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نور وليان عالء عدوي عبدالرحمن اللجي حمدي أحمد نصر خليف عبدالنور محمد محمد عليان

إطارات ملقاة في احدى الساحات ويبدو السكن على بعد أمتار منها

)سعود سالم(املد العمراني وصل سكراب أمغرة

المد العمراني يكتسح سكراب أمغرة واألهالي يطالبون بإزالته

حمد العنزي
ما بني سندان املؤسسة العامة للرعاية السكنية ومطرقة بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة 
واسلوب التأخير والتأجيل الزالة سكراب منطقة أمغرة طالب سكان مدينة سعد العبداهلل االسكانية 
املسؤولني مبعاجلة مشاكلهم وحلها بالسرعة املطلوبة واملتمثلة في ازالة سكراب »امغرة« القريب 
من القس��ائم الس��كنية اخلاصة باملواطنني وم��ا يخلفه من االزدحامات حي��ث يوجد العديد من 

السيارات القدمية املتهالكة وقطع احلديد اخلردة املتكدسة املنتشرة في كل انحاء املنطقة، اضافة 
لوجود مصانع االخشاب واالصباغ واحلديد واملواد االسمنتية وما تشكله من خطر يهدد حياة 
س��كان املدينة الى جانب تأثيرها البيئي بانبعاث الغازات الس��امة وما تس��ببه من امراض، وبني 
االهالي ان املوقع احلالي للس��كراب وقربه من املدينة اصبح يهدد حياة اوالدهم نتيجة انتش��ار 
العمالة السائبة الهامشية الهاربة من القانون التي وجدت في هذا املكان مالذا امنا بعيدا عن اجلهات 

الرقابية واالمنية، وطالب س��كان مدينة س��عد العبداهلل اجلهات املسؤولة بضرورة ايجاد مخرج 
حقيقي ملشاكلهم، خصوصا ان املد العمراني وصل الى بعد امتار من منطقة السكراب والبد من 
ازالته وايجاد مكان بديل، مؤكدين ان املوقع احلالي من املمكن االستفادة منه في خدمات أخرى. 
»األنباء« قامت بجولة داخل منطقة س��كراب امغرة واس��تطلعت آراء س��كان املدينة القريبة من 

السكراب الى جانب ردود اصحاب احملالت. وفيما يلي التفاصيل:

قال احد سكان مدينة سعد 
العبداهلل االس���كانية القريبة 
واملالصقة لس���كراب منطقة 
امغ���رة ويدع���ى عبدالرحمن 
اللج���ي ان االوض���اع العامة 
للمدينة مأساوية في ظل تواجد 
الس���كراب القريب من بيوتنا 
وما يخلفه من مشاكل بيئية 
وصحي���ة وامنية تهدد ارواح 

السكان.
واشار الى ان جميع أهالي 
مدينة سعد العبداهلل االسكانية 
وضواحيها ينتظرون بفارغ 
الصب���ر وع���ود املس���ؤولني 
التي قطعوها بازالة املصانع 
وسكراب السيارات القريبة من 
املدينة وانشاء مرافق خدمية 
ومنتزهات مفيدة للمنطقة بدال 
منها، مؤكدا ان فترة االنتظار 
طالت وامتدت لعدة س���نوات 
والبد م���ن ازالة هذه املصانع 
والس���كراب متسائال: هل من 
املعقول واملنط���ق ان نعيش 
ونس���كن بني ه���ذه الفوضى 
واملش���اكل التي ته���دد حياة 
ارواحن���ا واوالدنا، خصوصا 
ان املنطقة تع���ج باملخالفات 
وامللوثات غير الصحية احمليطة 
بنا جراء ه���ذه املصانع التي 
تنفث علينا االدخنة وحرائق 
االخش���اب وروائح االصباغ 
التي  والبالستيك واالسمنت 

اصبحت مزعجة لنا جميعا.

إزالة السكراب.. متى؟

م���ن جانبه حمل يوس���ف 
ازالة  النزال مس���ؤولية عدم 
سكراب منطقة امغرة للجهات 

املسؤولة بالدولة وعلى رأسها 
بلدية الكويت ووزارة التجارة 
العامة  والصناعة واملؤسسة 
للرعاية السكنية التي لم حترك 
س���اكنا في االستعجال الزالة 
الذي اصبح يهدد  الس���كراب 
حياتهم اليومية في كل حلظة، 
مشيرا الى انه سمع منذ عدة 
اعوام عن مشروع ازالة السكراب 
من قبل اجلهات املسؤولة اال انه 
حتى ه���ذا اليوم بقيت جميع 
هذه الوعود واملشروع برمته 
حبرا عل���ى ورق دون تفعيل 

او حتريك.

تجاوزات أمغرة

بدوره قال بدر العنزي ان 
سكراب امغرة وصلت جتاوزاته 
حلدود غير معقولة فس���المة 
املواطنني في خطر من ناحية 
البيئية  األمراض واألض���رار 
اخلطيرة وبال���ذات ما يحدث 
بني فين���ة وأخرى من حرائق 
الغازات  لألخشاب وتس���رب 

انها مصانع ومحالت مخالفة 
وغير مطابقة للشروط الصحية 
نظرا مل���ا تخلفه م���ن ادخنة 
وروائح بالستيكية واسمنتية 
وكذلك االصباغ التي تس���بب 
الكثير من األمراض احلساسية 
التي  التنفس  والربو وضيق 
عادة ما يتعرض لها األهالي.

بضعة أمتار

بدوره اشار براك املطيري 
الى ان سكراب منطقة امغرة 
ال يبعد س���وى بضعة امتار 
عن منزله الذي يس���كنه مما 
يعن���ي انني اعي���ش في قلق 
دائم وخوف مس���تمر ألن هذا 
املوقع قري���ب من العزاب من 
العمالة اآلس���يوية الس���ائبة 
الذين ينتشرون في  وغيرها 
انحاء املنطقة دون حس���يب 
او رقي���ب من اجلهات االمنية 

باملنطقة.
واضاف ان الزحف العمراني 
والقس���ائم السكنية اصبح ال 

نظي���ر بقائنا في هذه احملالت 
النها مص���در رزقنا فليس لنا 

مالذ سواها.
عبدالن����ور محم����د صاحب 
كراج لتصليح السيارات قال: 
الى هذا اليوم لم نتلق اي انذار 
من قبل البلدية وال الهيئة العامة 
للصناعة باخالء املنطقة وتركها، 
مش����يرا الى ان االم����ور تعتبر 
معلقة وال نعرف نهايتها حتى 
اليوم حول ما اذا كانت هناك ازالة 

للسكراب واملصانع ام ال.
محم���د علي���ان بائع قطع 
غيار داخل السكراب يقول: ان 
املوقع احلالي للسكراب يعتبر 
قريبا من كل املناطق الصناعية 
ومكانه تع���ود عليه اجلميع، 
مبينا انه في حالة ازالته واخالء 
محالته فالبد من اختيار منطقة 
مناسبة من حيث املوقع وتوفير 

اخلدمات بها.
بدوره نصر خليف اوضح 
انه ميارس عمله في سكراب 
امغ���رة منذ م���دة طويلة وال 

الروائح  الس���امة وانبع���اث 
التي يستنش���قها  الكريه���ة 
س���كان املنطقة القريبون من 
السكراب واملصانع األمر الذي 
يهدد حياتهم، اضافة الى سوء 
تخزين املواد سريعة االشتعال 
من البالس���تيك واألخش���اب 
التي تهدد حياة األهالي سكان 
املنطقة القرينب من السكراب، 
حي���ث تنبع���ث األدخنة في 
حالة حدوث حريق ال قدر اهلل 
مسببة لهم الكثير من األمراض، 
انه يوج���د بينهم  خصوصا 
من يشتكي من امراض الربو 
واحلساسية، مشددا على اهمية 
قيام اجلهات املعنية بالوقوف 
والكشف السريع واملتواصل 
على هذه املصانع ومحاسبتها 
ومخالفتها بالطرق القانونية، 
مؤك���دا انه يطال���ب بتطبيق 
القانون وبالس���رعة املمكنة 
الزالة س���كراب منطقة أمغرة 
واملصان���ع واحملالت احمليطة 
باملنطقة دون تأخير، خصوصا 

الذي وصل الى املنطقة اصبح 
قريبا جدا من السكراب احلالي 
وهذا االمر جعل املنطقة تزخر 
باالزدحامات واحلوادث اخلطيرة 
بس���بب قلة املداخل واملخارج 
للمنطق���ة، مطالب���ا اجلهات 
املسؤولة بسرعة التدخل وازالة 
السكراب واستبداله مبخارج 

ومداخل للمنطقة.
م���ن ناحيت���ه طال���ب احد 
اصحاب احملالت التجارية في 
سكراب منطقة امغرة ويدعى 
عالء ع���دوي بتوضيح االمور 
حول م���ا اذا كانت هناك ازالة 
واضحة للس���كراب واملصانع 
ام ال، مشيرا الى انه سمع عن 
ذلك القرار والقانون قبل اكثر 
من عدة س���نوات اال انه حتى 
ه���ذه اللحظة لم تت���م عملية 
االزالة، مؤكدا انه في حالة مت 
تطبي���ق القانون فإنه البد من 
ايجاد البدي���ل، خصوصا اننا 
دفعنا الى اصحاب هذه احملالت 
الشرعيني مبالغ مالية كبيرة 

يفصلها عن السكراب اي شيء 
فهي تكاد تكون متالصقة معه 
مم���ا ينذر بح���دوث كارثة ال 
قدر اهلل في األيام املقبلة مع 
اقتراب العام الدراسي اجلديد 
القريبة من  املدارس  وافتتاح 
موقع السكراب، متسائال كيف 
يأمن املواطن على اوالده من 
السائبة؟ ناهيك  العمالة  هذه 
عن رائحة األدخنة وانبعاثها 
والزيوت التي تفوح رائحتها 
القريبة من سكان املدينة مخلفة 
وراءه���ا مزيدا م���ن األمراض 

والتلوث البيئي.

منظر غير حضاري

من جهت���ه اوضح س���الم 
الش���مري ان املوق���ع احلالي 
لس���كراب امغرة فيه حالة من 
الفوضى واالهمال العارم وعدم 
التنظيم والترتيب، مشيرا الى 
ان املنظر العام لسكراب امغرة 
يعتبر غير حضاري خصوصا 
اذا ما عرفنا ان االمتداد العمراني 

يتصور ان تأتي حلظة ويفارق 
ذلك امل���كان الي جهة اخرى، 
مؤكدا ان زبائنه تعودوا املجيء 
لتصليح سياراتهم دون عناء 
وفي حالة نقل السكراب فإنها 

ستكون خسارة لنا جميعا.
حمدي احم���د كان له رأي 
آخر من ناحية االزالة وقال ما 
املانع من تغير موقع السكراب 
احلالي ملنطقة اخرى شريطة ان 
تكون مناسبة وغير بعيدة من 
ناحية املسافة للمناطق االخرى، 
مشيرا الى ان االرزاق على اهلل 
اينما  الينا  فزبائننا سيأتون 

ذهبنا.
نور وليان ق���ال: ان حالة 
االرتباك وس���ماع االشاعات 
في الوقت احلالي هما السمة 
الس���ائدة الصح���اب احملالت 
بسكراب منطقة امغرة حول 
توقيت االزالة من عدمه مشيرا 
انه لم يتلق حتى اآلن اي انذار 
بإخالء محله والذي نس���معه 

يعتبر مجرد اقاويل.

المصانع واألصباغ والحديد والمواد األسمنتية والغازات والحرائق في السكراب تهدد حياة المواطنين

تتقدم ب�صادق العزاء من الزميل

�صركة دار الكويت لل�صحافة

فادي حامد احلريري
لوفـــــــاة املرحـــــومة

�صقيقـتـه
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان


