
اكد عضو اللجنة البيئية فــــي املجلس البلدي د.فاضل صفر لـ 

«األنباء» ان املســــؤول عن هذه املرادم هو الهيئة العامة للصناعة 

وليس البلدية ملقيا باللوم على الهيئة التي قصرت في ايجاد احللول 

للتخلص من هذه املشكلة واشار الى قرار املجلس البلدي بالطلب من 

الهيئة اغالق املردم واعطاء مهلة زمنية لذلك مت تقدمي طلب مبواقع 

بعيدة عن املناطق السكنية حيث يعتبر ردم اي نفايات سائلة في 

هذا املردم مخالفا للقرار، مشيرا الى ان البلدية بانتظار الهيئة العامة 

للصناعة لتنفيذ القــــرار والرجوع الى املجلس البلدي لتخصيص 

مواقع اخرى وتنفيذ اشــــترطات البلديــــة فيما خص وضع عوازل 

لعدم تسرب املياه الســــائلة خارج املردم وانشاء املصانع كمرحلة 

الحقة ملعاجلة هذه النفايــــات، الفتا الى انه يبدو ان الهيئة العامة 

للصناعة ليست على استعداد لتنفيذ هذه االشتراطات حيث ال تتخذ 

اي اجراءات العادة تدوير هذه السوائل الناجتة عن مخالفات وبقايا 

املصانع لتخليصها من امللوثات البيئية املوجودة فيها.

الموقع غير مناسب

وحــــول تخصيص املوقع قال د.صفــــر ان اجلهاز التنفيذي في 

البلدية ســــمح للهيئة العامة للصناعة باســــتخدام املوقع كمردم 

للنفايات السائلة دون الرجوع الى املجلس البلدي مؤكدا ان املوقع  

مت تخصيصه بطريقة خاطئــــة اذ ينبغي ان تكون مرادم النفايات 

بعيدة عن املناطق السكنية ويراعى فيها وضع العوازل ملنع تسرب 

النفايات، لذلك من املفترض اغالق هــــذا املردم واختيار آخر بعيد 

عن املناطق الســــكنية ووضع عوازل بداخلــــه وذلك بصفة مؤقتة 

اذ ينبغي على املدى البعيد ان تنشــــأ املصانع بهدف معاجلة هذه 

الســــوائل وفصل املياه عن امللوثات، مشيرا الى ان مسؤولية هذه 

املرادم مشتركة بني الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة 

وبلدية الكويت. واكد صفر ان االشراف على النفايات السائلة ليس 

من مسؤولية البلدية بل هيئة الصناعة املسؤولة ايضا عن معاجلة 

هذه املرادم بعد اقفالها حيث ال ميكن اقامة اي مشاريع فيها اال بعد 

معاجلــــة املواد الكيميائية امللوثة والتخلــــص منها ويقتصر عمل 

البلدية على االشــــراف ومراقبة النفايات االنشائية واملنزلية فيما 

تختص وزارة الصحة بالنفايات الطبية ووزارة االشغال بالصرف 

الصحي واللجنة األمنية الثالثية بالدراكيل والهيئة العامة للبيئة 

بالنفايات في الصحراء والبحر.

قرار مفاجئ

بدوره قال نائب مدير عام قطاع املواصفات واخلدمات الصناعية 

في الهيئة العامة للصناعة خالد الفهد ان قرار املجلس البلدي بالنسبة 

الغالق املردم القدمي كان مفاجئا جدا دون جتهيز البدائل املناســـبة 

لرمي النفايات السائلة مما هدد برمي هذه النفايات عشوائيا من قبل 

التناكر التي حتملها، مما حدا باللجنة الثالثية برئاسة الفريق محمد 

البدر والتي جتتمع فيها كل اجلهات البيئية املعنية في احلكومة على 

تخصيص املوقع اجلديد لرمي النفايات السائلة حيث لم يسمح الوقت 

بتجهيزه بشكل كاف ال يسمح بتســـرب هذه النفايات الى املجاري 

واملياه اجلوفية، واكد ان الهيئة العامة للصناعة لم يكن لديها دور 

في جتهيز املوقع وامنا اللجنة الثالثية التي وضعت امام االمر الواقع 

بســـبب ضيق الوقت ألن املجلس البلدي لم يعط سوى مهلة شهر 

الغالق «املكـــب» القدمي، علما ان قرار اللجنة الثالثية اتخذ مبعرفة 

الهيئة العامة للبيئة والبلدية وكل اجلهات احلكومية ذات العالقة.

ال خيارات

وقال الفهد ان الهيئة العامة للصناعة ترى ايضا ان البديل املختار 

ليس مناسبا ألنه غير مهيأ الستقبال هذا النوع من النفايات ولكن 

لـــم يكن هناك خيار آخر لدى الهيئة بعد اغالق املردم القدمي وعدم 

اعطاء مهلة كافيـــة اليجاد بدائل مجهزة لرمي النفايات الصناعية 

الســـائلة علما ان الهيئة طلبت مهلة سنة لكي يتم جتهيز البدائل 

من خالل الـــزام املصانع بتركيب وحدات ملعاجلة املياه الصناعية 

قبل التخلص منها في شـــبكة املجاري بعد معاجلتها. واشار الى 

ان الهيئة وجدت نفســـها في مكان يحتم عليها اســـتخدام املنطقة 

التي مت جتهيزها من قبل اللجنة الثالثية حيث قامت الهيئة بابالغ 

املصانع بإغالق املنطقة القدمية وتخصيص اخرى لرمي نفاياتها، 

الفتا الى ان هذا املكان لرمي النفايات الصناعية ســـيكون بشـــكل 

مؤقت وليس دائما.

مردم مؤقت

من جهته قال مدير عـــام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة الكابنت 

علـــي حيدر ان املردم احلالي قد حاز موافقات كل االطراف من أجل 

تخصيصه بصورة مؤقتة لتصريف النفايات الصناعية السائلة مع 

اخـــذ جميع االحتياطات البيئية الالزمة له. الى حني قيام املصانع 

بإنشاء محطات معاجلة فعلية للمياه الصناعية الناجتة عن العملية 

الصناعية. واشـــار حيدر الى االعالن الذي صدر عن الهيئة العامة 

للصناعة الى املصانع بهذا اخلصوص، الفتا الى ان اللجنة الثالثية 

مع اجلهات املعنية تقوم مبتابعة مباشـــرة ومستمرة لالنتهاء من 

صـــرف املياه الصناعية في هذا املردم. واوضح ان املهلة املمنوحة 

للمصانع من أجل استخدام هذه التقنية تستمر ملدة سنة لكن الهيئة 

العامة للبيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية تضغط باجتاه تخفيض 

هذه املهلة ألقل من ستة اشهر للضغط على املصانع لالسراع بعملية 

استخدام احملطات احمللية ملعاجلة املياه الصناعية واستخدامها اما 

داخـــل املصنع او صرفها في املجـــاري. ولفت الى ان الضغط بهذا 

االجتاه من أجل االنتهاء من املشكلة لتجنب تأثيراتها على مجاورات 

املردم وهذا يتطلب ان تنتهي العملية بأسرع وقت ممكن.

للمشاركة ترسل المواد على البريد االلكتروني:
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كويت - الفاكس: ٤٨٣١٢١٧ - (معًا نحمي بيئتنا)

يواجه عالمنا مشـكالت جمة، أبرزها التحديات البيئية من كوارث وتغيرات مناخية وتلوث الماء والهواء وارتفاع درجات الحرارة ونسـبة األمطار، واالحتباس الحراري واسـتنفاد 
األوزون، كلها ناتجة عن التصرف البشـري غيـر الملم بأهمية الحفاظ على البيئة التي يمثلها كل ما يحيط بنا من اليابسـة او في الماء والهواء، فضال عن تسـارع العملية الصناعية 
والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية، من هنا ارادت «األنباء»، وعبر صفحة «معا نحمي بيئتنا»، ان تكون منبرا لتناول مختلف القضايا البيئية المحلية والعربية والعالمية عّلنا نساهم في 

إعداد: دارين العلينشر الوعي والثقافة البيئية وإيصال رسالة الى المجتمع مفادها أن البيئة حياة..

معًا نحمي بيئتنامعًا نحمي بيئتنا
صفحة متخصصة تصدر كل ثالثاء

يقع على بعد ١٠ كيلومترات من مردم ميناء عبد اهللا المغلق من قبل البلدية

مردم للنفايات يهدد بتحويل مدينة صباح األحمد إلى «أم الهيمان الثانية»

إلى موقع رمي املخلفات الصناعية السائلة على بعد ١٠ كيلومترات من مردم ميناء عبداهللا

حيدر: المـردم مؤقت وحـاز موافقة كل األطـراف المعنية
قبــل إنشــائه ونضغــط إلغالقــه فـي أقـرب وقـت

الفهد: قـرار «البلـدي» بإغالق المـردم القديـم كان مفاجئًا 
ولم يسـمح بإيجـاد البديل المناسـب للنفايـات الصناعية

صفـر: الجهاز التنفيـذي في البلدية سـمح لهيئـة الصناعة
بإقامـة المــردم دون الرجــوع إلـى المجلـس البلـدي

ماهية النفايات الصناعية وخطورتها
تتباين النفايات الصناعية تباينا كبيرا في نوعيتها ودرجة 

خطورتها، على حســـب نوع الصناعة وطرق التصنيع واملواد 

املســـتخدمة فيها، وتوصف النفايـــات الصناعية باخلطورة ملا 

يحتاجـــه تخزينها من عناية للتأكد مـــن عزلها عن التجمعات 

البشرية بطرق متنع تلويثها للبيئة، حتتوي النفايات الصناعية 

على مواد سامة مثل األحماض والكيماويات غير القابلة للتحلل 

واملعادن الثقيلة ويعتبر الســـيانيد من أخطر املواد السامة في 

النفايات الصناعية.

وتنتـــج معظم النفايات الصناعية مـــن مخلفات الصناعات 

الكيميائية، وبعضها اآلخر يأتي من مصادر معدنية وبترولية 

ووسائل نقل ومولدات كهربائية، كل هذه املصادر قد تنتج عنها 

مقادير كبيرة من النفايات الصناعية اخلطيرة. وبناء على هذه 

املواصفـــات التي توجد في النفايـــات الصناعية تصبح عملية 

التخلص منها واملكان الذي يتم فيه ذلك أمرا في غاية األهمية.

خالد الفهدد.فاضل صفرالكابنت علي حيدر

ــاح االحمد اجلديدة  ــتنتقل الى مدينة صب ــائلة في منطقة ام الهيمان س ــكلة النفايات الس يبدو ان مش

(عريفجان) املزمعة اقامتها على خط الوفرة عند الكيلو ١٢ باجتاه اجلنوب اي مقابل مردم النفايات السائلة 

ــة للصناعة على بعد ١٠  ــاء على طلب الهيئة العام ــاز التنفيذي في البلدية بن ــد الذي خصصه اجله اجلدي

ــالم)  كيلومترات من مردم ميناء عبداهللا الذي يبعد كيلومترين فقط عن منطقة ام الهيمان (علي صباح الس

والذي اقفل من قبل البلدية اجلزء املتعلق فيه بالنفايات السائلة في ١٥ يوليو املاضي، علما ان املوقع البديل 

للمردم يقع على خط الوفرة عند الكيلو ١٣٫٥ ويبعد ٥٠٠ متر عن الطريق العام في جهة الشمال.

ــبه الى حد  ــا من الناحية البيئية ويش ــي مدينة صباح االحمد معروف ــكن ف ــات مصير من سيس اذن ب

ــلبية على الصحة  كبير مصير قاطني منطقة ام الهيمان الذين لم يرتاحوا بعد من نتائج املردم القدمي الس

والسالمة البيئية.

«األنباء» توجهت للمعنني لالستفسار عن حجم املشكلة واملسؤول عنها وكيفية معاجلتها.

وفي حني القى عضو املجلس البلدي د.فاضل صفر مسؤولية النفايات الصناعية السائلة وعدم معاجلتها 

ــيرا الى انه مت تخصيص املوقع دون الرجوع للمجلس البلدي، والفتا الى  على الهيئة العامة للصناعة، مش

ــاع املواصفات واخلدمات  ــه، اكد نائب مدير عام قط ــبة ل ــرار املتخذ باغالق املردم وايجاد بدائل مناس الق

الصناعية في الهيئة العامة للصناعة خالد الفهد ان الهيئة العامة للصناعة لم يكن لها دور في جتهيز املوقع 

ــة الفريق محمد البدر وضعت حتت االمر الواقع بعد قرار املجلس البلدي  اجلديد بل اللجنة الثالثية برئاس

املفاجئ والسريع باغالق املردم القدمي دون ايجاد بدائل مناسبة، علما ان قرار هذه اللجنة قد اتخذ مبعرفة 

ــار اليه ايضا مدير عام الهيئة  الهيئة العامة للبيئة والبلدية وكل اجلهات احلكومية ذات العالقة. وهذا ما اش

العامة للبيئة بالوكالة الكابنت علي حيدر الذي قال ان املردم موجود بصفة مؤقتة وان الهيئة تضغط باجتاه 

اغالقه قبل املهلة احملددة لتجنب الضرر البيئي على مجاوراته، وفيما يلي التفاصيل:

التناكر التي حتمل نفايات صناعية سائلة وسامة

الطريق املؤدي إلى املردم وتبدو سيارات نقل النفاياتساعات الدوام من ٦ صباحا وحتى ٦ مساء إلفراغ النفايات.. أي في وقت الذروة

ال طبنا وال غدا الشر

منصور املري

بحت حناجرنا من الكالم، 

وزكمــــت أنوفنا من التلوث، 

وُوئدت أحالمنا في مهدها.

ال اتكلــــم عــــن التربيــــة 

ابنائنا،  ومســــؤوليتها عن 

وظاهــــرة تفشــــي الدروس 

اخلصوصية حتى اصبحت 

على عينــــك يا تاجــــر، وال 

اتكلم عن وزارة الصحة التي 

اصبحت صحة االنسان آخر 

اهتماماتها، والدليل على ذلك 

عيادات القلب، وال اتكلم ايضا 

عن وزارة الداخلية التي اصبح 

همها الوحيــــد مطاردة ابناء 

البلد والتخلي عن مسؤوليتهم 

في حفظ البلد من املخالفني من 

الدول االخرى، انني اتكلم عن 

البيئة، وما ادراكم ما البيئة، 

ال اتكلم عن املصانع التي تبث 

سمومها ليل نهار، وكأنها في 

صراع مع الزمن او انها ستقف 

عند خط الفقــــر اذا لم تأخذ 

راحة يوما او يومني.

ولكــــن اتكلم عــــن مكب 

ان املعترف  النفايات، حيث 

به في جميع دول العالم ان 

النفايات تدفق في اماكن بعيدة 

املناطق السكنية، وهذا  عن 

امر مسلم به اال في دولتنا، 

حيث انه البد ان يكون املكب 

اما بوسط املناطق السكنية 

واما بجانبها وال يبتعد عنها 

كثيرا، وكأنه يخاف من البعد 

ووحشــــة الظلمة فال بد ان 

يكون له انيس من البشــــر 

كمكب النفايــــات الذي يبعد 

عن ام الهيمان (منطقة علي 

صباح السالم) كيلو مترين 

فقط، وقد مت اغالقه من قبل 
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بعدما سببه لنا من مآٍس.

ولكن الطامة الكبرى هي 

ان املوقع البديل يقع على خط 

الوفرة عنــــد الكيلو ١٣٫٥٠٠ 

الطرق  ويبعد ٥٠٠ متر عن 

العام بجهة الشمال، واذا عرفنا 

ان منطقة عريفجان (منطقة 

صباح االحمد) املزمعة اقامتها 

تقع على خــــط الوفرة عند 

الكيلو ١٢ باجتاه اجلنوب.

واعجباه من هذا التخطيط 

العجيب والفكر املســــتقبلي 

الختيار هــــذا املوقع، وهنا 

عالمــــة تعجب بســــبب هذا 

االختيار والتخصص في ايذاء 

النفس البشرية.

فيأيها االخوة االعزاء، يا 

انهاء مشاكلكم  من تتمنون 

الســــكنية في مدينة صباح 

االحمد، اننا نأسف ان نقول 

لكم اذا لم حتل هذه املأســــاة 

فإن املشاكل الصحية والبيئية 

قد ُفتح لها باب جديد، فهنيئا 

البيئي والصحي  الفكر  لهذا 

املتوهج.

وما لنا اال ان نقول.. حسبنا 

اهللا ونعم الوكيل.

عضو لجنة البيئة في جمعية 
المهندسين
م.منصور المري

الثالثاء
١١ ديسمبر ٢٠٠٧   محليات


