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الحكومة تحسم مشكلة تسرب غاز األحمدي بعد العيد:
إما إخالء المنطقة وتثمينها أو تحديد غرب هدية كبديل سكني

ماضي الهاجري
ال����وزراء بعد  يناقش مجلس 
إجازة عيد األضحى املبارك وضع 
أهالي مدينة األحمدي السكنية بعد 
تس����رب الغاز حتت منازل أهالي 
املنطقة والتس����بب في سلس����لة 
انفجارات عل����ى مراحل متفاوتة 

خالل الفترة السابقة.
وأكد مصدر حكومي ل� »األنباء« 
ان رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
النائب األول لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك مهتم ج����دا بتلك القضية 
وس����بق ان اجتمع م����ع عدد من 
املسؤولني املعنيني بهذا اخلصوص 
وأعطى تعليماته وأخذ تطمينات 
عدة من قبلهم لتفادي االنفجارات 
في املرحلة املقبلة. وأشار املصدر 
ال����ى ان احلكومة في اول اجتماع 
لها ستناقش موضوع تسرب الغاز 
في مدينة األحمدي ووضع جميع 
احللول وأخذ الرأي الفني من قبل 
املسؤولني في وزارة النفط واإلطفاء 
قبل أخذ القرار إما بإخالء املنطقة 
من السكان لتفادي االنفجارات � ال 
سمح اهلل � وما ميكن ان ينجم عنها 
من أضرار في األرواح واملمتلكات 
أو تثمني املنطقة مع احتفاظ أهالي 
املنطقة في بدل مبنطقة غرب هدية 

املنتظرة.

بايبات جديدة
وردم الحفر

محمد الدشيش
وقع تس��رب محدود في 
اح��د املن��ازل ف��ي القطعة 1 
مبدين��ة األحم��دي بعد بالغ 
من جار صاح��ب املنزل عند 
هذا  9:30 صباح��ا.  الس��اعة 
ومت البدء بالعمل منذ الصباح 
الباك��ر بتركي��ب أكثر من 50 
بايبا متوسطا بدال من البايبات 
حلصر  واملتهالك��ة  القدمي��ة 
ومنع تس��رب الغاز وكذلك مت 
ردم أكث��ر م��ن 20 حفرة في 
الق�طع��ة األولى الت��ي تعتبر 
األكثر تضررا جراء تس��رب 
الغ��از وذلك في إط��ار عملية 
من��ع تس��رب الغ��از وحماية 
س��كان املنطقة م��ن األخطار 
التي قد تنجم عن تسرب تلك 

الغازات.

جابر المبارك اجتمع عدة مرات مع المسؤولين المعنيين وأعطى تعليماته لضمان سالمة أهالي المنطقة من الحوادث

)محمد ماهر(بيوت األحمدي مهددة بتسرب الغاز جانب من عمليات استبدال األنابيب القدمية بأخرى جديدة

لوحة إرشادية ألعمال الصيانة

الكليب: »األشغال« ليست ضمن 
اللجنة المشكلة لبيوت األحمدي

تم تزويد »اإلطفاء« بالمعدات والمقاولين بناء على طلبها

م.عبدالعزيز الكليب

محمد العنزي

استبدال البايبات القدمية بأخرى جديدة

فرج ناصر
أك���د وكي���ل وزارة االش���غال 
الوزارة  أن  الكلي���ب  م.عبدالعزيز 
ليست ضمن اللجنة املشكلة واملكونة 
من وزارة الداخلية واالدارة العامة 
لالطف���اء والهيئة العام���ة للبيئة 
ملشكلة بيوت االحمدي التي تعاني 
من الغاز، لكن طلب منا وحتديدا من 
قبل االدارة العامة لالطفاء تزويدهم 
باملعدات واملقاولني ليتسنى الدارة 
االطفاء القي���ام بدورها جتاه هذه 
املش���كلة، وعدا ذلك ليس للوزارة 
اي ضلع في هذه املش���كلة، مشيرا 
الى ان مدير االدارة العامة لالطفاء 
اللواء جاسم املنصوري قد طلب منه 
تزويد االدارة باملعدات واملقاولني وما 
قد يحتاجون اليه في الوزارة من 
جانبه، قال مدير ادارة املواد اخلطرة 
املقدم جمال البليهس إن القرارات 
اخلاصة ببيوت منطقة االحمدي هي 
قرارات مطمئنة حيث جار التعامل 

مع هذه الغازات حسب االجراءات 
املتبعة في مثل هذه االحوال مؤكدا أن 
العمل جار على قدم وساق حول هذا 
املوضوع. واضاف اننا مستمرون 
في عملنا جتاه هذه املشكلة حتى 
االنتهاء منها والتأكد من سالمة وعدم 

تسرب هذه الغازات.

دارين العلي
البيئ����ة  ادارة  اك����د مدي����ر 
الصناعية ورئيس فرق التفتيش 
في الهيئة العامة للبيئة محمد 
العن����زي ان الوضع البيئي في 
منطقة االحمدي مطمئن وحتت 
السيطرة وهو في حالة حتسن، 
مشيرا الى ان عمليات املتابعة قد 
تنتهي في غضون ال� 72 ساعة 

القادمة.
واشاد العنزي في تصريح ل� 
»األنباء« بعمل اجلهات املشاركة 
ف����ي فريق العمل م����ن وزارات 
كهرباء واش����غال ومواصالت 
وداخلية واالدارة العامة لالطفاء 

وخاصة ش����ركة نفط الكويت 
امكاناتها  الت����ي وضع����ت كل 
من خبراء ومهندس����ني وفنيني 
ومعدات للبحث عن مصادر الغاز 
املوجودة وتكثيف عملية تدقيق 

الغاز.
واشار العنزي الى ان الهيئة 
العامة للبيئ����ة وضعت ايضا 
مختبرا متنق����ال لقياس جودة 
الهواء ومراقبة حتسن الوضع 
والتحسب الي طارئ ان وجد 
الن جودة الهواء تأتي في املقام 

االول.
ودعا العنزي املواطنني الى 
التع����اون الكامل م����ع اجلهات 

املختصة التي تعمل على مراقبة 
املنطقة، مؤكدا ان هذا الوضع 
استثنائي وان تضافر اجلهود 
وتعاون اجلميع يكون لتحقيق 
امن وس����المة املواطنني راجيا 

االبتعاد عن التشنج.
وعن اجلولة التفتيشية التي 
قام����ت بها الهيئ����ة على احدى 
الشركات النفطية قال العنزي 
ان����ه مت حترير محضر معاينة 
خالل اجلولة، وس����يتم حتليل 
العينات التي مت اخذها، مبينا 
انه سيتم رفع تقرير الى املجلس 
االعلى للبيئة عن وضع الشركة 

بعد عطلة العيد.

»البيئة«: الوضع في األحمدي مطمئن وتحت السيطرة 
وعمليات المتابعة تنتهي خالل 72 ساعة

العنزي: رفع تقرير إلى المجلس األعلى عن الجولة التفتيشية على إحدى شركات النفط

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

حممود حممد الطويل

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل

والــدتــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


