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مساكن شركة نفط الكويت لم يتم إخالؤها

)محمد ماهر(مبنى محافظة األحمدي

د.حمد املطر ومحمد الشالل خالل املؤمتر

مدير عام مديرية أمن األحمدي أعلن في حديث إذاعي عن إخالء 94 منزاًل من أصل 198 منزاًل و13 منزاًل مؤجرًا في األحمدي

العلي: وثيقة التملك شرط للحصول على »الرعاية السكنية« و8 أفراد في كل شقة

أمير زكي
أعلن مدير ع�ام مديرية أمن األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي عن ان مديرية 
األم�ن، وبتعليمات من وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الش�يخ جابر اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية املس�اعد 
لش�ؤون األمن اجلنائي الفريق غ�ازي العمر، قامت بحصر أعداد الس�كان في 

املناطق املتضررة جراء الغاز.
واشار الى ان اإلحصائيات أكدت تواجد 3893 مواطنا في إجمالي املنازل 
البال�غ عددها 198 منزال، الفتًا الى ان عددا من املنازل تبني انها مؤجرة للغير 
وان عددا من هذه املنازل تستغل في أغراض جتارية وأخرى إليواء عمالة وافدة 
»عزابية«، وان إجمالي املنازل التي ال يقيم فيها قاطنوها يبلغ 13 منزال، وقد مت 

اتخاذ اإلجراءات القانوني��ة بح��ق املخالفي�ن.
وقال الل�واء عبدالفتاح العلي في لقاء أم�س األول الذاعة دولة الكويت ان 
إجمالي املنازل التي مت إخالؤها بلغ 94 منزال، مؤكدا ان التعليمات الواردة هي 

إخالء املنازل جبريا في حال اكتشاف ارتفاع قراءة الغاز فيها.

وكش���ف الل���واء العلي في 
انه على  حواره اإلذاعي ع���ن 
جميع م���ن يريد االس���تفادة 
باإلقامة في من���ازل بديلة او 
استحقاق بدل ان يقدم وثيقة 
التمل���ك ودون هذه الوثيقة ال 
ميكن ان توفر الدولة لهم إقامة 
في مساكن مت استئجارها في 4 
مناطق وهي الفحيحيل والعقيلة 
واملهبولة واملنقف، موضحا ان 
بيوت اإليواء مكونة من غرفتني 
وصالة ومتنح الشقة الواحدة 

لكل 8 أفراد من األسرة.
وأشار اللواء العلي الى ان 
هناك أسرا صرف لها 5 شقق 
لإلي���واء املؤق���ت حيث بلغت 
أكبر أسرة مقيمة في املساكن 
املتضررة 37 فردا، فيما كانت 
أفرادها  هناك أسرة قوام عدد 

33 فردا.
وأشار العلي الى ان حصر 
عدد السكان في األماكن املتضررة 
مت بالتنسيق بني عدة جهات منها 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ووزارة املواصالت، مشيرا الى 
ان مثل هذه اإلحصائية تساعد 
التعامل  األجهزة املعنية على 

العلمي مع القضية.
وأشار الى ان وزارة الداخلية 

شكلت 4 فرق أمنية للتعامل مع 
احداث تسرب الغاز، وتخصصت 
فرقة ملرافقة فرق التعامل مع 
الغازات وفرقة للحراسة على 
اآلليات والتواجد واالنتش���ار 
الت���ي مت إخالؤها  املنازل  في 
وأخرى ملرافقة املختصني برصد 

القراءات.
وحذر الل���واء العلي من ان 
وزارة الداخلية ستتعامل بحزم 
شديد مع اي محاوالت سرقة او 
إتالف ملعدات مملوكة للدولة، 
مشيرا الى ان هناك فرقة أمنية 
جتوب املناطق املتضررة على 
مدار الساعة، كما ان هناك رجال 
أمن متواجدين على مدار الساعة 

في املنازل التي مت إخالؤها.
وقال اللواء العلي ان أجهزة 
وزارة الداخلي���ة تلقت العديد 
البالغ���ات والتي تبني ان  من 
أغلبها غي���ر صحيح وناجتة 
عن اخلوف، مؤكدا ان األجهزة 
املختصة ال تتوانى في التعامل 

مع اي بالغ.
وأش���اد بالدعم الذي تلقاه 
األجهزة العاملة من قبل وزير 
الفريق ركن متقاعد  الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد، مشيرا الى 
ان الوزي���ر أبدى دعمه جلميع 

الالزم.
تس���هيل مهمة اجلهات ذات 
الصلة باحلدث ومتكينهم من 

اداء اعمالهم بأحسن وجه.
متكني الدفاع املدني من القيام 

بأعمال االخالء وااليواء.
الدوريات  تكثيف تس���يير 
بعموم مناط���ق االختصاص 
وتلق���ي اي تعليم���ات خاصة 
بنقاط التفتيش االمني وستكون 
هن��اك دوري��ات راجل��ة وثابت�ة 
ودوري����ات مرافق����ة ملوظفي 
ال�»koc« وكذلك دوريات للحفاظ 
املع���دات والتجهيزات  عل���ى 
والتدقيق عل���ى كل من يدخل 
ويخرج من املنطقة بعد الساعة 

الثانية عشرة ليال.
عمل نطاق أمني لتأمني املنازل 
التي مت اخالؤها للمحافظة عليها 

من السرقة والعبث.
مت توزيع بوسترات توعوية 
لكيفي���ة التعام���ل مع احلدث 
وكذل���ك عمل مناذج احصائية 
جلميع قاطني قطعة 1 مع بيان 
اعداد االسر واالفراد املقيمني في 

كل منزل وارقام هواتفهم.
هناك متابعة يومية لالحداث 
والتعامل معها وذلك حتس���با 
الي ظرف طارئ وذلك بتخطيط 

علمي لعملي���ات االخالء بعد 
التأكد من القراءات العالية في 

املنازل 3 مرات في اليوم.
ه���ذا واك���د العل���ي انه مت 
س���حب كمي���ات م���ن الغ���از 
بواسطة الشركة، مؤكدا على 
ان نس���ب الغاز املنتشر حتت 
االرض قد وصلتت الى معدالت 

منخفضة.
وكش���ف ع���ن ان االجهزة 
املختصة تلق���ى اكثر من »80 
بالغ���ا« عن تس���رب غاز وقد 
البالغات  لنا ان بع���ض  تبني 
غير صحيحة س���ببها وجود 
خوف وهلع فضال عن الرغبة 
في االستفادة من الشقق حيث 
ان معظم االشخاص ليس من 

سكان قطعة 1.
واكد على ان غرفة العمليات 
مجهزة بالكامل بالقرب من موقع 
احلدث لتكون قريبة من مواجهة 
القرار  اتخاذ  االحداث وسرعة 
اول بأول ومت تزويد العاملني 
فيه���ا بهواتف نقال���ة لتلقي 
البالغ���ات والتعامل معها كما 
الطوارئ  مت ادخال فرق م���ن 
الطبية واالنق���اذ ضمن فرق 
امليدانية لكثرة بالغات  العمل 

ضيق التنفس من الغاز.

اجلهود األمنية الرامية الى متكني 
األجهزة العاملة من أداء دورها 
وحماية األمن وحماية املمتلكات 
واألجهزة املستخدمة في التعامل 

مع التسربات.
وق���ال ان غرف���ة العمليات 
التي تضم جهات عدة متارس 
دورها على مدار الساعة، كما مت 
تخصيص رقم خاص للعمليات 
خاص باستقبال بالغات التسرب 
وه���و 65894464، مضيفا ان 

اس���تقبال اي ب���الغ على هذا 
الرقم يتم التعامل معه بصورة 

عاجلة.
ولفت الى ان الفرق العاملة 
اكتشفت من خالل تعاملها مع 
أحداث التسرب عدة مخالفات 
من بينها ان هناك منازل تستغل 
في أغراض جتارية، مشيرا الى 
ان الفرق األمنية بذلت جهودا 
كبيرة في رفع سيارات كانت 
متروكة خالل موس���م السفر 

الفرق  وكانت تع���وق عم���ل 
التعامل مع  ف���ي  املتخصصة 

تسرب الغاز.
وحول اخلطة األمنية، قال 
العلي ان اخلطة الشاملة اعتمدت 

على:
رفع حالة التأهب واالستعداد 
األمن���ي في األجه���زة املعنية 
وإخطار اجله���ات ذات الصلة 

بالتعامل مع احلدث.
العمليات  إقامة وتش���غيل 

امليداني���ة مبوقع احل���دث إذا 
األم���ر ومتابعة تطورات  لزم 
احلدث ورفع التقارير األولية 

بخصوصه.
عمل نط���اق امني خارجي 
حول منطقة احل���دث وابعاد 
اجلمهور وغير املختصني عن 
مسرح احلدث واحملافظة على 

مسرح احلدث من العبث.
التعاون والتنسيق مع الدفاع 
املدن���ي حول تقدمي االس���ناد 

  منحنا 5 شقق ألسرة مكونة من 37 فردًا وتلقينا 80 بالغًا بشأن التسرب أغلبها بسبب الخوف
  عدد س�كان المنازل المتضررة 3893 مواطنًا والوزير الخالد أبدى دعمًا ال محدودًا للجهود األمنية
  شكلنا 4 فرق أمنية لمرافقة فرق العمل وللرقابة على مدار الساعة وحددنا رقم هاتف لتلقي البالغات

المطر: التستر على األسباب الحقيقية سيمنع المعالجات الصحيحة في حادثة األحمدي
كشف عن مشكلة بيئية جديدة ستحصل عند إنشاء مرفأ جديد في أبوحليفة

دارين العلي
قال رئيس منظمة الس���الم 
األخضر الكويتية د.حمد املطر 
ان غي���اب مبدأ الش���فافية في 
مش���كلة غاز االحمدي بسبب 
تس���تر املعنيني عن االسباب 
احلقيقية للحادثة س���يؤدي 
إلى معاجل���ات ناقصة وغير 

مجدية.
وأوضح في مؤمتر صحافي 
عقده مساء امس االول  في مقر 
املنظمة بحضور نائبه محمد 
الشالل أن االسباب احلقيقية 
وراء األمر هي عدم ازالة الشبكة 
القدمية بأكملها من قبل شركة 
النفط الكويتية ال� KOC وحيث 
اتخذت قرارا بتبديل الش���بكة 
القدمية في عام 2005 على الرغم 
من ان الشبكة القدمية ركبتها 
البريطانية  الش���ركات  احدى 
العمالقة منذ األربعينيات ولم 
يح���دث خالل تلك املدة اي من 
املشاكل التي حتصل حاليا الفتا 
الى ان مشكلة التسربات بدأت 

تظهر منذ تبديل الشبكة.
ولفت الى ان ال� KOC ومنذ 
3 اشهر مضت اوقفت متديدات 
املنازل في  الى  الغاز املس���ال 
االحمدي وقامت بتوصيل الغاز 
الى البيوت بسلندر الغاز وهي 
ما كان���ت لتفعل ذلك لوال انها 
تدرك ان مش���كلة ما موجودة 

وخطرها يلوح في األفق.
وانتقد املطر طرق املعاجلة 
الفتا الى ان احللول تبدأ مبعرفة 
نوع الغاز واالعتراف مبصدره، 
الفتا الى ان شركة النفط تتحمل 
املس���ؤولية عن ازالة الشبكة 
القدمي���ة بالكامل الفتا الى انه 

وتتلخص في تقدمي شركة نفط 
الكويت طلبا للبلدية النش���اء 
مرفأ جديد للقوارب الصغيرة 
ومكاتب ادارية مساندة وزيادة 
عدد القطع البحرية في املنطقة 
البحرية القريبة من الرصيف 
الشمالي في ابوحليفة في مكان 
ال يبع���د س���وى 300 متر عن 

املنطقة السكنية.
ولف���ت املطر ال���ى انه في 
طلبات تأهيل الشركات تطلب 
الش���ركة انش���اء اكثر من 110 
مكات���ب وحمام���ات س���باحة 
ومعاهد صحية، مشيرا الى ان 
ذلك يدل على عدم وجود حاجة 
ماسة للمش���روع ما يستدعي  
تدمير البيئة البحرية بالكثير 
من اعمال الردم والدفان في حني 
ان جون الكويت ال يتحمل اي 
دفان والبيئة البحرية ال تتحمل 

مزيدا من التدمير واالرهاق.
وقال إذا كانت شركة النفط 
ترى أن هذا املش���روع حيوي 
ومه���م فلديها بدي���ل في تلك 
املنطقة وه���و النادي البحري 
في منطق���ة الفحيحيل التابع 
للمش���روعات السياحية وهو 
مغلق حاليا وميكنها االنتفاع 
منه ك���ون اجلهت���ني تتبعان 

احلكومة.
وأكد املطر ان منظمته التي 
تتبع للمنظمة العاملية للسالم 
االخضر لن تسكت على تدمير 
البيئة البحرية بهذا الشكل بل 
ستفعل حتركاتها ملنع ذلك، آسفا 
خللو اخلطاب احلكومي في دور 
االنعقاد احلالي من اي عبارة 
حول البيئة مما يدل على انها 

ليست من اولوياتها.

املنازل في  يجب اخالء جميع 
تلك املنطقة ولن يتم االكتفاء 
بإخالء 98 منزال ألن املش���كلة 

غير محدودة.
ولفت الى ان الكالم عن أن 
األحمدي جتثو على جبل من 
الغازات، كالم غير علمي وغير 
دقيق بل الصحي���ح ان الغاز  
القدمية  يتسرب عبر الشبكة 

التي الت���زال ممدة وموصولة 
الى املنازل، مؤكدا ان احلكومة 
تخشى املساءلة السياسية فال 
تعترف باملشكلة اال بعد حدوث 
طوارئ فتعمل بش���كل ردود 
افعال الفتا الى ان تش���خيص 
املرض معروف لدى احلكومة 
ولكن���ه غير مش���اع وبالتالي 
فمعاجلته ستتم بأساليب غير 

صحيحة.
وحول فرضية ان تكون هناك 
حقول غاز حتت األحمدي قال 
ان هذا الكالم غير منطقي إذ إن 
الغاز موجود على عمق نصف 
كيلومتر داخل صخور مسامية 
وال ميكن أن يتحرك بالطريقة 

التي يتم طرحها حاليا.
وطالب بايجاد بدائل سريعة 

الهالي املنطقة معتبرا ان العناية 
اإللهية منعت حدوث كارثة في 
البيت املنفجر الذي جتاوز نسبة 
تركيز امليثان فيه 300% في حني 
انه من املعروف ان تركيز %5 
من الغاز يؤدي إلى االنفجار بعد 

تفاعله مع االوكسجني.
وكش���ف املطر عن »مذبحة 
بيئية محتملة« كما اس���ماها 

)قاسم باشا(خريطة توضح حجم اخلطر في منطقة األحمدي

غرفة  إقام�ة   
مجهزة  عمليات 
على مقرب��ة من 
مزودة  الح�دث 
صيي�ن  ختص�ا با
من الفرق العاملة

مدير أمن األحمدي 
اللواء عبدالفتاح العلي


