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عملية استبدال البايبات القدمية ببايبات جديدة جانب من أعمال معاجلة تسرب الغاز في األحمدي وفي اإلطار اللواء جاسم املنصوري

تشبعت األرض منه على عمق 50 مترًا تحت األرض

المنصوري: البايبات المتآكلة سبب تسّرب غاز الميثالين في »األحمدي«
نسبة التسرب في انخفاض بشكل يومي.. وسالمة المواطنين مسؤولية نتحملها والقراءات األخيرة تبّشر بالخير

محمد الدشيش
أكد مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء 
جاســــم املنصوري فــــي تصريح خاص لـ 
»األنباء« اكتشاف اكبر مصدر لتسرب الغاز 
في منطقة االحمدي والذي سبب مشكلة الغاز 
في املنطقة وهو عبارة عن وجود بايبات 
قدمية مرتبطة بخزانات الغاز واملاء القريبة 
من منطقة التسرب في االحمدي، واوضح 
املنصوري انه وبعــــد بحث ومعاينة هذه 
البايبات اكتشف الفريق املشكل من شركة 
نفط الكويت ان هذا التسرب يسمى باملصطلح 

العلمي )الكنهودية( وان هذا التســــرب قد 
تشــــبعت منه االرض على مسافة 50 قدما 
حتــــت االرض وقال ال اجزم بأن يكون هذا 
املصدر الوحيد، بل نتابع قراءاتنا للمنطقة 
للبحث عن اي مصدر آخر للتسرب غير هذا 
املصدر، وقال ان اكتشاف هذه البايبات التي 
اكلها الصدأ يعد حاليا اكبر اكتشاف ملصدر 
تسرب غاز امليثالني الذي عم املنطقة وهّجر 
اهاليها، وعند سؤال »األنباء« هل اكتشفتم 
تسربا آخر للغاز في املنطقة وعلى ما يشاع 
بني احلني واآلخر عن وجود غاز قاتل، قال 

ليس عندنا شيء نخفيه وسالمة املواطن 
هي مسؤولية نتحملها وال يوجد غاز آخر 
غير غاز امليثالني كما ان القراءات االخيرة 
تبشر باخلير وان نسبة الغازات تنخفض 
بشكل كبير كل يوم عن اآلخر ونبحث عن 
احتمال وجود تسربات جديدة ولكن آخر 
تسرب حصلنا عليه على مسافة 50 قدما 
حتت االرض مت تسكيرها مبعاجلة حديثة 
من قبل العاملني بشركة نفط الكويت، وأؤكد 
وأقول إن شــــاء اهلل يكون هذا هو املصدر 
ولكن ال نستطيع ان نقول انه االخير اال بعد 

اربعة او ستة اسابيع من مسحنا الشامل 
للمنطقة، وعن دور اخلبير االميركي وتقريره 
الذي كان منذ عدة اشهر وعن النتائج التي 
توصل إليها وما احللــــول املقترحة؟ قال 
اخلبير االميركي مت اخذ عينات من التربة 
وعينات من الغاز املتسرب حيث ان نتائج 
الفريق الكويتي املشــــكل من قبل مجلس 
الوزراء قد تطابقت مع نتائج اخلبير االميركي 
بشكل كبير وقال ادعو اهالي وسكان منطقة 
االحمدي الى التعاون التام مع الفرق املشكلة 
من قبل مجلس الوزراء ملعاجلة مشكلتهم، 

وبني انه من اصل 188 منزال في القطعة رقم 
1 لم يتبق إال 45 منزال فقط ال غير وان بدل 
االيجار الذي قســــمه مجلس الوزراء على 
ثالثة شرائح للعائلة الصغيرة مبلغ 500 
دينار والعائلة املتوسطة مبلغ 1000 دينار 
والعائلة الكبيرة مبلغ 1500 دينار كويتي 
ساهم في خروج املواطنني من مساكنهم في 
تلك املنطقة وتسهيل عملية فحص املواقع 
او املنازل بعد خروج أصحابها منها، وقال 
اللواء املنصوري بعد التأكد من خلو املنطقة 
من تســــرب الغاز والقضــــاء عليه نهائيا 

سنبدأ بتصليح الشوارع الداخلية ومنازل 
املواطنني التي تضررت من فتحات التهوية 
التي احدثت فيها خلروج الغاز املتسرب من 
حتت االرض وان شاء اهلل بعد االنتهاء من 
اصالحها جميعا سندعو املواطنني للرجوع 
الى مساكنهم بعد التأكد من عدم وجود اي 
مخاطر على سالمتهم وان جميع الفرق التي 
شكلها مجلس الوزراء تعمل على انهاء هذه 
املشكلة من قبل وزارة الداخلية وشركة نفط 
الكويت واإلدارة العامــــة لإلطفاء والهيئة 

العامة للبيئة.

عسكر: ضرورة تبادل الخبرات  الشبابية الخليجية

المتلقم: قرارات مخالفة في »التجارة«
صرح نائب رئيس االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملني بوزارة 
التجارة والصناعة عجمي املتلقم بأن األوضاع 
داخـــل أروقة وزارة التجارة والصناعة يكثر 
فيها الفساد االداري لصدور عدة قرارات خاصة 
بأعمال جلسات جلانـ  فرقـ  أعمال اضافية، فقد 
صدر خالل هذه السنة املالية قرارات مخالفة 
وغير شرعية على حسب نظم مجلس اخلدمة 
املدنية من تنفيع بعض املوظفني ماديا بطرق 

ملتوية.
وأضاف املتلقم ان هـــذه القرارات صدرت 
لتخص أعماال من صميم وطبيعة عمل املوظف 
أثناء الدوام الرسمي اليومي وال تستدعي جلان 

ـ فرق ـ أعمال اضافية.

وأشار املتلقم الى ان هذه الفرق واللجان ال 
تلتزم بالعمل بعد الدوام الرسمي كما تنص 
قرارات وزارة املالية والديوان بل أثناء الدوام 
الرسمي ويتم مشـــاركة بعض املوظفني في 
فرق أعمال أخرى بجانب مشاركتهم في جلان 
أخرى اي اكثر من فريق وجلنة ومع ذلك يتم 
تأخير صـــرف واقرار بدالت للموظفني داخل 
الوزارة في وجود هذه الفترة واللجان من اجل 
حتقيق مكاســـب مالية بتطويل فترة شهور 
واللجان وفرق العمل التي تصدر من اللجان 

غير محددة املدة.
وكذلك صدور قرارات اعمال اضافية لبعض 
املوظفني والتي تنص على العمل مبا في ذلك 

أيام الراحة واجلمعة والعطالت الرسمية.

وفد شبابي بحريني يزور الكويت لـ 3 أيام

طارق احلسون مع الوفد البحريني الزائر

أكد مسؤول شبابي بحريني 
أهميـــة تبادل اخلبـــرات بني 
القائمـــني علـــى املؤسســـات 
الشبابية والرياضية اخلليجية 
من اجل تطوير عملها وحتقيق 
أهدافهـــا املرســـومة لالرتقاء 
باحلركة الشبابية والرياضية 

في جميع الدول اخلليجية.
املدير  القائم بأعمال  وقال 
العام لشـــؤون الشـــباب في 
العامة للشـــباب  املؤسســـة 
والــريــاضـــة البــحريــــنية 
عبدالرحمن عسكر للصحافيني 
لدى وصوله الى الكويت امس 
على رأس وفد شبابي بحريني 
ان الزيارة التي تستمر ثالثة 
ايـــام تأتي لالطالع على امور 
تهم األندية الرياضية من حيث 
االستثمار الرياضي والتعرف 
اليه املنشآت  على ما وصلت 
الرياضية الكويتية من تطور 

كبير.

وأضـــاف عســـكر ان هذه 
الزيـــارة تأتي في اطار تنفيذ 
االتفاقيـــة الثنائيـــة املوقعة 
بني املؤسســـتني الشقيقتني 
والتـــي تهدف الـــى الوصول 
الى افضل اخلدمات التي تقدم 
لشريحة الشـــباب املهمة في 
الـــدول اخلليجية للرياضيني 

او غيرهم.
وأشاد بدور الهيئة العامة 
للشباب والرياضية في الكويت 
في تعزيـــز مســـيرة تطور 
الرياضة الكويتية واخلليجية 
من خالل استضافة عدد كبير 
امللتقيـــات واملؤمترات  مـــن 
واملعسكرات الشبابية املشتركة 
اضافة الى أنها حريصة على 
التجمعات  املشـــاركة في كل 

اخلليجية.
من جانبه، قال مدير ادارة 
الهيئات الشـــبابية في الهيئة 
العامـــة للشـــباب والرياضة 

الكويتية طارق احلســـون ان 
الهيئة وضعت برنامجا مميزا 
للوفد الضيف يشـــمل زيارة 
ناديـــي القادســـية والكويت 
أكثـــر ناديـــني  باعتبارهمـــا 
لديهما استثمارات في املجال 

الرياضي.
وأضاف احلسون الذي كان 
في استقبال الوفد البحريني ان 
الوفد سيزور ستاد جابر الدولي 
اليـــوم للتعرف علـــى معامله 
اضافة الى زيارة معسكر العمل 
الشبابي في منطقة الصليبية 
ومركز شباب الدعية وأكادميية 

الفنون مبنطقة العدان.
اليـــوم األخير  أن  وذكـــر 
للزيارة سيقتصر على التقاء 
املسؤولني البحرينيني بنظرائهم 
الكويتيني للتباحث في سبل 
تطوير التعاون بني اجلانبني، 
مؤكدا عمق العالقات الرياضية 

التي جتمع شباب البلدين.

)محمد ماهر(اللواء حميد السماك وإميان عريقات واملتحدثون خالل الدورة التدريبية

جانب من السفراء احلاضرين

خالل دورة تدريبية لضباط الشرطة حول حقوق اإلنسان والعمالة المتعاقدة أقامتها المنظمة الدولية للهجرة

السماك: حريصون على استفادة منتسبي »الداخلية« والموظفين 
المدنيين من الخبرات الدولية حول الحريات العامة

بشرى الزين
قال مدير عام االدارة العامة 
للتدريب فـــي وزارة الداخلية 
اللواء حميد السماك ان الوزارة 
حريصة على استفادة املنتسبني 
اليها من رجال الشرطة والعاملني 
التدريبية  الدورة  املدنيني من 
لضباط الشرطة حول حقوق 
االنســـان والعمالة املتعاقدة 
الدولية  التي نظمتها املنظمة 
للهجـــرة صباح امس في بيت 

األمم املتحدة.
وأضاف الســـماك في كلمة 
ألقاها لدى افتتاح ورشة العمل 
انه اميانا من وزارة الداخلية على 
احترام احلريات العامة وحقوق 
االنسان فإن جميع القيادات في 
الوزارة وفـــي مقدمتهم وزير 
الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد 
والوكيـــل الفريق غازي العمر 
يؤكدون حرصهم على املشاركة 
في هذه الدورة واالستفادة من 
جميع املوضوعات التي تطرح 

فيها.
من جهتها، أكدت رئيس مكتب 
الدوليـــة للهجرة في  املنظمة 
الكويت اميان عريقات ان الدورة 
الوكيل  التي حتظى برعايـــة 
املساعد لشؤون التدريب الفريق 
الشيخ احمد النواف تبرز توجه 
وحرص احلكومة الكويتية على 
مواكبة املعايير الدولية والعمل 
على التطوير املستمر لقدرات 
الكوادر احلكومية وتنمية املوارد 
البشـــرية وذلك باالســـتعانة 

باخلبرات الدولية.
انه ســـيتم  الى  وأشـــارت 
تدريب 26 من ضباط وموظفي 
وزارة الداخلية على مدى 5 ايام 
مبشاركة 4 خبراء دوليني واثنني 
من اخلبـــراء الوطنيني، حيث 
يشـــارك فيها افراد من االدارة 
العامة للهجرة ومباحث الهجرة 
واملباحـــث اجلنائية، وتنفيذ 
االحكام، واملؤسسات االصالحية، 
وادارة الشـــؤون القانونيـــة، 
العام  واالعالم األمني، واألمن 
ومديريات األمن، وادارة البحوث 
العامة  والدراســـات، واالدارة 
ملراكز اخلدمة، والعالقات العامة 
والتوجيـــه املعنوي، واالدارة 

التي يتعرض لها الوافدون في 
البالد، الفتا الى ان اجلمعية 
الكويتية حلقوق االنســـان 
تلقت العديد من الشـــكاوى 
من العديد من الفئات العاملة 
او  حول احلرمـــان واألجور 
عدم جتديد االقامات او تدني 
مســـتويات السكن والرعاية 
الصحية مبا ميثل جتاوزات 

على حقوق هؤالء العاملني.
من جانبه، قال املنســـق 
املقيم لألمم املتحدة باإلنابة 
رئيس برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية د.طارق 
الشيخ انه لتطور محمود ان 
نرى االهتمام الذي توليه وزارة 
الداخلية ملوضوعات العمالة 
الوافدة خاصـــة الفئات ذات 
الدخل املنخفض منها والعمل 
على رفع مستويات التعامل 
مع مشاكلهم لتتطابق املعايير 
الدوليـــة واالهتمام بتدريب 
منتسبيهم على حقوق االنسان 

وارتباطها بأعمالهم.
وأشـــار الى اهميـــة رفع 
الوعي بقضايا حقوق االنسان، 
الفتا الى ان هناك العديد من 
املالحظات على بعض الشركات 
واألفراد ومنتسبي قوى األمن 
فـــي عدة دول حـــول طريقة 
معاملتهـــم للعمال األجانب، 
ولكـــي نعالج املشـــكلة من 
جذورها البد ان نعترف بأن 
هناك ممارسات يتعني التعامل 
معها بصـــورة عادلة حتترم 
حقوق اجلميع. ولفت الى ان 
التدريبي يعد احد  البرنامج 
عناصر التثقيف الذي نادت به 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
لتعريف األفراد مببادئ العدالة 
واحلرية واملســـاواة، مؤكدا 
علـــى ان البرنامج التدريبي 
بحقـــوق العمالة يعد تطورا 
ايجابيـــا ضمن االجـــراءات 
التي تتبناها حكومة الكويت 
لالرتقاء بحقوق العمالة. جتدر 
االشـــارة الى ان الدورة متتد 
على مدى خمســـة أيام حيث 
ســـيقام حفل افتتاح لورشة 

العمل اخلميس املقبل.

العامة ملتابعة شؤون املجالس 
واللجان الوزارية.

من جانبـــه، أوضح رئيس 
اجلمعيـــة الكويتيـــة حلقوق 
االنسان علي البغلي ان عمليات 
االصـــالح اخلاصـــة مبعاجلة 
اوضاع العمالة الوافدة بطيئة 
وغير متسقة مع احترام حقوق 
االنســـان، وتتطلـــب اصالح 
املنازل  فـــي  العاملني  اوضاع 
وتوفيـــر قانون ملـــزم يحدد 

احلقـــوق التعاقدية بني أرباب 
املنازل والعاملني، ويؤكد على 
توفير شـــروط عمل واضحة 
ومناســـبة مثل احلـــد األدنى 
لألجور وحق التمتع باالجازات 
الدورية والعطل االســـبوعية 
وحتديـــد ســـاعات العمل مبا 
يعزز احلياة الكرمية للعاملني 
في املنـــازل، داعيا الى حماية 
عمالة املنازل من مكاتب اخلدم 
وابتزازهم لتلك الفئة وألرباب 

األسر بحيث تتوافر نصوص 
قانونية حتدد دور هذه املكاتب 
وواجباتها وحقوقها، كما دعا 
الى وضع نهاية لنظام الكفيل 
في الكويت للحد من عمليات 
االجتار في البشر او االجتار في 
االقامات دون مراعاة لسمعة 

البالد في احملافل الدولية.
وحث علـــى تفعيل آليات 
التشريع الجناز القوانني التي 
تضع حدا جلميع االنتهاكات 

عريقات: الحكوم�ة الكويتي�ة حريصة على مواكب�ة المعايير 
الدولي�ة وتطوي�ر الك�وادر الوطني�ة وتنمي�ة الموارد البش�رية


