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)محمد ماهر(مدينة األحمدي إجنليزية التصميم

مخلفات ملقاة في الطرقات

شاحنات كبيرة تصطف في أماكن غير مخصصة لها

السيارات موضوعة بني طرقات املنطقة معدات تشغيلية مهملة أنقاض على قارعة الطريق

ماضي الهاجري
مدينة األحمدي ليست مدينة عادية فهي مركز محافظة 
األحمدي، وهي املدينة الرئيس����ية الثانية بعد مدينة 
الكويت، وقد استحدثت في 12 فبراير 1962 وأخذت املدينة 
اسمها من اسم حاكم الكويت األسبق املغفور له الشيخ 
احمد اجلابر الصباح وذلك بعد جناح عمليات التنقيب 
عن النفط واس����تخراجه وتصديره بعد انتهاء احلرب 
العاملية الثانية، وقد مت تصدير أول ش����حنة نفط في 
الكويت من ميناء األحمدي في يونيو 1946 ومنها بدأت 
مدينة األحمدي في النمو واالزدهار وأصبحت مدينة 

متكاملة في منتصف القرن العشرين عام 1949م.
وكان أول من تولى اإلش����راف على ش����ؤون مدينة 
األحمدي واملناطق التابعة لها املغفور له الشيخ جابر 
األحمد الصباح، وكان ذلك قبل تشكيل محافظات الكويت 

فكان سموه حاكم األحمدي ومدير األمن العام فيها.
واليوم نرى هذه املدين����ة إجنليزية الهوية، حيث 
يغلب على عمرانها الطابع اإلجنليزي، واالهتمام الكبير 
من قبل شركة نفط الكويت جعلها عروس الكويت من 
خالل تزيينها وتخضيرها وتنظيف شوارعها ما اهلها 
لتكون مدينة منوذجي����ة يتمنى اجلميع امتالك منزل 
بها، ولكننا نراها اليوم وقد اصبحت مدينة صناعية 
تكثر بها املخالفات وتزدحم بالعمالة اآلسيوية لتكون 
شبيهة مبنطقة احلس����اوي أو اجلليب مكمن العمالة 

اآلسيوية.
في السابق لم تكن مدينة األحمدي على حالها الذي 
نشهده اآلن، ولكن ولألسف مع »استثناءات« القسائم 
الصناعية التي أصبحت كلها محالت جتارية وصناعية 
زادت حجم الكارثة، فكثي����رة هي جتاوزاتهم وكثيرة 
هي مش����اكلهم إذ ال تستطيع التحرك بسيارتك بهدوء 
بس����بب العمالة والش����احنات، هذا في الصباح، وفي 
املساء ال تستطيع النوم بسبب »نباح الكالب الضالة« 
التي جعلت من املصانع مأوى لها ومن الشاحنات التي 
تتوقف في املساحات الترابية بشكل مخالف مأوى آخر 
لها حتى أصبح قاطنو املنطقة يخافون الس����ير على 

األرجل خشية تلك الكالب املسعورة.

وجتاوزت الشركات القانون بشكل واضح باحتاللها 
املساحات الترابية الكبيرة أمام مصانعهم وشركاتهم 
وكأنها ملك لهم، وأصبحت تضع بها سيارات وتعرضها 
للبيع وكأنك بحراج للسيارات ولكن بشكل كبير غطى 

املنطقة بسياراتهم املستعملة املعروضة للبيع.
واملدهش هنا ان فري����ق إزالة التعديات على أمالك 
الدولة يتفرج على تلك التجاوزات وال يس����تطيع ان 
يزي����ل تلك املخالفات التي تس����ببت مبضايقة قاطني 
املنطقة والذين حدثوا بها اكثر من مرة نواب الدائرة، 
لكن لألسف دون جدوى حتى هذه اللحظة وهم يهددون 

باللجوء إلى القضاء حلل مشاكلهم.
»األنباء« جالت في املنطق����ة وحتدثت مع عدد من 
سكانها الذين أبدوا استياءهم مما يحدث من جتاوزات 
ومخالفات من قبل أصحاب الشركات والتي قد تتسبب 
في كارثة بيئية ش����بيهة ب� »أم الهيمان«، معتبرين ان 
اخلدمات احلكومة شبه مشلولة، وسوق األحمدي ذي 
الطابع االجنليزي مهدد بالهدم، وفيما يلي التفاصيل:

يقول محمد حمد: هناك جتاوزات في القانون ومخالفات 
كبيرة لدى تلك الشركات التي جعلت منطقتنا مخزنا 
لها ولتجارتها، ما جعلنا نضع أيدينا على قلوبنا نتيجة 
اخلوف الذي نعانيه من كثرة العمالة اآلسيوية املخالفة 
وشاحناتهم املركونة في طرقات املنطقة وسياراتهم التي 

يعرضونها للبيع أمام منازلنا وبشكل واضح.
وأشار حمد الى ان الوضع ال يسكت عليه ويجب على 
املسؤولني املعنيني التدخل لوضع حد لتلك املهزلة التي 
تعيشها تلك الشركات والتي لن تراعي أحوال قاطني 
املنطقة واهتمت بجلب األموال على حس����اب السكان 

بشكل أحلق الضرر بنا نحن قاطني املنطقة.
وتساءل ناصر الفايز هل يعقل انه ال يوجد مستوصف 
طبي في املنطقة منذ اكثر من عام ونصف العام بحجة 
الترميم الذي انتهوا منه منذ زمن لكن حتى هذه اللحظة 
لم ير النور وجعلوا أهالي املنطقة يتشردون من منطقة 
الى اخرى للحصول على العالج الذي كفله الدس����تور 

للمواطنني!
وطالب الفايز وزير النفط بأن يسمح ألهالي املنطقة 

بالعالج في املستشفى الكائن في املنطقة والتابع لشركة 
نفط الكويت، مشيرا الى ان أهالي املنطقة ليسوا بكثيرين 
ولن يسببوا عبئا على املستشفى الذي بامكانه تقدمي 

اخلدمات ألهالي الدائرة اخلامسة.
وقال س����عد املطيري ان هناك ش����ركات أخذت عدة 
مناقصات في املنطقة أبرزها جتديد شبكة املياه األمر 
الذي سبب إزعاجا كبيرا لدى أهالي املنطقة إذ تترك تلك 
الشركات »البايبات« اجلديدة في الشوارع وأمام أبواب 
املنازل مباش����رة دون عمل ملدة طويلة ما يعتبر عائقا 
ف����ي الدخول واخلروج من املنزل، مؤكدا انه باالضافة 
الى تلك األعمال املزعجة قامت تلك الشركات بعمليات 
احلفر وتركها ملدة طويلة ما تس����بب في تراكم التراب 
أمام املنازل، ما يش����كل خطرا عل����ى األطفال أو الكبار 
بالوقوع فيها، داعيا اجلهات املعنية تش����ديد الرقابة 
على تلك الشركات ومطالبتها باإلسراع في االنتهاء من 

أعمالهم دون التسبب بأذى ألبناء املنطقة.
ومن جهته، قال ابوسعد وهو رجل كبير في السن: 
ان املنطقة في الس���ابق كانت عروس الكويت وكانت 
الغالبية تريد امت���الك منازل فيها لهدوئها وجلمالها 
االجنليزي، مشيرا الى انها اآلن أصبحت منطقة شبه 
صناعي���ة متلؤها املصانع ف���ي كل اجتاه وأصبحت 
العمالة منتش���رة بشكل قد يتس���بب في خطر على 
العوائل واألس���ر الكويتية القاطنة في املنطقة نظرا 
لكثرة وج���ود العزاب في املنطقة، اما في املصانع او 

في البيوت املؤجرة.
وأض����اف ان منطقة األحمدي يج����ب أال تكون مثل 
اجلليب او خيطان او احلساوي، مشيرا الى ان املوضوع 
في غاية اخلطورة ويجب عدم الس����كوت عليه، مؤكدا 
انه لو مت إهمال املنطقة بهذا الش����كل فستكون منطقة 

مليئة بالتلوث وستتكرر قضية ام الهيمان.
وطالب نواب الدائرة بالتحرك بشكل صحيح ومعاجلة 
كل تلك األخطاء التي تسببت بها »الال مانع« واالستثناءات 
التي جعل����ت بعض أهالي الدائرة يفكرون في الهجرة 
م����ن املنطقة نتيجة التجاوزات التي تس����ببت باألذى 

لقاطني املنطقة.

المصان�ع تتجاوز القان�ون وتحتل الس�احات الترابية لوض�ع المعدات الثقيلة ما يتس�بب ف�ي كارثة بيئية

قس�ائم صناعية تس�تغل لغير نش�اطها ومنها المهجور الذي تس�كنه الكالب الضالة التي م�أت المنطقة
شركات ترميم الشوارع ومحطات المياه تناست عملها وتركت »بايباتها« في الشوارع بين الطرقات دون عمل

مطالبات بالسماح لقاطني المنطقة  بالعالج بمستشفى شركة النفط نظرًا لصغر المستوصف المغلق منذ أكثر من عام

األحمدي »المنسية« مخزن للسيارات ومأوى للعمالة المخالفة!

أهالي المنطقة: الخدمات الحكومية شبه مشلولة.. مستوصف مغلق للترميم
 منذ عام ونصف العام وسوق األحمدي ذو الطابع اإلنجليزي مهدد بالهدم!

األهالي اشتكوا لنواب الدائرة ويهددون باللجوء إلى القضاء


