
 5  محليات  االربعاء ٢٦ اغسطس ٢٠٠٩   

 المضحي: الروائح الكريهة المنبعثة من شواطئ الرميثية والسالمية
  دليل على تسريب مياه الصرف و«البيئة» مستمرة في أخذ العينات

 الشيخ أحمد الفهد مترئسا اجتماع كبار قياديي الدولة ملناقشة برنامج عمل احلكومة  (أسامة البطراوي)  اللواء جاسم املنصوري مصافحا د.عادل الوقيان والشيخ أحمد الفهد 

 خالل ترؤسه اجتماعًا مع كبار قياديي الدولة لمناقشة برنامج عمل الحكومة

 الفهد: خطة عمل الحكومة تفوق إمكاناتنا وقبلنا التحدي وإذا أنجزنا ٧٠٪ منها فذلك إنجاز كبير
 محمد هالل الخالدي

  عقد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشــــؤون التنمية ووزيــــر الدولة 
لشــــؤون اإلسكان الشــــيخ أحمد 
الفهد اجتماعا ضــــم كبار قياديي 
وزارات الدولة واجلهات احلكومية 
ظهر أمس ملناقشــــة برنامج عمل 
احلكومة معهم في مبنى املجلس 
األعلى للتخطيط، حيث أكد حرصه 
الشــــديد على عقد مثل هذا اللقاء 
معهم بدعم من القيادة السياسية، 
فاجلميع يعي أهمية التزام احلكومة 
بإصدار برنامج العمل بقانون وهو 
حتد كبير وجتربة جديدة لم تشهد 
البالد لها مثيال منذ عام ١٩٨٦، حيث 
سيرافق صدور اخلطة بقانون التزام 
حكومي بتنفيذ ما فيها، وقال الفهد 
إن مجلس الــــوزراء قد اعتمد هذه 
اخلطة، وبالتالي فهي اآلن وثيقة 
رســــمية يقابلها التزام من جانب 
احلكومة، وأضاف أن أي نائب يريد 
أن يستجوب أحد أعضاء احلكومة 
بإمكانه فقط أن يقارن عمله مبا في 

هذه الوثيقة.

   فلسفة الخطة

  كمــــا لفت الشــــيخ أحمد الفهد 
إلــــى أن هذه اخلطة قد مت وضعها 
من قبل املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، مشيدا بجهود د.موضي 
احلمود التي كان لها الدور األكبر 
فيها وأنه لم ميض على تســــلمه 
املســــؤولية ســــوى بضعة أشهر، 
وأضاف أن املجلس األعلى ال يتبع 
جهة معينة في السلطة التنفيذية، 
إمنــــا هو مجموعة مــــن املواطنني 
املخلصني من كل اجلهات حرصوا 
على تقدمي أفضل ما لديهم لوطنهم، 
لذلك جند اخلطة بكل صراحة أكبر 
من قدراتنــــا وإمكاناتنا في بعض 
إلى  الكويت  األمور مثل حتويــــل 
مركــــز مالي وغيرهــــا، وقال أنني 
أعرف وضــــع الوزارات لدينا، فقد 
سبق وتســــلمت حقيبة ٨ وزارات 
وأعرف إمكاناتهــــا وأعرف أن من 
الصعــــب تنفيــــذ كل األهداف في 
اخلطة، لكن ذلك لــــن يثنينا عن 
العمل باجلــــد واالجتهاد لتحقيق 
أكبر قدر ممكن من األهداف، فهذه 
بلدنا والبد لنا من العمل من أجلها 
الذين سئموا  املواطنني  ومن أجل 
الصراع، فلو استطعنا أن ننفذ ٧٠٪ 
من اخلطة فســــيكون ذلك اجنازا. 
وحتدث الشيخ أحمد الفهد للقياديني 
قائال: إنني أخاطبكم ليس بوصفكم 
قياديني ومسؤولني بل كمواطنني 
تعرفون ما يدور وتســــمعون كل 
يوم تذمر املواطنني وشــــكواهم، 
لذلك أقول أن اخلطة طموحه جدا 
لكننا قبلنا التحدي وسنبذل كل ما 
في وسعنا، وأضاف الفهد: أن هذا 
البرنامج سيقدم إلى مجلس األمة 
قبل دور االنعقاد املقبل أي بعد أقل 
من شهرين، وستتحمل كل وزارة 
مســــؤوليتها في حال تأخرها عن 
تقدمي اجلــــزء املختص بوزارتهم، 
وأضاف أن القراءة األولية للبرامج 
التي تقدمت بهــــا بعض الوزارات 
تشــــير إلــــى أنها نفــــس البرامج 
القدميــــة بال أي تطوير أو جتديد، 
وأشار إلى أننا نريد برنامجا قابال 
للتنفيذ ويحقق طموح املواطنني 
ولكننا أيضا نتفهم وضع الوزارات 

عمــــل احلكومة وأداء كل وزارة أو 
جهة حكوميــــة، وأن هناك تقارير 
مستمرة ملتابعة عمل كل جهة، كما أن 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد لديهم نفس احلرص 
واالهتمام واملتابعة، لذلك أقول لكم 
ان  عملكم اآلن حتت املجهر وعلينا 
جميعا وأنا معكم بالتأكيد ولدي في 
وزارة اإلسكان حتديات كبيرة ولكن 
علينا أن نعمل ونضاعف اجلهود. 
البــــد أن تتحرك اجلهات نفســــها 
وتبادر من تلقاء نفسها ونحن في 
املجلس األعلى للتخطيط مستعدون 
لتقدمي أي مساعدة وتفسير أي شيء 
غامض في اخلطة، كما شدد الفهد 
على ضرورة أال ترعبنا خطة العمل 
مشيرا إلى أنه من الذكاء االستفادة 
من البيانات املوجودة فيها لتطوير 
العمل والنهوض باملؤسسة ومعرفة 
ما يجب عمله، وقال للقياديني أمتنى 
أن تقدموا خططكم وبرامج عملكم 
بصــــورة جريئة وطموحة، قولوا 
هــــذه متطلباتنا نريد كــــذا وكذا 
لنقدم لكم كــــذا وكذا، بهذه الروح 
والتعاون واملسؤولية نحقق الكثير، 
ال نريد االنتقادات النظرية وتكسير 
املجاديف، كما حصل مع شركة ڤيڤا، 
فكان هناك الكثير من املشككني وأنا 
واحد منهم ووقفت ضدها في البداية 
خوفا على مصلحة بلدي، لكن كنت 
فقط أنتقد نظريا أما اليوم فها هي 
الشركة حتقق جناحا كبيرا والكل 
مســــتفيد، املواطن وصلت أسهمه 
لقيمة دينار و٩٠٠ فلس واخلدمات 
زادت وحتسنت ومت توفير فرص 
عمل للمواطنني، علينا أال نتخوف من 
البرامج واملشاريع الطموحة ونقبل 
بهمة عالية ونشاط، تعرفون أنني 
تسلمت العمل منذ أشهر معدودة 
وكان باإلمكان أن أطلب ٦ أشــــهر 
لدراســــتها ولكنني قبلت التحدي 
ألننــــا ال نريد أن نضيع املزيد من 
الوقت، هذا بلدنا وعلينا أن نعمل من 
أجلها. كما أكد الفهد أن هذا االجتماع 
لن يكون األخير بل ستكون هناك 
اجتماعات ثنائيــــة وجماعية مع 
اجلهات والوزارات املختلفة بالدولة. 
كما قال اننا سنسعى إلى رفع قيمة 
سقف املناقصات التي تتبع ديوان 
احملاســــبة من ٥ آالف إلى ١٠٠ ألف 
فالســــوق تغير والبد مــــن إيجاد 
مرونة في العمل وتقليص الدورة 
املستندية للمشاريع واملناقصات، 
الوقت يتحرك والبد من استغالله 

بصورة جيدة. 

والصعوبات التــــي تواجهها، لكن 
يبدو أن االخوة في املجلس األعلى 
للتخطيط طموحهم مع الشارع أكثر 

من الواقع.

  شجاعة

  وأكمل الشيخ أحمد الفهد حديثه 
مع قياديي الدولة بالقول: ان هذه 
اخلطة هي من أكثر الوثائق شجاعة، 
فاللمرة األولــــى تعترف احلكومة 
بأخطائها وتقصيرها في اخلدمات، 
فعلى سبيل املثال اخلطة تقول ان 
العاملي للخدمات الصحية  املعدل 
سريرين لكل ١٠٠٠ شخص بينما 
الوضع في الكويت أقل وكذلك في 
عدد املمرضني وغيرها، للمرة األولى 
تعترف احلكومة بإخفاقاتها جتاه 
امللف البيئي والتعليمي والصحي 
واإلســــكاني وغيرها، لكنها أيضا 
وثيقة ال تكتفي باالعتراف باخلطأ 
وهي مســــألة مهمــــة، لكنها أيضا 
تقول ما يجب علينا فعله لتجاوز 
تلك األخطاء والتقصير والبدء في 
العمل املنظــــم املدروس واملخطط 
له بدقة. وأشار الشيخ احمد الفهد 
إلى ضرورة أن يأخــــذ القياديون 
واملسؤولون في الدولة مسألة تسهيل 

معامالت املواطنني بعني االعتبار كما 
هو معتمد في اخلطــــة، وهذا أمر 
يتطلب دخول الوزارات والهيئات 
في مجال التطوير االلكتروني، كما 
أشار إلى وجود نوعني من املشاريع 
التنموية  التي ستنفذ املشــــاريع 
(املستشفيات واجلامعات واملدارس 
واألندية الرياضية.. الخ) واملشاريع 
النمطية التي تتعلق مبتطلبات كل 
وزارة أو جهــــة، وأكمل: أمتنى من 
كل وزارة وجهة أن تقدم برنامجها 
لهذه املشاريع بشكل مفصل وزمني 

ويتضمن امليزانية أيضا.

  مستشارون

  وردد الشــــيخ أحمد الفهد أكثر 
مــــن مــــرة علــــى أن برنامج عمل 
احلكومة جتربــــة جديدة وحتد ال 
نقبل بأقل والنجاح فيه بإذن اهللا، 
وقال للقياديني: نعلم أن هذا الوضع 
جديد على الــــوزارات ولذلك أقول 
لكم البد من االســــتعانة باخلبراء 
واالستشاريني مع التأكيد على أن هذا 
الباب مفتوح وهناك دعم وتشجيع 
لهذا التوجه مع ضرورة األخذ بعني 
الوطنية  الكوادر  االعتبار تدريب 
واالستفادة من خبرات االستشاريني 

في تنمية أبناء البلد، ونحن نشجع 
على االســــتعانة باالستشــــاريني 
ونســــعى لتذليل كل العقبات من 
أجل حتقيق أكبــــر عدد ممكن من 

األهداف واملشاريع.

  معضلة واحدة

  كما أشار الشــــيخ احمد الفهد 
إلى وجــــود معضلة واحدة كبيرة 
تواجههم حاليا وتتمثل في تداخل 
الوزارات  العامة بني  السياســــات 
واجلهات احلكوميــــة، فالتركيبة 
الســــكانية تتداخل فيها الشؤون 
واإلســــكان والصحــــة والداخلية 
اننا نســــعى  وغيرهــــا، وأضاف: 
إلى تفكيك هذا التداخل، وأعلم أن 
فترة شــــهرين غير كافية لتفكيك 
هذا التداخــــل ولكنني أدعوكم إلى 
التركيز على هذا املوضوع واالنتهاء 
منه بأسرع وقت ممكن. وقال الفهد 
للقياديني اننا مقبلون على وضع 
جديد وجتربة جديدة وحتد جديد 
التذمر الشــــعبي  أمتنى أن يكون 
وغضب الشــــارع مبنزلــــة وقود 
يحركنا ويدفعنا للعمل واالجناز، 
وأبشركم أننا بصدد مشاريع كبيرة 
جار تنفيذها ووقعنــــا كثيرا من 

املناقصات، هناك كمية من املشاريع 
التي نتمنى أن تلبي الطموح وتضع 

بلدنا في املكانة التي تستحقها.

  صراحة وشجاعة

  بكل صراحة وشجاعة قال الشيخ 
اننا سنعمل وجنتهد  الفهد:  أحمد 
بأقصى ما منلك من قدرات وطاقات 
وسنعمل، وسوف نقف أمام الشعب 
الكويتي قبل مجلس األمة ونقول هذا 
هو اجتهادنا فإن أخطأنا فسنتحمل 
املسؤولية، املهم أن ينطلق املركب 
ونعمل. كما شجع الفهد القياديني 
بالقول أكثر من مرة: ال تتخوفوا من 
اخلطة، وال تخشوا من االلتزام، نعم 
اخلطة طموحة جدا ومعقدة وتتطلب 
جهودا مخلصة ولكنها أيضا ليست 
مستحيلة وباإلمكان حتقيق عدد 
كبير من أهدافها، هذا حتد كبير لبناء 
بلدنا واخلطة ستكون دافعا للعمل 

ملن يريد أن يعمل بصدق.
النقاش  بــــاب    بعد ذلــــك فتح 
حيث أعطــــى الفهد قياديي الدولة 
فرصة االستفسار ومناقشة أي أمر، 
فتحدثت وكيلة وزارة التعليم العالي 
د.رشا الصباح، حيث أشادت بجهود 
الشيخ أحمد الفهد وحماسه الكبير، 

كما أشــــادت بخطة عمل احلكومة 
انها فعال جريئة وطموحة  قائلة: 
لكن نالحظ بعض التناقضات بني 
بعض األهداف، فمثال جند هناك هدفا 
مهما وهو تنويــــع إيرادات الدولة 
من غير النفط حيث ان االستهالك 
أكبر من إيرادات النفط وهذا جميل 
ومهم بالتأكيد، وكذلك الدعوة إلى 
إشراك القطاع اخلاص، وبالنسبة 
للتعليم العالي جند هناك توجها 
إلشراك القطاع اخلاص بخصوص 
البعثات الداخلية ولكن بنسبة ١٠٪ 
فقط فــــي حني تتحمل الدولة ٩٠٪ 
من مصاريف كل طالب يبتعث في 
بعثة داخلية، فهــــذا تناقض. فرد 
الشيخ أحمد الفهد: ان  هذا يجب أن 
يكون دافعا لكل جهة للعمل وتقدمي 
تصوراتها وبرامجها بشكل أفضل، 
اخلطة ال تتحدث عن الوضع احلالي 
بل عن القــــادم، ولذلك نريد منكم 
العمــــل ومضاعفة اجلهود وتقدمي 
األفكار واحللول وهذا ما سيساهم 
في نهضة بلدنا، وأشار الفهد مرة 
ثانية إلى أن حتقيق أكبر قدر ممكن 
من األهداف سيكون اجنازا كبيرا 
ال يســــتهان به، املهــــم أن ننطلق 

ونبدأ.

  مــــن جانبــــه، قال مديــــر عام 
الهيئــــة العامــــة لإلطفــــاء اللواء 
جاسم املنصوري انكم  تعرضون 
علينا ســــيارة جميلــــة وممتازة 
لكن لألســــف ليست لدينا رخصة 
لقيادتها، اخلطة طموحة وشجاعة 
ونتمنى أن ننفذها وننهض ببلدنا 
ولكننا لسنا خبراء في التخطيط، 
أنا رجل إطفاء فكيف تريدون مني 
وضع خطط واستراتيجيات دون 
تدريب، البد من تدريب القياديني 
على ذلك أوال فاخلبرة التي لدينا 
مهمــــا طالت ال تكفــــي إال للتعامل 
مع أعمالنا أما التخطيط فلســــنا 
مختصني به، ورد عليه الشيخ أحمد 
الفهد بانه ذكر أهمية االســــتعانة 
باخلبراء واالستشاريني واشار إلى 
دعم القيادة السياسية لهذا التوجه 
مع التأكيد على االستفادة من تلك 
اخلبرات لتدريب وتطوير الكوادر 

الكويتية.

  متابعة من صاحب السمو األمير

  كما أكد الشــــيخ أحمد الفهد أن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لديه اهتمام وحرص شديد 
على متابعة كل ما يتعلق ببرنامج 

 أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم (٦٧٥/أوال) لسنة ٢٠٠٩ بشأن من انهيت 
ــدالً للقرار ٦١٣ وجاء بالتوصيات  خدماتهم من العمل بالقطاع اخلاص مع
ــة طارئة املسرحني، وجاء في نص القرار:  النيابية التي صدرت في جلس
مادة ١: يسري هذا القرار على كل كويتي قادر على العمل انهت اجلهة غير 
احلكومية التي يعمل بها خدمته دون ارادته خالل الفترة من ٢٠٠٨/٨/١ وحتى 
٢٠٠٩/١٢/٣١. مادة ٢: يستحق من انهيت خدمته من العمل الذي تتوافر فيه 
الشروط الواردة في املادة الثالثة من هذا القرار بدال نقديا يعادل ٦٠٪ من 
ــي والتأمني التكميلي لدى املؤسسة العامة  املرتب اخلاضع للتأمني األساس
للتأمينات االجتماعية ثم يضاف الى الناجت مبلغ وقدره ٢٢٠ دينارا شهريا 

دون اي زيادات أخرى.
  مادة ٣: يشترط الستحقاق هذا البدل توافر الشروط التالية:

  ١- ان يكون كويتي اجلنسية.
  ٢- اال يقل سنه عن ١٨ عاماً.

  ٣- ان يكون مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة على االقل قبل انهاء خدمته 
ــنة ١٩٧٦ باصدار قانون  ــا الحكام األمر االميري بالقانون رقم ٦١ لس وفق

التأمينات االجتماعية املشار اليه.
ــبب االنقطاع عن العمل او بصدور    ٤- اال تكون خدمته قد انتهت بس
ــرف او االمانة  حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جرمية مخلة بالش

ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في أي من احلالتني.

ــة القوى العاملة واجلهاز  ــون مقيدا لدى برنامج اعادة هيكل   ٥- ان يك
التنفيذي للدولة عن املدة املذكورة باملادة األولى.

  ٦- أال يكون مستحقا ملعاش تقاعدي.
  مادة ٤: يستحق البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج 

اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وملدة سنة واحدة.
  مادة ٥: يوقف صرف البدل في احلاالت التالية:

ــد التي حتدد للمراجعة او االمتناع عن تقدمي    ١- عدم االلتزام باملواعي
املستندات املطلوبة منه.

  ٢- رفض االلتحاق بالعمل املناسب الذي يتاح له.
ــبة التي حتدد له اذا ثبت  ــض االلتحاق بالدورة التدريبية املناس   ٣- رف
ــق في صرف البدل  ــابه اخلاص او لدى الغير، ويعود احل ــتغاله حلس اش
ــهر  ــبب الوقف ويكون الصرف في هذه احلالة اعتبارا من الش بزوال س

التالي لزوال السبب.
  مادة ٦: يسقط احلق في صرف البدل في احلالتني التاليتني:

  ١- رفض االلتحاق بالعمل الذي يتاح له مرتني.
  ٢- رفض االلتحاق بالدورات التدريبية التي حتدد له مرتني.

ــغ اخرى متنح من  ــع بني هذا البدل وأية مبال ــادة ٧: ال يجوز اجلم   م
اخلزانة العامة للدولة.

  مادة ٨: كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد احلصول على البدل 

املنصوص عليه في هذا القرار يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في قانون 
اجلزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ املشار اليه.

ــادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي    مادة ٩: يتولى برنامج اع
للدولة تنفيذ احكام هذا القرار.

  مادة ١٠: تشكل جلنة برئاسة امني عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
للنظر بأي تظلمات تقدم لها.

  مادة ١١: يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.
  مادة ١٢: ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 

تاريخ صدوره.
ــيق مع اجلهات ذات العالقة    ثالثا: تكليف بنك الكويت املركزي بالتنس

بالتالي:
  أ- النظر في وضع املسرحني املتخذ بحقهم اجراءات قضائية عن فترة 

تسريحهم من العمل.
ــاطهم بسبب تسريحهم  ــديد اقس   ب- بحث وضع املتأخرين عن تس

من العمل.
ــة العامة للتأمينات االجتماعية بدراسة اجلوانب    رابعا: تكليف املؤسس
القانونية والفنية الحتساب فترة التسريح ضمن فترة اخلدمة لدى املؤسسة 
ويتم سداد املبالغ املستحقة للتأمينات من ميزانية جهاز اعادة هيكلة القوى 

العاملة او امليزانية العامة للدولة. 

 مجلس الوزراء أصدر قراره الجديد بشأن المسّرحين متضمنًا التوصيات النيابية

 دارين العلي
  اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح 
املضحي لـ «األنباء» صدور روائح كريهة من 
بعض املواقع على الشاطئ املمتد من الرميثية 
حتى الساملية ما يشير الى تسرب مياه الصرف 

الصحي جراء تعطل محطة مشرف أمس.
  وقال د.املضحي ان الهيئة مستمرة في اخذ 
عينات من املواقع املذكورة لتحليلها ومعرفة 
نسبة التلوث فيها التخاذ االجراءات الالزمة، 
ذاكرا ان الهيئة ستعلنها في مؤمتر صحافي يعقد 
اليوم بهدف تسليط الضوء على اخطار هذه 
امللوثات واإلجراءات التي ستتخذ بحق املتسببني 

في ارتفاع نسب التلوث على الشاطئ.
  ولفت الـــى ان الهيــــئـــة اصــــدرت بيانا 
اوضحـــت فيه املواقع التـــي تصدر منها هذه 
الروائح، والتي يشكك بوجود تلوث فيها لتحذير 
الناس من االقتراب منها او الــــســـباحة فيها 
اضافة الى خريطة تشير الى املواقع حتديدا 
التي فيها غازات ســـــامية ألخذ االحتياطات 

الالزمة.
  وعن محطة مشرف قال املضحي انه وفق 
وزارة األشغال قد مت تخفيض املنسوب بنسبة 
١٦ متـــرا أي أن كمية املياه املوجودة حاليا ١٤ 
مترا، ويجب تخفيضها اكثر من ذلك بنحو ٣ 
أمتار للوصول الى املســـتوى الطبيعي الذي 
ميكـــن الفنيني من اصالح احملطة. بدوره قال 
مدير ادارة رصـــد التلوث البحري في الهيئة 
حمزة كرم ان الهيئة ستستمر في أخذ العينات 
حتى اليوم (األربعاء)، كما ستستمر في املسح 
واملراقبة على طول الشـــاطئ املهدد بالتلوث، 
مشيرا الى ان الهيئة حتتاج الى الوقت للوصول 
الى النتائج ولتحديد حجم التلوث، مؤكدا ان 
عينة واحدة ال تكفي للتوصل لذلك مما يحتم 

أخذ أكثر من عينة وفي أوقات مختلفة. 
  وأشار الى ان هناك مجموعة من املركبات 
الكيميائية حتدد مواصفات املياه ومدى تلوثها 
التي  املايكروبيولوجية  التحاليل  الى  اضافة 
حتدد جـــودة املياه التي يعمل عليها اخلبراء 
والعاملون في مختبرات الهيئة لكشـــف مدى 
التلوث في العينات التي تؤخذ تباعا. اما عن 
الغازات التي صدرت امس من احملطة ونسبة 
خطورتها على الهواء فأوضح اخلبير البيئي 
د.علي خريبط لـ «األنباء» ان ليس للغاز املنبعث 
من مختلف محطات الصـــرف وهو كبريتيد 
الهيدروجني اي خطر على أرواح الناس والصحة 
العامة في حـــال اذا كان في منطقة مفتوحة، 
مشيرا الى ان األمر ينطبق على منطقة مشرف 
حيث تبعد احملطة ايضا عن الوحدات السكنية. 
ولفت الى ان هذا الغاز املنبعث قد يؤدي الى 
تلوث الهواء ولكنه ليس ساما او قاتال مادام 
في مكان مفتوح حتى ولو كان ذا تركيز عال، 
مؤكدا عدم وجود اي خطر على القاطنني في 
منطقة مشرف حيث تعطلت احملطة. وأشار 
الى ان هذا الغاز املنبعث واملعروف بـ «كبريتيد 
الهيدروجني» ينبعث ايضا في اماكن احلفر في 
املناطق البترولية لذا فإننا جند ان شـــركات 
النفط تضع في مبانيها القريبة انظمة تهوية 
خاصة اضافة الـــى نظام القياس ملراقبة تلك 
الغازات، وعن تكرار قضية تعطل احملطة قال 
انه يحدث ان يرتفع منســـوب املياه اكثر من 
الطاقة االستيعابية للمضخة ما يؤدي الى طفح 
في املياه واذا صاحب ذلك عطل فني في احملطة 
فانه بالشك يؤدي الى انبعاثات غازيه، مشيرا 
الى انه على املعنيني االستفادة مما حصل اليوم 
في معرفة كيفية التعامل مع املشكلة وكيفية 

جتنبها في املستقبل. 

 توقف الشيخ أحمد الفهد مع 
ــد انتهاء االجتماع  اإلعالميني بع
وحتدث عن أهم ما دار فيه بالرغم 
من التعب وتأخر الوقت، وقال الفهد 
انه متت مناقشة عدة قضايا تتعلق 
ــل احلكومة بصورة  ببرنامج عم
ــت عدة مالحظات في  جادة تناول
ــب، وأضاف أن  ــف اجلوان مختل
ــة تضمن  ــج عمل احلكوم برنام
ألول مرة اعترافات من احلكومة 
بتقصيرها وأخطائها وهي خطوة 
كبيرة ومهمة لتشخيص الوضع، 
وأمتنى أن يكون مبثابة حسن نية 

ويتم التعامل لألفضل.

 تقصير وحسن نية 


