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)قاسم باشا( جانب من جولة محافظ األحمدي    .. ويستمع لشرح فني حول املناطق املنكوبةالشيخ د.ابراهيم الدعيج مستمعا ألحد املواطنني داخل منزله

محافظ األحمدي تفّقد المنطقة وأعلن وصول خبير جيولوجي أميركي 2 ديسمبر ومعدات وآليات حديثة ستبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز

فضلوا الخطر في منازلهم على الذهاب للمجهول والخروج إلى الشارع

الدعيج: ال مؤشر حتى اآلن على وجود مكامن غازية في باطن األحمدي
 عبدالهادي العجمي

أعلن محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج عن وص����ول خبير جيولوجي 
أميركي للكويت في الثاني من الش����هر 
املقبل وذلك من اجل التأكد واالطمئنان 
على سالمة األرض في منطقة األحمدي من 
خالل عمل مسح كامل جيولوجيا وغازيا 
ملنطقة األحمدي باستشارات فنية عالية، 
مشيرا الى ان سالمة أرواح املوطنني هي 
األمر الذي يهم القيادة السياسية، وذلك 
بتوجيهات س����امية من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف االحمد وسمو 

رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وكش����ف د.الدعيج خ����الل اجلولة 
التفقدية في منطق����ة األحمدي، والتي 
قام بها صباح امس لالطالع على مشكلة 
التسرب ومتابعة املنازل التي تعرضت 
للتس����رب والتحدث مع اهالي املنطقة 
ومالمس����ة همومه����م وأحزانه����م التي 
تعرضوا لها خالل الفترة السابقة، عن 
ان هناك عددا كبيرا من اآلليات واملكائن 
وصلت الى البالد قبل يومني وستعمل 
اليوم وغدا لس����حب كميات كبيرة من 
الغاز، كما ان القراءات القياسية لكثافة 
الغاز قد انخفضت الى مستوى منخفض 
جدا، مضيفا: الى هذه اللحظة ال يوجد 
مؤشر يؤكد وجود مكامن غازية في باطن 
األرض، وامنا هي جيوب بدأت من شمال 

األحمدي وه����ي اآلن موجودة في هذه 
املنطقة وقد بدأت باالنخفاض، مشيرا 
في الوقت نفسه الى انه خالل اليومني 

األخيرين انخفضت القراءات.
وتابع الدعيج: لق����د أكد العديد من 
املختصني في هذا اجلانب ان القراءات التي 
كانت تصل الى 100%، بحمد اهلل وبجهود 
العاملني في املوقع انخفضت الى %50، 
قائال نحن لسنا فنيني ولكن املؤشرات 
التي يؤكدها املختصون في شركة نفط 
الكويت وادارة املطافئ منخفضة حتى 
هذه اللحظة، مؤكدا ان اجلهات املعنية 
مبشكلة التسرب تعمل على قدم وساق 

من اجل حل هذه األزمة.
وح����ول م����ا اذا كان اخلطر يتعلق 
باجلان����ب اجليولوجي، اكد الدعيج ان 
األحمدي تقع على طبقة صلبة، واخلطر 
بعيد كثيرا ع����ن اجلانب اجليولوجي، 
مؤكدا ان الفحص جار في املنطقة ليال 
ونه����ارا، قائال: ال ميك����ن ان نتهاون او 
نغامر وجنازف بحياة املواطنني، او نركن 
ال����ى اي تقارير قبل اجراء الفحوصات 
والتحاليل الالزمة، فهذه هي سياس����ة 
الكويت ليس في يوم او يومني، وامنا 

هي منذ األزل.
هذا وقد قام فريق العمل في املوقع 
بعرض ع����دد من اخلرائط واملخططات 
التي رسمت حلل ازمة األحمدي وسحب 
الغاز املوجود في باطن األرض، وقد أبدى 

د.الدعيج ترحيب����ه باحللول واجلهود 
املبذولة حلل املشكلة.

من جانبه قال مدير عام مديرية امن 
محافظة األحمدي اللواء عبدالفتاح العلي 
ان ما أفاد به احد املواطنني الذي ظهر على 
وسائل اإلعالم واشار فيه الى تعرضه 
الى حريق في منزله، وان اجلهات املعنية 
كانت مقصرة في اخذ القراءات في منزله 
ما أدى الى تشبع منزله بالغاز واندالع 
حريق كبير فيه، غي����ر صحيح، وهذا 
املواط����ن ادعى باطال حي����ث ان منزله 
احترق في شهر يوليو املاضي بسبب 
قيام املواطن بتوصيل اسالك كهربائية 
اضافية على قوة األحمال الكهربائية في 
منزله هذا باإلضافة الى إنشائه صالة 
صغيرة في موقع احل����وش الذي تقع 
حتته شبكة مياه املجاري، ما ادى الى 

حدوث الكارثة في منزله.
ولفت العلي الى انه والقوات العاملة 
معه توجهوا الى موقع املنزل احملترق 
واتخذوا كل االجراءات الالزمة لهذا املنزل، 
نافي����ا ادعاء هذا املواطن بانه دخل الى 
منزله وقام بإشعال سيجارة ثم اندلعت 
النار بشكل مفاجئ، متمنيا ان تكون هناك 
مقابلة بيننا وبينه لعرض ما لديه من 
بيانات ومعلومات حول حريق منزله. 
وأك����د ان جميع اجلهات العاملة في 
املنطقة تعمل بكل إخالص وتفان حلل 
هذه األزمة، مشيرا الى جميع االجراءات، 

مبديا اس����تياءه الش����ديد من تخويف 
املواطنني بعضه����م البعض وتهويلهم 
للمش����كلة بأن االحم����دي باتت منطقة 
منكوبة، مبينا اننا نقوم بإخالء جميع 
البيوت التي توجد فيها قراءات عالية 
من نسبة الغاز، وذلك حفاظا على صحة 

وسالمة أهالي املنطقة.
الطبي والتمريضي  وحول اجلانب 
أكد العلي ان مستشفى األحمدي يستقبل 
جميع املواطن����ني الذين يحتاجون الى 
العناية الصحية، مبينا ان هناك فريقا 
متكامال من الطوارئ الطبية واإلسعاف 
واملطافئ والدفاع املدني يعمل ليل نهار 
خلدمة اهالي األحمدي، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان القراءات التي جترى على املنازل 
تكون مرتني في الي����وم ووفق جداول 
واحصائيات دقيقة وواضحة، و90% من 
املواطنني يقفون معانا في هذه اجلهود.
وشدد على ان اجلهات املعنية مستعدة 
في اي وقت إلجراء الالزم وإخالء املنازل 
التي توجد فيها نسبة عالية من الغاز 
وتعويض أصحابها سواء بشقق مفروشة 
جاهزة او بدل لإليجار يكفل لهم حياة 

كرمية.
ونفى العلي وجود اي خرق في الطبقة 
الصخرية في منطقة االحمدي، حسب 
معلومات مؤك����دة من اجلهات املعنية، 
مشيرا الى ان الس����بب في احداث هذه 
الفجوات هو عوام����ل الضغط اجلوي 

بالدرجة االولى وم����ن املواطنني الذين 
يقومون ببناء بيوتهم.

وتابع: مت متشيط املنطقة بالكامل، 
ولكن هناك بعض املنازل تنخفض فيها 
القراءات ثم تعود وترتفع، وهو االمر 
الذي يجعلن����ا نكثف القراءات في هذه 
املنازل، مؤكدا ان جميع اجراءات األمن 
والسالمة قد اتخذت في املنطقة، مبينا 
ان عامل الوقت يلعب دورا في اجراءات 

العمل. 
وأكد العلي انه منذ هذا اليوم يقوم 
الفريق املكلف بالعمل بإخالء اي منزل 
يثب����ت املختصون ان فيه نس����بة غاز 
مرتفعة، الفتا الى ان عدد األس����ر التي 
أخلت منازلها بلغ 95 اسرة، بينما بلغ 
عدد األسر الرافضة للخروج من منازلها 

ألسباب مادية 20 اسرة.
من جانبه طمأن مدي����ر عام اطفاء 
األحمدي العقي����د جمال البليهيس الى 
ان املختصني يقومون بسحب الغاز من 
املنازل وذلك عن طريق 3 مكائن سحب، 
وان املنطقة في الوقت احلالي عبرت الى 
بر األمان عما كانت عليه في الس����ابق، 

واملؤشرات في انخفاض مستمر.
ولفت الى ان هناك الكثير من االجهزة 
واملعدات التي يعمل بها الفريق لقياس 
درجات الغاز ومدى انخفاضها وارتفاعها، 
متمني����ا ان يتم االنتهاء من هذه األزمة 

في األسابيع القليلة املقبلة. 

الرافضون إلخالء منازلهم لـ »األنباء«: لن نخرج ولو بلغ التسرب %150

محمد الدشيش
اتفق ع����دد كبير من س����كان املنطقة 
املنكوبة في االحمدي على عدم اخلروج 
من منازلهم رغم القياسات االخيرة للغاز 
التي اثبتت ان نسبة الغاز مرتفعة حتى 
ان بعض املنازل وصلت النسبة بها الى 

.%100
وشدد الس����كان على الرفض احلاسم 
للخروج االجباري الذي تطالب به اللجنة 
املختصة باملعاجلة، مفضلني اخلطر في 
منازلهم على الذهاب الى املجهول واخلروج 
الى الش����ارع، وقالوا ان الشقق التي مت 
تخصيصها ال تصلح لس����كن العائالت، 
اما البدل املادي البالغ 500 دينار فنحن 
نسمع به وال نراه على ارض الواقع، وهو 
مبلغ غير كاف السكان هذه العوائل التي 
تتكون اغلبها من 15 شخصا غير اخلدم 

والسائقني.
»األنباء« التقت عبداهلل الهاجري احد 
الرافضني للخروج م����ن منازلهم، وقال: 
اخلطر يحاصرني من االجتاهني، من اليمني 
منزل محترق ومصاب به طفل قبل ايام 

ومن اليسار منزل مت اخالؤه، وذلك الرتفاع 
نسبة التسرب الغازي فيه، وانا في منزلي 
ولن اخرج منه اال في حال مت تخصيص 
منزل لي والسرتي يكفينا، واضاف: هذا 
املنزل اسكن فيه منذ العام 1978 انا واسرتي 
الصغيرة، واآلن اصبحنا اسرة كبيرة بعد 
مرور 30 عاما على السكن في هذا املنزل، 
واذا كان 20 او 30 منزال مت اخالؤها فهناك 
80 من����زال يرفض اصحابها االخالء بهذه 
الطريقة، وانا واحد منهم، اما اآلن وبعد 
دخول اآلليات واحلفريات فأصبحنا بال 
شوارع وال مواقف سيارات امام منازلنا 
مما اضطرنا اليقافها في الساحات الترابية 
البعيدة مما يعرضها للسرقة او االتالف 
من ضعاف النفوس، وجميع االهالي قاموا 
بشراء كمامات الستعمالها عند اخلروج 

من منازلهم.

حقل تجارب

في االجتاه ذاته، التقينا محمد العتيبي 
وهو رجل كبير في الس���ن، فقال: افنيت 
عمري وانا اسكن االحمدي ولم اسمع في 

يوم عن تس���رب غاز او تلوث اجلو وفي 
الس���ابق عند حدوث اي مشكلة نعرفها 
بسهولة ويتم حلها فورا، اما اآلن فال نعرف 
املشكلة وال نعرف حلها، واملنطقة اصبحت 
حقل جتارب بوجود اكثر من عشرين شركة 
مبعداتها وعمالتها وال يستطيعون معرفة 
السبب، فأين اذهب؟ الى الشقق املفروشة 
وهي 3×3 امتار وال تصلح لسكن اخلدم، 
واذا حصلت سكنا فأغلب عمارات السكن 
يقطنها العزاب والوافدون واسرتي تتكون 
من 15 شخصا فأي شقة تكفينا؟ ويقولون 
لنا اخرجوا وقد اتاني املسؤولون وقالوا 
لي ان نسبة التسرب في منزلي بسيطة 
وال داعي للقلق، وبعد 8 ساعات عادوا من 
جديد وقالوا ان التسرب وصل الى %100، 
وانا اقول لهم لن اخرج من بيتي واحلياة 

واملمات بيد رب العاملني.
والتقينا ايضا ناصر فالح الذي قال: 
املنطقة اصبحت منطقة اشباح وذلك بسبب 
القيل والقال في كل يوم جتد شيئا جديدا 
في وسائل االعالم، ونحن نعاني وال نرى 
اي شيء من احللول التي يتم تناولها عبر 

وسائل االعالم من قبل املسؤولني، وانا لن 
اخرج من بيتي ولو وصل التسرب الى 
150%، هل تريدون ان اسكن في مخيم او 
تريدون تشتيت اسرتي في عدة شقق؟ 
واقول بكل وضوح للحكومة: لن اخرج اال 
بعد توفير مسكن يكفي لي والسرتي.ام 
عبداهلل استقبلتنا عند باب منزلها، فقالت: 
انا تركت املنزل وذهبت للسكن مع عائلتي 
في منطقة جنوب السرة قبل ان يقوموا 
بتوفير الش����قق املفروشة البديلة وقبل 
تخصيص ال� 500 دينار من قبل مجلس 
الوزراء، وقد جاءني ولدي الذي يس����كن 
في منطقة جنوب السرة واصطحبني منذ 
ثالثة اشهر، وانا اآلن افتقد منزلي وافتقد 
جيراني الذين اسكن معهم منذ 30 عاما، 
واش����اهد املنطقة وكأنها قد اصابها غزو 
وتخريب متعم����د من احلفريات واعمال 
االصالح����ات غير املبالية مبا س����تؤول 
اليه احلال بعد رحيله����م وانتهائهم من 
الصيانة، وامتن����ى ان نعود الى منازلنا 
التي ال نستطيع احلياة بعيدا عنها فقد 

عبداهلل الهاجري متحدثا للزميل محمد الدشيشتعودنا على جوها.

القياسات مطمئنة    )محمد ماهر( مشروع جديد أجهزة قياسات جديدة للغاز عمال وحفريات في شوارع املنطقة وأمام املنازل 

الهاجـري: أصبحنـا بال شـوارع  واشـترينا 
الكمامـات السـتعمالها عند خروجنا مـن منازلنا

»حقـل  كــ  معنـا  يتعاملـون  العتيبـي: 
تجارب« والشـقق البديلة ال تصلح لسـكن الخدم

فالح: األحمـدي باتت منطقة أشـباح ولن 
أخـرج إال بعد توفير مسـكن يكفي لي وألسـرتي

أم عبداهلل: أسـكن مع عائلتي منذ 3 أشهر 
وأتمنى العودة لمنزلي الذي أسـكنه منذ 30 عامًا

المنصوري: ال قراءات لنسب الغاز
 حول المدارس وحسينية المنطقة

اعلن مدير عام االدارة العامة 
لالطفاء اللواء جاسم املنصوري ان 
خبيرا اميركيا سيصل الى البالد 
في ديسمبر املقبل لالطالع على 
وضع الغاز في القطعة 1 مبنطقة 

االحمدي.
وقال اللواء املنصوري لـ »كونا« 
ــتعانة باخلبير االميركي  ان االس
تهدف الى االستفادة من خبراته 
في هذا املجال. واكد مجددا على 
املتابعة والرصد املستمرين لقراءات 
ــب الغاز يوميا، وعلى حرص  نس
ــى توفير  ــؤولة عل اجلهات املس

السالمة للجميع.
وذكر انه مت اجراء مسح على مدارس منطقة االحمدي وعلى حسينية 
في املنطقة تعرضت النفجار العام املاضي مبينا عدم وجود اية قراءات 

لنسب الغاز حول املدارس واحلسينية.
ــينية  ــود اية عالقة النفجار احلس ــي هذا الصدد عدم وج واكد ف
مبوضوع الغاز احلالي نهائيا، واعاد اللواء املنصوري التذكير بضرورة 
ــتقاء املعلومات بخصوص موضوع تسرب الغاز في االحمدي من  اس
مصادرها الرسمية وعدم االلتفات الى الشائعات حيث تقدم املعلومات 

املستجدة بشأنه اوال بأول.

اللواء جاسم املنصوري


