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  ١٤  نوفمبر ٢٠١٠ 

 وجه النائب مخلد العازمي سؤاال لوزير الدولة لشؤون  5 
مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: يرجى افادتي 
باآلتي: ما اآلثار االيجابية التي حتققت على مدى السنوات 
اخلمس املاضية وأثرت بالفعل في ترشيد االنفاق وضبط 
مواطن االسراف واملردود املالي واخلدمي لهذه االجراءات 
على امليزانية العامة للدولة. وما االجراءات والتعليمات 

التي صدرت في هذا الشأن. 

 مخلد: ما إجراءات ترشيد اإلنفاق؟ 
 تقدم النائب عســـكر العنزي مبناســـبة عيد االضحى املبارك بأطيب 
التهاني واصدق التمنيات الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
والى سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد. ومتنى العنزي ان يكون العيد فرصـــة العضــــــــاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية لبدء مرحلة جديـــدة عنوانهــــا التعاون 
واالنشغال بخطة التنمية وبناء الوطن وتغليب املصلحـــــة العامة، آمال 

ان تكون العالقة بني السلطتني متميــــزة. 

 عسكر: العيد فرصة لتعاون السلطتين

 خالد العدوة  سعدون حماد  د.محمد احلويلة 

 العـدوة: أنابيـب الغـاز فـي األحمـدي قنابـل موقوتـة قـد تنفجر بـأي لحظـة ولـن ننتظر حتـى وقـوع ضحايا

 حماد: سأقدم اقتراحًا لتثمين ١٨٦ بيتًا  في األحمدي بسبب 
تسربات غاز الميثان القاتل وعجز «النفط» عن معالجة أوضاعها

االحمدي منـــذ يومني اال جرس انذار، 
ولو لم يكن خاليا من الســـكان وقت 
االنفجار لكانت النتيجة سقوط ضحايا 

السر هؤالء املواطنني.

  مسؤولية

  لذلك احمـــل احلكومـــة والوزراء 
املعنيني «االسكان، واالشغال، والنفط» 
مسؤولية ذلك ويجب على احلكومة ان 
تتعامل مع هذه القضية مبنتهى السرعة 

واجلدية قبل ان يقع احملظور.
  وليس هناك حل لهذه املعظلة التي 
عجزت امامها اجلهة املســـؤولة عنها 
مسؤولية مباشرة «وهي نفط الكويت» 
عجزت عن حلها منذ اكثر من سنة وهي 
ايضا التي تتحمل املســـؤولية كاملة 

االمة بتشـــكيل جلنة حتقيق برملانية 
بشأن التسرب الغازي مبنطقة االحمدي 
لتحديد اجلهات املسؤولة ومحاسبتها 
وايجاد احللول املالئمة والعاجلة الهلنا 

مبنطقة االحمدي.
  وطالب د.احلويلة الوزراء املعنيني 
بسرعة التحرك وايجاد حلول فورية 
للمتضررين واولها توفير بيوت بديلة 
وتعويض االهالـــي من االضرار التي 

اصابتهم جراء هذا التسرب الغازي.
  من جانبه حذر النائب خالد العدوة 
من خطورة الغاز في منطقة االحمدي 
حيث ان هذه االنابيب الغازية قنابل 
موقوتـــة تنفجر بني فترة وأخرى في 
بيوت هؤالء املواطنـــني االبرياء وما 
االنفجار الذي حصل في احدى بيوت 

جتاهل اجلهات املعنية وخاصة شركة 
اهالينا  الكويت لسالمة وارواح  نفط 
باالحمدي، االمر الذي يستوجب فتح 
حتقيق شامل باملوضوع ومحاسبة كل 
مقصر ومستهتر بأرواح البشر وايجاد 

حلول عاجلة للحد معاناة االهالي.

  تحذير

  وقـــال د.احلويلـــة، فـــي تصريح 
صحافي: لقد حذرنا في اكثر من مناسبة 
من خطورة الوضع في منطقة االحمدي 
وطالبنا املســـؤولني باتخاذ ما يلزم 
وبأســـرع وقت، لكن لالسف لم جند 
استجابة او حتى االهتمام، االمر الذي 
يدفعنا لتفعيل ادواتنا الرقابية باملجلس، 
حيث سأطالب في اجللسة املقبلة ملجلس 

الكويتيني وغيرهم ممن  البشـــر من 
يطيرون على منت هذه اخلطوط وان 
يستبعدوا هذه الطائرات، وان يلجأوا 
لشراء طائرات حديثه او استئجارها 
بدال من ان يغوصوا في اوحال الفساد 
ويتمسكوا بـ ١٦ طائرة قد انتهى عمرها 
االفتراضي واصبحت في حالة يرثى 

لها.
  ان هذا االســـطول ال يليق بسمعة 
الكويتيـــة وال بامكانياتها وال مبالءة 
حكومتها املالية، ليس هناك تفســـير 
وحيد لهذا الوضـــع الراهن واملتردي 
ملؤسسة خطوطنا الكويتية الوطنية 
اال العجز والفساد وعدم القدرة على 
اتخاذ القرار املناســـب قبل ان نفجع 

بكارثة ال ندري متى تقع.
  وحذر النائب من لفلفة حادثة الطائرة 
الكويتية الذي وقع اخيرا، كما حذر من 
حتميل الكابنت وطاقمه مسؤولية هذا 
احلادث وهو من الطيارين الكويتيني 
االكفاء هو وطاقمه، وقد طالب بصيانتها 
وتأخير اقالعها ســـاعات النه يعرف 
انها غير جاهزة وغير مؤهلة لالقالع 
وطالب مبزيد من الصيانة واالصالح 
ولكن كمــــا قيل: وهل يصلح العطار 

ما أفسد الدهر.
  ونذكـــر ادارة الكويتية والطيران 
املدنــــي والوزير املعني بالكارثة التي 
كادت ان تقع قبل شـــهرين ولكن اهللا 

سلم. 

النها اجلهة املنفذة ملشروع الغاز لهذه 
البيوت.

  وليـــس هناك حـــل اال اخالء هذه 
البيوت من سكانها وايجاد مساكن بديله 
الئقة لهؤالء املواطنني، كما قد اقترحنا 

من قبل وقدمناه ملجلس االمة.

  اعتراف

  وعلى اجلهات احلكومية ان تعترف 
بسبب هذا التسرب وذاك االنفجار وهو 
وجود بايبـــات مليئة بالغاز متهالكة 
حتت هـــذه البيوت وليس كما زعمت 
احلكومة بانفجار سلندر غاز، لتخفف 

من حجم هذه املشكلة.
  ومـــن جانب آخـــر حـــذر النائب 
خالد العدوة من خطورة ما آلت اليه 
الكويتية الســـيما  طائرات اخلطوط 
انتهى  التي  طائرات االيربـــاص ٣٠٠ 
عمرها االفتراضي واصبحت متهالكة، 
ويجب ان تخرج من اخلدمة في اسرع 
وقت ممكن كما طالب بذلك عشرات من 
الكويتيني مبذكرة رفعوها  الطيارين 
للجهات املسؤولة، والتي كادت احدى 
هذه الطائرات ان توقع كارثة منذ يومني 
لوال حنكة وخبرة الكابنت نايف املتلقم 
والذي استطاع هو وطاقمه بعد اهللا ان 

ينقذوا ٢٢٤ راكبا من كارثة محققة.
  ان على وزير املواصالت ومسؤولي 
اخلطوط الكويتية وادارة الطيران املدني 
ان يتحملوا مسؤوليتهم بانقاذ ارواح 

تســـرب الغاز واالنفجارات، مشـــيرا 
الى انه وعددا من النواب ســـيقدمون 
بعد العيد طلبا لتشكيل جلنة حتقيق 
حول تسربات الغاز في االحمدي وعدم 
اكتراث احلكومة وشركة نفط الكويت 
املواطنني مـــن موت حقيقي  بحماية 

محدق بهم.
  وقال حماد ان املشكلة التي تعاني 
منها البالد هي انتظار وقوع الكوارث 
ثم التحرك، وان االجراءات دائما تكون 
ردود افعال دون اخذ االحتياطات الالزمة 
وتطويق كل مشكلة قبل وقوعها، داعيا 
الســـتجالب فرق فنية اجنبية قادرة 
على حل املشكلة واستئصال االسباب 
من اجلـــذور، محمال كل املســـؤولني 
التــــي تواجه  مســـؤولية اخلطورة 
املواطنني وسط عدم االكتراث وغياب 

كل املسؤوليات.
  وذكـــر ان جلنـــة التحقيـــق التي 
سيتم طلب تشكيلها في مجلس االمة 
ستستدعي كل املسؤولني في القطاع 
النفطي للوقوف على احلقائق وحتديد 

القصور واملسؤوليات.

  تجاهل الجهات المعنية

  من جانبـــه، اكد النائـــب د.محمد 
احلويلة ان ما حصل مؤخرا في منطقة 
االحمدي من تســـرب وانفجار للغاز 
بأحد املنازل وما ســـبقه من انبعاث 
غازي سام باملنطقة بشكل عام يدل على 

 أعلن عضو مجلـــس االمة النائب 
ســـعدون حماد انه قرر تقدمي اقتراح 
لتثمني ١٨٦ بيتا في قطعة ١ باالحمدي 
مهددة بكارثة حقيقية بسبب تسربات 
غاز امليثان القاتل، حيث يعيش ساكنو 
هذه البيوت في رعب حقيقي وتهديد 
بوقوع انفجار في اي حلظة، فيما اتضح 
عجز اجهزة النفط متاما عن معاجلة 
الوضع وتوفير االمن واالمان لهؤالء 
املواطنني بعد تكرار احلوادث بصورة 

مرعبة.

  تثمين ١٨٦ بيتا

  واضـــاف حمـــاد، فـــي تصريـــح 
للصحافيني، ان هـــذه البيوت الـ ١٨٦ 
باالحمدي هي من بيوت التركيب، عالوة 
على ســـوء متديدات الغاز فيها، لذلك 
البد من سرعة تثمينها وايجاد بيوت 
بديلة لقاطنيها قبـــل وقوع الكارثة، 
الفتا الى انه ســـبق ان حدث انفجار 
هائل في احدى احلسينيات باالحمدي 
اوقع قتلى وجرحى، وان اخلشية من 
وقوع انفجارات اخرى بسبب تسرب 
غاز امليثان القاتل بينما احلكومة بكل 
اسف تتفرج على هذا الوضع وال حترك 
ساكنا، متسائال: الى متى يبقى الوضع 
على هذا احلال اخلطير ومن املسؤول لو 

حدث ال سمح اهللا كارثة جديدة؟
  وحمـــل حمـــاد الـــوزراء املعنيني 
مسؤولية ما يحصل وتكرار حوادث 

 الحويلة: الجهات المسؤولة تتجاهل سالمة المواطنين

 األلوية د. مصطفى الزعابي وجاسم املنصوري وطارق حمادة يناقشون حوادث االحمدي 

 المنصوري: الوضع في منطقة األحمدي مطمئن وال يدعو للقلق
  المضحي لـ «األنباء»: التسرب غير خطير وناتج عن بايبات قديمة

 دارين العلي - كونا
  أكدت اإلدارة العامة لإلطفاء 
ان الوضع في منطقة األحمدي 
مطمئن وال يدعو الى القلق وان 
قراءات نســـب الغاز في تلك 

املنطقة مقبولة وايجابية.
  وقال مدير عام اإلدارة اللواء 
جاســـم املنصوري لـ «كونا» 
انه مت إجراء مســـح على ١٢٠ 
ان  مسكنا في املنطقة وتبني 
قراءات الغاز مقبولة وإيجابية 
كما مت إجراء حفريات لسحب 
وتصريف الغاز من اجليوب 
في املنـــازل املجاورة للمنزل 
الذي تعـــرض النفجار امس 
األول مبوازاة القيام بإجراءات 
التهوية لتأمني سالمة املنازل 

املجاورة.
  وأوضح اللواء املنصوري ان 
ما جرى كان نتيجة تسرب في 

عدد محدود من جيوب للغاز 
ناجمة عن احتمال تسرب سابق 
من الشبكة والعمل جار حاليا 
للتعامل مع هذه اجليوب بهدف 
سحب الغاز منها وقد يستغرق 

ذلك بني ٤ و٦ أسابيع.
  وذكر ان الفريق املشترك بني 
اإلدارة العامة لإلطفاء وشركة 
نفـــط الكويت يعمل بشـــكل 
مستمر ملراقبة الوضع بدقة 
متناهية، علما ان اللجنة العليا 
للدفاع املدني عقدت اجتماعا 
في هذا الصدد حضره ممثلون 

من شركة النفط.
  وشدد على أن هناك متابعة 
ورصد لقراءات نســـب الغاز 
يوميـــا من اجل إجراء تهوية 
لهذه اجليـــوب حتى تنتهي 
القراءة ويتالشى الغاز نهائيا، 
كما ان الفرق املختصة ستستمر 

بالعمل احترازيا ملدة شهر بعد 
التهوية وسحب  االنتهاء من 

الغاز.
  ودعا األهالي الى التعاون 
مع فريق العمل وتسهيل مهامه 
في الكشف واتخاذ االجراءات 

املناسبة والتي قد تأخذ بعض 
الوقت وذلـــك من أجل تأمني 

سالمتهم.
  وشدد على ضرورة استقاء 
املعلومات إزاء هذا املوضوع 
من مصادرها الرسمية وعدم 
الشـــائعات في  الى  االلتفات 
وقت سيتم تقدمي املعلومات 
املســـتجدة حول ذلـــك أوال 

بأول.
  وذكر اللواء املنصوري انه 
في وجـــود مخاطر أو ارتفاع 
في نسب قراءات الغاز فسيتم 
تأمني سكن مناسب للسكان 
لفترة مؤقتة الى حني التأكد من 
سالمة وخلو املنطقة وسحب 

جيوب الغاز نهائيا.
الى عدم    ودعا اجلمهـــور 
التردد في االتصال بعمليات 
اإلطفاء في حال اكتشـــاف او 
الشك بوجود رائحة غاز حيث 
ان فـــرق اإلطفـــاء واألجهزة 
املختصة على استعداد دائم 
لتقدمي خدماتها من اجل ضمان 
سالمة اجلميع، مشيرا الى ان 
االجهـــزة املعنية تتعامل مع 

الوضع بكل شفافية.
  يذكـــر ان بالغني وردا الى 
الداخلية اخلميس  عمليـــات 
واجلمعة املاضيني يتضمنان 
حدوث انفجارات غامضة، ودعا 
عدد من النواب الى إيجاد ما 
يلزم حلماية قاطني محافظة 

املناطق  األحمدي وحتديـــدا 
التـــي تتكرر فيهـــا مثل هذه 

احلوادث.
  أكد مدير عام الهيئة العامة 
للبيئـــة د.صالح املضحي ان 
تســـرب الغاز الذي شـــهدته 
منطقـــة االحمدي فـــي االيام 
املاضية يعود الى تشبع التربة 
ببقايا تسربات غازية نتيجة 
انتـــزاع «بايبات» قدمية ولم 
جتد لها منفذا فدخلت البيوت 
وهذه التشبعات تنتظر البيئة 
املناسبة كالرطوبة والعوامل 

املصاحبة لتتسرب.
  واضاف املضحي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن مدير عام 
اللواء  العامة لإلطفاء  اإلدارة 
جاســـم املنصـــوري دعا الى 
تشـــكيل فريق عمل متكامل 
وقام بالكشف على عدد كبير 
من املنازل وقد متت تهوية ٣ 
الغاز  منازل متأثرة بتسرب 
وسرعان ما تخلصت من تركيز 
الغاز فيها، كما يتم الكشف على 
نحو ٥٠ منزال للتأكد من خلوها 

من اي تسرب للغاز.
  وشـــدد املضحي على ان 
املســـألة ليســـت باخلطورة 
البالغة الســـيما انها تتعلق 
ببايبـــات قدميـــة وان هـــذه 
التسربات مرتبطة ببقايا لم 
جتد لنفسها منفذا وال ترتبط 

مبصدر مستمر. 

 د. صالح املضحي 


