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 ورش عمل متواصلة  اصالحات مستمرة للتغلب على مشكلة معقدة 

قرارات ســــريعة بشان تلك األزمة واال تقف 
وقفة املتفــــرج خصوصا أن القضية تتعلق 
بصحة املواطنني وســــالمتهم وهي املكفولة 

دستوريا وقانونيا.

  صرخات

  ومن جانبه دعا النائب سعد زنيفر احلكومة 
إلى االستجابة لصرخات النواب واملواطنني 
واالســــراع في انهاء معاناة اهالي األحمدي 
الذين تشبعوا من االستنشاقات الغازية التي 
مألت صدورهم وتســــببت لهم في أمراض 
خطيرة منذ مت اكتشــــاف الغاز حتت منازل 

املواطنني.
  وقال زنيفر لـ «األنباء «ان املوضوع ليس 
باألمر الهني وعلى احلكومــــة ان تعيه ألنه 
موضوع يتعلق بصحة وســــالمة املواطنني 
وهــــذا امر ال يختلف عليه اثنان باســــتثناء 
احلكومة التي مازالت تختلف فيه وتشــــكل 
جلانا واجتماعات للتباحث والتشاور، مشيرا 
إلى أن املوضوع ال يحتاج إلى تعقيدات وإمنا 
يحتاج لقرارات شــــجاعة تصب في صالح 

صحة وسالمة املواطنني.
  وأضاف أنه منذ اكتشاف الغاز في املنطقة 
لم يظهر لنا مسؤول يبني مدى اخلطورة على 
املواطنــــني القاطنني في املنطقة ولم يوضح 
كيفية تســــرب الغاز وال الطرق العالجية، 
متسائال: أين اخلبير الذي وعدوا به وقالوا 
خالل اسبوعني سيكون هناك تقرير؟ مؤكدا 
ان هذا املوضوع ومنذ اجتماع مجلس الوزراء 
منذ أكثر من شهرين لم يصدر بيان واحد ال 
من اخلبير وال من احلكومة يتحدث فيه عن 
ازمة االحمدي اخلانقة التي تســــببت بأذى 
كبير ألهالي املنطقــــة، متخوفا من أن ميتد 
هذا الغاز لقطــــع اخرى في املنطقة ومن ثم 
يتسلل ملناطق اخرى نتيجة اإلهمال احلكومي 

والروتني العقيم الذي تعمل به احلكومة.
  وطالــــب احلكومة بأن تكــــون جادة في 
معاجلة القضية وبشكل سريع ملا فيه خير 
املواطنني وصحتهم وسالمتهم من تلك الغازات 

السامة التي انتشرت حتت منازلهم.

  التهاون

  من جهته طالب النائب غامن امليع احلكومة 
باالسراع في معاجلة مشكلة تسرب الغاز في 
االحمدي وعدم التهاون واملماطلة في هذا امللف 
وكشف احلقيقة للمواطنني عن كيفية وصول 
الغاز ملنازلهم ومدى خطورته على االهالي. 
وقــــال لـ «األنباء» ان الوضع ال يحمد عقباه 
في االحمدي والغاز متشبع في األرض ولم 
تؤد األعمال التي تقوم بها الشركات واجلهات 
املسؤولة إلى أي نتيجة لعدم اصدراها بيانات 
تؤكد فيه سالمة موقفها والطرق العالجية 
الفعالة مع تلك األزمة التي تسببت في أذى 

الكثير من أهالي املنطقة.
  وأشار امليع إلى أن هناك مطالبات بتثمني 
املنطقة إذا لم تعالج احلكومة تسرب الغاز، 
متسائال ملاذا لم تقم احلكومة حتى اآلن مبا 
هو مطلوب منها مبعاجلة تلك الغازات؟ وهل 
ما تقوم به الشــــركات املعاجلة من حفريات 
فقط هو العالج بنظر احلكومة أو املسؤولني 

املعنيني عن األمر؟
  ودعا امليع احلكومة لزيارة املنطقة مرة 
اخرى للوقوف على آخر التطورات وإلعطاء 
اهمية للموضوع حتى يســــتهم الشــــركات 
املعاجلة، مشيرا إلى انها تراخت بعض الشيء 
فمــــن املمكن أن يطول املوضــــوع ألكثر من 
سنوات لو اســــتمرت اجلهات املسؤولة في 

املعاجلة احلالية للموضوع. 

املستغرق ملعاجلة تلك القضية التي تسببت 
بضرر كبير ألهالي املنطقة، مســــتغربا من 
احلكومة التي فقط جتتمع وتوصي وال تطبق 

ما تقول وتأمر به.
  وطالب احلويلة بتعويض مالي كبير ألهالي 
األحمدي على ما حلق بهم من ضرر ســــواء 
كانت منازلهم او حاالتهم النفسية أو ما أصاب 
البعض من امراض الربو وغيرها من االمراض 
املصاحبة نتيجة التسرب واستنشاقهم للغاز 
على مدى األشــــهر الســــابقة ومنذ اكتشاف 
املشــــكلة مازال اهالي األحمدي يستنشقون 
الغاز مع كل صباح، داعيا احلكومة إلى اتخاذ 

وإنسانيا من الدرجة األولى.

  حجم المشكلة

  من جهته طالب النائب د.محمد احلويلة 
باالسراع في معاجلة الغاز في منطقة االحمدي 
واصدار بيان يوضح فيه مدى حجم املشكلة 
التي وقعت ومن املتسبب بها وما العالجات 
التي ســــتقوم بها الشركات املتخصصة في 
معاجلة التسرب. وقال لـ «األنباء» ان احلكومة 
قامت بسلسلة اجتماعات بخصوص األحمدي 
وإلى اآلن لم توضح للمواطن ما هي املشكلة 
وما مدى تأثيرها على الســــكان وكم الوقت 

املسؤولية الكاملة نتيجة االهمال الذي تسبب 
في احلاق الضــــرر باملواطنني القاطنني في 
منطقة االحــــمدي تلك املنطقة اجلميلة التي 
أصبحت لألســــف منــــطقة مروعة بسبب 
تواجــــد العمالة ومعداتهــــم واحلـــــفريات 
التــــــــي يقومون بها داخــــل املنازل وكأنها 

منطقة موبوءة.
  وطالب احلكومة بإيضاح االمر وبشــــكل 
التسرب واحللول  سريع ومعرفة اســــباب 
املنتظرة والتي ستعمل عليها احلكومة إلنهاء 
معاناة اهالي األحمدي، محذرا من املماطلة في 
هذا امللف كونه ملفا يتعلق بصحة املواطنني 

احلكومة ال تعمل جادة في ملف األحمدي وما 
حدث في االحمدي من تسرب للغاز وحتت 
املنــــازل وهجرة االهالي مــــن املنطقة أمر ال 
يطاق وال يجب الســــكوت عنه دون وجود 
حلول حكومية تصب في مصلحة املواطنني 

وتوفر املسكن املالئم لهم.
  وقال حماد لـ «األنباء»: مضى عليها وقت 
طويل ولم يتوصلوا حللول حتى اآلن بل لم 
يعرفــــوا من أين أتى الغاز ملنازل املواطنني، 
مســــتغربا من أن تكون الشركات املتواجدة 
في املنطقة عاجزة عن معرفة تسرب الغاز 
ومعاجلته، مشــــيرا إلى أن احلكومة تتحمل 

 قال النائب خالد العدوة إن ما يحدث في 
األحمدي أمر ال يطاق بعد أن تعمدت احلكومة 
اإلهمال وبشكل كبير دون مراعاة للمواطنني 
القاطنني في املنطقة، مشيرا إلى أن الوضع 
في غاية اخلطورة خصوصا بعد التســــرب 
الكبير لكميــــات الغاز التي حتى اللحظة لم 

يعرف سبب مصدرها.
  وأكد لـ «األنباء» أن احلكومة وعدت بكثير 
من اإلصالحات في منطقة األحمدي وباألخص 
في تسرب الغاز وتعويض األهالي، مشيرا إلى 
أن هذا األمر لم يترجم إلى أفعال حتى وقتنا 
احلالي الذي مازال يعاني منه أهالي املنطقة 
بعد التواجد الكبير للعمالة التي فقط حتفر 
دون وجود معاجلة حقيقية إليقاف تسرب 

الغاز في منازل املواطنني.
الــــعدوة سمــــو رئيس    ونــــاشــــــــد 
مجلــــس الـــوزراء باإلســــراع في معاجلة 
الوضع وإصدار القرارات السريعة التي تصب 
في مصلحــــة أهالي األحمدي دون نســــيان 
قضيتهم التي لألســــف أهملتهــــا احلكومة، 
مؤكدا أننا في مجلس األمة سنطلب جلسة 
خاصة ونشرع من خاللها القوانني فيما لو 

تأخرت احلكومة.
  وأضاف ان احلكومــــة تفتقد للمبادرات 
وعليها أن تبادر الى االهتمام ببعض القضايا 
التي تأتي على رأســــها ســــالمة املواطنني، 
متســــائال: هل يوجد اخطر من غاز يتسرب 
على مواطنني في منازلهم؟ مطالبا احلكومة 
ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
زيارة املنطقة مرة أخرى بعد عمليات احلفر 
كي يــــرون مدى معاناة املواطنني والقاطنني 

في املنطقة.

  اهمال كبير

  من جانبه، أكد النائب دليهي الهاجري أن 
احلكومة لم تعالج حادثة األحمدي بشــــكل 
صحيــــح وما يحدث فــــي املنطقة هو إهمال 
مبا تعنيه الكلمة، مشــــيرا إلى أن املواطنني 
بدأوا يهجرون املنطقــــة التي كانت في يوم 
من األيام عروس الكويت والكل يريد متلك 

منزل بها .
بـــــأن  الــــوزراء    وطــــالب مجــــلــــس 
يسارع في انهاء تلك املعاناة وان يعلن بشكل 
حقيقي ما هي األسباب التي أدت إلى تسرب 
الغاز ومــــدى معاجلتها واملدة الزمنية التي 
حتتاجها الشركات العاملة لتنظيف املنطقة 
من الغاز كي نستطيع أن نتعاون اما ملعاجلة 
املنطقة أو تثمينها أو توفير ســــكن ألهالي 
املنطقة مبناطق قريبة من منطقة األحمدي 
كونهم عاشوا في تلك املنطقة ألكثر من ٣٠ 

عاما.
  وأشار الهاجري في تصريح لـ «األنباء» 
إلــــى أن هناك منازل دمــــرت بالكامل وتلف 
أثاثها وخسر ســــاكنوها آالف الدنانير فمن 
سيعوضهم؟ وال نريد فقط كالما من احلكومة 
إمنا نريــــد أفعاال ال أقواال كــــي ترجع الثقة 
للمواطن مبدى جدية احلكومة في معاجلة 
التي وقعت  الكــــوارث  األزمات خصوصــــا 
باألحمدي وجعلت املواطنني يهجرون املنطقة 
وتقوم الشــــركات بوضع أسالك على بعض 
املنازل والشــــوارع ملنع الدخول لها لكثرة 
الغازات واحلفريات بها، مستغربا ان يحدث 
كل هــــذا واحلكومة مازالــــت تتفرج على ما 
يحدث للمواطن، متسائال: هل احلكومة تعتبر 

األحمدي خارج الكويت؟!

  أمر اليطاق

  من جهته اكد النائب ســــعدون حماد أن 

 حفر داخل منازل االحمدي  هكذا تبدو شوارع االحمدي 

 زنيفر: أهالي األحمدي تشبعوا من الغازات 
والحكومـة لم تعالـج الوضع بشـكل صحيح 
وعليها اتخاذ القرارات الجريئة لمعالجة األزمة

 العـدوة: الحكومـة تفتقـد المبادرات 
وعليها أن تبادر إلـى االهتمام ببعض القضايا 
التي تأتي على رأسها صحة وسالمة المواطنين

 الحويلة: نطالب بتعويض مالي كبير ألهالي 
األحمدي لما لحق بهم وبممتلكاتهم من أضرار 
وعلى الحكومة اإلسـراع في معالجـة القضية

 حماد: على الحكومـة أن تكون جادة في 
معالجة ملف األحمدي وأال تماطل على حساب 
المواطنين وأن تفصح عما يحدث في المنطقة

 ماضي الهاجري
  عروس الكويـت ذات الطابع االجنليزي والتصميم القـدمي، صاحبة الزراعة القدمية والتي ميتد عمر أشـجارها منذ بداية 
األربعينيات حينما كان يسـكنها اإلجنليز أثناء بحثهم عن النفط، مدينة األحمدي، تلك املدينة اجلاذبة للعني، أصبح يغادرها 
أهلهـا وأصبحت فيها منازل مهجورة بالكامل ال حماية لها، بل إنها مشـرعة أبوابها دون وجود من يحرس تلك املنازل التي مت 
إخراج أهلها منها بسـبب تسـرب الغاز خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم، ومن يزر األحمـدي اآلن يتذكر أيام االحتالل العراقي 
الغاشم على الكويت حينما كانت معظم الشوارع خاوية واملنازل مهجورة وال يوجد إال القليل من قاطنيها. اليوم وبعد الترسب 
الكبير للغاز في منطقة األحمدي السـكنية وبالتحديد قطعة (١) وبعد زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للمنطقة وبعد اجتماع 
مجلس الوزراء واتخاذ قرارات بشـأن تلك احلادثة، ومنها على سـبيل املثال بدل اإليجار لألهالي الفارين من منازلهم خشية 
وقوع انفجارات في املنطقة، لم تطبق، بل على العكس زادت معاناة املواطنني إذ حتمل بعضهم تكاليف اإليجار اجلديد رغم 
أن الدسـتور واضح بهذا اخلصوص في املادة ١٨ التي تؤكد بأال ينزع أحد عن ملكه إال بسـبب املنفعة العامة وبشرط تعويضه 
عنهـا تعويضا عادال، وأيضا املادة ٢٥ التي تؤكد أن الدولة تكفل األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة وأن تقوم بتعويض 

املصابني بأضرار، فأين أعضاء السلطتني من هذا؟
  «األنباء» جالت وسـط املنطقة املهجورة التي غزاها عمال الشـركات وأصبحت احلفريات فـي كل مكان وأصبحت منازل 
املواطنني مشرعة األبواب محفورة في كل مكان وكأنها تتم فيها أعمال تنقيب عن النفط أو الغاز، واألدهى من ذلك أنه مع تلك 
احلفريات يتم اكتشـاف كميات كبيرة من الغاز وأصبحت املنطقة محاطة بأسالك مينع االقتراب منها. يذكر أن احلكومة في 
اجتماعها بشأن األحمدي طلبت فريقا دوليا ملعرفة ماذا يجري في األحمدي وحتى اللحظة ومنذ اكثر من شهرين لم يصدر بيان 
واحد من قبل احلكومة وال شركة النفط يتحدث عن مدى اخلطورة على السكان في املنطقة وال حتى بيان ايضاح متى ستنتهي 
أعمال التنقيب عن الغاز التي تسـببت بكارثة حقيقية لسـكان املنطقة التي هجروها ولم يأتوا لها إال ألخذ باقي املسـتلزمات 
الضرورية من منازلهم التي يرونها وتتحسـر قلوبهم على ما يحدث بها من دمار فاحلفريات داخل غرفهم وصاالت منازلهم مما 

تسبب بدمار املنازل واألثاث الذي ذهب وتكسر نظرا لقيام الشركات بأعمال حفريات كبيرة جدا داخل املنازل.

 أصحاب المنازل في األحمدي انتقدوا الحكومة والنواب إلهمال قضيتهم 
  وعدم اإلفصاح الحكومي عن مدى خطورة الغاز والطرق العالجية والمدة الزمنية

ووعود  قاطنيها  ويطرد  يالحقها  الغاز   تسّرب 
الوقت ضياع  ينتقدون  ونوابها  تبخرت  الحكومة 

ــروس  مهجـورة   ع
الكويـت 

 نشأة األحمدي
 تنتسب مدينة االحمدي الى مؤسسها املغفور له 
الشيخ احمد اجلابر املبارك الصباح، وقد ارتبط ظهور 
هذه املدينة باكتشاف النفط في حقل برقان الكبير 
الذي ميتـــد جنوب الكويت من املقوع حتى جنوب 
وارة، وليس هناك سنة محددة لنشأة املدينة لكنها 
بدأت في الظهور كموقع سكني بني عامي ١٩٤٦ و١٩٤٩ 
اي منذ تصدير اول شـــحنة كويتية من النفط في 

يونيو ١٩٤٦، في ذلك اليوم لم تكن مدينة االحمدي 
اال على ورق املخططات وقد كانت تالال مقفرة ليس 
فيها من املعالم اال خزانات وبضع خيام، وهي املساكن 
األولى لعمال شـــركة نفط الكويت احملدودة، وبعد 
الزيادة الهائلة في عدد عمال الشـــركة كان البد من 
إنشاء مساكن ثابتة بدال من اخليام والبيوت املتحركة 

وهكذا بدأت مدينة األحمدي بالظهور. 


