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نواب من »الخامسة«: نطالب الحكومة بتوفير مساكن مالئمة بديلة لمنازل األحمدي
اجتمعوا مع عدد من األهالي في ديوانية طالل السبيعي وأكدوا أن بدل اإليجار المرصود ال يكفي العائالت المنكوبة

خليل الشمري 

اللواء جاسم املنصوري

مواطن احترقت يداه واجزاء من وجهه بسبب تسرب الغاز

جولة لنواب الدائرة اخلامسة في البيوت املتضررة من تسرب الغاز في االحمدي

مواطن يعرض جدران منزله التي احترقت بفعل الغازارضية احد املنازل وقد انهارت حتت وطأة تسرب الغاز

طفل صغير يلهو في التربة التي اسودت بسبب تسرب الغاز

»الشعبي«: نطالب بإعالن األحمدي منطقة منكوبة

المنصوري: سنخلي المساكن المتضررة إجبارياً
أمير زكي

أكد مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء أن عددا من األسر التي كانت ترفض 
إخالء منازلهم حتى تتمكن األجه����زة املختصة من التعامل مع الغازات 
بدأت تتجاوب مع طلبات اإلخالء، مؤكدا أن جلنة الطوارئ ترصد بشكل 
دوري معدالت الغازات في بعض املنازل والتزال القراءات في معدالت غير 
عالية. وأضاف املنصوري في تصريح خاص ل� »األنباء«: نرصد القراءات 
وال نريد ان نضغط على السكان ولكن اذا وجدنا ارتفاع معدل القراءات 
ورفض السكان اخلروج سنضطر الى اخالء منازلهم إجباريا للحفاظ على 
س����المتهم ومتكني فرق العمل من ممارسة عملها وقال اللواء املنصوري 
إن هناك اجهزة متقدمة وصلت الى الكويت وهذه األجهزة ذات كفاءة في 
حتديد مواقع الغازات وطرق سحبها مشيرا الى ان هناك اجهزة اخرى جار 
شحنها للكويت. ومضى بالقول نحن حددنا موعدا تقريبيا لالنتهاء من 
الغازات في فترة تتراوح بني 4 و6 أسابيع ولكن ميكن لألجهزة املتقدمة 

ان تنهي املشكلة في أقل من الفترة احملددة سلفا.

أصدرت كتلة العمل الش����عبي بيانا حول قضية 
االحمدي قالت فيه: إن مش����كلة تسرب الغازات في 
األحمدي ليست وليدة اليوم، إذ سبق ان برزت ُنُذرها 
األولى منذ نحو سنتني، وذلك عندما شهدت االحمدي 
سلسلة من احلوادث املؤسفة بدءا من انفجار حسينية 
آل البيت، مرورا باحتراق العامل اآلس����يوي، وبعده 
انفج����ار أحد املنازل اخلالية من الس����كان، واحتراق 
الطفلة الكويتية، وصوال ال����ى انفجار أحد البيوت 

احلكومية.
ولقد سبق ل� »كتلة العمل الشعبي« عبر عضوها 
النائب خالد الطاحوس ان كانت أول من طالب بتشكيل 
جلنة حتقيق للوقوف على اس����باب كارثة التسرب، 
ومحاسبة املتس����ببني فيها واملقصرين في التعامل 
معها، ونبهت الى أال تكون جلنة التحقيق هذه على 

غرار جلنة التحقيق في كارثة مشرف.
وت����رى »كتلة العم����ل الش����عبي« أن التحركات 
احلكومية االخيرة للتعامل مع مشكلة تسرب الغاز 
في االحم����دي ما هي إال ردود أفعال بعيدة متاما عن 

املبادرة واستشعار اخلطر قبل وقوعه، وأن احللول 
احلكومية املطروحة إمنا هي حلول ترقيعية ال تستند 
الى دراسات ومعلومات دقيقة حول احلجم احلقيقي 
للمشكلة وسببها الرئيسي. وتطالب الكتلة بإعالن 
األحمدي منطقة منكوبة، ووضع خطة طوارئ ملواجهة 
اخلطر احملدق بسكانها، مع ضرورة توفير بدائل مناسبة 
وكرمية لهم في حال االضطرار الى نقلهم الى السكن 
في مناطق أخرى. إن »كتلة العمل الشعبي« أمام تكرار 
احلوادث والكوارث حتمل احلكومة املسؤولية الكاملة 
عما ميكن ان تتس����بب فيه مشكلة تسرب الغاز في 
االحمدي من نتائج كارثية قد تصيب بالسوء أهالي 
االحمدي واملناطق املجاورة لها � ال قدر اهلل، كما تنبه 
الكتلة الى ان هذه احلكومة العاجزة عن التعامل مع 
مش����كلة تسرب الغاز في االحمدي ال ميكن ان تكون 
مؤهل����ة للتعامل مع املس����تجدات االقليمية في حال 
حدوث أي نزاع مس����لح، وهي اعجز من أن تتعامل 
كذلك من متطلبات االمان عند انشاء محطات للطاقة 

الذرية، التي سبق لنا رفضها لهذا االعتبار.

محمد الدشيش
نّظم طالل السبيعي ملتقى جماهيريا 
ألهالي منطقة األحمدي بحضور نواب من 
الدائرة اخلامس���ة وعدد كبي���ر من أهالي 
املنطقة، حيث جرى احلديث عن املشكلة 
وأسبابها واحللول التي ميكن العمل على 

تنفيذها.
وحتدث طالل السبيعي مرحبا بالنواب 
خالد الع���دوة ود.محمد احلويلة وصيفي 
الصيف���ي وخال���د الطاح���وس ودليه���ي 

الهاجري.
وقال: مطالبنا واضحة وصريحة وليست 
تعجيزية وتتمثل في معرفة احلقيقة ومتى 
ننتهي من هذه األزمة وقد مرت علينا شهور 
ونحن نعاني من محرقة النفايات املنبعثة 
ومن غاز امليثان ألن صحتنا وصحة أهالينا 
في خطر، ال نطلب مبالغ لتثمني املنطقة وال 
نطلب قس���ائم في املناطق اجلديدة والتي 
تفوق مساحة قس���ائمنا أضعافا حيث ان 
مساحة قسائمنا 250 مترا مربعا والقسائم 
اجلديدة من 400 إل���ى 600 متر مربع، بل 
نريد حال لهذه املشكلة وال نريد التعسف 
من رجال الداخلية عن���د ابالغهم بوجود 
غاز في احد املنازل حي���ث يطالبون أهل 
املنزل بإخالئه فورا واخلروج الى الشارع 
دون توفي���ر البديل وال حتى بدل االيجار 
البالغ 500 دينار الذي أقره مجلس الوزراء 
ويقولون اخرجوا وبعدين طالبوا باملبلغ 
علما بأن املبلغ ال يكفي اليجاد سكن قريب 

من منازلنا.
ثم حتدث النائب خالد العدوة وقال ان 
طريقة احلل من البداية خاطئة ألنه يجب 
اخالء املنطقة بالكامل ووضع سياج عازل 
لع���دم اقتراب احد من منطقة اخلطر ومن 
ثم نبدأ باملعاجلة وطل���ب خبراء عامليني 
ملعرفة السبب ومحاسبة املتسبب ولطمأنة 
املواطنني ويجب ان تك���ون طريقة احلل 
شفافة وبوضوح وعدم إخفاء احلقيقة عن 

املواطن البسيط.
أما النائب صيفي الصيفي فشكر صاحب 
الديوانية وق���ال ان مبلغ ال� 500 دينار ال 
يكفي اليجاد مس���كن ألسر أغلبها تتكون 
من 15 ش���خصا والب���د ان ان يرصد لكل 
ش���خص متضرر وخارج من منزله مبلغ 
1000 دينار على األقل او توفير مساكن عن 

طريق احلكومة.
أما النائب دليهي الهاجري فقال: يؤسفني 
هذا الوضع املتردي الذي أصاب هذه املدينة 
اجلميلة حيث يعيش أبناء هذه املنطقة في 
نسبة غاز 100% وميوتون موتا بطيئا وكل 
ما يطالب���ون به هو متى ينتهون من هذه 
املش���كلة وقد حتولت املنطقة الى ساحة 
خراب وحفريات وآليات كبيرة وصغيرة 

وشوارع مغلقة ومنازل مهجورة.
وزاد: مبلغ ال� 500 دينار غير كاف لهذه 
األس���ر ويجب ان يكون املبلغ 1500 دينار 
او يعطون منازل قريبة من املنطقة ونحن 
في وقت اختبارات وأبناؤنا يدرسون في 

املدارس القريبة من املنازل املنكوبة.
وأما النائب د.محمد احلويلة فقال: ما 
ش���اهدناه في املنطقة يصعب وصفه انه 
وضع مأساوي حيث ان كبار السن واألطفال 

واملرضى حالتهم في خطر وال يوجد مسؤول 
يقول احلقيقة ويظهر السبب للمواطنني 
ويريح الناس من هذه املش���كلة، حيث ان 
بعض املواطنني يتم ابالغهم بخلو منازلهم 
من الغاز وبعد ساعات يرجعون ويقولون 
ان هذا املنزل يوجد به تسرب غاز بنسبة 

100% ويجب إخالؤه فورا.
شن النائب مسلم البراك هجوما عنيفا 
على احلكومة متهما اياها بالفشل في ظل 
امللفات واملشكالت التي حدثت في البالد.

وقال البراك ف���ي تصريح للصحافيني 
في مجلس األمة ان كتلة العمل الش���عبي 
اصدرت بيانا حول ما اسمته بكارثة االحمدي 
وطالبت فيه بضرورة اعالن االحمدي منطقة 
منكوبة خلطورة م���ا تتعرض له نتيجة 
للعجز احلكومي الواضح، مش���يرا الى ان 
احلكومة تريد ان تخدع الناس وتتقول ان 
املشكلة حدثت منذ االسبوعني اال ان املشكلة 

حدثت منذ سنتني.
وبني البراك ان احلكومة وحتى اآلن لم 
تستطع ان تصل الى احلقيقة النها حكومة 
عاجزة وغير قادرة، مشيرا الى ان احلكومة 
وضعت اربعة احتماالت، في كل ثالثة ايام 
يضع���ون احتماال ال���ى ان وصلوا الى ان 
التمديدات التي وضعت في سنة 1950 هي 
السبب وهذا الكالم ال يصدقه اي طفل في 
املرحلة االبتدائية وعندما يقرأ مثل هذا البيان 

فإنه يضحك ألن شر البلية ما يضحك.
وقال البراك ما الذي فعلته احلكومة؟ 
وواضح متاما ان حكومة الشيخ ناصر احملمد 
توقع املواطن على تعهد بأنه س���يتحمل 
املسؤولية في حال حصول اي استنشاق 

للغاز.
واستغرب البراك من التعامل احلكومي 
مع كارثة االحمدي وقال هل يعقل ان يعطى 
املواطن 500 دينار بدل ايجار ونحن امام 
جشع غير طبيعي من بعض جتار العقارات 
حملاولة نحر املواطن ومص دمه، مؤكدا ان 
احلكومة تتحمل املسؤولية وال يجوز لها 
ان جتبر املواطن بني ان يبقى في منزله او 
يترك املنزل فاحلكومة هي املسؤولة ومتى 
ما أدركت أن املنطقة موبوءة وملوثة فعليها 

ان جتب���ر املواطن على ترك منزلة بعد ان 
توفر له السكن املالئم.

وقال البراك عندما حدثت مشكلة مماثلة 
فإن احلكوم���ة وضعت كبار القياديني في 
شركة النفط في أحسن االجنحة واحسن 
الشاليهات، مشددا على ضرورة أن يشعر 
املواطن باألمان، وان يوفر له السكن املناسب 

حتى تنتهي املشكلة.
وأشار البراك الى ان الشواهد من حريق 
اجلهراء الى كارثة محطة مشرف الى تلوث 
أم الهيمان والطائرة التي نزلت بشكل طارئ 
ولم توفر لها استعدادات الطوارئ كل هذه 
الشواهد تؤكد عجز احلكومة، وقال البراك 
ان طائرتني كادتا أن تصطدما، احدهما تقل 
رمز البالد واليزال وزير املواصالت يحقق 
في هذا احل���ادث ورئيس مجلس الوزراء 
اليزال يس���تخدم نفس العبارات لتحذير 
الناس، فهو حذرهم في قضية محطة مشرف 
والبحر اليزال يعاني من هذه الكارثة البيئية 
واحلكومة لم حترك ساكنا وكانت النتيجة 
خصم يومني ملوظفني اثنني، وكذلك اليزال 
الناس في أم الهيمان يستنشقون الغازات 

امللوثة.
وقال البراك: هذه حكومة متنفذين وال 
متلك القدرة ال هي وال رئيسها على مواجهة 
كبار املتنفذين سواء من قبل التجار الذين 
يرفعون االس���عار وميصون دماء الشعب 
الكويتي، وال من قبل أصحاب املصانع في 
أم الهيمان، وال ملا تعرضت له مشرف من 

كارثة وال ملا تتعرض له االحمدي اآلن.
وقال البراك: اننا نعتقد ان هذه احلكومة 
أصبحت مقبرة ورئيسها في أدائها السلبي 
في قضايا التنمية وقضايا الناس، متسائال: 
الى متى هذا السكوت وهذا التراخي وهذا 
اخلنوع والتخلي عن املسؤوليات من قبل 

أعضاء مجلس األمة.
مؤكدا انه ال يدافع عن هذه احلكومة اال 
طرف مستفيد منها، وليعلم الشعب الكويتي 

قاطبة حقيقة هذا املوقف.
وأضاف: اننا بعد ثالث سنوات سنجد 
أنفس���نا في مأزق واليوم حتدثت مع أحد 
االطراف وهو ش���خص متخصص يصف 

الوضع الذي أوصلتنا اليه احلكومة »مبرحلة 
االنحطاط« في العمل السياسي.

وقال البراك: علينا أال نيئس ويجب أن 
نفعل قضايانا بشكل أكبر حتى إن يئسنا 
من مجلس األمة وبعض اعضاء مجلس األمة 
فإننا لن نيئس بعد اهلل من الناس، مشيرا 
الى ان كتلة العمل الش���عبي مسؤولة عن 
كل كلمة كتبت في بيانها الذي صدر اليوم 

)أمس( ونحن نعي متاما ما نقول.
وقال البراك ان وزير اخلارجية الرجل 
»الفهمان« الوحيد في الكويت يقول: اننا 
جاهزون ألي تطورات اقليمية في املنطقة 
ف���ي حال قيام أميركا بضرب ايران وأقول 
اتقوا اهلل في أنفسكم غاز تسرب في منطقة 
االحمدي ولم تستطيعوا أن تتعاملوا معه 
ولم تس���تطيعوا توفير مس���اكن للناس 
وقال البراك لو كان اعضاء مجلس الوزراء 
ميارسون مسؤولياتهم لتغير واقع احلال 
في الكويت، وجزء من مشكلتنا ان مجلس 
ال���وزراء اصبح ارقاما ال أكثر وال أقل وإذا 
جلس���وا في مجلس الوزراء ال ميلكون ان 
يقولوا لرئيس الوزراء هذا هو الصح وهذا 
هو اخلطأ وكل ما يقولونه كله متام طال 
عمرك، مش���يرا الى ان االمور تتجه نحو 

تطور مخيف في كل القضايا.
وأوضح البراك ان احلكومة لم تنجح في 
اي مل���ف تنموي والناس تئن في الصحة 
وفي التعليم، واملستشفيات متهالكة وانتهى 
عمرها االفتراضي بينما احلكومة تدعي بأنها 
ستبني مستشفيات جديدة وهي غير قادرة 
على بناء املستوصفات فعلى من تضحك 
احلكومة؟ فاحلكومة هي التي حتكم األوضاع 
والتي مت���ارس دورها بفاعلية ولكن هذه 
هي حكومة الشيخ ناصر احملمد ووجدت 
من يطبل لها من »الدجالني« الذين يسمون 
أنفسهم زورا وبهتانا أنهم من أصحاب القلم، 
حملاولة االس���تفادة من جراحات الشعب 

الكويتي.
وقال البراك ان اي كاتب او نائب يحاول ان 
يطلب لهذه احلكومة فهو مستفيد منها وعلى 

الشعب الكويتي ان يعي ذلك متاما.
وأشار البراك الى ان احلكومة احالت الى 
مجلس األمة مشروع بقانون باعتماد تكميلي 
بقيمة 60 مليون دينار، وقال هذا اللي هم 
شاطرين فيه بحجة فتح سفارات وليقولوا 
ان زي���ارات رئيس احلكومة اخلارجية قد 
جنحت وان الدول االفريقية فتحت سفاراتها 
تقديرا لزيارة رئيس مجلس الوزراء مشيرا 
الى ان ذلك لم يكن تقديرا للزيارة واتضح 
ان الكويت هي التي تدفع ايجارات املباني 

لهذه السفارات ورواتب املوظفني.
وقال البراك ان االعالم الفاسد هو خير 
من يطبل للحكومة وأق���ول اذا نائب فيه 
خير فليتكلم عن رئيس احلكومة وليرى 
ردة الفعل من االعالم الفاسد ونحو 16 الى 
20 نائبا جاهزين إلرسال املسجات ضد من 

يتكلم عن رئيس الوزراء.
وأضاف البراك مبج���رد ان نتكلم عن 
رئيس الوزراء جند من يرد عليك وهناك 
نائ���ب ونائبة تخصصا في ذلك، الفتا الى 
ان بعض املسجات معلبة وترسل دون علم 

صاحبها من النواب.

أشاد الناشط السياسي خليل 
الشمري باجلهود والتفاعل السريع 
لسمو رئيس مجلس الوزراء حيال 
كارثة تس����رب الغ����از في منطقة 
األحمدي وطالب الشمري بالتحقيق 
الشامل للتوصل الى معرفة األسباب 
احلقيقية التي أدت الى تسرب الغاز 
التي  والوقوف على أوجه اخللل 
أدت الى تعريض سالمة املواطنني 

للخطر.
ودعا الش����مري الى ان تلعب 
ش����ركة نفط الكوي����ت دورا اكبر 
في  حل هذه القضية وان تتعامل 
معها بشفافية وتبني مكامن اخلطر 
وملاذا قراءات الغاز مرتفعة، مشيرا 
الى ضرورة سرعة التوصل حلل 
يضمن عدم تكرار مثل هذه الكارثة 

مستقبال.

)محمد ماهر(حروق شديدة في قدم مواطن جراء حريق ناجت عن اشتعال الغاز

الشمري: يجب 
محاسبة المقصرين 

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

يوم االثنني املوافق 2010/12/13م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/27 بيوع/1.

املرفوعة من:  ذكرى عبا�س حممد

 �شـــــــــــــــــد:  1- من�شور جنم ال�شمري               2- يو�شف عبداهلل جويعد ال�شمري  

                             3- فايز عبداهلل جويعد ال�شمري         4- �شبيحة عبداهلل جويعد ال�شمري

                            5- فرحة عبداهلل جويعد ال�شمري       6- غالب عبداهلل جويعد 

                            7- طالب عبداهلل جويعد ال�شمري       8- ون�شه عبداهلل جويعد ال�شمري 

                           9- حنان جنم عبداهلل ال�شمري 

                        10- ورثة عبداهلل جويعد خليل ال�شمري و�شاهخ بري�شم باين

                         11- ورثة جنم عبداهلل جويعد ال�شمري

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة خيطان التو�سعة ال�سرقية قطعة 3 �سارع 50 منزل 22 ق�سيمة 199 وم�ساحته 

والتكييف  داخلي  واحد  �سارع  على  العقار  يقع   .1989/4444 رقم  بالوثيقة  واملو�سوف  300م2 

مركزي ومكون من ثالثة اأدوار والتك�سية اخلارجية من املوازييك.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 150000 د.ك »مائة وخم�سون األف دينار كويتي«.وي�سرتط للم�ساركة 

يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب 

خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي 

فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة 

بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.


