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فريق »األنباء«

ال تزال أزمة التسرب النفطي الذي 
تشــهده منطقة رأس الزور في جنوب 
البالد، تأخــذ أبعادا خطيرة، وذلك في 
أعقاب متدد التســرب النفطي ليغطي 
مســاحات كبيــرة من البحــر، وهو ما 
سينعكس ســلبا على البيئة البحرية 
والشواطئ، ما سيفاقم من حجم الكارثة 
البيئية ويدمر جمال البيئة الساحلية 
والشــاطئية ومن يعيش عليها، ما لم 
تتحرك أجهزة الدولة املختلفة في وقف 
التســرب النفطــي واملعاجلــة البيئية 

الصحيحة لكميات النفط املتسربة.
وال يــزال اجلميــع يتنصــل مــن 
مســؤولياته عــن »الكارثــة البيئية«، 
حيث أكدت عمليات اخلفجي املشتركة 
في بيان نشر مساء أمس األول سالمة 
مرافقها وخلوها من أي تسرب نفطي، 
وذلــك على الرغم من تناقل األنباء عن 
أن سبب الترسب من خط انابيب قدمي 
في عمليات اخلفجي املشــتركة او من 
إحدى ناقالت النفط في الشمال الشرقي 

من اخلليج العربي.
وقال خبراء نفطيون لـ »األنباء«: ان 
منطقة اخلليج العربي لم تنج بدورها 
من هذا النوع من الكوارث البيئية على 
مر التاريخ، وال سيما أن املنطقة تعتبر 
مــن أحد املصدرين الرئيســيني للنفط 

في العالم.
وبحسب دراسة حديثة أجريت بناء 
على طلــب الدول األعضــاء في مكتب 
»اليونسكو« اإلقليمي في دول اخلليج 
العربي، تقع ٧5% من حوادث التسرب 
النفطي فــي العالم في ميــاه اخلليج، 
وهــو ما ينذر بكارثــة ينبغى التركيز 
عليها واالســتعداد لها مســتقبال للحد 
مــن اضراراهــا، وذكــروا ان تكاليــف 
التسربات النفطية باهظة الثمن. وفي 
الوقت الذي أكد فيه املسؤولون ضرورة 
حماية املجاري املائية ومحطات الطاقة 
ومرافق املياه اوال ثم تنظيف الشواطئ 
احمليطة بها، أكدت فيه السعودية أنها 
وضعــت خطة عمــل طارئــة ملعاجلة 
التسرب كما تقوم حاليا بعمليات مسح 
جوي للمنطقة. وأكدوا أن ارتفاع درجات 

احلرارة في الكويت ساهم في تخفيف 
اآلثار الســيئة نتيجة تبخر كميات من 
النفط املتسرب في املياه، ولكنهم شددوا 
على حاجة شــركات النفط والغاز إلى 
زيادة استثماراتها في مجال حماية البيئة 
البحرية. ونظرا لكون النفط أقل كثافة 
من املاء، فإنه يطفو مكونا طبقة عازلة 
بني املــاء والهواء اجلوي متنع التبادل 
الغــازي، فال يحدث ذوبان لألكســجني 
في املياه، ما يؤثر على حياة الكائنات 
احلية، نظرا لعدم حدوث عمليات التمثيل 
الضوئي التي تعتبر املصدر الرئيسي 
لألكسجني والتنقية الذاتية للماء، فيموت 

كثير من الكائنات البحرية.
وميكن أيضــا أن تتجمع أجزاء من 
النفط على شكل كرات صغيرة سوداء 
تعوق حركة الزوارق وعمليات الصيد 
بالشباك، وهو ما يؤثر على قطاع صيد 
األسماك، كما أن املركبات النفطية األكثر 
ثباتا تنتقل عن طريق السلسلة الغذائية 
وتختزن فــي أكباد ودهون احليوانات 
البحريــة، وهذه لها آثار ســيئة بعيدة 
املدى تظهر على اإلنسان بعد سنوات.
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كميات هائلة من بقع الزيت الطافية على املياه 
أضرار جسيمة بالبيئة البحرية من التسرب النفطي

املرزوق: هذه إجراءاتنا للسيطرة 
على التسرب النفطي

اخلالد: إزالة اجلزء األكبر من البقع النفطية الرئيسية

قال وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء م.عصام 
املــرزوق انــه فــور رصــد 
بقعة الزيت في منطقة رأس 
الزور مت تشــكيل فرق من 
الكهرباء  الشركات ووزارة 
واملاء والهيئة العامة للبيئة 
لوضع خطة للتعامل مع هذه 
البقعة، حيث كانت األولوية 
حماية محطة الزور ومآخذ 
املياه وضمان وصول املياه 

نظيفة للمحطة.
وقــال املــرزوق انــه مت 
تشــكيل غرفة عمليات في 
الــزور منذ اكتشــاف بقعة 
الزيت ومت اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات هي كالتالي: 

- مت حتديد األعمال املطلوبة 
مــن كل شــركة بالقطــاع 
النفطــي ووزارة الكهربــاء 
واملاء والهيئة العامة للبيئة.
- مت توريد املواد املطلوبة 
البحريــة على  والــزوارق 

الفور.
- األعمــال علــى مــدار ٢4 

ساعة.
- متت حماية محطة الزور 

من التلوث.
- مت أخــذ العينــات منــذ 
الســاعات األولــى لتحديد 

املسؤولية.
- مت التواصــل مــع وزارة 
الداخليــة لتأمــني طلعات 
جوية بأوقات مختلفة لرصد 

حترك بقع الزيت.
- مت التواصل مع املنظمات 

العاملية حلماية البيئة.
اعــداد تصريحــات  - مت 
للمســؤولني مــن مختلف 
القطاعــات للتواصــل مــع 
اإلعالم للكشف عن الوضع 
الراهن واخلطوات التي يتم 
العمل بها على مدار الساعة.

وذكر املرزوق انه مت حتديد 
أولويــات مكافحــة البقعة 

كالتالي:
١- تأمني محطة الزور

٢- تأمني املنشآت في مصفاة 
الزور اجلديدة

الشــواطئ  تنظيــف   -3
املتأثرة بالزيت.

طالب القطاع النفطي املواطنني واملقيمني بعدم االقتراب 
من األماكن احملظورة حفاظا على سالمتهم، حيث مت البدء 
بالعمل على تطويق املناطق الساحلية وتنظيف الشواطئ 
العامة بعد التأكد من خلو املنطقة من أي كميات اخرى 
للبقع النفطية في البحر 
من خالل عمل اجلوالت 
االســتطالعية اجلويــة 
والبحرية للفريق بصورة 

دورية.
وقال املتحدث الرسمي 
النفطي  القطــاع  باســم 
الشــيخ طــالل اخلالــد 
انــه مت أخذ العينات من 
البقع النفطية وإرسالها 
للمختبــرات لتحليلهــا 
ومعرفة مصدر تلك البقع 

وبانتظار النتائج.
وقال انــه متت إزالة 
اجلزء األكبر من البقع النفطية الرئيســية، وذلك بعد 
التأكد من تأمني املرافق احليوية ملنطقة الزور واملناطق 
املجاورة لها، وتســتمر جهود فرق الطــوارئ التابعة 
للقطاع النفطي وبالتنســيق مع وزارة الكهرباء واملاء 
في تتبع واحتواء األجــزاء املتبقية من البقع النفطية 
حسب األولويات واخلطط ونتائج التقييم املوضوعة 
من قبل فريق الطوارئ واملنظمة العاملية لالســتجابة 

.)OSRL( للتسربات النفطية

جمع العينات الالزمة من الزيوت لتحديد المصدر الرئيسي للتسرب

استغربت عدم عقد اجتماع للمجلس األعلى للبيئة

محافظ األحمدي: فرق عمل لوضع خطة للتعامل مع البقعة

اخلط األخضر: كيف داهمت بقعة الزيت محطات حتلية 
املياه دون أن تكتشفها األجهزة البيئية احلكومية؟

حملت جماعة اخلط األخضر 
البيئيــة احلكومة املســؤولية 
الكاملــة جتــاه التلــوث الذي 
تســببت فيه بقعة الزيت التي 
تلوث املنطقة اجلنوبية من البالد 
محذرة من خطورة االعتماد على 
غيــر املتخصصــني ومنعدمي 
اخلبرة في إدارة الشؤون البيئية 

في البالد.
وأكدت »اخلط األخضر« أن 
البــالد لم تكد تخرج من كارثة 
نفوق االسماك في جون الكويت 
والتي أثبتت الفشــل احلكومي 
الذريــع في حماية البيئة حتى 
دخلت البــالد مجددا في كارثة 
بيئية تضرب البيئة البحرية في 

موقع آخر جنوب البالد.
وجــددت اخلــط األخضــر 
دعوتها للنائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
رئيس املجلــس االعلى للبيئة 
الشــيخ صباح اخلالد باحلزم 

مــع اجلهات البيئية احلكومية 
نتيجة فشلها في إحكام الرقابة 
البيئية االستباقية على البيئة 
البحريــة وفشــل أجهزتها في 
حتذيــر االجهــزة احلكوميــة 
بقرب وصول بقعة الزيت التي 
تفيــد املصادر بأنهــا قادمة من 
خارج البالد حيث داهمت البقعة 
محطات حتلية املياه وأصبحت 
تهدد املصدر الوحيد ملياه الشرب 
في البالد مســتغربة عدم عقد 
املجلس االعلى للبيئة جلســة 
طارئة لبحث الكارثة في ساعاتها 

األولى.
وأكدت أنه رغم البالغ البيئي 
الوارد من دوريات خفر السواحل 
إال أنه لم يتم االعالن عن الكارثة 
إال بعد أن كشــف عنها ناشطو 
اخلــط االخضــر حيــث توجد 
شبهات تدور حول إحدى اجلهات 
البيئية بأنها كانت تتكتم على 
الكارثة رغم خطورتها الشديدة 

على البيئة البحرية وانعكاسات 
ذلك على صحة مجتمع.

واعلنــت اخلــط االخضــر 
أنهــا ترصد جميــع التحركات 
احلكومية جتاه مالحقة املتسبب 
بالكارثة سواء كان املصدر محليا 
أو مــن دول اجلــوار وفي حال 
تقاعس احلكومــة عن مالحقة 
املتسبب بالكارثة فستتم مالحقة 
املســؤولني البيئيني في البالد 
وفق القوانني احمللية واالتفاقيات 
الدولية ولن يتم السماح مبزيد 
مــن التقاعــس احلكومي جتاه 
الكــوارث البيئية التي تضرب 

البالد من آن آلخر.
وأكــدت أن الدور الذي بذله 
وزيــر النفــط وزيــر الكهرباء 
واملاء م.عصام املزروق في إدارة 
ومتابعة مسرح العمليات منذ 
بداية الكارثة وتواجده بالقرب 
من موقع بقعــة الزيت وبقائه 
في محطات حتلية املياه لفترات 

متأخرة من الليل وتوجيهه لفرق 
الطواريء التابعة للقطاع النفطي 
باإلضافة إلى شفافيته ومهنيته 
في التعامل مع ناشطي جماعة 
اخلط األخضر البيئية ووضعهم 
أوال بــأول بآخــر التطــورات 
يستحق االشادة ودعوة احلكومة 
لتكليفه بإدارة أي أزمات بيئية 
مستقبلية قد تتعرض لها البالد 
ملا ميتلكه من قدرة في التعامل مع 
االزمات والكوارث كانت واضحة 
خالل إدارته لكارثة بقعة الزيت 
وحتركه السريع حلماية محطات 

حتلية املياه.
باإلمــكان  انــه  واضافــت 
وبسهولة التعرف على املتسبب 
بكارثة بقعة الزيت عبر االستفادة 
من منظومة الرصد عبر االقمار 
االصطناعية التابعة للمنظمة 
االقليمية حلماية البيئة البحرية 
التي ترصد من خاللها املنظمة 

كافة أجزاء مياه اخلليج.

اكد محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالــد متابعتــه لكافة 
اجلهــود احلثيثة املبذولة من 
اجلهات املعنية الحتواء ازمة 
التســرب النفطــي فــي املياه 
االقليمية باملنطقة اجلنوبية، 
مشــيرا الــى جمــع اجلهــات 
املختصة وفي مقدمتها شركة 
نفط الكويت وشركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة للعينات 
الالزمــة من الزيــوت لتحديد 
املصدر الرئيسي لهذا التسرب 
خاصة انــه حتــى االن مازال 

مجهوال.
وثمن اخلالد التحرك العاجل 
للسيطرة على التسرب النفطي 
مــن قبــل مســؤولي القطــاع 

الكهربــاء  ووزارة  النفطــي 
واملاء والهيئــة العامة للبيئة 
وكافــة اجلهــات ذات الصلــة 
بهــدف منع وصول التســرب 
الى محطة الــزور اجلنوبية، 
حرصا على ســالمة مدخالت 
ومخرجــات احملطــة وحماية 
لصحــة املواطنــني واملقيمني، 
مشــيرا الى تشكيل فرق عمل 
لوضع خطة للتعامل مع هذه 
البقعة، والسيطرة على جميع 
املداخل التي ميكن ان يتسرب 

منها الزيت إلى احملطة.
ولفت الى التعاون والتنسيق 
املستمر بني احملافظة وشركات 
القطاع النفطي خصوصا شركة 
نفط الكويت وشركة البترول 

اللتــني  الكويتيــة  الوطنيــة 
تقومان بجهود استثنائية في 
هذه االزمة، وتكللت جهودهما 
بالنجاح في محاصرة البقعة 
النفطيــة ومنــع وصولها الى 
محطة الزور اجلنوبية لتحلية 
املياه، مؤكدا ان االدارات العاملة 
مبحافظة االحمدي لن تتوانى 
في دعــم كافة اجلهود الرامية 
الى احلفاظ على امن وسالمة 

املجتمع.
االمــن  اخلالــد  ومتنــى 
والســالمة جلميــع املواطنني 
واملقيمــني فــي الكويت بوجه 
عــام، مشــددا علــى ان صحة 
وسالمة االهالي تأتي في مقدمة 

االهتمامات واالولويات.

 الشيخ فواز اخلالد

لليوم الثالث على التوالي.. بقع الزيت تنتشر في المنطقة وتمثل خطراً على الحياة البحرية والبيئية

أزمة التسرب النفطي تتمدد.. 
وتهدد مياه الشرب

م.عصام املرزوق

السعودية تضع خطة عمل طارئة ملعاجلة التسرب ومسح جوي للمنطقة البحث ال يزال جاريًا عن سبب التلوث والكل »يتنصل« من املسؤولية

الشيخ طالل اخلالد

)هاني الشمري( اسماك وكائنات بحرية تأثرت بالتسرب النفطي  


