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»الداخلية« و»اإلطفاء« و»األشغال« تستقر على معالجة تسرب غاز األحمدي:
غرز أنابيب تحت سطح األرض ومراوح شفط على شكل منصات

قاطنو قطعة »1« لـ »األنباء«: الغازات تحاصرنا وأبناؤنا أصيبوا بالسرطان

أمير زكي ـ عبدالهادي العجمي
أعلن مصدر مطلع أن الجهات 
التي كلفت بدراس���ة  المعنية 
وجود غازات في منطقة شرق 
األحم���دي وتحدي���دا قطعة 1، 
استقرت على آلية محددة تتمثل 
في غرز انابيب تحت س���طح 
األرض مع إقامة حفريات داخل 
القطعة وحولها لسحب الغاز 
عن طريق مراوح ش���فط تقام 

على شكل منصات.
وقال المصدر ان هذا القرار 
اتخذ بع���د ثبوت العثور على 

نس���ب م���ن الغاز ف���ي باطن 
االرض.

وأك���د المص���در ان وزارة 
الداخلية ممثلة في مديرية امن 
االحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي وفرقا من ش���ركة نفط 
الكويت، واالش���غال واالطفاء 
قامت منذ صباح اليوم بإجراء 
تفتيش ومس���ح على خمسة 
منازل م���ن أصل 71 منزال، في 
المنطقة نفسها، مشيرا الى ان 
فرق التفتيش تلك رصدت وجود 

غازات بنسب متفاوتة.

وأش���اد المصدر بتجاوب 
جمي���ع قاطن���ي قطع���ة 1 في 
ش���رق االحمدي م���ع عمليات 
التفتيش وس���ماحهم بدخول 
الفرق المختصة لعمل المعاينة 
والمسح، مشيرا الى ان وكيل 
وزارة الداخلي���ة الفريق احمد 
اللواء عبدالفتاح  أمر  الرجيب 
امنية  العلي بت�واجد دوريات 
الس���اعة لحين  عل���ى م���دار 
الغازات،  اتمام عملية ش��ف�ط 
والت�عاون م���ع اي حوادث قد 

تستجد.

ال���ى ذل���ك أك���دت مصادر 
نفطية مطلع���ة ل�»األنباء« ان 
االنفج���ار الذي وق���ع في احد 
منازل منطق���ة األحمدي قبل 
عام ناتج عن تس���رب خليط 
من غ���از الميث���ان والبروبان 
)CH4( ومكونات أخرى وهو 
غاز مخص���ص للطبخ وليس 
غازا طبيعيا وقالت المصادر ان 
شبكة الغاز في المنطقة يعود 
انش���اؤها الى ما يقارب ال�40 
عاما واشارت الى انه من خالل 
الكشف االولي للمنطقة اتضح 

التربة متش�بعة بالغازات  ان 
ولونها اصبح اس���ود ولفتت 
المص���ادر الى ان احد الخبراء 
االجان���ب والذي له باع طويل 
في هذا المجال ويعمل في شركة 
نف���ط الكويت اقت���رح ان يتم 
شفط هذه الغازات عن طريق 
الكمبروسرات وذلك من خالل 
حقن شوارع االسفلت والتربة 
بإبرة عريضة على عمق متر، 
وكذلك تهوي���ة التربة وكذلك 
الحفر واستبدال التربة بحجر 

الصلبوخ.

بعد تفتيش 5 منازل والتأكد من وجود غازات

تمنوا على الحكومة استشعار حجم المعاناة التي يالقونها

»المسار األهلي« يطالب بنقل
سكان األحمدي وتعويضهم

طالب تيار املس���ار االهلي 
)متاهي( احلكومة بتحرك جدي 
وفاعل جتاه مشكلة تسرب الغاز 
في االحمدي قب���ل ان يتحول 
التى كارث���ة تخرج عن  االمر 

السيطرة.
التي���ار رئي���س   ودع���ا 
م. عبداملانع الصوان اجلهات 
التعامل بأهمية  الى  املختصة 
اكبر مع املش���كلة واالعتراف 
ازمة حقيقي���ة بدل  بوج���ود 
التطمينات التي نس���معها من 
هنا وهناك بعي���دا عن الواقع 
الفعلي الذي ينبئ بوقوع كارثة 

في أي حلظة.
وقال الصوان في تصريح 
صحاف���ي ان التقارير تش���ير 
الى تشبع التربة بغاز امليثان 
الى  بنسب عالية جدا، اضافة 
تسرب الغاز الى داخل البيوت 
عبر انابيب الكهرباء، مستغربا 
االساليب البدائية التي تتبعها 
الغاز  اجلهات املختصة لطرد 
من خالل التهوية وفتح االماكن 
املغلقة، فيما االمر يستوجب 

وطالب احلكوم���ة بالعمل 
على تأمني مساكن بديلة الهالي 
االحمدي حتى ايجاد حل نهائي 
للمش���كلة، مذكرا بأن مشروع 
غرب هدية االسكاني لو مت السير 
فيه سابقا ملا وصلنا اليوم الى 
هذه املشكلة والعجز عن تأمني 
مكان بديل لس���كن االهالي في 
ظل هذه االزمة، داعيا الى اعادة 
فتح االبواب للسير قدما في هذا 

املشروع.
كما طالب الصوان بتعويض 
االهالي عن االضرار الصحية 
التي حلقت بهم جراء غاز امليثان 
الذي سبب امراضا كثيرة للكبار 
والصغ���ار منه���م، فضال عن 
تعويضهم عن نقلهم الى منطقة 
اخرى تؤمن لهم ابسط مقومات 

احلياة الصحية االمنة.
وختم الص���وان تصريحه 
محذرا من االهمال في التعاطي 
مع هذه القضية كي ال تتحول 
االحمدي الى ام الهيمان ثانية 
بسبب التلوث الذي بات يلف 

األجواء.

اتباع احدث االساليب العلمية 
حتى لو اضطرت الى االستعانة 
بش���ركات عاملية خاصة لديها 
التعامل  اخلبرة والقدرة على 

مع مثل هذه احلوادث.
وحذر الصوان من ان فصل 
الشتاء قد يحمل كارثة حقيقية 
في حال اس���تمر تسرب الغاز 
العوامل اجلوية  حيث تشكل 
من برق ورعد محفزات فعلية 

حلدوث االنفجارات.

دعا إلى إعادة طرح مشروع غرب هدية اإلسكاني

م.عبداملانع الصوان

)محمد ماهر(حفرة غاز داخل املنزل املنزل املنكوب الذي حدث فيه االنفجار

حفر الشوارع ألكثر من مترين

حسني العنزي متحدثا للزميل محمد  الدشيش

)محمد ماهر( قياس نسبة الغاز

إغراق الشوارع باخلرسانة

عبدالهادي العجمي ـ محمد الدشيش
بعد التسرب الكبير في الغاز، لم يفاجأ سكان 
ق 1 الت���ي يطلق عليها املنطق���ة املنكوبة، بآليات 
عديدة جتتاح شوارع املنطقة وتريالت وأكثر من 
500 عامل من عدة شركات مقاوالت وأجهزة قياس 
لم يعتادوا عليها منذ فترة، خصوصا في العطلة 

الرسمية مبناسبة عيد األضحى.
حيث قامت هذه اآلليات بحفر ش���وارع املنطقة 
ألكثر من مترين حتت األرض وتبني للس���كان ان 
التربة كلها س���وداء جراء تس���رب الغازات خالل 
األشهر السابقة، وقامت اآلليات بعمل بايبات وصب 

خرسانة صلبة وسائلة لسد هذه احلفر.
»األنب���اء« التقت بعض األهال���ي للحديث عن 

املشكلة:
في البداية قال حسني العنزي، من سكان املنطقة: 
نحن س���اكنون فوق بركان، وفي أي حلظة ميكن 
ان تقع االنفجارات، وتس���رب الغازات صار شبه 
يومي ألبناء املنطقة. وزاد: صدقني جميع األهالي 
أخرجوا أبناءهم، وأنا قمت بتجهيز مخيم بالكامل 
ألبنائي، عس���ى اهلل ان يفرجها وأنا أطالب الشيخ 
أحمد الفهد بأن يوفر بديال اما التثمني واما مساكن 
بديلة. ويتاب���ع: لعبت فينا الغازات وصرنا حتت 
رحمتها، انظر الى احلفر والشوارع منذ اشهر ونحن 

نطالب بإيجاد حل لها.
أما جميل العتيبي فقال: أمتنى ان يأتي مسؤول 
رفيع املس���توى الى املنطق���ة وينظر لها على انها 
منطقة منكوبة مبعنى الكلمة، ليس ق 1 فقط إمنا 
جميع املس���اكن احلكومية باألحمدي يقولون 50 
بيتا وانا اقول كل البي���وت، املوت يحاصرنا وما 
من مجيب، أقسم باهلل العظيم ما عندي بيت آخر 
أسكن فيه وأي صوت كبير نحس انه انفجار، انظر 
الى العمالة هذه تارسة الشوارع ولكن ما في فايدة، 
معدات كبيرة ش���اهدناها وحفر باألمتار والتربة 
سوداء من تسرب الغاز، واالنفجار اللي حدث في 
منزل جارنا وغدا ميكن ببيتي، شاهد األطفال في 
حيرة واملسؤولون يطمنون منذ أشهر، الكيوسي 

تطمن واملطافي تطمن ولكن تزيد ما تنقص.
وطالب سعود السهلي كل مسؤول بأن »يرحمنا 
من املوت البطيء«، الغازات السامة تالحقنا والسكان 
في حيرة م���ن أمرهم وال من مجيب ولو س���ألنا 
يقولون ان املشكلة في طريقها للحل ولكن أعتقد 
ان احلكومة تبي ان متوت عائلة او عائلتني وبعد 

ذلك يتدخلون.
وقال عبداهلل العجمي، احد قاطني منطقة االحمدي 
في ق 1 ل� »األنباء«: منذ أكثر من 6 أش���هر ونحن 
نعاني من روائح أزكم���ت أنوفنا وكنا طوال هذه 
الفترة نعتقد انها ناجتة عن مياه الصرف الصحي 
فقمنا بإحضار عامل مختص في األدوات الصحية 
وقام بفحص جميع األنابيب املتعلقة بهذا الشأن، 
إال انه لم يستطع حتديد مصدر هذه الروائح وبعد 
ذلك أبلغنا وزارة األشغال فقامت أيضا بفحص هذه 
األنابيب ولم حتدد إن كانت هذه الروائح منها أم ال. 
وأضاف العجمي: خالل هذه الفترة شعرنا بطعم مياه 
الشرب انها تغيرت ونشتم ايضا فيها روائح غريبة 
فأبلغنا طوارئ املياه التي حضرت ووعدتنا بتغيير 
متديدات أنابيب املياه، ولكنهم ذهبوا ولم يعودوا 
رغ���م اتصاالتنا املتكررة، ولكن أذن من طني وأذن 
من عجني، وقال العجمي: أبلغنا اجلهات املختصة 
أكثر من مرة ان هناك تسرب غاز وان هذه الروائح 
ما هي اال نتيجة هذا التس���رب لكنهم في كل مرة 
يقولون: ال داعي للقلق، كل ش���يء طبيعي، إلى ان 
حدثت كارثة االنفجار التي كادت تؤدي الى خسائر 

في األرواح لوال ان اهلل قّدر ولطف. وزاد العجمي: 
نحمل نواب الدائرة اخلامسة هذه »البالوي« التي 
حتل في منطقة األحمدي املنكوبة ونطالبهم بالتحرك 
اجلدي إزاء ه���ذه الكارثة وليس فقط بالتصاريح 

عبر الصحف ووسائل اإلعالم.

نسبة طبيعية

م���ن جهته، قال املواطن محم���د العازمي: كنت 
متأكدا من هذا التس���رب 100% من نحو ش���هرين 
وأبلغت عددا من املس���ؤولني في األمن وفي شركة 
النفط وجاء مختصون وقاموا بقياس نسبة الغاز 
وقالوا ان نسبته طبيعية وليس هناك ما يدعو الى 

القلق ولكني لم أطمئن لكالمهم.
وأضاف العازمي: أبلغت احد األصدقاء الذي يعمل 
مهندسا في شركة النفط بهذا األمر فزارني في البيت 
ومبجرد دخوله قال هذه رائحة غاز ونصحني بأخذ 
احليطة واحلذر وابالغ نواب املنطقة بهذا األمر، ألنه 
ال يستطيع ان يفعل لي شيئا خوفا من ان يتضرر 

من جهة عمله.
أما مهدي العجمي الذي بادر بقوله: ال حول وال 
قوة إال باهلل، كأننا ناقصني كوارث فنحن نعيش 
في منزل ال تتجاوز مساحته 250 مترا وال نستطيع 
ان نتوس���ع فيه بسبب خرس���انات التركيب التي 
حتاصرن���ا من كل جهة وأيضا نقص اخلدمات من 
كل جه���ة، أصبحن���ا اآلن محاصرين بالغازات من 

كل جانب.
وأض���اف العجمي: بعد االنفج���ار الذي حصل 
أصبحنا نضع أيدينا على قلوبنا ونتوقع ان يحدث 
م���رة أخرى في أي وقت، وقال العجمي: خالل عام 
واحد أصيب ابني بس���رطان الدم وبعده بأش���هر 
أصيبت ابنتي أيضا بنفس املرض وهذا ابتالء من 
رب العاملني وال نستطيع القول ازاء ذلك اال احلمد 
هلل على كل شيء، وتساءل العجمي: الى متى نعيش 
في هذا الكابوس املرعب واحلكومة والنواب يقفون 

متفرجني؟
وطالب العجمي احلكومة بأن تخصص لهم بيوتا 
غير هذه البيوت، ألنها لم تعد صاحلة للسكن أو 

حتى تثمينها.
من جهته، قال خالد العتيبي: نتمنى من احلكومة 
ان تستشعر حجم املعاناة التي نعانيها بعد تزايد 
تسرب الغازات والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا 
على صحة قاطني املنطقة، وتساءل العتيبي: هل 
تنتظر احلكومة كارثة وخسائر في األرواح حتى 
تتحرك؟ وأضاف: نحتاج الى تدخل حكومي سريع 
وفاعل النقاذ ما ميكن انق���اذه ووضع حد ملعاناة 
أهالي األحمدي والتي بدأت ببيوت التركيب وانتهت 
بتسرب غاز من أشد الغازات فتكا بصحة االنسان، 
وأكب���ر دليل على ذلك حادث االنفجار الذي حصل 

قبل أيام.
وتس���اءل العتيبي: ماذا ستخسر احلكومة في 
توفي���ر 180 منزال ألهالي األحم���دي؟ وما التكلفة 
قياسا مبا توزعه من هبات الى بعض الدول؟ أليس 

مواطنوها أولى بذلك؟
من جانب آخر، قال املواطن محمد املطيري: منذ 
ح���ادث االنفجار الذي حصل ف���ي احد البيوت في 
القطعة املجاورة أخذت أبنائي وزوجتي وس���كنا 
ف���ي بيت ايجار خاصة اني كنت أفكر في هذا األمر 
من قبل حادث االنفجار نظرا لضيق مساحة البيت 
ولكن بعد احلادث، اتخذت قراري على الفور بهجرة 
هذه املنطقة ولن أعود اليها، وطالب املطيري بتثمني 
بيوت األحمدي )التركيب( او توفر لنا الدولة ووزارة 

اإلسكان بيوتا ال تقل مساحتها عن 400 متر.

اآلليـات والتريـات تجتـاح المنطقـة بصحبـة 500 
عامل وتبدل أرضيات الشـوارع السـوداء بخرسانة جاهزة


