
 االثنين المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 
  ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠ 

 2 

 دعت جمعية املهندسني اجلهات 
املعنية في مختلف مؤسســـات 
الدولـــة الى املســـارعة والقيام 
بواجبها إزاء ما تشـــهده منطقة 
األحمدي من آثار التسرب الغازي، 
مشيرة الى ان اقتصار اجلهود على 
متابعـــة اإلدارة العامة للمطافئ 
للمشكلة لن يوقف معاناة أهالي 
األحمدي أو يزيل اخلطر احملدق 
بهـــم. رئيس اجلمعيـــة م.طالل 
القحطاني قـــال في تصريح له: 
إن ســـبب املشـــكلة احلالية في 
األحمدي يعود كما نعلم جميعا الى 
املعاجلات الترقيعية التي شهدتها 

شبكة الغاز في األحمدي خالل السنوات الطويلة املاضية، ولهذا فإن 
العـــالج لن يتم على أيدي إخواننا فـــي اإلدارة العامة لإلطفاء فقط، 
فاملشكلة حتتاج الى تكاتف اجلهود في كل من األشغال العامة والبلدية 
وشـــركة النفط التي تشرف على هذه الشـــبكات ومتتلك املخططات 
التفصيلية لهـــا كونها املزود لهذه اخلدمة في منطقة األحمدي. وزاد 
رئيس جمعية املهندســـني: لم يعد مقبـــوال ان نرى بلدا مثل الكويت 
وبإمكانياتها املادية والبشرية املتخصصة تعاني من استنزاف وتهالك 
بنيتهـــا التحتية في مختلف مرافق الدولة ومشـــكلة تســـرب الغاز 
باألحمـــدي واحدة منها، فتطوير املرافق التي تضمها بنيتنا التحتية 
أمر ملح وضـــروري إذا أردنا فعال ان نحقق التنمية التي تنشـــدها 
الكويت، مضيفا ان املهندسني سبق ان حذروا من هذه الكوارث التي 
قـــد تقع في أي حلظة وأي مكان لفقـــدان الكثير من مواصفات األمن 
والسالمة ولتهالك وقدم الكثير من مرافق البنية التحتية في الكويت 
عموما. وجدد القحطاني حتذير املهندسني من وقوع حوادث أخرى، ال 
سمح اهللا، مشيرا الى انه لو تعاملت اجلهات املعنية مع اول تسرب 
في األحمدي بشـــكل مهني وفني ووضعت حال جذريا ملا تكررت هذه 
املأســـاة مشيرا الى انفجار احلسينية قبل نحو عامني ووفاة العاملة 
واملالحظات البيئية املتكررة كموت األشجار في املنطقة وغيرها. وأكد 
ان املماطلة وتخدير السكان وإخالء البيوت لن يحل املشكلة، وما خفي 
أعظم، فاحلزم واتخاذ القرار الفنيـ  الهندسي احملايد أمر عاجل ومهم، 
فاألمر يتعلق بأرواح وسالمة أهل الكويت واملقيمني على أرضها، كما 

انه بحاجة الى دعم من صاحب القرار السياسي. 

 مرافقو رئيس الوزراء في الجولة 
 رافق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد امس في جولتـــه مبنطقة األحمدي كل من 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 

الشـــيخ احمد الفهد ووزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهللا ووزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان ووزير االشـــغال العامة ووزير الدولة 
لشـــؤون البلدية د.فاضل صفر ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري 
ومحافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج وكبار 

املسؤولني بالقطاع النفطي واجلهات املعنية.

 دليهي الهاجري

 م. طالل القحطاني

 العجمي يسأل
  عن دراسة

  «البيئة» لصالحية 
األحمدي للسكن 

 تقدم عضو املجلس البلدي مانع العجمي بسؤال 
حول نتيجة دراسة الهيئة العامة للبيئة عن مدى 
صالحية األحمدي للســـكن وذلك بعد استمرار 
تســـرب الغاز في املنطقة وتســـاءل هل بالفعل 
أصبحـــت منطقة األحمـــدي خطيرة على صحة 
اإلنســـان خاصة سكانها بعدما كانت في املاضي 

من أفضل مناطق الكويت؟
  وقال العجمي تقدمنا باقتراح بتحويل منطقة 
األحمدي السكنية الى شركة نفط الكويت والبحث 

عن منطقة سكنية مالئمة ألهالي األحمدي خاصة 
ان منطقة األحمدي أصبحت اآلن منطقة صناعية 
ونفطيـــة وجتارية ومنشـــآت حكومية وقطاع 
خاص ولكن لألســـف هذا املقتـــرح لم ير النور، 
وها نحن نعيش مشكلة كارثية بيئية تهدد حياة 

اإلنسان.
  ودعا العجمي إليجاد قرار جريء بنقل أهالي 
املنطقة الى مدينة صباح األحمد السكنية أو إحياء 

مشروع غرب هدية. 

 القحطاني: تهالك بنيتنا التحتية 
سيوقع كوارث كثيرة مستقبالً 

 محطة لسحب الغازات في األحمدي ومعرفة مصدر االنبعاثات

 الصيفي لتثمين بيوت األحمدي وتسليم أرضها لـ «نفط الكويت»
  العدوة يدعو لتخصيص بيوت بديلة وليس شققاً ألهالي المنطقة 

 الهاجري لـ «األنباء»: على الحكومة توفير مساكن بديلة
  ألهالي األحمدي وتعويضهم عن معاناتهم 

 عبدالهادي العجمي
  أكد النائب دليهي الهاجري في تصريح خــاص 
لـ «األنباء» ان منطقة األحمدي تعتبر منطقة كوارث 
وبالتحديد القطعة رقم ١، ويجب اخالء سكانها على 
الفور، خصوصا انه الـــى هذه اللحظة لم يعرف 

مصدر تسرب الغاز ونوعيته.
  ودعا الهاجري احلكومة الى توفير مساكن بديلة 
ألهالي األحمدي على أال تكون شققا أو منحهم بدل 
إيجار ليختاروا السكن املالئم مبعرفتهم مع ضرورة 
تعويضهم عن املعاناة التي عانوها طوال هذه الفترة. 

وشدد الهاجري: لن نقبل بأي حال من األحوال بأي 
حلول ترقيعية وسنكون قريبني من موقع احلدث 

إلى ان تنتهي هذه الكارثة بإذن اهللا.
  وقال الهاجري ان اجتماع مجلس الوزراء سيضع 
النقاط على احلروف بالنســـبة لقضية األحمدي، 

وسيبحث جميع اخليارات وإيجاد احللول لها.
  وثمن الهاجري زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وأعضاء احلكومة الى منطقة 
األحمدي، حيث ان االهتمام يعتبر دعما كامال ألهالي 

األحمدي. 

يتعرض سكان ق ١ في منطقة 
األحمدي الى كارثة تسرب الغاز 
الى بيوتهم األمر الذي أدى الى 
وقوع سلسلة من االنفجارات 
واالختناقات جراء هذه الكميات 
الغاز الذي  الهائلة من تسرب 
وصل فـــي بعض احلاالت الى 
املدني  الدفاع  قـــام  ١٠٠٪ وقد 
بإخالء بعض البيوت في هذه 
القطعة ويقوم مبحاولة مكافحة 
تسرب هذا الغاز ومازالت حياة 
هؤالء املواطنني معرضة خلطر 
االنفجارات واحلريق واستنشاق 
هذا الغـــاز املدمر للصحة، لذا 
أتقدم باالقتراح برغبة  فإنني 
 ١ التالي: ُتخلى مساكن قطعة 
في منطقة األحمدي وتســـّيج 
وتقوم اجلهات املعنية مبعاجلة 
كارثة تسرب الغاز بهذه البيوت 
ويخصص لألهالي بيوت بديلة 
وفـــق مواصفات ومســـاحات 
البيـــوت اإلســـكانية وليس 

شققا. 

نصه: تثمـــني بيوت األحمدي 
وتســـليم أرضها لشركة نفط 
الكويت وإيجاد مساكن بديلة 
ألصحابها وفق قانون املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية على أال 
تقل مســـاحة البيوت عن ٤٠٠ 

متر مربع.
النائب خالد    بدوره تقـــدم 
العدوة باقتراح برغبة جاء فيه: 

فضال عـــن كون مســـاحاتها 
ال تتجاوز ٢٦٠ متـــرا مربعا، 
وعليه فإننا نؤيد التوجيه الذي 
أبدته شركة نفط الكويت حول 
إزالة هـــذه البيوت وتعويض 
ساكنيها وإيجاد مساكن بديلة 
لهـــم عبـــر املؤسســـة العامة 
للرعاية الســـكنية، لذا فإنني 
التالي  أتقدم باالقتراح برغبة 

 تقدم النائب الصيفي مبارك 
الصيفي باقتراح برغبة بشأن 
تثمني بيوت األحمدي وتسليم 
أرضها لشـــركة نفط الكويت، 
وقال الصيفي في اقتراحه: أبدت 
شركة نفط الكويت رغبتها في 
تثمني بيوت األحمدي واستمالكها 
الستخدامها في مشاريع الشركة 
اخلاصة بها من خدمات إسكانية 
ومشاريع نفطية تتعلق ببرنامج 
هذه الشركة وقد قامت الشركة 
العامة  مبراســـلة املؤسســـة 
للرعاية السكنية منذ سنوات 
بهذا الصدد ولم جتب املؤسسة 
املعنية على هذا املقترح، وملا 
كانـــت هـــذه البيـــوت مليئة 
الفنيـــة وال تتحمل  بالعيوب 
بناء طابق ثالث عليها، كما انها 
تعاني من مشكلة تلوث البيئة 
بسبب تسرب الغاز املستمر دون 
معرفة األسباب والتلوث الناجت 
عن املنشآت النفطية وال جتدي 
معها أعمال الصيانة والترميم، 

 دارين العلي
  علمت «األنباء» مــــن مصادر مطلعة ان 
الهيئة العامة للبيئة نقلت أول من امس احدى 
محطاتها التي تعمل على سحب الغازات من 
الهواء الى منطقة األحمدي للمســــاهمة في 

سحب الغازات املتسربة في تلك املنطقة.
  وقالت املصادر ان هذا اإلجراء الهدف منه 
تقليل نسبة الغازات املنبعثة، مشيرة الى ان 
هذه التقنية مستخدمة في منطقة القرين، 

الفتة الى انها ساهمت كثيرا في تغيير األجواء 
في منطقة األحمدي.

  وأشارت الى انه ســــتجرى عدة قراءات 
جلودة الهــــواء ملقارنتها باأليام الســــابقة 
للوقوف على مقدار التغير في طبيعة الهواء 

بعد تركيب احملطة.
  وأوضحــــت املصادر ان املهم لدى الهيئة 
العامة للبيئة معرفة مصدر الغازات إذا كان 
طبيعيا أو نتيجة تسرب غازات قدمية ألن 

كل سبب له معاجلة مختلفة.
  وحتدثــــت املصادر عــــن اجتماع طارئ 
ومستعجل عقد أمس للجنة املشتركة العاملة 
على معاجلة مشــــكلة األحمدي، الفتة الى 
اللجنة العليا للدفاع املدني والتي تضم في 
عضويتها وكالء عدد من الوزارات ســــتقدم 
اليوم ملجلس الوزراء تقريرها حول القضية 
واإلجراءات التي قامت بها وستقوم بها بهذا 

الشأن. 

 ركبتها «البيئة» أمس األول للمساهمة في تغيير األجواء بالمنطقة 

 أكد عدم قبول أي حلول ترقيعية للمشكلة 

 الصيفي مبارك الصيفي خالد العدوة 

 األحمدي منطقة كوارث ويجب إخالء سكانها فوراً 


