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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.

طالبوا بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المنطقة

رواد ديوانية الشالحي لـ »األنباء«: »صباح الناصر« مهملة وخدماتها سيئة
حسين البريكان

طالب رواد ديوانية الشالحي الكائنة في ضاحية صباح الناصر املسؤولني باالهتمام باملنطقة 
وإعادة النظر في أمورها وخدماتها وقالوا إن املنطقة تعاني من غياب واضح لألمن مما سمح لبعض 
الشباب املستهترين بتجاوز القانون وإزعاج الناس في ظل غياب الرقيب واحلسيب. وأشاروا 
الى ان املنطقة يوجد فيها مخفر منذ فترة لكن هذا املخفر غير مفعل من قبل الوزارة ومهمل، 

مما اعطى املجرمني فرصة لكي يستغلوه في امور اخرى ضارة وغير اخالقية.
كما طالبوا وزير الصحة بأن يصدر قرارا بجعل عمل املستوصف على مدار ايام االسبوع خلدمة 
ابنـاء املنطقة والتخفيف من معاناتهم وألن عدد قاطني املنطقة كبير جدا وبالتالي فإن ذلك 
سيخفف من العبء الواقع على مستشفى الفروانية الذي هو باألصل بحاجة إلى اهتمام وإعادة 
تقييم، وأوضحوا ان صباح الناصر انشـئت قبل أكثر من 30 عاما وليست فيها مدارس متوسطة 
أو ثانوية مما يجعل الناس يسجلون ابناءهم في مدارس املناطق املجاورة دون اي اكتراث من 

وزارة التربية بهموم املواطنني وابنائهم.

وضـع المخفر شـاهد حي على تقصيـر وزارة الداخليـة حيث أصبـح مرتعًا للمجرميـن والعابثين والمسـتهترين في الشـوارع

ال وجـود للهاتـف األرضي في العديـد من قطـع المنطقة والبقـاالت والمحال التجارية منتشـرة بيـن البيوت

المنطقـة أنشـئت قبـل أكثـر مـن 30 عامـًا وال توجـد فيهـا مـدارس متوسـطة أو ثانويـة للبنين حتـى اآلن

احمد الشالحي

كتابات على اجلدران تشوه املنظر العام بقاالت ومحال بني البيوت

)أنور الكندري(جانب من رواد ديوانية الشالحي في »صباح الناصر«

القلق واإلزع���اج والغياب  مع 
الواض���ح نعيش في  األمن���ي 
الناصر وبشكل  منطقة صباح 
يومي في فوضى مرورية وأمنية 
ال ت���كاد ته���دأ، حيث يس���عى 
املستهترون الى فرض وجودهم 
الطرقات احمليطة باملنطقة  في 
الداخلية من خالل »التفحيط« 
و»االستعراض« املتكرر وذات 

األصوات العالية.
وأشار الى ان املتجول داخل 
املنطقة يرى جميع س���يارات 
التفحيط وكأن���ه داخل رابطة 
للسيارات وليست منطقة سكنية 
وقيام أصحابها ب� » التفحيط« 
دون وجود رادع أو مسؤولية من 
مثيري الرعب واخلوف وأنواع 
الهل���ع بني قائ���دي الطريق بل 
يتعدى ذلك الى ازعاج س���كان 
املنطق���ة من مرض���ى وأطفال 

وبشكل غير حضاري.
وقال ان هؤالء املستهترين 
يحاول���ون فرض وجودهم من 
خالل إزعاج اجلميع ألنهم يعون 
انه ال توجد دوريات، مما يدعو 
الى استغراب املشاهد الذي يفاجأ 
عند حضوره إغ���الق احلارات 
األربع عند اإلش���ارة الضوئية، 
ال���ذروة يقومون  وفي وق���ت 
بالتقحيص مل���دة تتجاوز ربع 
س���اعة في مشهد يجعل الناس 
جتزم بانه مت انتشال األمن في 
هذه املنطقة وال وجود له بينما 
جند املستهترين ميتلكون زمام 
األمور ويعيثون فس���ادا دون 

رقيب أو حسيب.
الفوضى  وأضاف ان ه���ذه 
التي تسبب فيها قلة من الشباب 
املستهتر تستدعي تكاتف إدارات 
القطاع���ات األمنية من دوريات 
وم���رور أو حتى من رجال أمن 
الظاهرة  املباحث لرصد ه���ذه 
وإيقاف استفحالها والتي طغت 
بشكل يومي ومتكرر على هذه 
أمنيا حيث ال  البائسة  املنطقة 
يوجد بها مخفر وحتال قضاياها 
الفردوس واألندلس  الى مخفر 

والعارضية.
وأكد ان الوضع زاد س���وءا، 
وهيبة األم���ن مفقودة والدليل 
إطارات السيارات املتساقطة في 
اوسط شوارع املنطقة مما يؤكد 
ان مهرجان االستعراض كان هنا 
هذا ان لم يصادفها على الهواء 

مباشرة.

أبناء املنطق���ة ووجهائها جتاه 
أبنائهم من أهالي املنطقة فمنظر 
صباح الناصر يؤملني فهي منطقة 
قدمية وكبي���رة وال يوجد فيها 
مس���توصف وال مخفر، وأشار 
الى ان اجلمعي���ة ال يوجد بها 
الكافية، كما  البيت  مستلزمات 
ان هن���اك أمورا خفية، وقال ان 
املش���كلة الرئيسية في املنطقة 
هي املسؤولون عن هذه املهزلة 
احلاصلة في منطقتهم، واحللول 
من وجهة نظري التحدث بصراحة 
وشفافية مع نواب مجلس األمة 
واملجلس البل���دي ومن بيدهم 
القرار في هذه املشكلة وإلزامهم 
بالتحرك اإلجباري لكي تستفيد 

املنطقة وأهاليها.
وش���دد على ض���رورة عقد 
اجتماع مصغر بني رموز أهالي 
املنطقة وعمل خط���ة إلنقاذها 
وعمل خارطة طريق ملتطلباتها 
واملطالبة بها عند أصحاب القرار، 
وقال صالح الشالحي ان لديه أمال 
كبيرا في حتسن وتقدم منطقة 
صباح الناصر لكن توجد نواقص 
كبيرة يجب التحرك من أجلها.

وكان آخ���ر املتحدثني أحمد 
الذي قال: أصبحنا  الش���الحي 

مناشدات طويلة قرابة 23 سنة 
فبعد انشائه استبشر االهالي به 
لكن سرعان ما اصيبوا بخيبة 
امل، فاملبنى جتاري من ناحية 
البنيان، فتم افتتاحه والتغاضي 
عن عيوبه، فهو يلغق الساعة 12 
ليال وفي العطل الرسمية كذلك، 
مما يضطر االهالي للذهاب الى 

مستوصف الفردوس املزدحم.
واضاف ان الس���يئ في هذه 
املنطقة هو وجود 200 محل في 
السكن اخلاص، مما يسبب زحمة 
في الشوارع، ناهيك عن العمال 
املوجودين في احملل حيث جتد في 
بعض احملالت اكثر من سبعة عمال 
مما يزيد االمر سوءا، فالغريب 
في االمر انه عندما قامت وزارة 
البلدية بإغالق محالت الس���كن 
اخل���اص باملنطق���ة، قام بعض 
األشخاص بتكوين جلنة لفتح 
احملالت فأمتنى التحرك من أجل 
اخلدمات اإلنسانية في املنطقة، 
فه���م يريدون حتوي���ل صباح 

الناصر الى جليب الشيوخ.

خارطة طريق

ومن ناحية اخرى أكد صالح 
الشالحي ان هناك تقاعسا من 

عبء كبير لول���ي االمر وبذلك 
اخطروا للدراسة اما في اجلليب 

او االندلس او الفردوس.

خدمات الهاتف

واوضح ان اخلدمات الهاتفية 
الناص���ر اجلديدة  في صب���اح 
متردية فمضى اكثر من 11 سنة 
الى  الهاتفية  ولم تصل اخلدمة 
املنازل متحججني بعدم وصول 

امليزانية.
وتابع ان هناك مناطق انشئت 
بع���د صباح الناصر بس���نوات 
ووصلتها اخلدمة الهاتفية مثل 
جنوب السرة وجنوب اجلهراء 

فلماذا جتاهل هذه املنطقة؟
وزاد ان ضاحية صباح الناصر 
ال يوجد فيها أمن وال مخفر وبحكم 
قربها من جليب الشيوخ اصبحت 
الذين  مرتعا للعمال اآلسيويني 
يحاولون العبث دائما ويسرقون 
ويخرب���ون ويقومون بتفتيش 
القمامة بحثا عن املعادن، ناهيك 
عن تس���كع بعض الش���بان في 
املنطقة في اواخ���ر الليل، فمن 
أمن العقوبة اس���اء األدب، واكد 
طالل الش���الحي ان مستوصف 
صباح الناصر لم ينشأ اال بعد  

الفروانية قد انش���ئت في اوائل 
الثمانينيات والتعداد السكاني في 
هذه املنطقة كبير، واشار الى أنها 
تعتبر من اسوأ مناطق الكويت 
من ناحي���ة اخلدمات التعليمية 
والصحي���ة واالمنية بل بجميع 
اخلدمات اذا م���ا قورنت بباقي 
املناطق فصباح الناصر انشئت 
قبل 30 س���نة تقريبا والى اآلن 
تفتقر الى الكثير من اخلدمات، 
فعلى س���بيل املثال التعليم في 
صباح الناصر سيئ للغاية بحيث 
جتد ان بعض امل���دارس اما ان 
تلغى من قبل املتنفذين باملنطقة 
ملصالح اشخاص او يتم تغيير 
جهة املدرسة او تصغير حجمها 
بحجة انها تضر بأصحاب البيوت 
احمليطة به���ا، وبفعل املتنفذين 
الناصر  اهالي صب���اح  تعرض 
للظلم حي���ث ادى ذلك لتكدس 
الطلبة في الصفوف حتى وصل 
عدد الطلبة في الصف الواحد الى 
س���بعني طالبا، وانتقال الطلبة 
للمناطق املجاورة، واشار الى ان 
احملزن في هذا االمر ان املتضرر 
ايضا اولياء االمور بتوفير اكثر 
من س���ائق لكي يقوم بتوصيل 
ابنائهم للمدرسة فيما يصحبه 

الدولة أمواال طائلة، ولس����بب 
أهم����ل املخفر، ومرت  مجهول 
األيام وعوام����ل الطبيعة بانت 
على املبنى حتى أصبح موحشا 
ال يدل على انه منشأة أمنية ترمز 

للهيبة وحفظ األمن.
وأشار نواف الى انه مع مرور 
السنوات وتراخي الداخلية في 
عدم تفعيل املبنى أصبح مرتعا 
للجرائم غير األخالقية واصبح 
النفوس  ملجأ لبعض ضعاف 
دون وجود حسيب وال رقيب، 
فكي����ف يصبح مخف����را تابعا 

للداخلية مرتعا للمجرمني؟
 وابدى الشالحي استياءه من 
املنظر العام للمخفر الذي اصبح 
مأس����اويا ومحرجا امام الزوار 
الذين يتس����اءلون  اخلليجيني 
عن س����بب وجود مخفر بهذه 
انزعاجه من  ابدى  احلالة، كما 
تراخ����ي الداخلية في وقف هذا 
العبث الذي يقوم به العابثون 

في املخفر.

تعليم وصحة

وم���ن ناحيت���ه ق���ال طالل 
الش���الحي ان ضاحي���ة صباح 
التي تتب���ع حملافظة  الناص���ر 

املراحل، موضحا ان األهالي بدا 
اليأس عليهم لعدم االهتمام بهذه 
املعضلة التي حتتاج الى قرار 
حكومي عاج����ل لتمكينهم من 
إحل����اق أبنائهم مبدارس تخدم 
مراحلهم وتك����ون قريبة منهم 

أسوة باملناطق األخرى.

أين المخفر؟!

بدوره، قال نواف الشالحي ان 
مخفر صباح الناصر أصبح مرتعا 
للتعاطي والسكر واالغتصاب، 
سواء كان بسبب عدم تفعيله 
بسبب أخطاء من قبل الشركة 
التي قام����ت ببنائه، أو تقصير 
م����ن الداخلية، فبينما يخوض 
الطرفان في مسائل قانونية قد 
تطول لسنوت، أصبح املخفر 
كأنه »البيت املسكون« فالرياح 
تصفر في����ه، والغب����ار يلفه، 
والعابثون يس����رقون مكاتبه 
وأدوات الصرف الصحي منه، 
ويعتب����ر مخفر صباح الناصر 
شاهدا حيا على تقصير وزارة 
الداخلية في حماية هيبة منشأة 
تابعة لها ومقامة حلفظ األمن 
وردع اخلارج����ني عن القانون، 
فبعد سنوات من بنائه وتكلف 

في البداية استغرب د.محمد 
املطيري جتاهل وزارة الصحة 
املطالبة بفتح مستوصف صباح 
الناص����ر طيلة أيام األس����بوع 
وجعل����ه يعمل عل����ى مدار 24 

ساعة.
وق����ال د.املطي����ري ان هذه 
املطالب����ة نابع����ة م����ن حاجة 
األهال����ي امللحة لتقدمي خدمات 
طبية أفضل، السيما ان منطقة 
صباح الناصر ذات كثافة سكانية 
عالية، األمر ال����ذي يؤدي بهم 
للذهاب الى مستشفى الفروانية 
ومواجهة االزدحام الكثيف في 
صالة احلوادث، مشيرا الى ان 
اخلدمات الطبية في املستشفى 

بدائية.
ودعا املطيري وزير الصحة 
الى االهتمام مبستوصف صباح 
الناصر ودعمه بطاقم متريضي 
وإداري جي����د، مش����يرا الى ان 
هناك ترحيبا من الطاقم الطبي 
بفتح املستوصف أيام العطل، 
مستدركا: ما الذي مينع الوزير 
من اتخاذ قرار ليساهم في تخيف 
الناصر؟  معاناة أهالي صباح 
متسائال وهل هناك عوائق حتول 
دون فتح املستوصف؟ خاصة 
انها مطالب أهالي منطقة صباح 
الناص����ر لتقدمي خدمات أفضل 
لهم، مح����ذرا من تكرار جتاهل 

هذه املطالب.

مدارس متوسطة وثانوية

كما طالب د.املطيري وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلم����ود باتخاذ كل 
الالزمة للعمل على  اإلجراءات 
افتتاح مدارس في منطقة صباح 
الناصر للمرحلتني املتوسطة 
البنني وذلك  والثانوية لفئ����ة 
لعدم وجود مدارس في املنطقة 
لهذه املراحل خدمة للمواطنني 
كونهم يلحقون أبناءهم مبدارس 
املناطق املجاورة منذ ان أسست 
املنطقة قبل ما يزيد على 30 عاما، 
واجلميع يعرف مقدار املعاناة 
واجلهود التي يتكبدها الطلبة 

وأولياء األمور.
وأشار الى ان منطقة صباح 
الناصر متتاز بكثافة سكانية 
عالي����ة حتت����اج معه����ا الى ان 
تعجل وزارة التربية بالتعاون 
مع وزارة األش����غال العامة في 
اعتم����اد افتتاح م����دارس لهذه 

)محمد ماهر(بقايا األنقاض في أحد الشوارعمركز صباح الناصر الصحي مغلق ايام العطل


