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مشروع «توسعة محطة أم الهيمان» نافذة تنموية للمنطقة اجلنوبية

عاطف رمضان

قالــت مصــادر في وزارة األشــغال 
إن مشروع توســعة محطة أم الهيمان 
للصرف الصحي يهدف إلى معاجلة مياه 
الصرف في املنطقة اجلنوبية للبالد بـ 
٥٠٠ ألف متر مكعب كطاقة استيعابية 
ويقلل من اآلثار السلبية على البيئة في 

ري املسطحات اخلضراء.
وأضافت املصادر في تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن هذا املشروع يعد أهم عناصر 
اخلطــة االســتراتيجية للدولة، ووفق 
مؤسسة «تومسون رويترز» العاملية، 
وهــو يعتبر أفضل صفقــة أبرمت بني 
القطاع العام واخلاص لسنة ٢٠٢٠ على 
مستوى الشرق األوسط وأفريقيا، كما 
أنه يعد أهم وأكبر املشاريع التي يشرف 
عليها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة.

ولفتت املصادر إلى أن هذا املشروع  

من املشــاريع التنموية احلديثة وبعد 
إنشــائها ســتكون من كبــرى محطات 
الصــرف الصحي في املنطقة، مشــيرة 
إلى أن اجلهات التي سوف تستفيد من 
ميــاه الصرف الصحــي، الهيئة العامة 
للزراعة بصفة أساسية وذلك للزراعات 
التجميليــة، باإلضافة إلى شــركة نفط 
الكويــت واجلهات األخرى التي حتتاج 
إلى املياه املعاجلة والتي ستكون وفق 
أحدث املعايير الفنية وتخضع إلى معايير 

الهيئة العامة للبيئة بصفة أساسية.
ويتألف املشروع من محطة معاجلة 
مياه صرف صحي جديدة داخل حدود 
محطة تنقية أم الهيمان احلالية، وذلك 
ملعاجلــة مياه الصــرف الصحي بطاقة 
استيعابية مبدئية قدرها ٥٠٠٠٠٠ متر 
مكعب متوسط التدفق اليومي، إضافة إلى 
إنشاء خطوط للصرف الصحي واملياه 
املعاجلــة من محطة ضــخ العقيلة إلى 

احملطة اجلديدة وخط للطوارئ ومحطة 
حتويل كهربائية رئيســية وســتكون 
محطة معاجلــة الصرف الصحي قابلة 
للتوسعة في املستقبل مبقدار ٢٠٠٠٠٠ 
متر مكعب في اليوم، حيث ستصل طاقتها 
االستيعابية النهائية إلى ٧٠٠٠٠٠ متر 

مكعب في اليوم.
ويستهدف املشروع حتقيق عدد من 
األهداف اإلستراتيجية لوزارة األشغال 
من حيث حتقيق االستدامة ورفع كفاءة 
احملطات وشــبكاتها وتطويرها، ورفع 
مستوى االســتفادة القصوى من املياه 
املعاجلــة، وتعزيز الشــراكة اإليجابية 
والفاعلة بني القطاع احلكومي واخلاص، 
ومتكــني فرص تدريب الكــوادر الفنية 
وتأهيلها، وحماية البيئة وتخفيف أي 

تأثيرات سلبية.
وذكرت املصادر أن املشــروع يخدم 
مناطق جنوب الدائري السادس، ومنطقة 

صباح األحمد الســكنية، منطقة الرقة، 
ومبارك الكبير - أم الهيمان (علي صباح 
السالم احلالية)، وتبلغ مساحة األرض 
املخصصة لبناء محطــة معاجلة مياه 
الصرف الصحي عليها ٢٫٤٥٠ كيلومتر 

مربع تقريبا.
ويهدف املشروع إلى تطوير مشروع 
معاجلة مياه الصرف الصحي في منطقة 
أم الهيمان، نظرا للحاجة امللحة لتوسيع 
الطاقة االستيعابية ملعاجلة مياه الصرف 
الصحــي، وإزالة محطــة معاجلة مياه 
الصــرف الصحي املوجــودة حاليا في 
املنطقــة اجلنوبية من الكويت، وأيضا 
احلاجة لتوســيع شبكات نقل وتوزيع 
مياه الصرف الصحي املتدفقة من محطة 
الصرف الصحي التــي متت معاجلتها 
لتســتخدم في ري املساحات اخلضراء 
واملناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني 

املرتقب للكويت.

يعتبر أفضل صفقة أبرمت بني القطاعني العام واخلاص على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا خالل العام ٢٠٢٠

إحدى مراحل العمل

جانب من العمل في إحدى مراحل املشروع أحد مخططات املشروع مشروع توسعة محطة أم الهيمان

مساحة املشروع ٢٫٤٥٠ كيلومتر مربع تقريبًا وهو يعد أكبر املشاريع التي تنفذها «األشغال»املشروع يصل بالطاقة االستيعابية للمحطة من املياه املعاجلة إلى ٥٠٠ ألف متر مكعب يوميًا
فوائد كبيرة تعود على مناطق «صباح األحمد السكنية» و«الرقة» و«مبارك الكبير» و«أم الهيمان»هدف املشروع توفير املياه املعاجلة لري املسطحات اخلضراء وتقليل اآلثار السلبية على البيئة

«الهالل األحمر» ُتطلق «غزة في قلوبنا» 
دعمًا للشعب الفلسطيني

أطلقت جمعية الهالل األحمر أمس حملة 
«غزة في قلوبنا» جلمع التبرعات ملصلحة 
الشعب الفلســطيني في قطاع غزة ودعمه 

في وجه االعتداءات اإلسرائيلية.
وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.هالل 
الساير لـ «كونا» إن احلملة تهدف إلى مساعدة 
األهل في قطاع غزة مبحنتهم والتخفيف من 
املصاب األليم الذي ميرون به من اعتداءات 

إسرائيلية متكررة.
وأضاف الساير أن احلملة جزء من واجب 
اجلمعية الوطني واإلنساني جتاه أبناء شعبنا 
الفلسطيني للمساهمة ولو بشكل بسيط في 
توفير بعض املستلزمات اإلغاثية والطبية 
والوقود واملواد الضرورية التي حتتاج اليها 
املستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة 
الوضع اإلنساني في عالج اجلرحى واملصابني، 
مبينا أنها تأتي وسط ظروف فائقة الصعوبة 
يعيش فيها الشــعب الفلســطيني الشقيق 
خصوصا في قطاع غزة أحلك أيامه بسبب 

تصاعد وتيــرة األحداث هناك، الفتا الى أن 
احلملة تعتبر امتدادا لبرامج الهالل األحمر 
املستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني 

في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية.
ودعــا اجلميع إلى التبرع، خصوصا أن 
أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التسابق 
في عمل اخلير ومساعدة اآلخرين في بقاع 
األرض موضحــا أن التبــرع يتم من خالل 
املوقــع اإللكتروني للجمعية أو باســتقبال 
التبرعات مباشــرة في مقــر اجلمعية عبر 
«كي.نت»، مشيرا إلى أن اجلمعية نسقت في 
األيام املاضية مع الهالل األحمر الفلسطيني 
واملصري لشراء املواد الغذائية والوقود من 
قطاع غزة وأيضا املستلزمات الصحية من 

السوق املصري.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للجمعيات 
الوطنية للتنســيق والتعــاون مع «الهالل 
األحمر» إلغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة.

الساير: احلملة تهدف إلى توفير مستلزمات إغاثية وطبية للمستشفيات في القطاع

شعار احلملة د.هالل الساير

مصادر خاصة «األنباء»: انطالق النظام 
اآللي للعمل اخليري قبل بداية ٢٠٢٣

بشرى شعبان

كشــفت مصــادر خاصة فــي وزارة 
الشــؤون لـــ «األنبــاء» عــن أن الوزارة 
ممثلة بإدارة اجلمعيات اخليرية انتهت 
من تسليم نحو ٦٤ جمعية خيرية كلمة 
املرور «اليوزر» اخلاصة بها للدخول إلى 
النظام اآللي جلمع التبرعات، والتي تعمل 
الــوزارة على إطالقه قريبــا، بعد أنهت 
مرحلة جمــع وإدخال البيانات اخلاصة 

بكل جمعية على حدة.
وأوضحت أنه بعد ذلك ستقوم الوزارة 
برفــع املشــاريع اخليرية علــى املنصة 
اخلاصة وفقا للضوابط والشروط املعمول 
بها في طلبات تنفيذ املشروعات اخليرية 
السنوية داخل الكويت وخارجها، والتي 
تنــدرج ضمــن ٦ مناذج، هي: إنشــائية 
(داخلية وخارجية)، وتنموية اجتماعية 
(داخليــة وخارجية)، وكفاالت (داخلية 
وخارجيــة)، إضافــة إلــى مشــروعات 
متنوعــة (داخلية وخارجية)، وحمالت 
إغاثية خارجية فقط، وموسمية (داخلية 

وخارجية).

وأكدت املصادر أن اآللية اإللكترونية 
املعتمدة جلمع التبرعات تتمتع بقدر عال 
من السرية في حفظ بيانات ومعلومات 
اجلمعيات تصــل إلى ١٠٠٪ ، متوقعة أن 
ينطلق العمل بالنظــام اآللي قبل بداية 

العام املقبل.

اآللية اإللكترونية املتبعة جلمع التبرعات تتمتع بقدر عاٍل من السرية تصل إلى ١٠٠٪


