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امليع  النائب غامن   طالب 
احلكومة بضرورة وقف حد 
للمأســــاة التي يتعرض لها 
سكان األحمدي عبر اجراءات 
فاعلة تكفل وقف تسرب الغاز 
الذي أصبح ميثل خطرا على 
قاطني هذه املنطقة، مشيرا 
الى ان مشكلة الغاز قدمية 
والــــوزارات املســــؤولة لم 
تتحرك بشكل عملي للقضاء 

على املشكلة منذ بدايتها.
  وقال امليع ان عددا كبيرا 
من البيوت في هذه املنطقة ال 
ميكن اصالحها نظرا لتقادمها 
وتهالك خدماتها وال حل لها 
اال من خالل ازالتها وتخطيط 

املنطقة من جديد ووضع بنية حتتية سليمة.
  وزاد امليع ان خطر االصابة باألمراض يتزايد في هذه املنطقة يوما 
بعد يوم نتيجة تســــرب الغازات السامة ناهيك عن خطر االختناق 
واالنفجارات بسبب ارتفاع نسب الغازات في املنازل، مطالبا الوزراء 
املختصني مبشكلة بيوت األحمدي ان يستشعروا حجم املعاناة بعد 
تزايد وتكرار حوادث تســــرب الغاز وقدم متديدات الغاز املوجودة 

في البيوت.
  وتابع امليع: املشــــكلة بحاجة الى قــــرار حكومي عاجل جدا عن 
احللــــول الترقيعية التي لن حتل املشــــكلة ولن تضع حدا حلدوث 
الكوارث فــــي القادم من األيام نظرا ألن البيــــوت متهالكة والبنية 

التحتية قدمية.
  وأشاد امليع في ختام تصريحه باالجراءات التي اتخذها رئيس 
مجلــــس الوزراء باإلنابة النائب األول ووزير الدفاع الشــــيخ جابر 
املبارك بهدف التخفيف على قاطني البيوت املتضررة من تســــرب 

الغاز وتشكيله جلنة ملتابعة املشكلة والتحقيق فيها. 

 األمير هنأ أمير موناكو بالعيد الوطني
 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى سمو األمير 
آلبـــرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة عّبر فيها ســـموه عن خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.
  وبعث ســـمو نائب األمير وولي العهد الشـــيخ نواف األحمـــد ببرقية تهنئة 
الى ســـمو األمير آلبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة عّبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناســـبة العيد الوطني لبالده، متمنيا لســـموه موفور الصحة 

ودوام العافية.

 سكان الشقق البديلة لبيوت شرق األحمدي: نعيش في «علب سردين» 

 محمد الدشيش
  حركت زيارة رئيـــس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك املياه 
الراكدة في قضية شرق األحمدي وتسرب 
الغاز في عـــدد من البيـــوت احلكومية، 

خصوصا في ق ١.
  وكان القرار احلاسم مبنح الفريق املكلف 
مبعاجلة املشكلة جميع الصالحيات الستدعاء 
خبراء من اخلارج واتخاذ جميع اإلجراءات 

التي متكنه من وضع حد للمشكلة.
  وفيما جالت «األنباء» على املنطقة امس 
حيث تتابع اجلهات املختصة أعمالها في 
تبديل بايبات الغاز والتربة التي اسودت 
بفعل التسرب، التقت «األنباء» إحدى األسر 
التي مت نقلها الى إحدى الشـــقق البديلة 

حلني إجناز إصالحات املنزل.
  رب االسرة محمد نصار العازمي شكر 
اللجنة املكلفة بإنهاء مشكلة منازل األحمدي 
على الدور الذي قاموا به وقال: لقد ساعدوني 
وأفراد أسرتي املكونة من ٢٠ شخصا بعد 
اكتشافهم لنســـبة الغاز التي وصلت الى 

١٠٠٪، حيث مت تخصيص شـــقق لنا في 
الفحيحيل، ولكن املفاجأة غير السارة ان 

هذه الشقق ما هي إال علب «سردين».
  وأضاف: الشقة عبارة عن غرفتني وصالة 
ومجملها ال يساوي غرفة من منزلنا القدمي، 
ومع ذلك نقول: شـــيء أحســـن من شيء 
فاألمراض حتاصرنا واألطفال يختنقون 
والوضع مأساوي وأمتنى أال يطول البعد 
عن منزلنا، حيث ســـكنا فيه في عام ٧٨ 
وكان يحمينا ويلم شملنا ولم نعتد السكن 
في شقق وســـائقنا ينتظر خارج املنزل 
وفي املساء يذهب الى األحمدي لينام عند 

ابن جلدته.
  وأضاف العازمي: عندما كنا في األحمدي 
كان أقاربنا يزوروننا ويقولون ان منطقتكم 
هي عروس اجلنوب ملا حتتويه من مناظر 
وشوارع مرتبة حسب بناء االجنليز، هذا 
وناشد العازمي اجلهات املختصة ان يتم 
االنتهاء من املشكلة ألننا ال نستطيع البقاء 
علـــى هذا الوضع احلالي ألنه مأســـاوي، 

خصوصا ان األمراض ستفتك بنا. 

 العازمي لـ «األنباء»: عائلتي مكونة من ٢٠ شخصًا وال أجد مكانًا للسائق والشقة كلها تساوي غرفة في بيتنا المنكوب

 املطبخ بدائي وغير آمن 

 جرافات مستعدة للعمل  عمال يستبدلون تربة أحد املنازل املنكوبة  شاحنات تنقل املواد اخلاصة باخلرسانة اجلديدة 

 محمد العازمي وأبناؤه في الشقة البديلة  محمد العازمي يتحدث إلى الزميل محمد الدشيش 

 توزيع الهدايا على ذوي االحتياجات اخلاصة 

 فقرة ترفيهية  جانب من احلفل هدية مبناسبة العيد 

 بعض ذوي االحتياجات اخلاصة خالل االحتفال 

 غرفة النوم.. ال تستوعب إال السرير فقط 

 غامن امليع

 الميع: المشكلة قديمة
  والحلول الترقيعية ال تنفع

 طالب الحكومة بقرار عاجل لبيوت األحمدي 

 احتفال خاص باليوم العالمي للمعاقين ٣ ديسمبر المقبل 
 عادل الشنان

  أقامت دور الرعاية االجتماعية والعمل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــــل مهرجانا ترفيهيا خاصا بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال 
التابعني لقســــم األمومة بالتعاون مع شركة املعوشرجي الغذائية متمثلة 
في مطاعم «ماكدونالد» حيث مت توزيع الهدايا وأقامت عددا من األنشــــطة 

الترفيهية.
  وقال موظف قطاع الرعاية االجتماعية هيثم جاسم ان هذا املهرجان مت 
تنظيمه بناء على طلــــب «ماكدونالد» وقد حرص القائمون على العمل في 
شــــركة املعوشرجي على عمل الديكورات الالزمة باحلفل بأنفسهم ووعدوا 
بأن يســــتمر هذا املهرجان ســــنويا خالل فترة األعياد، مؤكدا ان هذا احلفل 
جــــاء بعد عدة احتفاالت خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة واأليتام وكبار 
السن قامت بها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وجمعية الهالل األحمر 

الكويتي.
  وكشف جاسم عن التنسيق لعمل احتفال خاص باليوم العاملي للمعاقني 
بتاريخ ٣ ديســــمبر املقبل واحتفال في ٢٥ فبراير القادم مبناســــبة العيد 
الوطني جلميع فئات دور الرعاية االجتماعية الفتا الى ان مجموعة «معاكم» 
التطوعيــــة قامت بزيارة اجنحة االطفال في مستشــــفى الفروانية ومبارك 
وقامت بتوزيع الهدايا على جميع االطفال بالتعاون مع بنك برقان ووزارة 
الدفاع وشركة فانتازيا وورلد كما ستقوم املجموعة بعمل زيارات لعدد من 

املدارس احلكومية واخلاصة بالتنسيق مع مديري املدارس عن قريب. 

 خالل مهرجان خاص بالمعاقين واأليتام 


