مع الهيئة العامة 
للبيئة وخفر السواحل. وكان 
وزير النفــط ووزير الكهرباء 
واملاء عصــام املرزوق قال ان 
املخزون االستراتيجي للمياه 
يكفي لثالثة اشهر، في اشارة 
الــى ان هناك تهديــدا حقيقيا 
لتلــوث املياه. كما قال رئيس 
ومدير عام الهيئة العامة للبيئة 
الشــيخ عبداهلل األحمــد انه 
ستتم محاسبة املتجني على 
البيئة. وقال املتحدث الرسمي 
باســم القطاع النفطي الشيخ 
طالل اخلالد ان فريق طوارئ 
مــن القطاع النفطــي ووزارة 
الكهربــاء واملاء وبإســناد من 
وزارة الداخليــة يقــوم بعمل 
جوالت لتطويق وتأمني مناطق 
ومداخــل مياه البحر حملطتي 
الكهرباء واملاء، وجار ســحب 
كميات البقع النفطية القريبة 

من الساحل.

بهبهاني: خط أنابيب في اخلفجي.. سبب الكارثة
النفطــي  قــال اخلبيــر 
د.عبدالســميع بهبهانــي ان 
مصدر التسرب النفطي متت 
مالحظته منذ اســبوع عبر 
االقمــار االصطناعية وكان 
يوازي رأس اخلفجي، وتلك 
املنطقة مخصصة للمخازن 
النفطيــة وتــزداد بها كثافة 
الزيت مقابل الساحل، مشيرا 
الــى ان هنــاك خــط انابيب 
يغذي هذه املخازن قادما من 
حقل اخلفجي وحقل احلوت.
وأضــاف ان خط انابيب 
حقل احلوت مــن املفترض 
ان يكون منتهي تبديله وهو 
عبارة عن خط انبوبي ممتد 

علــى مســافة 5٠ كيلومترا 
وبسعة ١4 الى ٢8 انشا، الفتا 
الى ان هــذا االنبوب يعتبر 
القرار  قدميا ومتآكال، وكان 
ان يتم تبديله الى »ستينل 
ستيل« منذ 6 أشهر، مضيفا 
انه عندمــا مت فتح االنبوب 
القــدمي كان مخزنــا كميــة 
كبيــرة من النفــط ثم حدث 
التسرب النفطي املمتد على 

5٠ كيلومترا. 
وأوضح ان حركة التيار 
تــدل علــى ان النفط متركز 
على سواحل رأس اخلفجي، 
كما هو موضح على جوجل.
وقــال ان شــكل النفــط 

اخلارجي املســرب يبني انه 
ليــس زيتــا مشــتقا ولكنه 
»كرود« زيت ثقيل قادم من 
الى ان  »احلــوت«، مشــيرا 
طريقة السيطرة عليه سهلة 
نظرا للتكنولوجيا املتقدمة، 
عبر الشفط او من ممكن ضخ 
كميــة كبيرة مــن البكتيريا 
واالنزمي الذي يــأكل الزيت 
ومينعــه مــن العثــور على 
الشــعب املرجانية التي من 
املمكن ان يتم تدميرها، الفتا 
الــى ان الدولة من املفترض 
التكنولوجيــا  لديهــا تلــك 
املتطورة خاصة بعد تكرار 
العديد من عمليات التسريب.

د.عبدالسميع بهبهاني

التسرب يعادل 35 ألف برميل نفط
النفطــي  ذكــر اخلبــر 
عبداحلميــد العوضي ان 
حادثة تسرب النفط بالقرب 
من ساحل الزور يتضح من 
خالل الصور والڤيديوهات 
ان النفط املتسرب هو نفط 
حديث Fresh وتغير اجتاه 
الريح دفــع بهذه الكميات 
املتسربة نحو املياه احمللية 
للكويت، ومعلوم ان الهيئة 
العامة للبيئة ترأس اخلطة 
الوطنية ملكافحة التسرب 
النفطــي، وقــد قســمت 
الكويــت الى ثالث مناطق 
الشمالية ووسطى  اجلهة 
وجنوبية، ومعلوم ايضا 

ان شركة شيفرون اوقفت 
عملياتهــا منذ مــا يقارب 

السنتني.
هــذا، وقــدرت بعــض 
املصادر ان حجم التسريب 
يعــادل ٣5 الف برميل من 
النفــط غيــر املعــروف، 
وهذا يذكر بحادثة سفينة 
اكســون فالديز عام ١989 
حيث تســرب منهــا نحو 
٢5٠ الــف برميل وغرمت 
حكومــة الواليات املتحدة 
شــركة اكســون نحــو 4 
مليــارات دوالر لتلــوث 
شــواطئ البحر واالضرار 
البحريــة، هــل  باحليــاة 

نرى في الكويت محاسبة 
للمتسبب؟ 

وأضاف: حسب القوانني 
واملعاهــدات يتوجب على 
املتسبب االبالغ عن حادثة 
التســرب والقيــام بكل ما 
ميكنه من احتياطات ملنع 
او تقليل التلوث البحري.

عبداحلميد العوضي

فريق العمل:
أحمد مغربي - آالء خليفة -

  ثامر السليم - عاطف رمضان - 
تصوير: هاني الشمري

رائحة »الكاز« في كل مكان، 
نفوق اســماك على الشاطئ، 
بقع زيتية »ســوداء« تنتشر 
على مســاحات شاســعة من 
البحر، تلك الشواهد التي رأتها 
»األنباء« في جولتها للمنطقة 
البحرية املالصقة لرأس الزور 
جنوبي البالد والتي ضربتها 
كارثة التلــوث النفطي أمس 

االول.
خــالل اجلولــة مت رصــد 
اآلثــار البيئيــة التي ضربت 
امليــاه والشــواطئ وأحلقــت 
اضرارا كبيرة مبحطات حتلية 
املياه ووصــول بعض املواد 
الكيميائية الناجتة من النفط 
إلى مياه الشرب وإلى انخفاض 
إنتاجيــة صيــد  كبيــر فــي 
األسماك، تلك الكارثة الكبرى 
لم حترك ســاكنا من شركات 
القطاع النفطي املسؤولة عن 
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نفوق األسماك على سواحل منطقة رأس الزور كما بدا أمس في جولة »األنباء« على املنطقة ويبدو في االطار بقع الزيت على األسماك النافق

ننسق مع جهات الدولة كلها لمكافحة البقعة

»الكهرباء«: نعمل على مدار الساعة ملنع متدد التسرب
فــي تعليقه على الكارثة 
أكد الوكيل املساعد لشؤون 
محطــات القــوى وتقطيــر 
املياه فــؤاد العون أن وزارة 
الكهربــاء واملــاء اتخذت كل 
اإلجراءات الكفيلة باحملافظة 
على استمرار انتاج الكهرباء 
واملــاء من منطقة الزور كما 
ونوعا وحســب املواصفات 
العامليــة بالنســبة للميــاه 
وذلك من خالل إدارة األعمال 
الكيماوية التــي تعمل على 
مــدار الســاعة. وأضاف انه 
مازالــت حتى هــذه اللحظة 
متابعة التحاليل تؤخذ أوال 
بأول لضمان جودة املياه كما 
عودتها وزارة الكهرباء واملاء 

جلمهور املستهلكني.
وقــال إن محطــة الزور 
تلقــت اخبــار وجــود بقعة 
زيــت قريبــة منهــا وعلــى 
الفور رفعــت األمر للوزارة 
التي قامت بدورها باالتصال 
والتنسيق مع جهات الدولة 
املختلفة واملعنية بهذا الشأن 
للتصدي للبقعة ومكافحتها 
بالوسائل املتاحة، وقد قامت 
شــركات النفط فــي جنوب 
الكويــت بتركيــب حواجز 
طافيــة ومعــدات امتصاص 
على مداخــل محطتي الزور 
التي  اجلنوبية والشــمالية 
اكتملت اعمال التركيب فجر 

امس. 

فؤاد العون 

فحص عينات للمياه امللوثة 

تركيب حواجز 
طافية على 

مداخل محطتي 
الزور اجلنوبية 

والشمالية

وتابــع قائــال: تشــكلت 
غرفــة عمليات فــي القطاع 
النفطي وعملها مســتمر ٢4 
ساعة بعضوية كل اجلهات 
املعنيــة بالدولــة مثلها من 
ادارات وزارة الكهرباء واملاء.

وأفــاد العون بأنــه تتم 
البقعــة واحلــد  محاصــرة 
من انتقالها ثــم العمل على 
امتصاصهــا بواســطة مواد 
خاصــة ترمــى فــي البحــر 

ومتتص الزيت من املاء.

»الخط األخضر« وجدت بقعاً نفطية كبيرة وسجلت بالغاً لدى شرطة البيئة

علي خريبط: التأخير يعّمق األزمة
 بسبب حالة األمواج والرياح

أكد اخلبير البيئي د.علي 
خريبــط ان جماعــة اخلــط 
األخضر سجلت بالغا رسميا 
لدى شرطة البيئة في )وزارة 
الداخلية( عن وجود بقعة زيت 
نفطيــة بالقــرب مــن منطقة 
الزور الســاحلية، مشيرا الى 
انه من حتليل الصور اجلوية 
واألرضية لهذه املنطقة يتبني 
وجــود بقــع نفطيــة كبيرة 
بالقرب من منطقة الزور ذات 

الطابع الصناعي. 
وأضــاف د.خربيــط فــي 
تصريــح خاص لـــ »األنباء« 
ان االمتــداد هو من الســاحل 
للبحر وليس العكس، مبعنى 
احتمال حدوث انسكاب بالقرب 
من املنطقة البحرية، الفتا الى 
انه متت مالحظة ان هذه البقع 
النفطية متت محاصرتها عن 
طريق وسائل ومعدات خاصة 

لضمان عدم حدوث انتشــار 
لها بالقرب من بعض املناطق 
احليويــة واملهمــة للدولــة 

واملجتمع.
وأشار الى انه من املفترض 
ان يعقب هذه احملاصرة كشط 
وشــفط لهذه البقع النفطية 
)لكون النفط أقــل كثافة من 
مــاء البحر فيطفح( بأســرع 
وقت حتى ال تشتتها األمواج 
والرياح إلى بقع أخرى ومتتد 
بالتالي إلى مناطق أخرى ومنها 
للمناطق الســاحلية القريبة 
البحرية،  الترســبات  فتضر 
وكائنات املد واجلزر، ألنه خالل 
أقل من ١٠ دقائق من انسكاب 
البقعة النفطية فإنها متتد على 
قطــر 5٠ مترا وأكثــر، وعدم 
محاصرتها وكشطها بسرعة 
يخلــق مشــاكل بيئية كبيرة 
للبيئــة البحريــة املتضررة. 

وتابــع قائال انه لــدى الهيئة 
العامة للبيئة وباالشتراك مع 
القطاع النفطي خطة طوارئ 
للتعامل مــع هكذا حاالت من 
النفطيــة وقت  االنســكابات 
حدوثها ومت تطبيقها، مشيرا 
الى ان هناك متابعة مستمرة 
من قبل وزير  الكهرباء واملاء 
عصام املرزوق واملســؤولني 
فيها لضمان ان مياه الشــرب 
لن تتضــرر ولن يتضرر من 

يشربها.
وبــني ان هــذه املنطقــة 
البحرية وبسبب حساسيتها 
األمنيــة هي منطقــة ممنوع 
التواجد والصيــد فيها، فلن 
يتضــرر املســتهلك. ويبقى 
تقييم الوضع البيئي ملعرفة 
األسباب واألضرار ومحاسبة 
الفاعــل هــو املوضــوع املهم 

واحلساس.

د.علي خريبط

طالب بتفعيل القانون البيئي الدولي

الغضبان: احملاسبة ضرورة لوقف مثل تلك الكوارث
أكد مديــر مركز أبحاث 
البيئــة والعلوم احلياتية 
في معهد الكويت لألبحاث 
د.عبدالنبــي  العلمـــــية 
الغضبان، ان املعهد يقوم 
بالبحث والتطوير ويساعد 
على استقصاء املصدر بعد 
العينات  احلصــول علــى 
وفحصها، مما قد يســاعد 
في حتديد مصــدره، الفتا 
الى ان املعهــد أخذ عينات 
بالتعاون مع وزارة الكهرباء 
وسيقوم بتحليلها. وأشار 

الغضبان في تصريح خاص 
لـ »األنباء«، الى ان الفريق 
املشــرف على عملية إزالة 
بقــع الزيــت قــام بجهود 
جبــارة حقيقة في متابعة 
هذا احلــدث أوال بأول في 
ظل األجواء اجلوية الصعبة 
عبر حتليقه وأخذ عينات  
ثم فحصها، الفتا الى ان مثل 
تلك احلوادث يجب أال متر 
مرور الكرام دون محاسبة 
ودون تفعيل القانون البيئي 

الدولي.

ولفت إلــى ان مثل تلك 
الزيوت وغيرها تؤثر بشكل 
مباشر على البيئة البحرية 
اذا لم يتم تدارك هذه األمور 
ســريعا، وضمانــــة عدم 
تكــــرار مثل تلــك األمور 
التــــــي تضــــر بالبيئــة 
عمومــا وبالبيئة البحرية 
علــى وجــه اخلصــوص، 
مثمنــــا دور القائمــني من 
جميـــــع اجلهـــــات فــي 
احتواء بقعـــة الزيت وإنهاء 

األزمة.
د.عبدالنبي الغضبان

»هيئة البيئة«: تنسيق مع منظمات دولية
أكــد نائــب مديــر الهيئة 
العامــة للبيئــة للشــؤون 
الرقابية د.محمد األحمد أنه 
مت العمل على مسح املنطقة 
اجلنوبيــة جويــا لتحديــد 
انتشــار بقعة الزيت ومدى 
وجود تدفقــات جديدة لها، 
وتبني حتى اآلن عدم وجود 
أي تدفقــات جديــدة وثبات 
الكميات يوم امس، والهيئة 
العامــة للبيئة تقــوم حاليا 
بالتنســيق مــع منظمــات 
دولية لدراسة صور األقمار 
االصطناعيــة لتحديد أدق، 
وأوضــح مدى انتشــار هذه 
الكميــات واحتمالية وجود 

كميــات إضافية مــن عدمه، 
التعامــل  وذلــك لتســهيل 
والتعاطــي مــع البقعــة في 
املكافحــة اجلاريــة  أعمــال 
حاليا. وأضاف د.األحمد في 
تصريح خاص لـ »األنباء« انه 
التزال جهود القطاع النفطي 
وباألخص شركة نفط الكويت 
وشــركة البتــرول الوطنية 
الكويتية جارية للتنسيق مع 
عدد من وزارات ومؤسسات 
الدولة للحد من تأثيرات هذه 
البقع على محطة الزور والتي 
تعــد أولوية مطلقة للجهود 
املبذولة حاليــا، إضافة الى 
القيام بأعمال املكافحة وإزالة 

هذه الكميات املنتشرة، حيث 
تواجه فــرق العمل املكافحة 
من يــوم امس ظروفا جوية 
غير مساعدة، وتتم محاولة 
التغلــب علــى ذلــك وإجناز 
العمل بحســب مــا تقتضيه 
املصلحة العامة. وتابع قائال: 
انه مت جمع عدد من العينات 
من قبل الهيئة العامة للبيئة 
لتحليلها في أحد املختبرات 
الدوليــة املعتمدة  العامليــة 
لتحديد مصدر هذه الزيوت 
وبالتالي التعامل معها وفق 
متطلبات قانون حماية البيئة 
الرابع من  الباب  وبالتحديد 

القانون في الشأن البيئي.

د.محمد األحمد 

القطاع النفطي: ال نعرف السبب واملسبب!
فــي تصريحــات نفطية 
على الكارثة البيئية، صرح 
املتحدث الرسمي باسم القطاع 
النفطي الشيخ طالل اخلالد 
فــي بيان صحافي حول آخر 
التطورات ومستجدات البقع 
النفطية املتواجدة في جنوب 
املياه اإلقليمية للكويت بأنه 
مازال العمل جاريا في التعامل 
مــع البقع النفطيــة من قبل 
فرق الطوارئ التابعة لشركة 
نفط الكويت وشركة البترول 
الوطنية الكويتية وبالتنسيق 

مع الشــركة الكويتية لنفط 
اخلليج وشــركة الصناعات 
البترولية املتكاملة والشركة 
الكويتية واجلهات احلكومية 
)وزارة الكهرباء واملاء والهيئة 

العامة للبيئة(.
وأكــد اخلالــد انــه يتــم 
تسخير كل املواد املتاحة وبذل 
كافة اجلهــود ملعاجلة البقع 
ومكافحتها، واجلدير بالذكر 
ان شركة شــيفرون العربية 
السعودية تقوم بتقدمي الدعم 

واملساندة لفرق الطوارئ.

كما مت اســتدعاء منظمة 
االستجابة للتسربات النفطية 
)OSRL( لتقدمي االستشارات 
واملساهمة في وضع اخلطط 
للتعامل مــع البقع النفطية. 
ويقــوم فريق الطــوارئ من 
ووزارة  النفطــي  القطــاع 
الكهرباء واملاء وبإســناد من 
وزارة الداخلية يعمل جوالت 
استطالع جوية دورية ملتابعة 
وتقييم حالة البقع النفطية. 
حيــث يتــم التركيــز حاليا 
على تطويق وتأمني مناطق 

ومداخل مياه البحر حملطتي 
الزور الشمالية واجلنوبية، 
وســيتم تنظيف الشــواطئ 
بعد تأمــني محطــات وزارة 
الكهرباء واملاء والتأكد من عدم 
وجود كميات اخرى من البقع 
النفطية في البحر، باإلضافة 
الى انه جار ســحب وشــفط 
كميات البقع النفطية املتجمعة 
والقريبة من الساحل، وال يزال 
التنســيق جاريا مع اجلهات 
املعنيــة ملعرفــة مصدر تلك 

البقع النفطية.

»املهندسني« : قلقون النتهاك بيئتنا البحرية
دعت جمعية املهندســن الى اإلسراع في 
احلد من اآلثار املترتبة على التسرب النفطي 
الذي شــهدته املياه اإلقليمية الكويتية خالل 
اليومن املاضين، الفتة الى ضرورة الوقوف 
على مسببي هذا التسرب واتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة وفقا لقانون البيئــة اجلديد. ودعا 
رئيس اجلمعية م.فيصــل العتل الى تعاون 
القطاع النفطي والهيئة العامة للبيئة ووزارة 

الكهرباء واملاء للحد مــن اآلثار املترتبة على 
هذا التســرب ومعاجلته. وقال العتل: نتابع 
هذه اجلهود ونعرب عن قلقنا النتهاك بيئتنا 
البحرية وتلويث مياهنا اإلقليمية، ما يدعونا 
الى ضرورة املسارعة في كشف املتسببن في 
هذا التسرب وحتديد مصدره ورفع األمر إلى 
العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق  النيابة 

م.فيصل العتلاملتسبب في هذا التسرب.


