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)أحمد علي( رواد ديوانية بن شبعان في منطقة الصباحية   

مخفر الصباحية ناصر الدوسري وعدد من رواد الديوانيةجمعية الصباحية التعاونية

رواد ديوانية بن شبعان لـ »األنباء«: ضرورة زيادة أعداد املراكز الصحية 
واملدارس وإيجاد حلول ملشكلة التلوث البيئي في الصباحية

عبداهلل صاهود

دعا رواد ديوانية محمد بن شبعان الهاجري 
مبنطقة الصباحي���ة الى »ضرورة التكاتف 
والترابط والتالحم بني أبناء املجتمع الكويتي 
خصوصا في هذه األيام في ظل ما تعيش���ه 
املنطقة من تطورات وتوترات على مختلف 
األصعدة«، مؤكدين ان »الوحدة الوطنية في 
الكويت صمام األمان، وأن حب الوطن ليس 
شعارات ترفع بل دفاع وتضحية«، الفتني الى 
أن »الكويت ال تعرف الفرق بني سّني وشيعي 

أو بني بدوي وحضري«.
في البداية، رحب صاحب الديوانية محمد 
بن شبعان الهاجري ب� »األنباء« وأشاد بدورها 
الوطني في شارع الصحافة، وحياديتها في 
طرح كل ما هو جديد على الس���احة احمللية 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وقال 
إن التواصل فيما بني أبناء الكويت من خالل 
الدواوين ه���و أمر أزلي من���ذ القدم تربينا 
وترعرعنا عليه كما عودتنا القيادة احلكيمة في 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
الفتا الى ان الكويت بفضل اهلل وبس���واعد 
أبنائها كانت ومازالت احلصن املنيع ضد أي 
كان يريد القضاء على هذه الوحدة التي أبهرت 
العالم في كل الظروف التي مرت بها س���يما 
أمام العدو الغاشم عام 1990 والذي لم يفرق 
عندما وجه أسلحته للكويتيني سواء كانوا 

بدوا أو حضرا أو شيعة أو سّنة.
وقال بن شبعان: لعل حادثة االنفجار اآلثم 
في مسجد اإلمام الصادق التي راح ضحيتها 
إخوانن���ا رجاال وأطفاال بعيدة كل البعد عن 
اإلنسانية والتي كانت تريد النيل من الكويت 
التي نعشقها جميعا أصدق دليل على ترابطنا 
وتالحمنا، الس���يما ان عزاء الكويت كان في 
مسجد واحد وبذلك عرف املتربصون بالكويت 

انها عصية عليهم.
وحول ما تعانيه منطقة الصباحية من 
أمور تستحق أن نسلط الضوء عليها قال بن 
شبعان إن منطقة الصباحية تعاني من قلة 
املداخل واملخارج للمنطقة، وذلك اثر وبشكل 
كبير من خ���الل االزدياد امل���فرط ف���ي عدد 
املركبات ي�����وما بعد يوم، كما أن�ها تعاني 
كثافة سكانية عالية، متمنيا ان يتم تشكيل 
فريق متخصص من األجهزة املختصة لدراسة 
البنية التحتية للمنطقة وماهية النواقص 
الت���ي حتتاجها من أم���ور صحية من خالل 
زيادة أعداد املراكز الصحية، وأمور تربوية من 
خالل زيادة املدارس احلكومية نظرا الرتفاع 

عدد السكان فيها.
وشدد بن شبعان على ضرورة اإلسراع في 
إيجاد حل ملشكلة التلوث البيئي في احملافظة 
والذي يصيب املنطقة ويس���بب األمراض، 
وذلك بسبب قرب املنشآت النفطية وحرق 
الغاز في املنطقة، وهو ما تسبب في انتشار 

األمراض خصوصا مرض الربو وزيادته في 
اآلونة األخيرة عند األطفال، مطالبا األجهزة 
املختصة مبراقبة املصانع ومصافي البترول 
وإلزامها بوضع الفالتر حتى ال يستنش���ق 
أهال���ي احملافظة تلك األدخنة والغازات ليال 

ونهارا.

نبذ الطائفية

من جهته، قال ناصر الدوسري إن الوحدة 
الوطنية هي الترابط بني الشعب وهي عنصر 
االستقرار للدولة وعلى كل مواطن أن يتحلى 
بالوطنية، مبينا انها تتجسد من خالل التكاتف 
ونبذ الطائفية والقبلية وتوحيد الصفوف.

ورأى الدوسري ان متاسك الشعب الكويتي 
بجميع مستوياته وطبقاته عند الشدائد وصد 
كل أشكال التفرقة والتخريب يعد مثاال يحتذى 
في املنطقة العربية الفتا الى أن الوحدة تأتي 
من خالل تخلي بع���ض األفراد عن املفاهيم 
 اخلاطئة التي ته���دم الوحدة وتفرق الرأي، 
مش���يرا إلى أنه عندما يسود حس الوطنية 
ويك���ون املب���دأ الوط���ن أوال تتحقق تلك 

الوحدة.

التصدي لمحاولة تفكيك المجتمع

بدوره، رأى منر بن شبعان وجود الكثير من 
امللفات السياسية واالجتماعية التي باتت تؤرق 
املجتمع بسبب إدمان بعض السياسيني على 

تخيل تصورات موهومة وتغليب مصاحلهم 
اخلاصة على حساب مصالح الشعب والوطن 

من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
ودعا أبناء الكويت الى التصدي لكل من 
يحاول العمل على تفكيك النسيج الوطني، 
وضرب الوح���دة الوطنية وأيضا من خالل 
اإلعالم املرئي واملس���موع ومواقع التواصل 
االجتماعي وعدم االجنراف وراء الشائعات 

التي نراها يوميا.
وشدد على ضرورة تالحمهم لوأد الفتنة 
واحملافظة على نسيجنا الكويتي، متسائال: 
»شهداء القرين من هم وما انتماءاتهم ومن 

أي أصول؟!«.
وفيما يخ���ص منطقة الصباحية قال إن 
الشباب لهم حق علينا من خالل توفير كل 
ما يحتاجونه من أمور متعلقة بهم، وأوجه 
حديثي للهيئة العامة للشباب والرياضة حيث 
تعاني منطقة الصباحية من قلة املالعب وال 
يوجد سوى ملعب واحد فقط ال يستوعب 
األعداد الكبيرة في املنطقة وال يشمل سوى 
كرة القدم، وال يوجد فيه أي نشاطات أخرى، 
مطالبا الهيئة ببناء مالعب أخرى تشمل جميع 
النشاطات الرياضية املختلفة وإقامة نشاطات 
رياضية متنوعة كإقامة الدورات الرياضية 
واملسابقات وإنشاء الصاالت املغلقة ليستهلك 
الشباب أوقات فراغهم بالرياضة وحمايتهم 

من االنحراف.

سعيد بن فرجراشد حمود راشد خالدأحمد بن شبعانمحمد بن شبعان منر بن شبعان

شددوا على ضرورة تكاتف املجتمع لوأد الفنت وطالبوا املسؤولني بسد احتياجات املنطقة

منر بن شبعان: بناء مالعب 
رياضية متنوعة لشبابنا لشغل 
أوقات فراغهم وحمايتهم من 

االنحراف

الدوسري: متاسكنا عند الشدائد 
وصّد جميع أشكال التفرقة 

والتخريب يعد مثااًل يحتذى
في املنطقة العربية

نطالب األجهزة املختصة 
مبراقبة املصانع ومصافي البترول 

وإلزامها بوضع فالتر


