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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.

أبدوا تذمرهم من ظاهرة التفحيط وازدياد المستهترين العابثين بأرواح الناس

رواد ديوانية الديحاني في العارضية لـ »األنباء«:
كثرة المرافق المحيطة بالمنطقة تؤثر سلبًا على سكانها

النفايات التي توجد على أرصفة 
الشوارع وعدم نظافة املنطقة.

واوض����ح أن مركز ش����باب 
العارضية الرياضي مهمش وال 
توجد فيه عروض في الصيف 

لألطفال.

غياب النظافة

وقال يوسف عزيز إن سيارات 
البلدية التي حتمل القمامة كانت 
في الس����ابق تأت����ي بعد صالة 
العشاء وكان األهالي موجودين 
في منازلهم، أما اآلن فهم يأتون 

أواخر الليل أو بعد الفجر.
الس����رقات حتدث  وتاب����ع: 
بشكل خيالي، موضحا أن مركز 
العارضية الرياضي من افضل 
وأحدث املراكز في الكويت لكنه 
غير مفعل اال في شهر رمضان 
فقط وبامكان ش����باب املنطقة، 
بدال من التس����كع في الشوارع 
واالستهتار والتفحيط والذهاب 
ألماكن ال نعرف من يدخلها، ان 
يدخلوا لهذا املركز لقضاء اوقات 

فراغهم.
وأضاف يوسف بأن املتسولني 
كانوا موجودين في السابق، وقد 
زادت اعدادهم في الفترة احلالية 
بش����كل غير معقول، مستغلني 
طيبة اه����ل الكويت وتعاطفهم 
معهم، وبني ان كثرة البقاالت بني 
املنازل ظاهرة لم ميض عليها 
اكثر من سنتني، وتسبب االزدحام 
وتواجد جتمعات صبيانية تؤدي 
إلى مشاكل خصوصا من قبل 
بعض الشباب املستهترين الذين 
ال يراعون مشاعر اآلخرين ما قد 
يلحق الضرر بالسكان ومرتادي 

الطرق.

يف����رض رأيه ورغبت����ه، وهذا 
بالطبع مخالف لقرارات وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل، 
والوزارة تعلم بذلك لكنها تغض 

الطرف.

دوارات وإشارات

ب����دوره اشت��كى سند الكومي 
من إدارة تنظيم الطرق لإلشارات 
الضوئية في منطقة العارضية 
بقول���ه: مت إنش���اء 3 كلي���ات 
التجارية باإلضافة  للدراسات 
الى وجود 3 إشارات مرورية بني 
كل واحدة واألخرى ما يقرب من 
الذي  500 متر وطول الطريق 
توجد فيه هذه االشارات يقارب 
ال� 2 كيلو متر ويخدم 4 مرافق 
عامة وهي الكليات احلديثة حتت 
الفروانية  اإلنشاء ومستشفى 
الذي يعتبر مستشفى احملافظة 
بأكملها وسط هذا الشارع املزدحم 
والقهوة الشعبية احلديثة وستاد 
جابر الذي لم يفتتح حتى اآلن 
والقادم أعظم، واجلميع يعلم 
مدى االزدحام الذي سيحدثه أي 
نشاط رياضي خصوصا أثناء 
البط���والت أو إقامة املباريات 
الكبيرة، اضافة الى أعداد رواد 

مرافق الس��تاد.
ف���ي هذا  الكومي  واض���اف 
الى جانب اإلشارات  الش���ارع 
املروري���ة يوج���د دوار يعتبر 
مدخ���ال ومخرجا للمنطقة فقد 
أصب���ح هذا الش���ارع مزدحما 
لدرجة ان الشخص عندما يريد 
ان يخرج من العارضية يحتاج 
الى ما بني 10 و15 دقيقة، ونحن 
نتمنى من إدارة تنظيم الطرق ان 
توجد حال لشارع يوجد فيه دوار 

هناك حرص أمني وتدقيق ملا 
انتش���رت هذه الظاهرة فمثل 
هذه الفئات معول هدم ومتثل 
سياس���ة طمع وجش���ع، فلو 
كانت املستندات التي يقدمونها 
صحيحة ملا قصرت الدولة في 
مس���اعدتهم، كما ان انتش���ار 
مثل هذه الفئة تس���بب خطرا 
الن�احية  على املواطنني م���ن 

األمنية.
وحتدث ثامر املطيري عن 
انتش���ار ظاهرة البقاالت غير 
املرخصة في منطقة العارضية 
قائال: بتنا نالح���ظ وجودها 
بشكل كبير لدرجة انه يوجد 
في الش���ارع الواحد 6 بقاالت 
وهذا منظر غير الئق ومخالف 
للقانون ويسبب حوادث بسبب 

املعاهد، ما يولد انفجارا مروريا 
في مداخل ومخ���ارج املنطقة 
وطالب املعاهد سيصبحون غير 
قادرين على إيجاد مواقف لهم 
بسبب وجود اختناق مروري 

يضايق اجلميع
وأوضح القحطاني ان املمشى 
ف���ي املنطقة مهمل، متمنيا من 
وزارة الشؤون واألشغال العناية 
به وتشجيره ورصفه والعمل 
على إنارت���ه وإيجاد نوع من 
احلماية ملرتاديه، مش���يرا إلى 
أن هناك قصورا أمنيا من قبل 
وزارة الداخلي���ة ف���ي املنطقة 
وغيابا واضحا لرجال األمن مما 
يسبب عدم شعور بالطمأنينة 
أو االمن وانتشار اخلوف عند 

البعض.

وبدوره تذمر عبداهلل عزيز 
من كثرة املتسولني في املنطقة 
وان أغلبهم يدخلون بأس���ماء 
وهمية ونحن كمواطنني ال نعرف 
الصادق م���ن الكاذب لكثرتهم 
حتى وصل���ت بهم اجلرأة إلى 
البيوت والتسول وقد  دخول 
يأتون إلى البيت نفس���ه اكثر 
من مرة في االسبوع، ناهيك عن 
وجودهم امام املساجد بعد كل 
صالة، مشيرا الى انهم يستغلون 
طيبة الناس ويرفضون الذهاب 
إلى اللج���ان اخليرية، كما ان 
بعض املستندات التي يقدمونها 
غير رسمية وقد تكون مزورة 
وبالتأكيد م���ا هي اال نوع من 

الضحك على الذقون.
وزاد عب���داهلل بأنه لو كان 

و3 إشارات وهناك دوار ايضا 
يتفرع الى 3 جهات فقط.

وم���ن جهت���ه، أك���د ناصر 
القحطاني ان منطقة العارضية 
تعاني الكثير من املشكالت وهي 
مهملة وسكانها يعانون الكثير 
من اإلجحاف بحقهم، والدليل 
على ذلك ان مش���كلة املجاري 
مضى عليه���ا زمن طويل ولم 
يتم ايجاد حل نهائي النبعاث 
الروائح الكريهة، مش���يرا الى 
ان نق���ل املعاهد م���ن املناطق 
الداخلية ال���ى اخلارجية قرار 
خاطئ واختيار املوقع احلالي 
سيئ جدا، فمنطقة العارضية ال 
تستوعب هذا املشروع لكثافة 
السكان فيها ولوجود املستشفى 
في الشارع نفسه الذي توجد فيه 

جتمعات الشباب واملشاجرات 
بينهم ما يلحق الضرر بأهالي 
املنطقة، واض���اف بأن ظاهرة 
سكن العزاب في ازدياد مهول 
في املنطقة، وهي ظاهرة سلبية 
ومن يقومون بتأجير منازلهم 
لهم يتحملون جزءا كبيرا من 
املس���ؤولية، وقال املطيري إن 
املس���اجد في املنطق���ة قدمية 
إلى ترميم  وبعضها بحاج���ة 

دائم وبشكل جذري.
وتذمر جراح الس����ويط من 
ظاهرة التفحيط وانتش����ارها، 
موضحا ان هؤالء املستهترين 
املتهوري����ن يقوم����ون بأعمال 
ال حتم����د عقباها فمث����ل هذه 
الظاهرة اخلطرة جدا تس����بب 
مشاكل عديدة وتلحق الضرر 
بأصحابه����ا وباملتفرجني الذين 
يتجمعون حولهم، متمنيا إقامة 
مكان مخصص لهم ملمارسة هذه 
الهواية بعيدا عن ازعاج الناس، 

واحلاق الضرر بهم.
وأشار السويط إلى أن األمن 
واألمان انعدما في املنطقة بخالف 
ما كانت عليه في السابق، والغياب 
األمني واضح ج����دا بل اصبح 
اشهر من نار على علم، متمنيا 
العارضية  من مخفر ش����رطة 
ارس����ال دوريات مرورية عند 
املدارس وقت انتهاء الدوام لردع 
الشباب املتهورين املستهترين 
عن تصرفاتهم الالاخالقية، كما 
طالب بتكثيف األمن والدوريات 
في الليل، موضحا أن االضاءة 
في شوارع العارضية ضعيفة 
وهي معدومة في بعضها. وزاد 
بأن سيارات البلدية التي حتمل 
القمامة قليلة جدا وهذا ما تؤكده 

ق����ال صاحب  البداية  ف����ي 
ان  الديحاني  الديوانية خال����د 
املعاهد واملرافق ووجود  كثرة 
ستاد جابر قرب اجلامعة ووجود 
»املنطقة الصناعية«، كل هذه 
العوامل تسبب اختناقات مرورية 
العارضية  مهول����ة، فمنطق����ة 
محاصرة من جميع االجتاهات 
ولن يكون هناك حل لهذه الزحمة 
التي ت����كاد تقتل املواطنني من 
تكرارها بشكل يومي سوى بناء 

جسور بدال من الدوارات.
وأشار الديحاني الى ان منطقة 
العارضي����ة توجد بها صالتان 
لألف����راح واملناس����بات وكانت 
توجد في السابق مساحة إلقامة 
القاعات واخليام لألفراح لكن 
املعاهد وستاد جابر  بعد قيام 
والقهوة الشعبية لم يبق هناك 
متنفس ألبناء املنطقة، ولم تعد 
هناك مساحات ترابية، ونتساءل 
ملاذا يتم حصر أغلب املشاريع 
في منطقة واحدة؟ واعود ألؤكد 
ان وجود الصاالت وعدم وجود 
مس����احات ترابية تقام عليها 
قاع����ات وخيام لألعراس اوجد 
سياسة اإلجبار على حجز صالة 
ما، والصالة سعرها مرتفع اآلن 
وقد تغير كثيرا عن السابق، كما 
انها أسوأ الصاالت في الكويت 
وال توجد بها مساحات ملواقف 
السيارات وأغلبها صغير جدا 
واإلضاءة سيئة واألثاث كذلك 
وفوق هذا كله يجبروننا على 
التعامل مع مطعم معني وبسعر 
معني وهذه انتهازية ال نرضى 
بها، فصاحب الصالة يعرف ان 
املعرس مجبر على اس����تئجار 
الصالة فيقوم باملساومة حتى 

سـتاد جابر والمعاهد والجامعة ومستشـفى الفروانية وصاالت األفراح والمقهى الشعبي تسـبب ازدحامًا كبيرًا وتعوق حركة سكان المنطقة
القائمون على صاالت األفراح يجبرون مسـتأجريها على التعامل مع مطاعم محددة وهذا مخالف لقرارات »الشؤون« التي تعلم بذلك وتغض الطرف

ظاهرة سـكن العزاب وانتشـار البقـاالت غير المرخصة فـي ازدياد كبيـر وباتت تقلق سـكان المنطقة بسـبب المشـكالت الناجمة عنها
نتمنـى تواجـد دوريـات األمـن أمـام المـدارس عنـد نهايـة الـدوام وإنـارة الشـوارع المظلمـة واالهتمـام أكثـر بنظافـة المنطقـة

حسين البريكان

اتفق عدد من أهالي منطقة العارضية السـكنية على 

وجود ضرر كبير واخطاء تنظيمية في الشـارع الرئيسي 

الفاصل بني منطقة العارضية واملعاهد مشـيرين الى أن 

هذا الشارع الذي يقدر طوله بـ 2 كيلومتر ويوجد به دوار 

يعتبر مدخال ومخرجا للمنطقة، باإلضافة الى ثالث إشارات 

مرورية عليـه تبعد كل واحدة عن األخـرى ما بني 500 

و600 متر، واوضحوا ان هذا الشـارع يخدم مرافق عدة 

مثل املعاهد التجارية ومستشفى الفروانية وستاد جابر 

الدولي واملقهى الشعبي مما يسبب اختناقا مروريا ألهالي 

املنطقة، إضافة الى احلوادث التي تقع بشكل شبه يومي 

في هذا الشارع. واكد اهالي املنطقة ان مشكلة الصرف 

الصحي لم يتم إيجاد أي حل مناسب لها حتى اآلن، كما 

تطرقوا الى الغياب األمني الكبيـر في اآلونة األخيرة وما 

ترتب على ذلك من مشـاكل عديدة ووقوع قضايا مخلة 

بالشرف، اضافة الى ظاهرة املتسولني التي انتشرت في 

الفترة األخيرة حيث أصبحوا يدخلون املنازل ويقدمون في 

االسبوع أكثر من مرة. وعبر املواطنون عن استيائهم من 

كثرة البقاالت غير املرخصة في املنطقة وجتمع الشباب 

الذي يتسبب في حدوث مشاكل ومشاجرات وحوادث 

كثيرة، مبدين تذمرهم من انتشار سكن العزاب في مناطق 

جميع اهلها من العوائل ممـا يبعث اخلوف وعدم األمن 

والطمأنينة في نفوس أبناء املنطقة، فأصبحنا نخاف على 

عوائلنا وأبنائنا اذا غبنا عنهم لفترة بسيطة.

ومتنى احلضور التواجد املستمر لرجال األمن وخاصة 

امام املدارس عند نهاية الدوام، مشيرين الى غياب شبه 

كلي لسـيارات البلدية، وهو ما جرأ املواطنني على رمي 

القمامة على ارصفة الشـوارع وانتشـار الروائح الكريهة 

في املنطقة.

وأوضحوا أن هناك مركزا رياضيا لكنه مهمش، داعني الى 

إقامة عروض في الصيف جللب الشباب له بدال من اضاعة 

اوقات الفراغ بالتسكع في الشوارع، وفيما يلي تفاصيل ما 

دار في ديوانية الديحاني بالعارضية:

رواد ديوانية الديحاني في العارضية يتبادلون هموم وشجون املنطقة

مركز العارضية اجلنوبي الصحي غير قادر على استيعاب املراجعني من املواطنني والوافدين تناكر تفرغ حمولتها من مياه الصرف الصحي وتهدد صحة ابناء املنطقة
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