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انبعاثات رمادية بمحيط محطات كهرباء الدوحة تثير الذعر

غازات سامة تهدد حياة المواطنين في الصليبخات
كتب �أحمد يون�س:
امتلأت �سماء منطقة ال�صليبخات
ب��دخ��ان �أ���س��ود نتيجة انبعاثات
حمطات كهرباء الدوحة ال�صادرة
من اح�تراق الوقود امل�ستخدم يف
«الت�شغل» وقد �أكد خرباء �أنه من
نوع النفط الثقيل وال��ذي يحتوي
على مواد �سامة منها الكربيت وثاين
�أك�سيد الكربون والبوتا�سيوم،
وم���واد �أخ���رى ت�سبب االختناق،
وعلى الرغم من ارتفاع فوهة مداخن
امل��ح��ط��ات ويف ظ��ل وج���ود ري��اح
�شمالية �رشقية من �ش�أنها حمل هذه
الغازات وال�سحب الدخانية باجتاه
اخلليج العربي بعيد ًا عن املناطق
امل�أهولة بال�سكان� ،إال �أن خرباء
وخمت�صني �أك��دوا لـ«ال�شاهد»� ،أن
ا�ستمرار االنبعاثات �أمر يهدد حياة
امل��واط��ن�ين وي ��ؤث��ر على ال�صحة
العامة مع مرور الوقت ،حيث �إن
الغازات املوجودة على م�سافات
مرتفعة رمب��ا تهبط على م�ساكن
امل��واط��ن�ين يف ح��ال تغري اجتاه
ال��ري��اح وا���س��ت��م��رار االنبعاثات
الناجتة عن ت�شغيل حمطات الدوحة
للكهرباء.
و�أكد م�س�ؤول ب��وزارة الكهرباء �أن
االنبعاثات الناجتة ع��ن عملية
اح�ت�راق ال��وق��ود امل�ستخدم فى
ت�شغيل املحطات مل تتجاوز الن�سبة
التي حددتها هيئة البيئة وال ت�رض
بحياة امل��واط��ن�ين لأن املداخن
املرتفعة تطردها على ارتفاعات
�شاهقة يف حني �أن املناطق ال�سكنية
القريبة ال تتجاوز  4طوابق ما
ي�صعب عملية و�صول الأدخنة �إليهم
�أو تهديد حياتهم ب�شكل مبا�رش،

• أزمة وشيكة
بين «الكهرباء»
و«البيئة» نتيجة
احتراق الوقود
المستخدم
للتشغيل
• صالح املضحي

• خالد الهاجري

• فؤاد العون

• المضحي:
يجب تشغيل
المحطات
بوقود صديق
للبيئة حرص ًا
على سالمة
المواطنين

• الهاجري :يجب إقالة المتسببين لتهديدهم حياة السكان
• العون :انبعاثات المحطات لم تتجاوز النسب المسموح بها وال ضرر يذكر
حيث �إن االنبعاثات الناجتة عن
وجود حمطات الكهرباء موجودة يف
كل الأماكن ،الفتا �إلى �أن خماوف
املواطنني م�رشوعة ،و�أن حمطتي
الدوحة ال�رشقية والغربية كانت
مواقعهما يف ال�سابق يدخل يف
ت�صنيف املناطق النائية ولكن بعد
االنت�شار العمراين الحظ املواطنون
االنبعاثات الناجتة عنهما نتيجة
قربهما م��ن امل��ن��اط��ق امل�أهولة
بال�سكان.
من جانبه ،ق��ال املدير ال�سابق
للهيئة ال��ع��ام��ة للبيئة �صالح
امل�ضحي� ،إن االنبعاثات الناجتة

من حمطات الكهرباء يحددها نوع
الوقود امل�ستخدم يف الت�شغيل،
ف�إن كان من النوع اخلفيف ظهرت
انبعاثات ب�سيطة ذات �ألوان رمادية
و�إن كان الوقود امل�ستخدم من نوعية
النفط الثقيل ظهرت االنبعاثات
الغامقة و�شديدة ال�سوادة نتيجة
ذلك ،م�ؤكدا �أن االنبعاثات الناجتة
نتيجة احرتاق الوقود يكون �رضرها
�أقل على حياة االن�سان لعدة �أ�سباب
م��ن وج���ود امل��ح��ط��ات يف مناطق
بعيدة عالوة على ارتفاع مداخن تلك
املحطات فال ت�صل �إلى الأر�ض.
و�أ�ضاف يف ت�رصيحات لـ«ال�شاهد»،

�أن انبعاثات حمطة الدوحة ال ينتج
عنها غ���ازات ثقيلة ت�رض ب�صحة
الإن�����س��ان لأن��ه��ا يف �أغ��ل��ب الأحيان
تدفعها الرياح جتاه اخلليج بعيد ًا
عن م�ساكن املواطنني يف ال�صليبخات
واملناطق امل��ج��اورة واملحيطة،
م�شريا �إلى �أنه يف بع�ض الأحيان ومع
اختالف اجتاه الرياح تتحرك هذه
االنبعاثات باجتاه ه��ذه املناطق
ول��ك��ن ي��ك��ون ��ضرره��ا �أق���ل نتيجة
ارتفاع الدخان بن�سب �أعلى بكثري
عن امل�ساكن التي ع��ادة ما تكون
منخف�ضة ،وت�أثريها على ال�صحة
�شبه معدوم.

وبني �أن ا�ستخدام النفط الثقيل ينتج
عنه تر�سبات وغ��ازات ثقيلة ت�رض
ب�صحة الإن�سان خا�صة مع وجود
حمطات قريبة من املناطق ال�سكنية،
م�ؤكدا �أن احلل الوحيد هو ا�ستخدام
الطاقة النظيفة وتعميم ا�ستخدامها
يف �أغلب امل�شاريع.
وطالب اجلهات املعنية امل�س�ؤولة
عن امل�صفاة اجلديدة النتاج الوقود
البيئي ��ض�رورة �أن ت��ك��ون حمطة
ال��دوح��ة م��ن �أول املحطات التي
يجب عليها ا�ستخدام الوقود البيئي
لقربها من املناطق ال�سكنية مع
تعميم الوقود ال�صديق للبيئة على

• جانب من انبعاثات حمطات الدوحة

• دخان �أ�سود ميلأ ال�سماء

إنشاء شبكة لمياه األمطار لمنع تلوث الشاطئ البحري

«البيئة» تطالب «البلدية» بالحد من اآلثار البيئية

السلبية في مشروع شاليهات الدوحة
كتب �ضاحي العلي:
�أكدت الهيئة العامة للبيئة �رضورة التزام
البلدية بقانون حماية البيئة وتنفيذ كل
التو�صيات والإج��راءات التخفيفية وخطة
الإدارة واملراقبة البيئية للحد من الآثار
البيئية ال�سلبية ال���واردة يف الت�رصيح
البيئي املعد من قبل �رشكة اال�ست�شارات
البيئية مل����شروع ت�صميم �شاليهات
الدوحة.
و�أ���ض��اف��ت يف رده���ا على طلب البلدية
ب�ش�أن �إب���داء ر�أي الهيئة جت��اه درا�سة
تقييم امل��ردود البيئي مل�رشوع ت�صميم
�شاليهات ال��دوح��ة �أن��ه يتطلب تطبيق
عدد من اال�شرتاطات الهند�سية والبيئية
متثلت يف الإلتزام باملادة  134املتعلقة
باال�شرتاطات واملوا�صفات وال�ضوابط
وامل��ع��اي�ير وال���ق���واع���د واالر�����ش����ادات
واالعتبارات العامة يف كافة امل�شاريع
ال�سياحية والرتفيهية ومن�ش�آتها والأن�شطة
املرتبطة بها ،واالل��ت��زام باملادة 135
املتعلقة ب��اال���ش�تراط��ات واملوا�صفات
وال�ضوابط واملعايري والقواعد واالر�شادات
واالعتبارات النوعية للم�شاريع ال�سياحية
وال�ترف��ي��ه��ي��ة وم��ن�����ش ��آت��ه��ا واخل��ا���ص��ة
ب��اال���ش�تراط��ات اخلا�صة باحلفاظ على
الطاقة واملحافظة على املياه واملحافظة
على الرتبة واملحافظة على م�ستويات
�شدة ال�ضو�ضاء و�إدارة املخلفات وال�صحة
وال�سالمة البيئية �إ�ضافة �إلى الإجراءات
االحرتازية للحد من انبعاثات غاز كربيتيد
الهيدروجني يف املياه حتت ال�سطحية �إلى
جانب اال�شرتاطات واملوا�صفات وال�ضوابط

وامل��ع��اي�ير واالر����ش���ادات واالع��ت��ب��ارات
النوعية للم�شاريع ال�سياحية والرتفيهية
عند �إقامة ن�شاط مطعم.
وزادت كما يتطلب االلتزام باملواد 87
و 88و 89املتعلقة با�شرتاطات وموا�صفات
و�ضوابط ومعايري وق��واع��د وار���ش��ادات
واع��ت��ب��ارات م�شاريع البنية التحتية
وااللتزام باملادة  137ب�ش�أن اال�شرتاطات
اخلا�صة لأح��وا���ض ال�سباحة وامل���ادة
� ،138إ�ضافة �إل��ى كل ما ورد باملواد 4
و 5و 6و 7و 8من القرار  8ل�سنة 2017
ب�ش�أن الالئحة التنفيذية حلماية الهواء
اخلارجي من التلوث وااللتزام بالالئحة
التنفيذية لإدارة النفايات اخلطرة والطبية
والبلدية ال�صلبة واحل��م���أة واالل��ت��زام
بالالئحة التنفيذية حلماية البيئية
املائية وال�ساحلية من التلوث فيما يتعلق
باملياه حتت ال�سطحية امل�سموح ب�رصفها
�إل��ى مياه البحر واالل��ت��زام مبا ورد يف
الالئحة التنفيذية حلماية البيئة الربية
والزراعية و�إن�شاء �شبكة ملياه الأمطار
ب�شكل منا�سب ملنع تلوث مياه ال�شاطئ
البحري وا�ستخدام مبد�أ التعوي�ض بد ًال من
الإزالة للأ�شجار واملزروعات املتواجدة
يف املنطقة بالإ�ضافة �إل��ى ان�شاء حزام
�شجريي لتقليل زحف الرمال على منطقة
امل�رشوع و�أن يتم و�ضع وح��دة معاجلة
لل�رصف ال�صحي ليخدم امل�رشوع بد ًال من
التجميع والنقل و�أن يتم مراجعة الهيئة
العامة للبيئة يف ح��ال �إن�شاء املرافق
واملباين وامل�ؤقتة للح�صول على املوافقة
البيئية.
وذكرت الهيئة يف ردها �إن وقوع امل�رشوع

باقي املحطات تدريجي ًا.
من جانبه �رصح الوكيل امل�ساعد
لقطاع ت�شغيل و�صيانة حمطات القوى
الكهربائية يف وزارة الكهرباء واملاء
ف�ؤاد العون� ،أن االنبعاثات الناجتة
عن وجود حمطات الكهرباء موجودة
يف كل الأماكن ،الفتا �إلى �أن حمطتي
الدوحة ال�رشقية والغربية كانتا
يف ال�سابق �ضمن ت�صنيف املناطق
النائية ولكن بعد االنت�شار العمراين
الحظ املواطنون االنبعاثات الناجتة
عنهما نتيجة قربهما من املناطق
امل�أهولة بال�سكان.
و�أو���ض��ح �أن انبعاثات املحطات

يف ف�صل ال�شتاء تكون مرئية �أكرث
من باقي الف�صول ومن هنا يعتقد
امل��واط��ن��ون �أن��ه��ا زادت ع��ن احلد
املطلوب ،م��ؤك��دا ال��ت��زام ال��وزارة
باحلد الأدنى والأعلى من االنبعاثات
وان معدالت النيرتوجني والكربون
وال��ك�بري��ت ال��ن��اجت ع��ن املحطات
يف معدالته الطبيعية ومل تتجاوز
حمطات الدوحة احل��دود امل�سموح
وامل�رصح بها من قبل هيئة البيئة.
ويف ال�سياق نف�سه ا�ستنكرت جماعة
اخلط الأخ�رض البيئية �صمت �أع�ضاء
اللجنة البيئية يف جمل�س الأم��ة
جتاه االنبعاثات ال�صادرة عن حمطة
الدوحة للطاقة وعدم حتركهم �رسيع ًا
لتاليف الأزمة ،مت�سائلني عن �أ�سباب
هذا ال�صمت جتاه ق�ضية مت�س �صحة
�أهل الكويت.
وط��ال��ب��ت يف ب��ي��ان ل��ه��ا� ،أع�ضاء
جلنة البيئة يف جمل�س الأم��ة عادل
الدخمي ،وعبدالله فهاد ،وحممد
احلويلة بتقدمي ا�ستقاالتهم لعدم
ات��خ��اذه��م مل��واق��ف ح��ازم��ة جتاه
انبعاثات حمطة الدوحة التي ت�صب
على ناخبيهم ودوائرهم االنتخابية،
وعدم حزمهم مع هيئة البيئة التي
اكتفت ب�إجراءات �إدارية.
وقال رئي�س جماعة اخلطر الأخ�رض
خ��ال��د ال��ه��اج��ري� ،إن الإج����راءات
الإدارية الواردة يف بيان هيئة البيئة
ناق�صة م��امل تت�ضمن �إر���س��ال فرق
ال�ضبطية الق�ضائية للك�شف البيئي
على حمطة الدوحة ،كما مل تت�ضمن
الأرق��ام الفعلية لكمية االنبعاثات
ال�صادرة من املحطة منذ اال�سبوع
املا�ضي ،ا�ضف �إلى ذلك عدم تفاعل
�أع�ضاء جلنة البيئة وك�أن امل�شكلة
ال تعني جلنتهم.

يف منطقة اخلوي�سات يرتتب عليه �أعمال
�إزالة للرتبة وت�أهيل للموقع والذي يتطلب
تو�ضيح تلك الأع��م��ال والإج�����راءات مع
ذكر م�صادر املواد الأولية لأعمال احلفر
والبناء و�أن يتم تزويد الهيئة باملوا�صفات
الفنية ونتائج الدرا�سة البيئية للبحرية
اال�صطناعية وم�صدر املياه للبحرية يف
مرحلة الت�صميم والبناء والت�شغيل مع
�إجراء النماذج احل�سابية الهيدروجينية
ملياه البحرية مع و�ضع برامج للرقابة
البيئية ملرحلة الت�شغيل.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن��ه فيما يتعلق بجودة
الهواء ف�أنه من ال�رضوري نقل املختربات
للمواقع املتفق عليها وحتديد موعد مع
�إدارة ر�صد جودة الهواء لزيارة املوقع
ليتم اعتماده و�إج��راء عمليات ال�صيانة
واملعايري اخلا�صة باملخترب املتنقل
و�أن يتم ت�شغيل املخترب لفرتة  14يوم ًا
متوا�صلة كحد �أدن��ى وتقدمي القيا�سات
ع��ل��ى �شكل ج����داول جلميع امللوثات
بال�ساعة ،مع �رضورة جمع عينات مياه
حتت �سطحية من منطقة امل�رشوع والتي
�سيتم ا�ستخدامها يف البحرية اال�صطناعية
وقيا�س امل�ؤ�رشات الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية املختلفة ومقارنتها مبعايري
الهيئة العامة للبيئة وتزويد الهيئة بتلك
النتائج واالطالع عليها مع �رضورة حتديد
�آلية التخل�ص من املياه اجلوفية الناجتة
عن عمليات احلفر والإن�شاء و�أن تكون قيم
العينات التي يتم حتليلها وفق معايري
الهيئة و�أن يتم تزويد الهيئة بكتاب ر�سمي
من قبل البلدية يفيد بالتزامها بتنفيذ
اال�شرتاطات وال�ضوابط البيئية.

• عدم إزالة
المزروعات وإنشاء
حزام أشجار
لتقليل زحف
الرمال بالمنطقة
• وضع وحدة
لمعالجة الصرف
الصحي ومراجعة
الهيئة عند بناء
مبانٍ ومرافق

من خالل  400حلقة في مختلف المحافظات

 9آالف طالب وطالبة يحفظون القرآن

بحلقات «ورتل»

قال مدير �إدارة «ورتل» بجمعية
النجاة اخلريية طارق العبدالله
�إن ع��ام � 2017شهد حتقيق
اجنازات كبرية يف جمال تعليم
وحتفيظ القر�آن و�أن عدد الطالب
امللتحقني باحللقات و�صل �إلى
 9000طالب وطالبة يف 400
حلقة منت�رشة يف خمتلف مناطق
الكويت .كما �أنه مت خالل العام
الفائت تنظيم ع��دد كبري من
ال��دورات املتخ�ص�صة يف علوم
القر�آن.
وفيما يتعلق بطريقة العمل
يف احللقات �أو�ضح العبدالله
�أنه يتم عمل اختبارات جلميع
الطالب املتقدمني ،ثم توزيعهم
على احللقات بح�سب م�ستوياتهم
 ،وتدري�سهم مناهج �أعدتها
�إدارة القر�آن الكرمي بجمعية
النجاة وفق �أف�ضل الأ�ساليب
العلمية والرتبوية.
و�أ�ضاف :حر�صنا على �أن يكون
املحفظون العاملون يف هذه
احللقات م�ؤهلني علمي ًا حتى
يتمكنوا من حتقيق الأه��داف
التي و�ضعناها.
و�أكد العبدالله �أن �إقامة جمعية
النجاة لهذه احللقات ي�أتي يف
�إطار �سعيها خلدمة كتاب الله
تعالى ،كما تهتم اجلمعية يف
حلقاتها بغر�س القيم الأخالقية
والدينية يف نفو�س الطالب
وهو ما �شجع الآباء والأمهات
على �إحلاق �أبنائهم باحللقات
وحثهم على اال�ستمرار فيها ملا
مل�سوه من تغري �إيجابي يف
�سلوك الأب��ن��اء ويف حت�صيلهم
الدرا�سي.
وحث �أهل اخلري على امل�ساهمة

• طارق العبدالله

يف دع���م احل��ل��ق��ات م��ن خالل
قيامهم بكفالة حافظ �شهري ًا
بقيمة  10دنانري� ،أو كفالة
حمفظ بقيمة  120دي��ن��ار ًا ،
�أو كفالة حلقة �شهري ًا بقيمة
 150دينار ًا  ،مبين ًا �أنه ميكن
للمح�سن �أن يكفل احلافظ �أو
احللقة �أو املحفظ مل��دة عام
كامل .وذلك من خالل االت�صال
ب��اخل��ط ال�����س��اخ��ن �أو زي���ارة
اجلمعية.
وبالن�سبة للدورات املتخ�ص�صة
يف علوم القر�آن قال العبدالله
�إن �إدارة «ورت��ل» نظمت خالل
 2017عدد ًا كبري ًا من الدورات
وم���ن �أه��م��ه��ا ���س��ت دورات يف
الإ�سناد والإقراء برواية حف�ص
والروايات الع�رش ،ودورتني
يف رواية قالون ،وثالث دورات
ل�رشح اجل��زري��ة والعديد من
الدورات الأخرى.
وخ��ت��م ال��ع��ب��دال��ل��ه ت�رصيحه
بالتذكري ب���أن تعلم القر�آن
ال��ك��رمي وتعليمه م��ن �أف�ضل
الأعمال واجلها.

