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ساكنو البيوت المنكوبة: نشكر رئيس الوزراء
 لكن الـ 500 دينار ال تكفي بدل سكن ألسرنا الكبيرة

فريحة األحمد تدعو لتزويد السكان 
بأجهزة فحص وكشف مبكر عن الغاز

بهبهاني تطالب بإنشاء الهيئة
العامة للطوارئ وإدارة األزمات

اعربت رئيس���ة الجمعية الكويتية لالسرة المثالية ورئيسة 
نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة األحمد عن ارتياحها تجاه 
التحركات الحكومية والنيابية لحل ازمة تسرب الغاز في االحمدي، 
وذكرت في تصريح للصحافة، ان االسرة مهددة بمخاطر وتحديات 
كثيرة س���واء كوارث صحية او ازم���ات اقتصادية واجتماعية 

ونفسية واخالقية.
وفي الوقت الذي ابدت االحمد ارتياحها لزيارة س���مو رئيس 
مجلس الوزراء للمنطقة واهتمامه بأرواح المواطنين، شكرت النائب 
دليهي الهاجري على اهتمام���ه بهذه االزمة وتحركاته االيجابية 
وشكرت اللواء المنصوري على متابعته المستمرة لالزمة، وطالبت 
االحمد مجلس الوزراء بتش���كيل مركز الدارة االزمات والكوارث 
ورصدها مبك���را لتفادي آثارها ونتائجه���ا، كما طالبت بتزويد 
سكان مناطق الحقول النفطية بأجهزة فحص وكشف مبكر عن 
الغاز وربطها بخط ساخن لمعالجة االنبعاثات السامة وحماية 
اهالي المناطق وأطفالها في المدارس وأماكن الترفيه واالسواق، 
كم���ا طالبت بإقامة دورات في المدارس وألهالي مناطق الكوارث 
البيئية في التعاطي والتعامل مع الكوارث وكيفية التصرف حال 
انبعاث غازات سامة، كما وجهت نداء للجهات المختصة بالكشف 
الدوري في هذه المناطق وليس عند حدوث األزمات فقط، وطالبت 
بتش���كيل لجنة تحقيق لكش���ف الحقائق ومحاسبة المقصرين 
والمتس���ببين في هذه االزمة البيئية وتقديمهم للعدالة، مشيرة 
الى اهمية اقامة لجنة طوارئ لمتابعة المستجدات والبحث عن 

سكن بديل لسكان هذه المناطق المتأثرة بالغاز.

دعت عضو هيئة التدريس 
بقسم العلوم في كلية التربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.بهيجة 
بهبهان���ي الجهات المعنية في 
الدولة الى انشاء هيئة علمية 
استشارية من ذوي االختصاص 
تسمى الهيئة العامة للطوارئ 
الى  وإدارة االزمات. مش���يرة 
الحادثة التي ش���هدتها منطقة 
االحم���دي االس���بوع الماضي 
الناتجة عن تسرب غازات تحت 
سطح االرض في بعض المواقع 
الس���كنية.وأكدت في تصريح 
صحافي امس ض���رورة عمل 
االستعدادات الالزمة للطوارئ 

وتوعية المواطنين بتعليمات األمان الواجب اتخاذها في حاالت 
الكوارث الطبيعية والصناعية.

وأوضح���ت بهبهاني ان الحوادث الطبيعي���ة ال يمكن التنبؤ 
بها، وعليه فإنه من الضروري توفير االحتياطات الالزمة وكذلك 
االستعدادات لمواجهتها في حالة حدوثها، حيث تشمل الكوارث 
الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل اضافة الى الكوارث الصناعية 
مثل تس���رب الغاز الذي يس���بب أضرارا بالغ���ة للصحة العامة 

والممتلكات والبيئة.
وبينت ان الغاز الطبيعي له تأثير مرضي على سكان المنازل، 
حيث ينتج عنه غاز أول أوكس���يد الكربون السام والذي يسبب 
لالنسان أعراضا تشبه اعراض االصابة باالنفلونزا ولكن دون حدوث 
ارتفاع في درجة الحرارة، حيث يعوق وصول غاز االوكسجين 
ألنسجة أعضاء الجس���م والمخ ويشعر من يستنشق كمية من 

هذا الغاز بالدوخة والغثيان.
وأشادت بهبهاني بالزيارة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس 
ال���وزراء باالنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر المبارك الخميس 
الماضي الى منطقة شرق االحمدي التي شهدت تسربا للغاز تحت 
بعض المنازل، وحثه الفريق المكلف بالمتابعة على االستعانة 
بالخبرات والمراكز العالمية المتخصصة ووضع التدابير لضمان 

المحافظة على أرواح المواطنين وسالمتهم وممتلكاتهم.

وجه أهال����ي مدينة االحمدي 
وخاصة أبناء القطعة رقم 1 شكرهم 
اخلاص إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
زيارته امليمونة الى منطقتهم بعد 
إجازة عيد االضحى مباش����رة ما 
طمأن أهالي املنطقة بأن احلل في 
الطريق، وقال محمد العازمي من 
السكان الذين خصصت لهم شقة 
مفروشة: كنا نعيش األمرين من 
الغاز والش����قق الصغيرة، ولكن 
بعد زيارة س����مو الشيخ ناصر 
احملم����د للمنطقة ع����اد األمل من 
جديد وذلك ملا عرف عن حرص 
س����موه على س����المة املواطنني 
وس����عيه الدائم لالس����تماع الى 
شكواهم وحلها، وزيارته لنا بعد 
عطلة عي����د األضحى املبارك مع 
صحبة كبيرة من الوزراء أثلجت 
صدورنا بالكامل وخاصة أنه قد 
وضع يده على اجلرح وانه سيبدأ 
باملتس����بب في هذه الكارثة التي 
أصابت منطقة األحمدي عروس 
اجلنوب وق����ال إن مبلغ ال� 500 
دينار التي خصصت لكل مواطن 
إلخراجه من منزل����ه غير كافية 
بتاتا فنحن سكان لهذه املنطقة 
منذ العام 1978 وفي كل منزل أكثر 
من ثالث عوائل تسكنه وبحسبة 
بسيطة اذا تكونت كل أسرة من 
زوج وزوجته وطفلني وخادمة في 
اربع عائالت يكون العدد عشرين 
فردا فأين جند منزال مؤثثا مببلغ 
500 دينار في األحمدي فدور مكون 
من ثالث غرف وصالة وحمامني 
يصل إيجاره في الشهر 500 دينار 
فنحن في معاناة كبيرة بس����بب 
خروجنا من منازلنا وتسكيننا 
في شقق صغيرة ارجو من اللجنة 
العاملة ان تخصص لكل رب اسرة 
ساكنا في بيت باألحمدي بدل إيجار 
في حدود مبلغ 500 دينار وليس 

لكل سكان اي منزل مبلغ ال� 500 
دينار.أما عبدالكرمي جاسم العنزي 
فقال اريد ان اقول كلمة واحدة فقط 
»شكرا.. شكرا.. شكرا« الى سمو 
الش����يخ ناصر احملمد وحكومته 
الرشيدة على زيارتهم للمنطقة 
وااللتقاء بأهاليها كبارا وصغارا 
وتفهمه����م ملعاناة أهالي املنطقة، 
وهذا ما يدل على حكمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في وضعه للرجل املناسب، صاحب 
القلب الكبير، في املكان املناسب 
واألب احلاني عل����ى كل مواطن، 
الوزراء  فأقول لس����مو رئي����س 
زيارتكم لنا بعد اهلل س����بحانه 
وتعالى ستش����في أهالي املنطقة 

وأبناءها من الهموم.
التقت »األنباء« مبواطن آخر 
هو حسني العنزي الذي قال: كل 
شكري وتقديري الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الذي عايد املواطنني 
املنكوبة وأثلج  مبدينة األحمدي 
الهم عنهم بيده  صدورهم وأزال 
احلانية عليهم، نحن فوق فوهة 
بركان وهذا البركان كلما اغلق من 

ناحية يفتح من الناحية األخرى 
وبالنسبة لتخصيص مبلغ 500 
دينار لكل صاحب منزل فهذا غير 
املنازل  كاف خصوصا ان بعض 
يوجد بها أكث����ر من ثالث عوائل 
وإذا أردنا تس����كينهم في ش����قق 
فالش����قة املتوسطة إيجارها 300 
دين����ار ناهيك عن ع����دم إمكانية 
توفير أماكن للخدم فأكثر السكان 
املتضررين أسكنوا عائالتهم في 
خيام بسبب تسرب الغاز الكثيف 
حيث نش����اهدهم يعملون اليوم 
وغدا يبدأوون من الصفر في نفس 
احلفر ثم في آخر الليل يقومون 
بدفن هذه احلفر فتجد عدد العمال 
باملئات في الشوارع ومنذ قبل شهر 
رمضان ونح����ن على هذا احلال، 
نعم مبلغ ال� 500 دينار ال يكفي 

ال يكفي.
أم يوس����ف مواطنة كويتية 
متقاعدة ولديها خمس����ة اطفال 
ومنهم طفل من ذوي االحتياجات 
اخلاصة تقول: هذا املنزل مساحته 
250 مترا مربعا وزوجي متزوج 
من اخرى ونحن نشترك في نفس 

املنزل الصغير احلجم وعندما يأتي 
فحص الغاز سيجدون ان نسبة 
الغاز 100% ويطلبون منا مغادرة 
املنزل ونحن عائلتان وعددنا كبير 
فأين نذهب فإما ان يخصصوا لنا 
منازل كما مت تخصيصها لسكان 
منطقة فه����د األحمد التي انهارت 
منذ س����نوات جراء انهيار التربة 
وقد خصص لهم سكن في منطقة 
القري����ن او ان منوت في منازلنا 
ألن مبلغ ال� 500 دينار غير كافية 

باملرة.
شاهني جابر: عائلتي مكونة من 
16 فردا غير اخلدم والسائق فأين 
أجد سكنا مببلغ 500 دينار وخاصة 
ان الكويت تعتبر من أكثر الدول 
ارتفاعا في اإليجارات وهذه ال� 500 
دينار ال تكفي إلس����كاني في دور 
مبنزل مبنطقة قريبة من االحمدي 
فانظر الى اعالنات ايجارات املنازل 
القريبة من منطقتنا البيت ايجاره 
الشهري من 1000 الى 1500 دينار 
فاحلل في نظري هو تثمني بيوت 
هذه املنطقة او تخصيص سكن 

بديل يليق بهم.

عمال ينزعون الكاشي الذي أصبح لونه أسود بفعل تسرب الغاز

د.بهيجة بهبهاني

د.محمد احلويلة سعد زنيفر سالم النمالن فالح الصواغ

أكدوا أهمية إيجاد العالج الجذري للمشكلة وإنصاف المواطنين

نواب: إجراءات الحكومة في األحمدي ليست كافية
أشار النائب فالح الصواغ الى 
ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل 
جلنة حتقيق حلادث تسرب الغاز 
مبنطقة االحمدي يجب اال يكون 
كما هو احلال في كل جلان التحقيق 
السابقة التي ال تضع أو تشير الى 
اوجه القصور احلقيقية واخللل 

الفعلي املسبب لهذه املشكلة.
واضاف أننا لن نقبل بتحقيقات 
ش����كلية بل يجب ان يكون هناك 
حتقيق فعلي ومتكامل يكش����ف 
االسباب احلقيقية حلصول هذه 
املشكلة، مش����يرا في الوقت ذاته 
الى أنه لن يرضى مبجرد حتقيق 
ونتائج ال ت����ؤدي الى نتيجة وال 
توضح احلقائق وحتديد املسؤولني 
عن تفاقم هذه املشكلة التي عرضت 

حياة الناس والسكان للخطر.
واستغرب الصواغ الغياب الكامل 
للهيئة العام����ة للبيئة وأجهزتها 
ومحطات الرصد التابعة لها وعدم 
رصدها لهذه الغازات املتصاعدة 
من باط����ن األرض رغم ما يدعيه 
املسؤولون في الهيئة من كفاءتهم 
وكفاءات محطاتهم. وأكد في تصريح 
له على أن مشكلة تصاعد الغازات 
من باطن األرض في مدينة األحمدي 
ليست وليدة اليوم حيث سبق وان 
تس����ببت هذه املشكلة في حرائق 
متعددة في بع����ض منازل مدينة 
األحمدي ما ادى الى تعرض قاطنيها 

الى اصابات خطرة.
وشدد على ان مدينة األحمدي 
تتعرض حاليا خلطر حقيقي إن 
لم يتم تداركه بالشكل الصحيح 
فقد يتطور األم����ر الى حوادث ال 
حتمد عقباها خصوصا ان االجراءات 
املتخذة حاليا لم تنجح حتى اآلن في 
احتواء االزمة.وانه بات من الواجب 
اتخاذ اقصى اإلجراءات االحتياطية 
واملتمثلة في إجالء سكان مدينة 
األحمدي وتوفير املساكن املالئمة 
لهم حتى يتم التعامل بالش����كل 

الصحيح مع االزمة.
اما بخصوص ق����رار مجلس 
الوزراء باعتماد مبدأ صرف مبلغ 
500 دينار بدل ايجار لالسر التي 
يطلب منها اخالء مساكنها فلن يحل 
املش����كلة حيث ان معظم العوائل 
تتكون بعدد أفرادها الكبير والتي 
قد ال تس����عهم الش����قق او املنازل 
بهذا البدل الرمزي والذي ال يكفي 
اليجار ش����قة لعائلة من 4 أفراد، 
ومن خالل هذا فيجب اعادة النظر 
بهذا القرار وان تقوم اللجنة املكلفة 
ومن خالل امليزانية املعتمدة من 
مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 
500 الف دين����ار ملواجهة تكاليف 
بدل االيج����ار وااللتزامات بالنظر 
للحاجة الفعلية للمواطنني دون 

التقصير عليهم بذلك.
أما بخصوص ما ذكر في بعض 
وسائل االعالم بتوفير منازل بديلة 
مبدينة صباح األحمد فباعتقادنا أن 
هذا القرار ال يحل املشكلة حيث ان 

مدينة صباح االحمد مازالت حتت 
االنشاء وحتتاج لفترة ال تقل عن 
س����نتني او ثالث سنوات لقيامها 
وهذا يبقي الوضع واملشكلة كما 

هما عليه.
وكش����ف الص����واغ أن جميع 
االحتماالت واردة في ازمة مدينة 
االحمدي وم����ن الواجب االعتبار 
بأن مشكلة جيولوجية قد تكون 
وراء املشكلة كما انه من احملتمل 
ان تكون ش����بكة الغ����از القدمية 
واجلديدة التي ترب����ط االحمدي 
قد تك����ون وراء املشكلة.واش����اد 
الصواغ باجلهود وباهتمام نائب 
رئيس مجلس ال����وزراء ورئيس 
الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك 
ونزوله للميدان وزيارته للموقع 
اثناء حدوث املشكلة وكذلك الزيارة 
التي قام بها سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بزيارة مدينة 
االحمدي وان كان ذلك يقع ضمن 

يجـب  الصــواغ: 
مشكلة  حل  في  اإلسراع 
غـاز األحمـدي لصعوبة 
الوضع الصحي وخطورته

النمالن: يجب إخالء 
وتثمينها  األحمدي  بيوت 
أو تخصيـص بيوت بديلة 
»السـكنية« مـن  لهـم 
اختصاصاتهم وواجبهم كسلطة 
تنفيذية.واضاف: ان كتلة التنمية 
واإلصالح ستتابع هذا املوضوع 
عن قرب خاصة أن هذه املش����كلة 
قد يترتب عليها تعريض سالمة 

وصحة املواطنني للخطر.
من جهته أكد النائب سالم النمالن 
أن ما قام به النائب االول لرئيس 
الوزراء في عطلة العيد وكذلك ما 
قام به س����مو رئيس الوزراء من 
زيارة الى منطقة االحمدي املنكوبة 
من جراء الغاز الذي احلق ضررا 
بسكانها دليل على جدية احلكومة 
في حل املشكلة، موضحا اننا لن 
نكتفي بهذه الزيارة بل نريد خطوات 

سريعة النهاء املشكلة.
وق����ال النمالن ان قرار مجلس 
الوزراء بص����رف 500 دينار بدل 
ايجار الهالي االحمدي خطوة في 
االجتاه الصحيح ويجب ان يتبعه 
قرار بإخالء جميع البيوت وتثمينها 

او تخصيص بيوت بديلة لهم من 
بيوت االسكان.

وطالب النمالن باتخاذ خطوات 
عملية الجراء حتقيق شامل للتواصل 
ملعرفة االسباب احلقيقية لتسرب 
الغاز والتحقيق في اوجه القصور 
واخللل الذي ادى الى تعرض سالمة 
املواطنني للخطر مشددا على أهمية 
احللول اجلذرية بأسرع وقت ولن 
نرضى باحللول الترقيعية التي 
تدمر املنطقة بأكملها، السيما ان 
ابناءنا واس����رهم منشغلون في 
االمتحانات.واضاف: هناك أهمية 
تأمني العدد الكافي من املختصني 
ملتابعة احوال سكان املنطقة على 
مدار الس����اعة، الس����يما ان وضع 
املنطقة ال ميكن السكوت عنه وهو 
ينذر بكارثة ستقع في اي حلظة 
على س����كان املنطقة ولن نتوانى 
في اس����تخدام ادواتنا الدستورية 
حلماية ابناء منطقة االحمدي.وختم 

النمالن قائال: على احلكومة التأكد 
من الشركة التي تعمل حلل مشكلة 
الغاز في منطقة االحمدي من عدم 
وجود لها اي سوابق او شبهات، كما 
سمعنا من وسائل االعالم ليكون 
هناك تقدم ملحوظ في معاجلة هذه 

الكارثة.
إلى ذلك أش���اد النائب سعد 
زنيفر بتفاعل سمو رئيس مجلس 
الوزراء مع كارثة تسرب الغاز في 
منطقة االحمدي، مش���يرا الى ان 
الزيارة التي قام بها سموه وعدد 
من ال���وزراء الى املنطقة تعكس 
مدى حرصه عل���ى رفع املعاناة 
عن املواطنني والوقوف عن كثب 
على حجم الكارثة واملعاناة التي 
اهالي منطقة االحمدي. يعانيها 
ورحب زنيف���ر بالقرار االيجابي 
ملجل���س ال���وزراء املتمث���ل في 
صرف بدل ايج���ار للمتضررين 
من كارثة تسرب الغاز وتشكيل 

جلنة حتقيق ملعرفة اسباب هذه 
الكارثة واملسؤولني عنها.

وشدد زنيفر على ضرورة ان 
تقوم احلكوم����ة مبعاجلة جذرية 
ملنطقة االحمدي واخالء املساكن من 
قاطنيها ومنحهم بيوتا من بيوت 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

بدال من مساكنهم.
وقال زنيفر ان منطقة االحمدي 
اصبحت غير آمنة بسبب تسرب 
الغاز الى التربة وصعوبة إخراجه 
منها مما يعرض حياة املواطنني 

للخطر.
واشار زنيفر الى ان احلكومة 
مطالبة بسرعة معاجلة هذه القضية 
ووضع احللول اآلنية واملستقبلية 
لها وضم����ان عدم تكرار مثل هذه 
االخطاء مستقبال. ثمن االستعانة 
بالش����ركات العاملية ذات اخلبرة 

والبحث عن اسباب التسرب
أما النائب د.محمد احلويلة فقد 
أشاد بالقرارات االخيرة التي اصدرها 
مجلس الوزراء املتعلقة بالتسرب 

الغازي مبنطقة االحمدي.
وذكر احلويلة أن تلك القرارات 
اضافة الى انها جاءت بناء على 
توجيهات صاحب السمو االمير 
بضرورة ايجاد حلول سريعة 
مل���ا يعاني���ه ابن���اؤه مبنطقة 
االحم���دي اال انها تعكس ايضا 
اهتمام س���مو الرئيس والنائب 
االول لرئي���س مجلس الوزراء 
مبعاناة اهلنا باالحمدي.واوضح 
احلويلة ان تبني مجلس الوزراء 
لالقتراحات واملطالبات التي قدمها 
وخاصة منح بدل ايجار لالهالي 
املتضررين وتشكيل جلنة حتقيق 
للوقوف على اس���باب التسرب 
الغازي وايجاد احللول ومعاقبة 
املقصري���ن اضافة الى انش���اء 
الطارئة  مركز ملواجهة االزمات 
باملستقبل تدل على التعاون الذي 
ننشده بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذي���ة. واضاف احلويلة 
أننا في مجلس االمة س���نتابع 
هذا االمر ب���أدق تفاصيله حتى 
نوفر الهلنا الك���رام باالحمدي 
الكرمية واآلمنة واولها  احلياة 
ايجاد مس���اكن دائمة ومالئمة 
تتناسب مع حجم وطبيعة األسرة 
الكويتية وتعويض االهالي جراء 
الضرر الذي حلق بهم ومبنازلهم 
اضافة الى املعاناة التي تكبدوها 

من كارثة ال ذنب لهم فيها.
كما ثمن احلويلة قرار مجلس 
الوزراء بإشراك الشركات العاملية 
ذات اخلبرة في البحث عن اسباب 
هذا التسرب الغازي وايجاد احللول 
العاجلة واملناسبة حتى ال يتكرر 
ذلك مستقبال الن الذي يجري اآلن 
باالحمدي ليس باملستوى املطلوب 
واملتسبب في املش����كلة هو الذي 
يعاجلها واقصد هنا ش����ركة نفط 
الكويت التي لم نسمع لها صوتا 

وال حتى بيان بهذا الشأن.

طالب بتفعيل المادة 25 من الدستور

العجمي: سمو األمير خير من يتلمس معاناة مواطني األحمدي
أش��اد عضو مجلس األمة األسبق شارع 
العجمي باملكرمة األميرية الس��امية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بشأن إمكانية 
إيجاد بدائل سكنية ألصحاب املساكن املتضررة 
في منطقة األحمدي.وقال العجمي في تصريح 
صحافي ان مثل هذه املبادرات السامية ليست 
غريبة على سموه، فهو أقرب الناس للمواطنني 
ويتلمس همومهم وشجونهم مطالبا املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بسرعة تقدمي مقترحاتها 
بشأن ذلك.وقال العجمي ان املادة 25 من الدستور 
تن��ص على ان »تكفل الدولة تضامن املجتمع 

في حتمل األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن 
العام��ة..«، وبالتالي يجب التعامل مع القضية 
من منطلق هذه املادة.ومتنى العجمي ان يتم 
التثمني العادل للمنطقة، مؤكدا اننا أمام كارثة 
صحية وبيئية خطرة قد تؤدي الى االنفجارات 
نتيجة انبعاث الغازات، األمر الذي يهدد حياة 
الناس والقاطنني فيها، لذلك يجب تثمني هذه 
البيوت وإيجاد السكن املناسب لهم.وأضاف 
قائال ان مشكلة بيوت األحمدي ليست وليدة 
الساعة، بل عمرها اكثر من سنة ولم تستطع 
احلكومة حينها وضع اخلطط املناسبة بل كل 

حلولها ترقيعية.واس��تذكر العجمي االقتراح 
الذي قدمه في مجلس 1992 بش��أن تعويض 
ساكني بيوت األحمدي، إال ان احلكومة كانت 
تتحجج بامليزانية، إال انه وأمام الوفرة املالية 
يجب تثمني املنطقة بأكملها باعتبار ان صحة 
أبنائنا وإخواننا أهم من األموال.وطالب العجمي 
في نهاي��ة التصريح وزارة التربية بان تضع 
اخلطة املناسبة لعملية اإلخالء او التعامل مع 
االنفجارات في املدارس، مشيرا الى ان مدينة 
األحمدي كان اسمها منطقة الزهور والورود 

واآلن اسمها منطقة الغازات واالنفجارات.

الحويلـة: تبنـي 
مجلس الـوزراء لمطالب 
داللة  األحمـدي  أهالـي 
السـلطتين تعاون  علـى 

زنيفــر: مطلـوب 
معالجة المشكلة وتشكيل 
لمعرفـة  تحقيـق  لجنـة 
الكارثـة  هـذه  أسـباب 


