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 الرجيب يترأس االجتماع الثاني للجنة معالجة مشكلة تسرب الغاز باألحمدي

 ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب صباح امس االحد في مكتبه االجتماع الثاني 
للجنة معاجلة مشكلة حادث تسرب الغاز في منطقة األحمدي.

  وفي بداية اللقاء، رحب الرجيب بأعضاء اللجنة مؤكدا دعم جهودها، واستعرض جهود اللجنة 
وما توصلت إليه من نتائج خالل األيام املاضية للحيلولة دون تسرب الغاز مستقبال، وأشار الفريق 
الرجيب الى ضرورة متابعة أدق األمور وتفاصيلها في هذا الشـــأن للتعامل الفوري مع اي أحداث 
طارئة، مؤكدا مواصلة العمل بالتدابير واإلجراءات التي مت اتخاذها فور معرفة التسرب وفق النظم 

العلمية والعاملية في هذا الشأن. 

 المنصوري لـ «األنباء»:  ال تسرب خارج حدود ق ١ ولم يتبق سوى ٦٢ منزًال غير مخلى فيها وتثمين المنطقة وارد والخبير األميركي سيوافينا بالنتائج خالل أسابيع

 ٣ شرائح لبدل اإليجار لمتضرري األحمدي: ٥٠٠ و١٠٠٠ و١٥٠٠ دينار

 اللواء جاسم املنصوري 

 حمد العنزي ـ محمد الدشيش
  نفــــى املديــــر العــــام لالطفاء 
واملتحدث باسم جلنة الدفاع املدني 
اللواء جاسم املنصوري في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ما تردد في االيام 
املاضية عن وجود غاز سام وقاتل 
املتســــرب في  امليثالني  غير غاز 
منطقة االحمدي، وقال هذا الكالم 
غير صحيح اطالقا، نعم اكتشفنا 
غازا متسربا خارج قطعة ١ وحتديدا 
في بايبات تابعة الحدى املنشآت 
ولكن احــــب ان اطمئن املواطنني 
بان هذا الغاز غير قاتل وغير سام 
واقل بكثير من املوقعني السابقني 

اللذين حددناهما.
  واكد انه ورجاله يقومون بقراءة 
ومسح ٢٢ ألفا يوميا لكل منطقة 
االحمدي، وقال اخلينا معظم املنازل 
في قطعة ١ ولم يتبق ســــوى ٦٢ 
املواطنني بان  منــــزال ونطالــــب 
الفرقة املشكلة من  يتعاونوا مع 
قبل مجلس الوزراء إلنهاء مشكلة 
االحمدي، وزاد: نحن نعمل على 
امدين امد قصير وامد طويل بحيث 
نعرف النتائج في كلتا احلالتني.

  وعند ســــؤال «األنبــــاء» عن 
اخلبيــــر االميركي ومــــا قدم من 
نتائج وحتاليل النهاء املشــــكلة 
قــــال ان اخلبيــــر االميركي غادر 
البالد بعد ان عاين املوقف وقام 
بأخذ عينات وفحوصات مخبرية 
وحتاليل بالتعاون مع االخوة في 
شركة نفط الكويت، وزاد: سيوافينا 
بالنتائــــج خالل اربعة اســــابيع 
وســــنقوم باالعالن عنها جلميع 

املواطنني فور وصولها لنا.
  وعند سؤالنا اللواء املنصوري 
عما ستسفر عنه النتائج املخبرية 
والتحاليل عند اعالن املنطقة أنها 
منطقة منكوبة وهل سيتم تسييجها 
وتثمينها من قبل احلكومة وذلك 
بعد تذمــــر املواطنني وطوال امد 
املشــــكلة؟ فقال كل االمور واردة 

وفي احلســــبان وال نستبعد اي 
شــــيء ولكن بعد معرفة النتائج 

وال نريد ان نسبق االحداث.
  واعلــــن مصدر مســــؤول من 
بني اعضــــاء اللجنة العليا والتي 
شكلها مجلس الوزراء مؤخرا وهي 
«جلنة الدفاع املدني» والتي شكلت 
ملتابعة اجلهود اخلاصة بتسرب 
غاز منطقة االحمدي في القطعة رقم 
١ والتي تتضمن ١٩٨ بيتا، ان اللجنة 
سترفع الى مجلس الوزراء خالل 
الساعات املقبلة مقترحا بصرف 
مبالغ نقدية تصاعدية للمساكن 
املتضــــررة بحيث يكــــون احلد 
االقصى لبدل االيجار للسكن هو 
١٥٠٠ دينار، مشيرا الى ان املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ستتولى 
عملية توزيع تلك املبالغ وصرفها 
على املتضررين في حالة اقرارها 

بالشكل النهائي.
  وقال املصدر ان اللجنة اقترحت 
تقســــيم تلك البيــــوت الى ثالث 
شرائح، على ان يصرف للشريحة 
االولى مبلغ قدره ٥٠٠ دينار لالسرة 
التي يكــــون عدد افرادها من ١ ـ ٨ 
اشــــخاص، و١٠٠٠ دينار لالسرة 
املكونة من ٩ـ  ١٦ فردا، والشريحة 
الثالثة واالخيرة ١٥٠٠ دينار لـ ١٧ 

فردا وأكثر.


