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لدينا عقدان بكلفة مالية 

تبلغ 4 ماليني دينار وكلفة 

احملطات اجلديدة تبلغ 

300 مليون دينار

مدير محطات الضخ والرفع بوزارة األشغال أكد أن الكويت من أوائل الدول التي انشئت فيه شبكة صرف صحي

القطان لـ »األنباء«: إنشاء 6 محطات ضخ ورفع رئيسية بداًل من احملطات القدمية

٭ تستورد من العديد من الدول 
مثل امي���ركا وبريطانيا والهند 
وعدد من ال���دول االخرى وذلك 
حسب املواصفات العاملية وحتت 
اش���راف مستش���ارين عامليني 

معتمدين من قبل الوزارة.

كم تبلغ كلفة هذه احملطات 
اجلديدة؟

٭ نحو 300 مليون دينار تشمل 

جميع اعمال هذه احملطات.

ما فائدة انشاء احملطات 
اجلديدة؟

٭ تقلل من التكلفة املالية على 
الدولة وتقلل من شكاوى املواطنني 
من انبعاث الروائح الكريهة وهي 
محطات ذات تنقية عاملية كما انه 
في حال تش���غيل هذه احملطات 
سيتم التوقف عن رمي الكميات 

الزائدة في البحر وهذا سيكون في 
مصلحة وخدمة البيئة البحرية 

من التلوث.

ما أهم املشاكل التي 
تعانون منها؟

٭ كل ما يتعلق باحملطات القدمية 
وكس����ور اخلطوط اخلاصة بهذه 
احملطات والتي يعود عمرها الى 40 
سنة الى اواخر الستينات وكذلك 

نقص في قطع الغيار بسبب قدم 
تصنيع املعدات.

هل من صيانة دورية؟
٭ طبعا هناك صيانة بشكل يومي 
وهي من ضمن اعمال العقد وتشتمل 
على تش����غيل وصيانة احملطات 
ومتابعة سير العمل بها حتى تؤدي 

دورها من دون توقف.
فرج ناصر  ٭

٭ كل محطة لديها معاجلة خاصة 
بها من حيث هذه الروائح واضافة 
الروائح  الكيماوية الزالة  املواد 
الكريه���ة كما ان ه���ذه الروائح 
س���تختفي خالل ال� 5 س���نوات 
املقبلة فور تش���غيل احملطات 

اجلديدة.

من اين يتم استيراد 
املعدات؟

للمنطقة االولى العاصمة وحولي 
وجزءا من الش���ويخ ويتضمن 
عمل التش���غيل والصيانة على 
مدار ال� 24 ساعة والعقد الثاني 
يشمل اجلهراء واملنطقة العاشرة 
واالحمدي وام الهيمان بكلفة مالية 

تبلغ 4 ماليني دينار.

كيف يتم التعامل مع 
الروائح الكريهة؟

اك���د مدير محط���ات الضخ 
والرفع بوزارة االشغال عدنان 
القطان ان الكويت من اوائل الدول 
احمليطة بها قد انشئت فيها شبكة 
صرف صح���ي متكامل وقد كان 
ذلك في اواخر الس���تينات وهي 
احدى املعال���م احلضارية التي 

تقاس بها الدول.
واضاف في حوار مع »األنباء« 
ان وزارة االشغال العامة قامت 
الكويت  بتغطية جميع مناطق 
وذلك بانشاء محطات ضخ رئيسية 
وعددها 17 محطة ومحطات رفع 
ثانوية وعددها 38 محطة موزعة 
على جمي���ع محافظات الكويت 
وحاليا عدده���ا 12 محطة ضخ 
رئيسية و30 محطة رفع ثانوية، 
اال انه بعد زيادة التوسع العمراني 
وزيادة عدد السكان وقدم شبكات 
الصرف وعدم استيعاب احملطات 
املوجودة حالي���ا لتلبي التدفق 
املتزايد من الصرف الصحي كان 
توجه الوزارة الى جتديد الشبكات 
وانشاء محطات عميقة جديدة ذات 
قدرات عالية وبتقنيات حديثة 
التطور  متطورة تتماش���ى مع 
العامل���ي، مما ادى ال���ى اختزال 
عددها ال���ى 6 محطات معظمها 
عميقة وتغطي جميع محافظات 
الكويت وقد صممت هذه احملطات 
بشكل يكون مظهرها املعماري 
جيدا ويتناسب مع االبنية العامة 
املجاورة لها وه���ي ذات كفاءة 
عالية ومت تركيب احدث انظمة 
الروائح وذلك للحفاظ  معاجلة 
على سالمة البيئة مع العلم ان 
املقبلة  الوزارة للسنوات  خطة 
الغاء جميع احملطات القدمية مما 
يقلل من انبعاث الروائح الكريهة 
في املناطق السكنية وعدم شكوى 
املواطنني باالضافة الى عدم كسر 
اخلطوط التي تسبب طفح ملياه 
الصرف الصحي في الش���وارع. 

وفيما يلي نص احلوار:

 ملاذا مت تقليل محطات 
الضخ والرفع؟

٭ بسبب انهاء العمر االفتراضي 
له���ذه احملطات وكذل���ك زيادة 
العمران وتقليصها من 56 محطة 

الى 6 محطات رئيسية.

كم عدد عقود احملطات 
لديكم؟

٭ لدينا عقدان يشمل العقد االول 
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منظم ميكانيكيغرفة محركات الكهرباء

احملبس الرئيسي للمحطة نظام معاجلة الروائح


