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جانب من املخيمات وفي االطار العنزي مشعال النار 

عادل الشنان 
يقضي عدد كبير من املواطنني 
إجازة عيد األضحى املبارك لهذا 
العام في البر، حيث قاموا بنصب 
املخيمات في ع���دد من املناطق 
البرية املسموح بإقامة املخيمات 
بها من قبل البلدية وشدوا رحالهم 
إليها رغ���م ميل اجلو خالل هذه 
األيام إلى احلرارة خاصة في فترة 
النهار إال ان حب البر فاق جميع 
العوائق التي تقف أمام املواطنني 
الراغبني في اخلروج إلى البر خالل 
فترة اجازة العيد فازدحمت منطقة 
العبدلي مبخيمات األهالي وحتول 
اللي���ل إلى نهار في هذه املناطق 
التي تزينها  من كثرة املخيمات 
األنوار إضافة إلى األلعاب النارية 
وانتعش���ت احلركة االقتصادية 
املوس���مية في محطات البنزين 

واحمل���ال التجارية الواقعة على 
طريق���ي »املط���الع« و»اللياح« 
املؤديني إلى هذه املنطقة بعد أن 
ازدحم���ت باملواطنني القاصدين 

املناطق البرية.
وقام���ت وزارت���ا الداخلي���ة 
أمنية  والصحة بتوفي���ر نقطة 
وصحية في وسط منطقة املخيمات 
وتضم عددا من الدوريات ورجال 
األمن وسيارتي إسعاف وخمسة 
مسعفني وعيادة للحاالت الطارئة 
بالقرب م���ن الطريق العام عند 

نقطة الكيلو عشرة.
 ف���ي البداية أعرب الش���اب 
مشاري كامل عن فرحته الغامرة 
لعش���قه للبر منذ صغره، وقال 
انه درج عل���ى نصب املخيمات 
العطل برفقة عائلته  ايام  خالل 
وأصدقائه. وقال كامل ان املخيمات 

البرية تتسم باجلو الرائع واملناظر 
التي جتذب  اخلالبة واجلذاب���ة 
املواطن لقضاء يومه وس���طها 
لذلك جتدنا سنويا نشد الرحال 
برفقة األصدقاء إلى البر لنصب 
اخليام أما بالنسبة للجو خاصة 
في فت���رة النهار فيعتبر معتدال 
املدنية األخرى  قياسا باملناطق 
التي تعتبر مغلقة من كثرة املباني 
خالفا للطبيعة البرية املفتوحة 
متاما من جمي���ع اجلهات لتمر 
خاللها النسمات والرياح اخلفيفة 
مؤكدا بعد غروب الشمس يتبدل 
اجلو متاما إلى البرودة ما ميكننا 

من االستمتاع باجلو اجلميل.
بدوره قال أحمد الظفيري ان 
عطلة عيد األضحى فرصة للخروج 
من روت���ني العمل واجلو املدني 
احلضري للتوج���ه إلى املناطق 

البرية لالستمتاع بنقاوة الهواء 
واالبتعاد عن الضوضاء وإعطاء 
فرصة لألطفال لتغيير جو وأخذ 
فترة »رفرش« لالنتعاش والعودة 
لفصول الدراسة بصدور منشرحة 
وقال انه يحرص دائما في أول أيام 
العيد على زيارة ج����ميع أقاربه 
وأصدقائه لتهنئتهم بال���عيد ومن 
ثم الذهاب إلى املخيم وقضاء فترة 
اإلجازة كاملة مع عائلته، واضاف 
ان األمر ال يخلو ايضا من بعض 
»العزامي« العائلي���ة في البر ما 
يضف���ي على اجل���و العام نكهة 

اللقاءات االجتماعية.
من جهته أكد راش���د محسن 
أنه حرص عل���ى أن يجهز كافة 
االحتياج���ات حت���ى ال يضطر 
للخ���روج من املخي���م والذهاب 
للسوق كما حرص على إحضار 
الناري���ة واملفرقعات  األلع���اب 
لالستمتاع بها في املساء مع أبنائه 
مؤكدا أن اج���ازة عيد األضحى 
املبارك فرصة ممتازة لالسترخاء 
في ربوع الطبيعة البرية واالبتعاد 
عن ضوض���اء املدينة وإزعاجها 
وقال أه���ل الكويت اعتادوا على 
املخيمات وطلعات البر ملا لها من 
أثر طيب مؤكدا أن البر واملخيمات 
يفضلها دائما مع األهل وأطفاله 
ويجب اخ���ذ احليطة خصوصا 
لألطفال من خالل اللباس الشتوي 
املناس���ب لهم وقال بالنسبة لنا 
كعائالت نفضل البر القريب من 
املدينة حتسبا ألي طارئ ال سمح 
اهلل تعال���ى وبر طريق العبدلي 

قريب من مستشفى اجلهراء.
اما الشاب يوسف العنزي فقال 
فصل الش���تاء بالنسبة إلي هو 
فصل السعادة واالسترخاء خاصة 
في الكويت م���ع برودة الطقس 

واالمط���ار وظهور العش���ب في  
الصحراء وهنا تكون قمة السعادة، 
أنا واألهل نقوم بالتخييم سنويا 
في منطقة العبدلي حيث تتواجد 
عشبة »الرمث« ومن أسباب حبي 
إياه  بالبر وتفضيلي  وش���غفي 
على السفر أو التمدن بشكل عام 
هو اخلروج من دائ���رة التمدن 
واحلضارة والرجوع إلى املاضي 
والبساطة واالبتعاد عن إزعاج 
الس���يارات والتلوث لذا انصح 
جميع األصدق���اء داخل الكويت 

باخلروج إلى البر.
وأشار العنزي الى أن ركوب 
اخليل والبانش���يات والش���واء 
وإطالق األلعاب النارية من األشياء 
األساسية في التخييم باإلضافة 
الليلية والق����يام  السهرات  الى 
باألل����عاب الت�����قليدية القدمية 
واالستماع الى حديث املاضي من 

قبل كبار السن. 
وعل���ى مس���توى املخيمات 
الش���بابية أفاد فيصل احلطبان 
بأن »الطلعات البرية والكشتات 
واملخيمات« هي مسميات للخيام 
املتناثرة في كل مكان حيث تكتظ 
املناطق البرية بأعداد كبيرة منهم 
عزابا وعوائل مش���كلة ملس���ات 
جمالية وأجواء رائعة تش���تاق 
لها األنف���س مبا فيها من الطبخ 
والقهوة والشاي على شبة النار 
الذي يشكل طابعا خاصا ملرتادي 
الذين يفضل���ون الطلعات  البر 
بعيدا عن صخب املدينة السيما 
إذا كانت ه���ذه الطلعات بعيدة 
املس���افة، حيث يجهز املغرمون 
بالبر أغراضهم استعدادا لألجواء 
اجلميلة، ولقضاء بعض أيام العيد 
بني أحضان الصحراء، حيث متثل 
أيام العيد فرصة لاللتقاء باألقارب 

واألصدقاء كما أن األجواء في هذا 
املوسم ساهمت في استقطاب أعداد 

كبيرة.
وقال علي جابر جند في البر 
التجمع اجلميل م���ع األصدقاء 
الشباب و»السوالف«  وجلسات 
اجلميلة وجلس���ات السمر التي 
دائم���ا ما حتلو وتس���تمر حتى 
ساعات متأخرة من الليل واجلميل 
في مثل هذه املخيمات أنها تزيدك 
معرفة بكثير من الشباب خصوصا 

املخيمات القريبة منك لذلك جتدنا 
ننصب مخيما بش���كل س���نوي 
ونقصده بشكل يومي خالل فترة 
الس���ماح بإقامة املخيمات حتى 
ان هذا األمر أجبرني على شراء 
س���يارة تت���ناسب مع الطبيعة 

البرية.
ب����دوره ق�����ال وليد الصالح 
ان هناك الك�����ثير من الهوايات 
واألنشطة اجل����ميلة التي متارس 
في املخيمات و»البانش����ي« في 

البر ل����ه طابع خ����اص وكثير 
من الش����باب أيضا ميارس����ون 
هوايات مختلفة مثل لعب الورق 
والباليستيشن ومنهم من يفضل 
االس����تمتاع باألجواء اجلميلة، 
مضيفا أنه من هواة طبخ حلم 
»املندي« املدفون في الرمل وال 
تس����نح له هذه الفرصة إال في 
فترة املخيمات لذلك قام بدعوة 
جميع أصدقائه ثالث أيام العيد 

الى هذه الوليمة. 

العيد في البر
استرخاء ووناسة وجلسات سمر

سيارات االسعاف التابعة للنقطة األمنية والصحية 

اخليل جاهزة

.. والبانشي أيضا 


