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ضحية بيت العز

املالحظات واإلهمال واحلالة 
التعيسة صار لها سنني دون 
ان تتحرك مش���اعر املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ودون 
ان يفعلوا أي شيء، حتى اإلدارة 
العامة لإلطفاء أبدت مالحظاتها 
في أكثر من تقرير عن وجود 
خط���ورة من إغ���الق ممرات 
الطوارئ بالبناء املخالف الذي 
مينع ويعي���ق مرور أي فرقة 
طوارئ أو إطفاء حال نشوب 
حريق.. لكن ما في أذن تسمع 
وال ف���ي مس���ؤولني يقومون 
بواجبه���م، ليش ننتظر حتى 
تقع كارثة، تخيلوا لو ش���ب 
حريق في هذا املجمع املنكوب، 
ال ق���در اهلل، وراح���ت أرواح 
بسبب هاملخالفات وعدم ردعها 
وإزالتها من قبل املؤسس���ة، 
فمن سيتحمل املسؤولية؟ من 
خالف أم من سكت عنه وتركه؟ 
وقتها فقط سنبكي على تلك 

األرواح!
هذا املجمع وهو بهذه الصورة 

املؤك����د أنن����ي  ل����ن أتكلم 
عن مس����رحية فنانن����ا الكبير 
عبداحلسني عبدالرضا، ولكنه 
العنوان ال����ذي اخترته ملقالي 
عندما سالت دموعي وأنا واقفة 
أراقب ذلك املجمع السكني في 
ضاحية حتمل اس����ما من أغلى 
األسماء، وأنا دائما أزوره بني فترة 
وأخرى، وأحرص على زيارته 
في رمضان خاصة، زرته قبل 
يومني ولم أمتالك دموعي وأنا 
أشاهد حاله املنكوب وحال سكانه 
ايضا، م����ن العائالت الكويتية 
التي عشت وقضيت معهم أربع 
سنوات، كنا نحلم بأن يتحول 
الى مجمع راق متكامل س����واء 
على مستوى البناء أو الصيانة 
واخلدمات واألم����ن واحلدائق 
ولعب األطفال واحلضانات.. كان 
حلما.. لكنه اليوم فعال »ضحية 
بيت العز«.. ضحية املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وهي 
املسؤولة عن مجمع منكوب بكل 
ما تعنيه الكلمة.. عمارات شاخت 
وهرمت وتعديات صارخة، فال 
نظافة وال صيانة وال أمن أبدا، 
ال ضوابط حماية من احلرائق.. 
بناء مخالف ألبسط قواعد البناء 
واألمن واحلماية.. مخالفات بناء 
بالعلن، حت����ى ممرات احلريق 
والطوارئ أغلقت ببناء مخالف.. 
رأيت نفسي أمام مجمع سكني 
ال ميكن أتخيل ان����ه في بلدي 
الكويت وحتت رعاية مؤسسة 
حكومية أبس����ط ما أقوله بأنه 
في هذه احلالة ال يصلح آلدمية 
املواطن الكويتي وال يليق بدولتي 

احلبيبة.
الغريب واملؤلم ان مثل هذه 

بقلم: الشيخة بيبي يوسف الصباح

ممر يعج باملخالفات

تهالك برج الدرج بعد أن سقط طالؤه                                                                                                                                    )هاني الشمري(

بناء مخالف على السطح

إغالق أحد املمرات والبناء في الدور األرضي باستخدام الصفيحإغالق أحد املمرات وتهالك الطبقة االسمنتية املغطية للجدار 

بناء مخالف في الدور األرضي

مدخل يرثى له وبناء مخالف

املجمع يئن حتت وطأة املخالفات الكثيرة واملتنوعة

ال ميكن ان نقبل بأن يكون في 
دولتنا الكويت وال ميكن ان نقبل 
بأن يستحق أحد من املواطنني 
أن يس����كن في مثله، وأيضا ال 
ميكن ان تسكت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عن املخالفات 
فيه سواء كانت مخالفات بناء 
أو غيرها.. مل����اذا هذا اإلهمال 

وملصلحة من؟!
املؤلم ان أه����ل هذا املجمع 
وساكنيه تعبوا من الشكوى 
عند املس����ؤولني لكن ال حياة 
ملن تنادي، الكل مش����غول في 
خصوصيات����ه.. أين هم نواب 
الدائرة اخلامسة من وضع هذا 
املجمع؟ وملاذا ال يلتفتون اليه 
اال أيام االنتخابات فقط ؟ ملاذا 
ال تنادون بأن تتم معاملة هذا 
املجمع كمجمع الصوابر بالنسبة 

للتثمني؟
بصراح����ة ان كان أهل هذا 
املجمع والساكنون فيه تعبوا 
من ش����كواهم للمسؤولني فأنا 
مثلهم كثيرا ما تكلمت عنه وعن 
اإلهمال فيه، ولهذا انا ال أخاطب 
وزيرا وال مديرا وال مس����ؤوال 
لكنني أناشد ولي األمر بعطفه 
وحنانه وعدله أن يأمر هؤالء 
بالقي����ام بعملهم  املس����ؤولني 
الواجب جتاه هذا املجمع، وأطلب 
من اهلل عز وجل ان يرأف بحال 
هؤالء املواطنني وينقذهم من هذا 

الوضع الذي ال نرضاه لهم.
احلقيق����ة ان هذا املجمع 
س����بة في جبني املؤسسة، 
وعليها � أخالقيا قبل ان يكون 
� ان تقوم بواجبها  قانونيا 
جتاهه وجتاه سكانه ألنه فعال 

»ضحية بيت العز«.


