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المنصوري لـ »األنباء«: إخالء 7 منازل في األحمدي.. والوضع تحت السيطرة

ماضي الهاجري - محمد الدشيش
أعلن مدي���ر عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري عن 
أن اجتماعا موسعا للجهات املعنية 
سيعقد اليوم الستعراض اخلطوات 
التي مت اتخاذها من أجل أن تكون 
منطقة ش���رق األحم���دي منطقة 
آمنة من أي غازات. وأشار اللواء 
املنصوري في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« إل���ى أن هذا االجتماع 
س���يضم وكالء عدد من الوزارات 
والهيئات احلكومية لعرض ما مت 
التوصل إليه، مضيفا ان االجتماع 
الثالث والذي عقد مساء امس في 
وزارة النفط مبكتب إدارة األزمات 
وكان برئاسة وكيل وزارة الداخلية 
باإلنابة الفريق غازي العمر خلص 
إلى إخالء سبعة منازل في شرق 
األحمدي للقيام بعمليات س���حب 
الغ���ازات من باطن األرض، مؤكدا 
أن الدول���ة قامت بتوفير ش���قق 
بديلة جلميع األس���ر التي ترغب 
في اإلقامة بهذه الشقق حلني االنتهاء 
من عمليات سحب الغاز. ولفت الى 
ان جميع األس���ر باستثناء اسرة 
أبدت االس���تعداد لإلقامة  واحدة 
بشقق بديلة، وأشار الى ان الدولة 
ستتكفل بإعادة املنازل إلى طبيعتها 

قبل تسلمها.
وأكد املنصوري أن الوضع في 
شرق األحمدي حتت السيطرة وأن 

الكويت أبدت جتاوبا  شركة نفط 
بالتع���اون وتطبيق  غير محدود 
مهمات مشابهة سبق وأن أجرتها 
في منطقة شمال األحمدي وكانت 
ناجحة وحققت الهدف املرجو منها. 
ونّوه املنصوري ال���ى ان منطقة 
شرق األحمدي مت تقسيمها الى 4 
قطع وان املنطقة حتوي نحو 50 
من���زال، الفتا الى ان احدى القطاع 
األربع آمنة وال يوجد أي خطر من 
اإلقامة فيه���ا. وطمأن املنصوري 
الى  جميع قاطني شرق األحمدي 
ان الدولة حريصة على ان يقيموا 
في بيئة نظيفة وصاحلة دون أي 
أضرار تلحق بهم. من جهة أخرى 
استنفرت أحداث مدينة األحمدي 
واخلوف من انفجارات الغازات في 

أي حلظة جلنة شؤون اإلسكان بعد 
إجازة العيد لطلب اجتماع طارئ 
ملناقش���ة ومتابعة آخر التطورات 
بشأن املعاجلات احلكومية »املؤقتة« 
والتي لم تعالج التسرب حتى اآلن. 
مص���ادر برملانية أكدت أن اللجنة 
بصدد توجيه دعوة لوزراء النفط 
واإلسكان والصحة ملعرفة حقيقة 
املخاط���ر التي م���ن املمكن أن تلم 
باملواطنني القاطنني في املنطقة فيما 
لو يتم القضاء على تلك التسربات 
التي جعلت بعض املواطنني يهجر 
املنطقة. وقالت املصادر ل� »األنباء«: 
ان عملي���ات احلفر انتش���رت في 
املنطقة بسبب اكتشافات جديدة 
ألماكن الغاز قد تتسبب في كارثة 
حقيقية فيما لو لم تسارع السلطة 

التنفيذية واجلهات املسؤولة باتخاذ 
القرارات السليمة التي تقي املواطنني 
شر تلك الغازات التي حتى اآلن لم 

تتحملها أي جهة حكومية.
وأضافت املص���ادر ان أعضاء 
الدائرة اخلامس���ة قام���وا بزيارة 
أماكن عديدة في منطقة األحمدي 
السكنية لالطالع على سير األحداث 
بأنفسهم مما اتضح لهم أن هناك 
كارثة حقيقية قد تصيب املواطنني 
خصوصا أن الغاز منتشر بشكل 
كبير حت���ت املنازل احلكومية في 
مختل���ف من���ازل املواطنني وفي 
مختلف القطع وليس قطعة واحدة 
بعينها. وأكد النائب سعد زنيف��ر ل� 
»األنباء« أن هناك مسؤولية حقيقية 
تتحملها احلكومة لو لم تس���ارع 
في معاجلة األمر، مش���يرا إلى أن 
الوضع في األحمدي غير مطمئن 
خصوصا أن عددا من املواطنني بدأ 
يهجر املنطقة بسبب تسرب الغاز 
واستنشاقه في هواء املنطقة مما 
قد يسبب أمراضا خطيرة ألهالي 

املنطقة وأطفالها.
وأشار إلى أننا في مجلس األمة 
سنطالب بجلسة ملناقشة الوضع 
في األحمدي ووضع احللول التي قد 
جتنب قاطنيها كثيرا من املشاكل، 
مش���يرا إلى أن الوضع ال يحتمل 
وعل���ى احلكومة وعي الرس���الة 

واحلفاظ على صحة املواطنني.

جلسة خاصة للجنة اإلسكانية.. واجتماع للفهد والعبداهلل والساير بحضور النواب لمعرفة آخر التطورات والحلول الحكومية

زنيفر لـ »األنباء«: على الحكومة تحمل مسـؤولياتها تجاه المواطنين .. وعدد منهم بدأ يهجر المنطقة بسـبب التسرب

سعد زنيفراللواء جاسم املنصوري

عامل يضع أغراض أحد املواطنني في السيارة ليرحل عن املنطقة

البايبات اجلديدة

حفر داخل منزل أحد املواطنني

عامل ميارس عمله 

عمال احلفر يواصلون عملهم بحثا عن اخللل في البايبات

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلة الهندي الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

دالل عبدالرزاق اأحمد الهندي

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

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان


