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مصادر نفطية أكدت أن نسبته تزيد في بعض القطع التي يكون فيها استهالك المياه بكثرة

تسرب الغاز يشمل عموم األحمدي والقراءات العالية ال تظهر إال بالمناطق المنخفضة
استغراب لعدم وجود أجهزة قياس ألي تسرب لكميات الغاز في الشبكة القديمة وكذلك عدم وجود دراسات تثبت أن عمليات حقن المياه ال تسبب آثارًا جانبية

المنصوري: مسح شامل لـ »األحمدي«  وبحث جيولوجي لقشرتها
أمير زكي

أعلن مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاسم املنصوري ان احلكومة بصدد 
عمل مسح كامل جلميع مناطق محافظة 
األحمدي للتأكد من عدم وجود غازات في 
باطن األرض، مؤكدا أن فريق العمل شرع 
اآلن في اتخاذ خطوات من ش���أنها اجراء 
مسح كامل ش���امل لكل مناطق محافظة 
األحمدي، ورفض اللواء جاسم املنصوري 
التحدث عن حجم املش���كلة بشكل دقيق 
او توقيت االنتهاء منها، مش���يرا الى ان 

فريق العمل ال يتعامل مع غازات متواجدة 
في خزان أو غ���ازات متواجدة في بقعة 
محدودة وإمنا يتعامل مع غازات قدمية 
وغازات متواجدة على مس���افة تزيد في 
عمقها على متر ونصف، مؤكدا في الوقت 
ذاته على أن احلكومة تدعم كل اخلطوات 
الرامي���ة الى االنتهاء من هذه املش���كلة. 
وكش���ف اللواء جاسم املنصوري عن ان 
هناك بحثا جيولوجيا س���يتم في اماكن 
مختلفة وان هناك ابحاثا س���تجرى على 
قش���رة االرض سواء القشرة العلوية او 

تلك العميقة نسبيا.
وح���ول مخ���اوف قاطن���ي االحمدي 
وخشيتهم من تعرضهم الضرار صحية 
جراء هذه الغازات قال اللواء املنصوري: ال 
يستطيع احد أن يلوم سكان شرق االحمدي 
ولكن م���ا أحب أن أؤك���ده اننا مهتمون 
مبش���كلتهم، مؤكدا على أن هناك أمورا 
جديدة سيعلن عنها خالل االيام القليلة 
املقبلة تتعلق بدراسة ابناء املتضررين، 
مؤكدا على أن احلكومة ستوفر ألي اعداد 

متضررة السكن املناسب.

العازمي: يجب اعتبار »األحمدي« »منكوبة« 
واتخاذ التدابير الالزمة إلنقاذ مواطنيها

نواب تحفظوا على ردود مسؤولي القطاع الرافضة لهذا المشروع 

»النفط«: غرب هدية غير صالحة للسكن
ماضي الهاجري

تسرب الغاز في مدينة االحمدي السكنية واخلوف 
من وصول هذا التسرب ملناطق مجاورة جعل احلكومة 
حتسم أمرها بشأن بعض االراضي السكنية التي كان 
من املمكن توزيعها كمناطق سكنية. مصدر نفطي مطلع 
أكد ل� »األنباء« ان ش���ركة نفط الكويت ترفض رفضا 
قاطعا منح أرض غرب هدية للدولة لتأمينها كس���كن 
للمواطنني، مشيرا الى ان القرار اتخذ وبشكل رسمي 
قبل 6 أشهر برفض القطاع النفطي مشروع غرب هدية 
املنتظر. وأكد انه في السابق أجرت وزارة النفط عدة 
دراسات حول املوضوع مع تقدمي امكانية التساهل في 
بعض االمور، اال انه تبني انه من غير املمكن املوافقة 

على مش���روع غرب هدية، مشيرا ال ى انه في السابق 
كانت هناك عدة جوالت لعدد من الوزراء يأتي أولهم 
حينذاك وزير االس���كان االسبق عبدالواحد العوضي 
الذي زار املوقع وتاله الوزراء بش���أن مش���روع غرب 
هدية حيث يستحيل أن يقام هذا املشروع. وأضاف ان 
عددا من النواب سبق واستفسروا عبر أسئلة نيابية 
حول موافقة وزراء النف���ط وأتاهم الرد بالرفض، إال 
انهم لم يفصحوا عن هذا االمر، مطالبا جميع منتظري 
الرعاية السكنية بأال يضيعوا على أنفسهم الوقت، وان 
يستفيدوا من االراضي واملنازل القائمة عبر املشاريع 
احلكومية بدال من انتظ���ار غرب هدية الذي لن يأتي 

بسبب فني وليس قرار تعسفي.

عبدالهادي العجمي
أك����دت مصادر نفطية ف����ي تصريحات خاصة ل� 
»األنباء« ان تسرب الغاز في عموم منطقة األحمدي 
وليس فقط في القطعة رقم 1، وأشارت الى ان القراءات 
العالية لنسبة التسرب ال تظهر إال في املناطق املنخفضة 
مثلما حصل في بيوت احلكومة مؤخرا، ولفتت املصادر 
الى ان نسبة تسرب الغاز تزداد في بعض القطع التي 

يكون فيها استعمال املياه بكثرة.
وقالت املصادر: انه كان باإلمكان الس����يطرة على 
الوضع لو انه مت التعامل معه بشكل جدي من البداية 
وكان األجدر أن تأتي شركة نفط الكويت بطرف ثالث 
محايد للتحقي����ق واملعاجلة ال أن تكون هي اخلصم 
واحلكم في آن واحد. وأشارت الى ان انفجار حسينية 
آل البيت واحتراق العامل اآلسيوي وانفجار منزل خال 
من سكانه واحتراق الطفلة الكويتية وأخيرا انفجار 
أحد املنازل في بي����وت احلكومة جميعها حدثت في 
عامي 2009 و2010، حيث كانت نتيجة التحقيق تأتي 

مغايرة متاما للحدث وهي بالتأكيد ناجتة عن تسرب 
الغاز واس����تغربت املصادر عدم وجود اجهزة قياس 
ألي تسرب لكميات الغاز في الشبكة القدمية، وكذلك 
عدم وجود دراسات تثبت ان عمليات حقن املياه في 
حقول الشركة )املقوع وبرقان( لزيادة ضغط النفط ال 
تسبب آثارا جانبية وأال تكون هي العامل املسبب لهذا 
التسرب، وأضافت املصادر: ان عمليات احلفر لشبكة 
الغاز اجلديدة والتي بدأ العمل فيها منذ 4 س����نوات 
ومت تشغيلها في عام 2009 من املرجح ان تكون احد 
األسباب الرئيسية لتسرب الغاز، خاصة انه ال ميكن 
ان يحدث التسرب إال عندما يحدث تخلخل في التربة، 
ولم تستبعد املصادر ان تكون عمليات احلفر التي قامت 
بها وزارة الكهرباء واملاء في عام 2009 لتبديل شبكة 
املياه ان تكون احد العوامل الرئيسية لتسرب الغاز، 
وختمت املصادر: ما ذكرناه كله عوامل جيولوجية لها 
عالقة مباشرة بالتسرب ولألسف لم تتم االستعانة 

بشركات استشارية جيولوجية في هذا الشأن.

صرح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي بأنه حذر من وقوع 
كارثة بيئية كبيرة تضر بالسكان 
بسبب تسرب الغازات في محافظة 
األحمدي، وقال: حذرت في الفترة 
السابقة من تزايد انبعاثات هذه 
الغازات الضارة والتي تستوجب 
تضاف���ر كل اجله���ود للحد من 
انتشارها واحملافظة على أرواح 
وممتلكات سكان هذه احملافظة 
والعمل على املبادرة الس���ريعة 
حلل هذه املشكلة التي ال تعرف 
كميتها وال حجم أضرارها على 
اإلنسان واحليوان والنبات وكذلك 

البيئة.
وتابع: ينبغي علينا كمسؤولني 
جميعا ان نأخذ باحليطة واحلذر 
وتوفير األمن للمواطنني واحملافظة 
على صحتهم وأرواحهم من ساكني 
هذه املناطق، واعتبار هذه املنطقة 
منكوبة وعمل التدابير السريعة 

الت���ي ال حتتمل التأخير باتخاذ 
القرارات املناسبة.

الته���اون في  وح���ذر م���ن 
التعامل مع هذا التلوث الغازي 
وحتمل املس���ؤولية ومحاسبة 

املقصرين.
بدوره شكر رئيس املجلس 
البلدي رئي���س مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك على حتمله املس���ؤولية 
وسرعة جتاوبه وإعطاء تعليمات 
مبباشرة التعامل مع هذه الغازات 
والتأك���د من س���المة املواطنني 
وساكني املناطق التي ينبعث منها 
هذا الغاز، فقد أمر بتوفير مساكن 
بديلة لهم وتسخير كل اإلمكانيات 
التخاذ القرارات املناسبة لبحث 
وحل أسباب هذه املشكلة وكذلك 
االستعانة بأصحاب اخلبرة من 
األفراد والش���ركات م���ن داخل 
وخارج الكويت حلل هذه املشكلة 

جذريا.
القضاء  وشدد على ضرورة 
على هذه الظاهرة وإيجاد احللول 
الناجعة للحد من وقوع أي أذى 
للمواطنني واملقيمني وممتلكاتهم 
وان تكون الشفافية هي منطلق 
كل من هو في موقع املسؤولية 
سواء كان بالهيئة العامة للبيئة 
النفط  العام ووزارة  أو اإلطفاء 
ووزارة الصحة وجميع مؤسسات 
الدولة ذات العالقة للوقوف على 
مسؤولياتهم حفاظا على سالمة 

وصحة املواطنني واملقيمني.

المتضررون من تسرب 
الغاز يشكلون 

لجنة للقاء المسؤولين
محمد الدشيش

علمت »األنب���اء« ان عددا من 
املواطنني »قاطني بيوت ش���رق 
االحمدي« بصدد تش���كيل جلنة 
فيما بينهم للقاء كبار املسؤولني 
اليجاد حلول جذرية ملا يواجهونه 
من مشكالت صحية ناجمة عن 

تسرب الغاز في منازلهم. 
وقال املواطنون ل� »األنباء« ان 
الغ���ازات ال حل لها على ما يبدو 
حيث انهم بعدما يحفرون االرض 
ويستعملون االجهزة لسحب الغاز 
يع���ودون الى املنازل مرة اخرى 
بدعوى عودة الغاز ثانية. واضافوا 
هذه املعاناة يجب أال تستمر ويجب 
على الدولة ايجاد مساكن بديلة 
لهم، مؤكدين على ان هذا املطلب 
س���يكون االهم خالل لقائهم مع 

كبار املسؤولني. 
وعلم���ت »األنباء« ان منزلني 
اجريت داخلهما عملية قياس للغاز 

تبني ان نسبة الغاز هي %100.
هذا وراجت معلومات بشكل 
واس���ع بني قاطني منطقة شرق 
االحمدي تضمنت ان تسرب الغاز 
بس���بب عمليات حقن املاء لرفع 
منسوب النفط في حقل قريب من 
املنطقة وان ما اشيع عن ان الغاز 
املتسرب جراء اخلطوط االرضية 
وتآكله���ا غير صحيح خاصة ان 
املنطقة مفصول عنها الغاز منذ 

عام 1973.

العمل يجري على قدم وساق ملعاجلة مشكلة تسرب الغاز في األحمدي

زيد العازمي

اللواء جاسم املنصوري

بعد ثبوت صعوبة منع تسربات الغاز والحاجة لبيوت بديلة

حماد: على الحكومة تجاوز بيروقراطيتها وسرعة 
تثمين بيوت األحمدي غير الصالحة للسكن

النائب س����عدون حماد  ج����دد 
العتيب����ي مطالبته س����مو رئيس 
ال����وزراء بس����رعة تثمني  مجلس 
بيوت منطقة األحمدي، والتي اتضح 
عدم صالحيتها للسكن بعد ثبوت 
خطورة تسربات الغاز فيها ونقل 

بعض ساكنيها إلى بيوت بديلة.
ف����ي تصريح  واض����اف حماد 
للصحافيني ان ما كنا ندعو له من 
عدم صالحية نح����و 186 بيتا في 
االحمدي وهي بيوت تركيب ثبت 
صحته، فحياة الناس ليست رخيصة 
وعلى احلكومة حتمل مسؤولياتها 
قبل أن تقع كارثة وأن تبادر إلخالء 

كل بيوت االحمدي وتثمينه����ا، وحتى تتم اجراءات 
التثمني البد من توفير بيوت بديلة حلماية املواطنني 

وايجاد املسكن املالئم اآلمن لكل اسرة متضررة.

وذكر حماد ان����ه ال يجب ترك 
االم����ور عرض����ة للبيروقراطي����ة 
احلكومي����ة والبطء ف����ي إجراءات 
االخالء والتثمني خاصة في مثل هذه 
احلالة املستعجلة والتي تتطلب من 
مجلس الوزراء سرعة عقد اجتماع 
طارئ واتخاذ اجراء فوري لتوفير 
بيوت بديلة للجمي����ع في منطقة 
االحمدي واالس����راع في اجراءات 

تثمني هذه البيوت اخلطرة.
الدولة  وقال حماد ان اجه����زة 
نفسها اثبتت ان هذه البيوت غير 
مؤهلة إلقامة الناس فيها وان معاجلة 
التسربات الغازية تقتضي اجراءات 
صعبة ملنع التسربات من جذورها ولذلك فإنه ال حل 
إال إزالة هذه البيوت ونقل س����كانها إلى بيوت بديلة 

صاحلة للسكن حتت مسؤولية الدولة.

سعدون حماد


