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الديوانية في الكويت منتدى سياسي وثقافي 
واجتماعي، وملتقى دوري ملناقشة أهم قضايا الساعة 

وفيها يصنع جزء من تاريخ الكويت على جميع 
االصعدة.

»األنباء« ومن منطلق حرصها على نقل نبض 
الشارع وآراء الشعب في القضايا التي تشغل 

املواطنني تخصص صفحة أسبوعية تصدر كل أحد 
لزيارة إحدى دواوين الكويت ورصد هموم وشجون 

روادها، وصوال الى نقل أمني لهذه الهموم.

رواد ديوانية سعود العمير لـ »األنباء«: نطالب »الشؤون« 
بتسليم جمعية أبوحليفة ألهالي المنطقة وإجراء انتخابات جديدة

حسين البريكان
طالب عدد من أهالي منطقة أبوحليفة وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي بعدم التجديد ملجلس إدارة جمعية 
أبوحليفة الذي ينتهي في 25 اجلاري وإجراء انتخابات 
جمعية عمومية جديدة، مؤكدين ان املناشدات باستقالل 
جمعية أبوحليفة عن الفنطاس بدأت منذ وقت طويل.

وأوضحوا لـ »األنباء« أن »الشؤون« عند تسلمها السوق 
املركزي لم تراجع املخطط الذي فيه العديد من األخطاء 
التي تعوق تسلمه. كما أبدوا تذمرهم من األنقاض والنفايات 
التي حتيط مببنـى اجلمعية وتخزين مخفر الشـرطة 
للسـيارات املتهالكة في مواقف اجلمعية، مما سبب 
ازدحاما وتشويها للمنظر. وأكدوا ان مجلس اإلدارة غير 
متعاون ولم يناقش األهالي فيما يخص اجلمعية وهناك 

العديد من التجاوزات، وفيما يلي التفاصيل:

ف����ي البداية قال صاح����ب الديوانية س����عود العمير ان جمعية 
أبوحليفة مسلمة من قبل وزارة الشؤون وان أعضاء مجلس اإلدارة 

ال نراهم وال يأتونها اال مرة واحدة كل اسبوعني.
وتابع: منطقة أبوحليفة ليس لديها اال فرع واحد مساحته 400 

متر وفيه 54 موظفا فهل هذا يعقل؟ فأين الرقابة؟
وأضاف: تنتهي فترة تسليم اجلمعية ل� »الشؤون« 25 اجلاري 
مطالبني الوزارة بعدم التجديد ملجلس اإلدارة وإجراء انتخابات جديدة، 
فاجلمعية جديدة وبها العديد من التعديات اإلدارية، فهناك مدير مالي 
من املفترض ان تكون اقامته على اجلمعية. فنحن ال نس����تطيع ان 
نحاسبه ألن اقامته ليست علينا وفي أي وقت يستطيع ان يترك هذا 
العمل وهذا مدير مالي يعني يجب ان يكون مؤمتنا على اجلمعية، 
وكذلك هناك مسؤول يعمل في جمعية أخرى، وعلى اقامتها ويعمل 
عندنا ايضا وال يأتي الى اجلمعية اال بني فترة وأخرى. واملوظفون 
في اجلمعية 89 موظفا 30 منهم في السوق املركزي والفرع الوحيد 
في املنطقة مساحته 400 متر يستوعب 54 موظفا، ورئيس مجلس 
االدارة لم يزر اجلمعية منذ أكثر من 10 أيام، كما نطالب مرة أخرى 

وزارة الشؤون بعدم التجديد ملجلس اإلدارة.

أقدم المناطق

وقال خالد الرمضان ان منطقة ابوحليفة تعتبر من أقدم املناطق 
املوجودة، ومن سنة 1965 ونحن نطالب بإنشاء جمعية واآلن تأسست 
اجلمعية وأصبح لها سنتان والشؤون متحكمة في اجلمعية فنحن 
س����كان املنطقة األولى بتسلمها ونعرف ما الذي حتتاجه اجلمعية 
ونواقصها من اخلدم����ات، فالغريب العجيب انه حتى ال يوجد في 
املنطقة اي فرع للبنوك، فنضطر للذهاب الى البنك املجاور لسوق 
كويت ماجيك وأغلب الوقت كعادته يكون مزدحما او نذهب للمناطق 
املجاورة، فإلى متى واجلمعية في يد الشؤون؟ نحن استقللنا عن 
جمعية الفنطاس لكي نتس����لمها نحن اهل املنطقة وليس الشؤون 
وإال ال نعتبر هذا اس����تقاللية لو رجعنا الى وضعنا األس����بق، فال 

جند فرقا.
وبدوره، أوضح بدر الفهيدان ان جمعية ابوحليفة لم تأت بهذه 
السهولة بل أتت بعد جهد جهيد ومطالبات وأعباء وتعب شديد وبعد 
املوافقة تسلمتها الشؤون اكثر من سنتني، فاخلدمات األساسية لم 
توضع في اجلمعية مثل الطباعة، القرطاسية، فرع الغاز، الصيدلية، 
البنك، فاملنطقة كبيرة وبها الكثير من العمارات االستثمارية وعدد 
س����كانها مهول، فاخلدمات املطلوبة من اهل املنطقة كثيرة ويجب 
تس����ليم اجلمعية لهم والعمل بها فأهل مكة أدرى بشعابها، وهناك 
أخطاء عديدة في اجلمعية مثل املصاعد والسلم الكهربائي ال يوجد 

بها، فكبار السن ال يستطيعون الصعود.
اما عيد البراك فقد أبدى استياءه من سوء إدارة اجلمعية واإلهمال، 
مشيرا الى عدم اهتمام اجلمعية وإهدار دور املعاق، فالوزارة تسلمتها 
اكثر من 18 شهرا ولم تتخذ قرارا ونحن ال نريد املماطلة، كما نشكر 
الوزير األسبق بدر الدويلة الذي قام بإشهار اجلمعية وقام بتعيني 
طاقم عمل ممتاز س����عوا الى تطوير اجلمعي����ة واالهتمام بها على 
اساس تركها بعد 3 اشهر الى اصحاب املنطقة واآلن دخلوا في السنة 
الثالثة، وهم وضعوا في هذا املكان لفترة مؤقتة لكي تكتمل ولكن 
اآلن أصبحوا كما يقال: »مثل مسمار جحا«، ونحن نطالب الشؤون 
بترك اجلمعية ألهلها لكي نطورها وتكمل والنواقص ففي املناطق 
الراقية اش����ياء حديثة ومحالت ذو ماركات عالية وشركات عريقة، 
ومن املؤس����ف املؤلم ان نصف من ميل����ك احملالت التي في جمعية 
ابوحليفة ليس����وا من اهل املنطقة فيجب وضع قرعة او مناقصات 
للخلو لكي يكون هناك عدم ظلم، كما ان اجلمعية تفتقد مثل بعض 
املطاع����م العاملية ومطاعم الوجبات الس����ريعة، فمنطقة ابوحليفة 
منطقة استثمارية وليس����ت جتارية يعني في كل عمارة جند مثال 

اجلمعية وهي فيها مثل هذه األخطاء الفادحة فكيف لش����خص الذهاب 
بالدراجة التي يضع فيها مس����تلزماته الى الدور الثاني وال يوجد سلم 
كهربائي أو مصعد، فهذه ليست أخطاء بل كوارث ويحاسب عليها اليوم 
أكبر ش����اهد، اليوم انتخب أعضاء جمعية مب����ارك الكبير وصدر قرار 
في الي����وم الثاني بالفصل جمعية مبارك الكبي����ر والقرين عن جمعية 
الع����دان والقصور، فهناك تخبط كبير في وزارة الش����ؤون ويبدو انهم 
غير متفهمني لألمور، ولنعد الى جمعية أبوحليفة فهناك عيوب ادارية 
ومالية في اجلمعية وغير ذلك كيف تريد ان يستثمر أحد التجار أمواله 
في جمعية مليئة بالنفايات واألوس����اخ املتراكمة واألنقاض في الداخل 
واخلارج وهناك أيضا مساحات للزراعة مهملة وأصبحت ترابية، خاطبنا 
اجلمعية كذا مرة وال حياة ملن تنادي، تسلمنا احملالت وجميع احملالت 
لم تفتح ألنه حتى اآلن لم يتم ترخيصها فمتى يتم الترخيص، اجلمعية 
أمهلتنا 3 أش����هر وبعدها دفع اإليجار، فكيف ندفع اإليجارات واحملالت 
غي����ر مفتوحة وغير مرخصة فهذا اغتص����اب ألموال الناس بغير وجه 
حق وجند من قبل وزارة الشؤون الصمت، كما استغرب الرمضان كيف 
يريدون الزبائن وليست هناك إنارة خارجية واألنقاض مترامية، ففي 
الدور الثاني ال يوجد إال 3 محالت مفتوحة من ضمن ما يقارب 50 إلى 60 
محال، وبالطبع التكسير والترميم املتعمد من قبل مجلس االدارة ليس 
للبحث عن األفضلية بل للمماطلة، وإذا ذهبنا للشكوى عند املدير العام 
للجمعية فال جنده، واحملالت التي س����لمتنا إياها اجلمعية فيها خرير 
وال توجد في املمرات إضاءة ونحن بأنفس����نا أصلحناها على الرغم ان 
هذا ليس دورنا بل دور مجلس ادارة اجلمعية ان يقوم بكل ما هو عليه 
إلرضاء الزبائن، والتكييف نعاني منه كذلك فنحن نعاني كثيرا وال جند 
من يس����مع أصواتنا، فنحن عندما ننصح أعضاء مجلس االدارة بعض 
النصائح يقول: ال توجد لدي ميزانية كافية فهي تغطي بعض الش����يء 

واآلخر ال تغطيه، فأنا أريد معرفة أين تذهب األموال.

زراعة الساحات

والس����احات الترابية مزروعة وال توجد س����اللم واضاءة وتكييف 
وغيرها فأين تذهب امليزانية؟ نستغرب ونفاجأ بأن بعض أعضاء مجلس 
االدارة يتنفع بإدخال بضاعة في السوق ويوجد لدينا قانون وعرف ان 
عضو مجل����س االدارة ال يدخل جتارته في اجلمعية، واألعظم ان هناك 
شيئا رسميا وآخر غير رسمي ونس����مع ان هناك مكتبا قانونيا يتابع 
احلس����ابات أين هو من هذه االختالسات؟ كما ان املوظفني الكويتيني ال 
يوجد لدينا سوى اثنني، فهل ال يوجد لدينا أناس ذوو خبرات وشهادات 
من الكويتيني؟! فإذا كانت وزارة الش����ؤون حريصة على العمل وعلى 
ادارة العمل على األقل ان يكون 10% من أهل املنطقة موظفني في اجلمعية 
ألنهم سيساعدون ويتفهمون الوضع والدليل على ذلك بعد أسبوع أتت 
البلدية تخالف فرع اجلمعية ألن����ه وجد في الفرع محل متعّد  بالبناء 
خارج الفرع بسبب خطأ من وزارة الشؤون ومجلس االدارة احلالي ولم 
يعوض هذا احملل في اجلمعية اجلديدة بسبب اخلطأ الذي تتحمله الشؤون 
ومجلس االدارة، من املفترض ان يكون في اجلمعية ش����خص ذو خبرة 
اقتصادية وجتارية وادارية، فاخللل عندما وضعوا احملالت وضعوها 
بإيجارات عالية جدا، فأنت بهذه الطريقة خسرت اجلمعية بأن لم يأت 
أحد يقدم بسبب الغالء وبروز سوء االدارة والتنظيم في اجلمعية، كما 
اننا مع االقتراح اجلديد الذي ينص على 30 سنة لعضو مجلس االدارة 
والش����هادة اجلامعية، ألنه مؤمتن على أموال هائلة، وهذه أمانة ويجب 
احملافظة عليها ألنها مؤسسة مالية وإدارية ويجب ان يكون فيها أناس 
ذوو كفاءة يقترحون أشياء جتذب الزبائن ويهتمون باجلمعية والزراعة 

واملنظر الداخلي واخلارجي ليكون هناك إقبال من الناس.
واستنكر الرمضان استغالل مخفر الشرطة مواقف اجلمعية بوضع 
س����يارات مهملة ومدعومة مما خلق ضيقا في مواقف اجلمعية وشوه 
املنظر اخلارجي للجمعي����ة، وتابع الرمضان متمنيا وجود حراس أمن 

خاص لكي يحفظ أمن اجلمعية وتصان من السرقات. 

فيه والعكس كذلك، فنحن نطالب وزارة الشؤون بفصلنا عنهم فنحن 
بدأنا نعاني من هذا الوضع، ونحن أدرى مبشاكلنا وهمومنا وقضايانا 
ومتفاهمون ومتفقون. ومن جانبه، ش����كر راشد الرقيب وزير الشؤون 
والنواب إلشهار جمعية ابوحليفة، وأكد ضرورة مخاطبة وزارة الشؤون 
وزير الشؤون باالخص والوكالء بأن تعود الى جمعية عمومية واجراء 
انتخابات بني أهالي املنطقة، فلماذا هذا التأخير؟! فنحن كسائر املناطق 
األخرى لكي ننظم توزيع احملالت فهناك محالت ال ميكن لكبار الس����ن 
الذهاب لها لعدم وجود مصعد أو س����لم كهربائي وجنهز كذلك س����وقا 
مركزيا كامال وأصبح لنا س����نتان واحمل����الت خالية وهذا غير معقول، 
كما ش����دد الرقيب على ضرورة وجود بنك في املنطقة وتنظيم السوق 
وجتهيزها على أكمل وجه وأهمية وجود محل للصيرفة داخل اجلمعية 

ليخدم أهالي املنطقة.
ومن جهته أوضح ب����در اجلابر ان جمعية أبوحليفة لم تأت إال بعد 
عناء طويل ومطالبات باجلمعية واستقاللية عن الفنطاس، فنشكر اهلل 
ثم املجتهدين في انفصال جمعية أبوحليفة عن الفنطاس، واس����تغرب 
اجلابر من س����وء االدارة في اجلمعية، فالبضاعة على األرض واإلهمال 
والتقصير واضح ألنه ال يوجد من يديرها من أصحاب املنطقة فأصبحت 
الفوض����ى عارمة في اجلمعية وال يوجد اهتمام من املس����ؤولني وليس 
هناك مسؤولية من قبلهم، فاجلمعية متكاملة في كل شيء من ديكورات 
واضاءة لكن االدارة غير مكتملة، وأنا عتبي على أعضاء مجلس االدارة 
فمن املفترض ان يذهبوا الى الدواوين ليعرضوا آراءهم ويش����اوروهم 

في بعض األمور.

توزيع المحالت

استغرب محمد الرمضان من طريقة توزيع احملالت والديكورات، فمثال 
محل أس����ماك ودواجن تكون ديكوراته فاخرة واحملالت مثل النظارات 
وغيرها مهملة، فيجب ان يكون هناك توازن، فهناك محالت مثل التاير 

واخلياط والتي زبائنها باألخص من النساء وضعت فوق.
وزارة الشؤون تس����لمت اجلمعية من وزارة األشغال دون مراجعة 
املخططات، فال توجد مصاعد وال ساللم كهربائية فكيف تتسلم الشؤون 

صيدلية وصالون وغيرها من هذه اخلدمات.

إحياء الجمعية

ومتنى محمد العمر على وزير الش����ؤون ان ينتظر الى وضع أهالي 
ابوحليفة وان يترك اجلمعية لهم كما شكرهم على ما قاموا به من تأسيس 
مبدئي وان املنطقة فيها أشخاص أكفاء للعمل بها ويستطيعون إحياءها 
أس����وة بجميع املناطق، وللوقت هذا نحن ال نعرف ما هي املشكلة التي 
تعاني منها اجلمعية، ونريد معرفة عدم إعطاء أهل املنطقة األولوية في 
أخذ حقوقهم فهم في إدارة اجلمعية اخلاصة بهم، هل هناك اي ضرر في 
ذلك، فيجب حل مجلس اإلدارة احلالي وتشكيل قوائم وإدارة انتخابات 
لينجح األكفاء، فهذه هي الدميوقراطية ونحن س����نرضى بالنتيجة وال 
نريد املماطلة من قبل الوزارة، فأنا مس����تغرب م����ن ان املبنى موجود 
ولكن ال توجد خدمات وال ميكننا معرفة األس����باب، ففي منطقة السرة 
جمعية السالم والزهراء جمعيتان عند انتهاء املبنى اجريت انتخابات، 
فنح����ن نريد معرفة هذا التمييز الذي يجري من قبل وزارة الش����ؤون، 
ما هي ترتيباته، ونريد من الوزير الفاضل اجراء انتخابات في جمعية 
ابوحليفة املسلوبة منا بغير وجه حق، فهذه ليست معاناة رواد ديوانية 

العمير بل أهل املنطقة ككل.

غالء األسعار

وتذمر محمد النعيس من سوء اخلدمات والشركات املساهمة وغالء 
األسعار اخليالي في اجلمعية وال توجد رقابة فاعلة وتفتيش لكي يحفظ 
سالمة الزبون، واذا ذهبنا نشتكي ملجلس االدارة ال جند احدا لكي نشكو 
له من س����وء االدارة، وكذلك ال توجد في املنطقة ماكينة س����حب آلي إال 
واحدة، واملستفيدون منها اخواننا الوافدون، ونحن نشكر وزارة الشؤون 
لتس����لمها اجلمعية لكن ملاذا املماطلة في تركها؟ هل ألنهم املستفيدون 
األوائل من اس����تمرار اجلمعية في س����لطتهم، كما ان ارباح اجلمعية لم 
نتس����لمها، وعندما سألناهم قالوا اذا فتحت، وأصبح لنا سنتان ونحن 
عل����ى هذا احلال، وتابع النعيس ان توزيع احملالت خاطئ وغير مفهوم 
للزبائن فهناك محالت ال تصلح ان تكون داخل السوق املركزي وضعت 

تساءلوا عن دور المكتب القانوني في متابعة الحسابات وأكدوا أن المنطقة تفتقر إلى وجود أي فرع للبنوك

)أنور الكندري( سيارات مهملة في مواقف اجلمعية

حاوية جلمع القمامة سعود العمير متحدثا لـ »األنباء« األنقاض واألتربة شّوهت منظر اجلمعية

ساحة ترابية بحاجة إلى التشجير واالهتمام

رواد ديوانية سعود العمير يتبادلون األحاديث حول هموم املنطقة

مبنى الجمعية فيه الكثير من األخطاء كالمصاعد والسـلم الكهربائي والتي تشـكل عائقًا أمام المعاقين وكبار السـن إضافة إلى تراكم األنقاض

نسـتغرب استغالل المخفر لمواقف الجمعية بوضع السـيارات المهملة والتي تعرضت للحوادث مما شـّوه المنظر الخارجي للجمعية


