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بيوتها تركيب.. ومساحتها صغيرة.. وتسربت إليها الغازات األرضية المشتعلة

الهاجري: األحمدي تمر بكارثة وتحتاج إلى قرار حكومي 
سريع بتوفير المساكن للمتضررين لحين معالجتها أو تثمينها

لم أستمع إلى أي رغبة في زيارتي من قبل اللجنة التنسيقية.. ويسعدني ويشرفني االلتقاء بأي مجموعة

الخرافي عن االتهامات الموجهة للجنة الشعبية لجمع التبرعات: التراشق 
وتبادل االتهامات يثيران المخاوف من الفتنة وعلى الحكماء السعي لوأدها

عسكر إلقرار كادر المهندسين في المؤسسات العسكرية الصواغ إلنشاء نقاط نجدة وإسعاف 
ومطافئ على الطرق السريعة

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة 
جاء في���ه: يبذل املهندس���ون العاملون في 
املنشآت العسكرية بوزارة الدفاع والداخلية 
واحل���رس الوطن���ي جهودا جب���ارة لبناء 
املؤسسات العسكرية واالرتقاء بها على جميع 
املستويات سواء من حيث املباني أو املعدات 
واآلليات العسكرية لتكون في جهوزية تامة، 
ورغم ما يبذله املهندسون العسكريون من 
جهود كبيرة لدعم مسيرة االستقرار واألمن 
ورغم املخاطر التي يتعرضون لها في أثناء 
عملهم إال انهم فوجئوا بأنهم غير مشمولني 

في كادر املهندسني الذي أقره مجلس اخلدمة 
املدنية أخيرا، واستثنى املهندسني العسكريني 
ومس���اعديهم من املميزات املالية واإلدارية 
التي تضمنها الكادر اجلديد الذي اس���تفاد 
منه فقط املهندسون في الوزارات والهيئات 
غير العسكرية، مع العلم ان إقرار البدالت 
واملكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل 
والعالوات اخلاصة للمهندسني العسكريني 

ال ميثل عبئا ماليا على الدولة.
كما انه من حق املهندسني العسكريني علينا 
وعلى احلكومة أن تتم املساواة بينهم وبني 

املهندسني املدنيني وعدم التفرقة بينهم في 
البدالت واملكافآت التشجيعية وبدل طبيعة 
العمل والع���الوات اخلاصة تفاديا لعواقب 
اجتماعية ومهنية غير مستحبة احلدوث، 
وهو ما يتطلب توسيع مظلة كادر املهندسني 
ليشمل املهندسني العسكريني لتحسني وضعهم 
االقتصادي وحتقيقا للمساواة وجتنبا آلثار 
تلك التفرقة بني املهندسني املدني والعسكري 
والتي تنجم عنها آثار نفس���ية واجتماعية 
سلبية تؤثر على النش���اط املهني والدور 

التنموي واألمني املنوط بهم.

قدم النائب فالح الصواغ اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا للحوادث 
الكثيرة التي تقع على الطرق السريعة في جميع انحاء البالد وما ينتج 
عن هذه احلوادث من إصابات خطيرة وإزهاق لألرواح، وذلك بسبب 
التأخر في تقدمي اخلدمات الطبية والعالجية وسرعة الوصول لنجدة 
املصابني على هذه الطرق وذلك لعدم وجود نقاط جندة أو مطافئ أو 
إسعاف على الطرق السريعة لتفادي املضاعفات التي تتسبب فيها 

هذه احلوادث والتأخير في الوصول إليها في الوقت املناسب.
ل���ذا فإنني اتقدم باقتراح برغبة إلنش���اء نقاط مصغرة للنجدة 

واملطافئ واإلسعاف على طول الطرق السريعة.

ش���دد رئيس مجل���س األمة 
جاسم اخلرافي على ضرورة وقف 
التراشق وتبادل االتهامات اللذين 
برزا في اآلونة األخيرة بس���بب 
بعض القضايا املثارة في الساحة 
احمللية، مؤكدا في رده على سؤال 
بشأن االتهامات املوجهة الى اللجنة 
الشعبية جلمع التبرعات ان مثل 
هذا التراشق يثير املخاوف على 
الكويت من وقوع فتنة البد للعقالء 

واحلكماء ان يسعوا الى وأدها.
وق���ال الرئي���س اخلرافي في 

تصريح ال���ى الصحافيني امس، 
ما يؤملني ليس فقط التشكيك في 
رجاالت اللجنة الش���عبية جلمع 
التبرعات، لكن خوفي على بلدي 
وأهل بلدي مما يحصل من تراشق 
وأشياء ليس من صاحلنا تواجدها 
بيننا، فنحن في النهاية أس���رة 
واح���دة تربطنا رواب���ط عديدة، 
أبناء  وأثبتت األحداث متاس���ك 

هذا البلد.
وأضاف: »انا أحذر من اللعب 
بالنار، ألن النار ستحرق بعد ذلك 

األخضر واليابس، وأمتنى ان تسود 
احلكمة والعق���ل في مواضيعنا، 
فليس عيبا ان نختلف، لكن العيب 
أال نع���رف كيف نختلف، وثقتي 
بل���دي، وعقالء  أبناء  كبيرة في 
وحكماء بلدي لن يجعلوا للفتنة 
اي فرصة ف���ي ان جتد مكانا لها 

بيننا.
وسئل اخلرافي عن اللجنة التي 
مت تشكيلها أخيرا في ديوان النائب 
الس���ابق محمد الصقر، وإعالنها 
الرغبة في زيارته، فأجاب: »لم تتح 

لي الفرصة حتى اآلن لالستماع الى 
اي رغبة في الزيارة، لكن يسعدني 
ويشرفني االلتقاء مع اي مجموعة، 
خصوصا ان هذه اللجنة املشكلة 
اخيرا تريد العمل ملصلحة البالد، 

وقطع الطريق امام اي فتنة.
وفيم���ا ان كان من املناس���ب 
توجيه دعوة للن���واب لتحقيق 
االجناز، السيما اننا مقبلون على 
افتتاح دور االنعقاد الثالث، قال 
اخلرافي »إن الرد على هذا السؤال 
هو مجرد حتصيل حاصل، كلنا 

حريصون على ان يكون لنا دور 
في املرحل���ة املقبلة، الن من حق 
املواطن علينا رؤية أمور إيجابية، 
الفعل  الفرصة لردود  واال نتيح 
السلبية جتاه االعضاء، وأنا متفائل 
باخلير ولنتفاءل حتى نصل إلى 

النتيجة املرجوة.
وسئل اخلرافي عن االتهامات 
التي وجهتها وزارة االعالم الى قناة 
»سكوب« بالتحريض على قلب 
نظام احلكم بسبب بثها برنامجا 
في شهر رمضان، فأجاب »ان احالة 

»س���كوب« بهذه التهم���ة كارثة، 
ومازلت ال أصدق ان هناك من يحيل 
قناة فضائي���ة بتهمة التحريض 

على قلب نظام احلكم«.
ورأى اخلرافي في هذه االحالة 
اس���اءة لوزارة اإلعالم وملن قدم 
الشكوى بهذه الصيغة، وان دل 
ذلك على ش���يء فإمنا يدل على 
عدم ح���رص وزارة االعالم على 
انتقاء وحتديد اسباب إحالة وسائل 

اإلعالم الى النيابة.
وق���ال »نحن ال نعترض على 

اي احالة ل� »س���كوب« أو غيرها 
تتم وفقا للقان���ون، لكن معلوم 
ان القرار في النهاية هو للسلطة 
القضائية، لكن عندما تكون االحالة 
بتهمة قلب نظام احلكم فهذا شيء 
مخجل، خصوص���ا مع مخاوفنا 
من ردة الفعل الدولية الس���لبية 

املتوقعة من هذه االحالة.
واع���رب اخلرافي عن امله ان 
تعي���د  احلكوم���ة النظر في هذا 
الق���رار، وان تتم محاس���بة من 
يخطئ في اتخاذ اجراءات من شأنها 

االس���اءة الى الكويت وسمعتها، 
خصوصا عندما تكون االحالة بهذه 

»السخافة«.
وسئل اخلرافي عن اإلجراءات 
الالئحية في ش���أن قانون غرفة 
اللجنة  التج���ارة، فأج���اب »ان 
املالية املختصة اجنزت تقريرها، 
وسيحال الى املجلس املعني باتخاذ 
القرار سواء باملوافقة او الرفض 
او التعديل، او حتى اعادة التقرير 
الى اللجنة املختصة، فهذا يحدده 

اعضاء املجلس بالتصويت.

اتهام »اإلع�ام« لقناة »س�كوب« بالتحريض على قلب نظ�ام الحكم كارثة وإحالتها للنيابة س�خافة وإس�اءة للوزارة

طال���ب امني س���ر مجلس 
االمة النائب دليهي الهاجري 
»احلكومة والقيادات النفطية 
التدخل حلل مشكلة  بسرعة 
تس���رب الغ���از ف���ي منطقة 
األحم���دي حيث ان املواطنني 
مذعورون من هذا التسرب الذي 
يهدد أرواحهم باخلطر الداهم 
ويسبب البنائهم االمراض مثل 

الربو واحلساسية«.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي »إن ما تعانيه مدينة 
األحمدي من تسرب للغاز بدأ 
يهدد حياة املواطنني بش���كل 
كبير جدا حيث ان هذا التسرب 
الناجت من قشرة األرض مستمر 
منذ زم���ن طويل وهو عبارة 
عن غاز قابل لالشتعال. ولم 
تتمكن جميع اجلهات املختصة 
في ش���ركة النفط من حتديد 
س���ببه او طريقة معاجلته« 
مبينا »ان هذا االمر تس���بب 
في ع���دة حوادث خطيرة في 
املنطق���ة والتي مازالت قابلة 

للحدوث مجددا«.
وأض���اف: فعلى احلكومة 
القطاع  القيادات في  وجميع 
النفط���ي ان يعملوا جاهدين 
املواطنني  على حل مش���كلة 
)سكان مدينة األحمدي( الذين 
بدأ بعضهم في إخالء مسكنه 
واللج���وء لاليجار خوفا من 
اختناق أسرته بسبب تسربات 
الغاز من قشرة األرض، الفتا 
الى ان على احلكومة ان تقوم 
بتثمني البيوت احلكومية في 
ا ملنطقة والتي مس���احتها ال 
تتج���اوز 270 مت���را مربعا 
انها  اهله���ا حيث  لتعويض 
بيوت غير صاحلة للسكن«.

واش���ار الهاجري »إلى أن 
البيوت احلكومية في منطقة 
األحمدي تشكل مأساة ألهلها 
حيث إنها صغير املساحة وعدم 
مساواة احلكومة لهم مع بقية 
املواطنني وكانت هذه البيوت 
التركيب  مبنية عن طري���ق 
)اخلرسانة اجلاهزة( مما اجبر 

أهالي املنطقة على عدم ترميم 
بيوتهم أو التوسع فيها ألنه 
في ح���ال أراد صاحب البيت 
توس���عته أو ترميمه فعليه 
ان يقوم بهدم البيت بالكامل 
ثم يعيد بناءه من جديد وهذا 
ظلم يجب أن يرفع عن أهالي 
املنطقة«. واضاف »كما على 
احلكومة أن تستعجل في بناء 
مدينة األحمدي اجلديدة التي 

وعدت بإجنازها منذ زمن طويل 
لتكون منوذج���ا معماريا ذا 
مواصفات عالية وهي حق من 
حقوق املواطنني العاملني في 
القطاع النفطي« مشددا »على 
أن تقوم وزارة النفط بأسرع 
وقت ممكن ببناء مستش���فى 
القطاع النفطي الذي ينتظره 
العاملون ف���ي القطاع بفارغ 
الصبر حيث ان املستش���فى 
احلالي ال يس���توعب الزيادة 
العددية عليه وال يس���توعب 
كذلك املع���دات احلديثة التي 
يجب أن تتوافر في املستشفيات 

املتطورة«.
وتاب���ع الهاجري »فمدينة 
األحم���دي مت إهمال صيانتها 
بشكل س���ليم من قبل شركة 
النفط مما أدى الى تآكل شبكات 
املياه والغ���از وهذا األمر اثر 
كثيرا على صالحية املنطقة 
للس���كن« مبينا »ان الغازات 
الناجتة من باطن االرض ال أحد 
أو تركيزها  يعرف مستواها 

فمنها ما ه���و قاتل ومنها ما 
هو مضر على الصحة العامة 
وتس���بب امراضا مثل الربو 
واحلساس���ية« مشددا »على 
ضرورة استنفار جميع اجهزة 
األمن والس���المة في شركات 
القطاع النفطي ملعرفة مكامن 
التسرب ومعاجلته معاجلة 

علمية سليمة«.
وأكد »عل���ى أن ما متر به 
مدين���ة األحمدي م���ا هو إال 
إلى  كارثة طبيعي���ة حتتاج 
س���رعة معاجل���ة حكومية 
وقرار جريء بتوفير املساكن 
املناسبة ألهالي املنطقة حلني 
معاجلته���ا أو تثمينها فبقاء 
املواطنني في مساكنهم احلالية 
خطر كبير جدا«، محذرا »اننا 
لن نق���ف مكتوفي االيدي إذا 
رأينا احلكومة تتجاهل هذه 
الكارث���ة، فاالحمدي جزء من 
الكويت وهي اآلن متر بكارثة 
طبيعية تتوجب تكاتف جميع 

اجلهات حلل مشكلتها«.

دليهي الهاجري

)متين غوزال( الرئيس اخلرافي حلظة خروجه من مكتبه وبصحبته النواب مرزوق الغامن وعلي الراشد ومخلد العازمي وعدنان املطوع  

 اخلرافي أثناء جولته مع باكاليثا في مجلس األمةالرئيس اخلرافي يودع رئيس وزراء مملكة ليسوتو باكاليثا بتول

عسكر العنزي فالح الصواغ

اخلرافي أثناء دخوله مجلس األمة وبصحبته د.علي العميرالرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني

رئيس مجلس األمة استقبل 
رئيس وزراء مملكة ليسوتو

اس��تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في مكتبه 
صب��اح امس رئي��س وزراء مملكة ليس��وتو باكاليثا بتول 

موسيسيلي والوفد املرافق له.
ج��رى خالل اللقاء بحث العالق��ات الثنائية بني اجلانبني 
وس��بل تطويرها من خالل تأكي��د رئيس مجلس االمة على 
ضرورة التعاون بني الدولتني في املجالني التجاري والثقافي 

وتقوية العالقات بني الدولتني على جميع االصعدة.
حضر اللقاء رئيس بعثة الش��رف د.اس��ماعيل الشطي 

وسفيرنا في جنوب افريقيا حسن العقاب.


