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 المنصوري: إخالء ٥٨ منزًال .. وتأمين
   ٦٢ شقة مفروشة في األحمدي

 الرشـيد: االحتمال األرجح لحدوث المشكلة هو تسربات من الشبكة القديمة  
 عبدالهادي العجمي ـ ماضي الهاجري 

محمد الدشيش
الوزراء اتخاذ    تابع مجلس 
مزيد من اإلجـــراءات ملعاجلة 
مشكلة تسرب الغاز في بعض 
مناطق األحمـــدي والتي القت 
قبوال نيابيا وشـــعبيا أيضا، 
وعلـــى رأس تلـــك اإلجراءات 
املوافقة من حيـــث املبدأ على 

إنشـــاء مركز مواجهة األزمات 
للتعامـــل مع مختلف الكوارث 
واألزمات التي تتعرض لها البالد 

في املستقبل.
  وشّكل املجلس جلنة حتقيق 
برئاســـة أحد املستشارين في 
والتشـــريع  الفتـــوى  إدارة 
وعضوية ممثلني في «الداخلية» 
و«الصحـــة» وجامعة الكويت 

وهيئة البيئة واإلطفاء ومعهد 
التحقيق  األبحـــاث لتتولـــى 
في التســـرب وحتديد أسبابه 
وأوجـــه القصور واخللل التي 
أدت حلدوث املشكلة وتسمية 
كل من يثبت تقصيره متهيدا 

حملاسبتهم.
  واعتمد املجلس مبدأ صرف 
بدل إيجار لألســـر التي يطلب 
منها إخالء مساكنها طيلة فترة 
اإلخالء بواقع ٥٠٠ دينار شهريا 
يتم صرفها ملالك السكن، وكذلك 
اعتماد مبلغ نصف مليون دينار 
للصرف منهـــا على متطلبات 
اللجنة املكلفة مبتابعة املشكلة 
وملواجهة تكاليف بدل اإليجار 
وااللتزامات املترتبة على تأجير 

بعض الشقق السكنية.
  وعلى الصعيد نفسه، نفى 
وزير الدولة لشـــؤون مجلس 
الروضان  الـــوزراء روضـــان 
أن يكون هنـــاك إخالء طارئ 
ملنطقة االحمدي، وقال الروضان 
لـ «األنباء» إن ما يثار من إخالء 

جلميع منازل منطقة االحمدي 
السكنية غير صحيح وما يتم 
إخالؤه من منازل يأتي ضمن 
صحـــة وســـالمة املواطنني، 
واالخالء يأتي بطلب من اجلهات 
املختصة ولعدد قليل من املنازل 
وحسب تقدير اجلهات املختصة 

بذلك.
  من ناحية ثانية، أكد مدير عام 
اإلطفاء اللواء جاسم املنصوري 
أنه جرى إخالء ٥٨ مسكنا في 
املنطقة وتأجير شقق مفروشة 
كمساكن بديلة بواقع ٦٢ شقة 

في حدود احملافظة.
  مـــن جانبـــه، قـــال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شـــركة نفط الكويت سامي 
الرشـــيد إن هنـــاك اختبـــارات 
جيولوجية وفيزيائية على عينات 
الغاز املســـحوبة لتحديد هوية 
الغاز ومصدره، مشـــيرا إلى أن 
التسريبات املتراكمة من شبكة 
الغاز القدمية شكلت جيوبا غازية 

حتت األرض.

 مركز لمواجهة األزمات.. ولجنة للتحقيق في التسرب.. و ٥٠٠ دينار بدل إيجار شهريًا لمّالك المنازل المتضررة

 «االمــتــيـــاز» 
مــؤتمرها  تعقــد 
اإلسـتراتيجي األول 
في لنـدن على مدار 

٣ أيام لمناقشـة  ٣ محاور إيذاناً  بتحولها لشركة قابضة  ص٣٧ 
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