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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. 

 تمنوا تحقيق التعاون بين السلطتين إلنجاز المشروعات التنموية في مختلف المجاالت

  رواد ديوانية العايد لـ «األنباء»: ضرورة إيجاد حّل جذري لمشكلة األحمدي

 معاناة أم الهيمان مستمرة رغم الوعود الحكومية.. وزراعة الـ ٣٠ ألف شجرة حول المنطقة مجرد وعود حتى اآلن

في تلك املناطق افرعا للوزارات 
ومعاهد وجامعات لكننا لالسف 
لم نر شـــيئا بل نســـمع كثيرا، 
فنحن الدولة الوحيدة التي لديها 
جامعة حكومية واحدة، فتعدد 
اجلامعات واملعاهد واملراكز يجعل 
حتى فرص العمل املتوافرة كثيرة 
ويجعل اولياء االمور يطمئنون 
على ابنائهم فأغلب اولياء االمور 
ال يسمح البنه او ابنته باخلروج 
من البيت من أقصى اجلنوب او 
الشمال للعاصمة من اجل اجلامعة، 
فتعدد املراكز مهم وضروري في 
الدول املتقدمة وكذلك يســـتفيد 

التاجر من هذه الفكرة.
الوعود  الهاجري من    وتذمر 
املتســـببني في عطل  مبحاسبة 
محطة مشـــرف وتســـرب غاز 
االحمدي ونحن اآلن ال نرى اي 
شيء من هذا القبيل لكننا سمعنا 
كثيرا، فأنا استغرب من احلكومة 
ملاذا ال تتعامل بشـــفافية وتبني 
الكويتي احلقائق، فال  للمواطن 
يعقل من بعـــد هذه االنفجارات 
والتســـرب الكبيـــر ان يقال ان 
نسبته صفر٪، وان لم تستطع 
احلكومة ان تبـــني احلقائق في 
املجلـــس نتمنـــى ان تبينها في 
وســـائل االعالم فهي متلك كما 
القنـــوات والصحف،  كبيرا من 
بدال من ان تقـــوم هذه القنوات 
بتلميع بعض االشخاص والنواب، 
القضايا  وتشتتنا وتبعدنا عن 

الرئيسية واملهمة في البالد.

  أم الهيمان

  وكذلك حتـــدث هادي مبارك 
قائال: ان منطقة ام الهيمان تعاني 
انهاكا شـــديدا وتنزف جراحها 
يوما تلو اآلخر ونحن كمواطنني 
قاطنـــني فيها قمنا بـــكل الالزم 
لكي نوصـــل همومنا للحكومة 
لكـــن ما من جدوى، فنحن اقمنا 
ندوات وقدمنا مناشدات وطالبنا 
بالعديد من احللول لكن ال حياة 
ملن تنـــادي، وابناؤنـــا يعانون 
من امراض خطيـــرة ميكنها ان 
تودي بحياتهم باخلطر، وحتى 
املستوصفات لدينا في املنطقة 
متردية اخلدمات للغاية فهل يعقل 
منطقـــة منكوبة وملوثة مثل ام 
الهيمان ال يوجد فيها سوى كمامني 
فقط المـــراض الربو، ووعدونا 
بزرع ٣٠ ألف شتلة زراعية حول 
املنطقة حلمايتنا من التلوث لكننا 
لم نر شيئا حتى اآلن واألمل مفقود 

كذلك لدينا.

  قدرة الحكومة

  واخيرا قـــال عبداهللا ناصر: 
ان جميع املشـــاكل احلاصلة في 
هـــذا البلد بســـيطة واحلكومة 
قادرة بإمكانياتها وصالحياتها 
على معاجلتها من خالل اخلطة 
التنموية، فنحن كمواطنني اآلن 
بعد االستجوابات وجميع املشاكل 
التي طرحت وكشـــفت للشعب 
نتمنى ان تســـعى احلكومة الى 
تطويـــر أدائهـــا احلكومي وان 
تكون أفضل من الســـابق، وان 
يضـــع اجلميع مصلحة الكويت 
نصب عينيـــه بعيدا عن االثارة 
واملشاحنات وان يعمل كل شخص 
وفق امكانياته وان يؤدي دوره 
بأمانة للوصول بالكويت الى بر 

االمان. 

البداية حتـــدث صاحب   في 
الديوانية ماضي العايد قائال إن 
ما حدث في منطقة األحمدي من 
تسرب للغاز وما رافقه من أضرار 
حلقت بقاطني املنطقة ترك آثارا 
سلبية على مختلف املستويات، 
مبينا أن استجابة احلكومة لم 
تكن بالشكل األمثل وكذلك حترك 
بعض أعضـــاء مجلس األمة لم 
يكـــن إال للظهور اإلعالمي وكنا 
نتمنى أن يكون هذا التحرك في 
أم الهيمان قبل األحمدي، وأشار 
إلى أن احلكومة تقوم اآلن ببعض 
احللول الترقيعية مثل تقدمي ٥٠٠ 
دينار كبدل إيجار وجميعنا يعلم 
أن هذا املبلـــغ ال يفي بالغرض 
املطلوب فأغلـــب العوائل أعداد 
افرادها كبيـــرة وهم خارجون 
من بيـــوت مؤلفة مـــن دورين 
ويذهبون للسكن بشقة مؤلفة 
في أغلب األحيـــان من غرفتني 
وصالة صغيـــرة إضافة إلى ان 
بعض أماكن هذه الشقق مشبوهة 
ايضا، وأقول ألهالي األحمدي ان 
إلى  حقوقكم ضائعة ونتساءل 
النواب يقومون بالتمثيل  متى 
علينا ويسعون لالستفادة من 

قضايانا؟!
النواب  العديد مـــن    وطالب 
واحلكومة بإيجاد حلول سريعة 
ألهالي منطقة األحمدي املنكوبة 
وانتشالهم من املأزق الذي تورطوا 
به، مشيرا إلى أن الوعد بيننا وبني 

النواب صناديق االقتراع.
  وقال نعلم بأن بعض املطالبات 
بها نوع من اخليال مثل املطالبة 
بتثمـــني منطقة األحمدي فنحن 
نتمنى تثمني كل من منطقتي أم 
الهيمان واألحمدي لكنها صعبة 
وهذه الطلبات من اخليال ونحن 

ال نريد دغدغة املشاعر.
  وتطرق العايد كذلك إلى الفساد 
والتزوير والتدليس املوجود في 
إدارة العالج باخلارج، حيث قال ان 
هناك مواطنة لديها مرض خبيث 
وهي تعالج حاليا في لبنان على 
حسابها اخلاص وصرفت حوالي 
١٠٠ ألـــف دوالر وإدارة العالج 
في اخلارج ترفض املوافقة على 
حتويل عالجها الى وزارة الصحة، 
فمن يتحمل هذا، وأال تســـتحق 

هذه احلالة السفر؟!
  من ناحية أخرى أشاد العايد 
بالنائب خالد الطاحوس عندما 
رفض اســـتجوابه املقدم لسمو 
رئيس مجلس الوزراء آنذاك في 
قضية تلوث منطقة أم الهيمان 
من خالل جلســـة سرية وخرج 
وحتدث وشرح إلحدى القنوات 
ألنـــه ال يريـــد أن يكون مصير 

استجوابه كغيره.
الغالء    وحتدث عن ظاهـــرة 
الفاحش وارتفاع األسعار غير 
املبرر في جميع املواد االستهالكية 
الضرورية وما نسمعه ونقرأ عنه 
يوميا علـــى صفحات الصحف 
ونشاهده على القنوات الفضائية 
من اكتشـــاف كميات كبيرة من 
املواد الغذائية منتهية الصالحية 
بكل أنواعها والتي لم يسلم منها 
حتى حليب االطفال لعمر اقل من 
ســـنة واكتشاف كميات اللحوم 
الفاسدة والتي تشكل جزءا بسيطا 
بالتأكيد مما نزل في السوق احمللي 
والتي تناولهـــا مرتادو محالت 

للبنات نقل الى منطقة الفحيحيل 
لكثرة الطالبات، ومتنى الهاجري 
من البلدية كذلك االهتمام باملنطقة 
بإزالة األوساخ واألنقاض املترامية 
على أطراف الشوارع والساحات 
الترابية، كما ال تتوافر في املنطقة 
مرافق رياضية يقوم بها شباب 
املنطقة بالتسلية وقضاء أوقات 
فراغهم فيها، وتنمية مواهبهم 
الرياضية  واكتشـــاف قدراتهم 
والتي قد يشـــكل البعض منهم 
نواة ألبطال قد يحققون ميداليات 

للكويت في البطوالت الدولية.
  كما استغرب محمد العايد من 
قضية الطائرة الكويتية التابعة 
للخطوط اجلوية الكويتية قائال: 
ان تعرض الطائرة حلادث كهذا 
أمر طبيعي لكـــن رجوعها قبل 
إجراء الصيانة ؟ هو اكبر خطأ 
وهذا يدل على العجز احلكومي في 

حل القضايا املهمة والبسيطة.

  العاصمة واالزدحام

  ومـــن جانبه قـــال د.صالح 
الهاجـــري: ال يوجـــد فـــي دول 
العالم كلها مركز واحد بل هناك 
مراكـــز متعددة، لكن لالســـف 
اهالي  الكويت جنـــد جميع  في 
الكويت من الشـــمال واجلنوب 
يتجهون في الصباح الباكر الى 
مكان واحد وهو العاصمة وفي 
منتصف النهار اجلميع يعودون 
من العاصمـــة الى مناطقهم مما 
يســـبب تأخرا وزحمة مرورية 
يومية ومضيعة للوقت ناهيك 
عن احلـــوادث املرورية اليومية 
وما قد تلحقه من اضرار بشرية 
وماديـــة، والغريب ان احلكومة 
مازالت تبني في اجلنوب والشمال 
مشاريع وجتبر الناس على الذهاب 
والسكن في هذه املناطق النائية 
واملركز واحد وهو العاصمة فال 
يوجد حافز لديهم للخروج الى 
تلك املناطـــق البعيدة لصعوبة 
التأقلم والعيش فيها، فاملطلوب 
من حكومتنا عندما تنشئ مشاريع 
في الشـــمال واجلنوب يجب ان 
تبني معها مراكز خدماتية ايضا، 
واحلكومة دائما توعدنا وال تنفذ 
الى ان قتلـــت فينا االمل وروح 
التفاؤل، فنحن نسمع أنها ستبني 

يحملون مســـميات موظفني في 
محافظة مبارك الكبير، واضاف 
ان احلكومـــة لديها القدرة على 
وضع محكمة خاصة في مبارك 

الكبير.

  مصانع مخالفة

ان  الهاجري فقال    أما مبارك 
أخف الضـــرر لدى احلكومة ان 
تقوم بانتشال املصانع املخالفة 
والقريبة مـــن مناطق األحمدي 
والفحيحيـــل وأم الهيمـــان ألن 
مكانها خاطئ بني املناطق السكنية 
مما يســـبب امراضا ألهالي هذه 
املناطق مثلما شاهدنا انفجارات 
للمنازل، واحلكومة قادرة لكنها 
ال تريد العمل، وأوضح ان وزارة 
التربية مقصـــرة في منطقة أم 
الهيمان خاصة ان الصف العاشر 

فلماذا اخلوف؟!

  خدمات صحية

  وكذلك طالب خلف الدوسري 
بأن يكون في احملافظة مستشفى 
خاص ومتكامل مثلها مثل باقي 
احملافظات األخرى وهذه القضية 
إنســـانية فاخلدمـــات الصحية 

ضرورية للجميع.
  من جهة اخرى، أشار الى ان 
العدل  هناك موظفني في وزارة 
يحملون مســـميات موظفني في 
مبنـــى مجمع احملاكم في مبارك 
الكبير وال يوجد مبنى وال إدارة 
متخصصـــة لهذه الـــوزارة في 
احملافظة، متســـائال أين هؤالء 
املوظفون؟ وقال ان أغلب هؤالء 
املوظفني يعملون في وزارة العدل 
نفسها ومحافظة األحمدي وهم 

حكومة منا وفينا وأمرها مغيب 
وليست بذات قرار وأغلب القضايا 
املوجودة سهلة وال يوجد هناك 
صعوبة في حلها من غير خبراء 
ومستشارين، وطالب الدوسري 
بابتعاد احلكومة عن املشـــاكل 
القائمة حاليا ودعا الى التعاون 
وطالب السلطتني بعدم التشكيك 
في نوايا بعضهما البعض وان 
تتكاتفا بهـــدف اإلجناز، ومتنى 
ايضا من الوزراء ان يكونوا أهال 
لثقة وأصحاب القرار وعدم ترك 
القضايا احلساسة لوكالء الوزارات 
أو مجلـــس الوزراء، ولألســـف 
الشديد فان أغلب املسؤولني لديهم 
صالحيات لكن ال يســـتطيعون 
تطبيقها خلوفهم، لكن اآلن هو 
أوان العمـــل والتحـــرك فأغلب 
املجلس مؤيـــد لعمل احلكومة 

الطلبة في الفصول مقبولة.

  إشارات ودوارات

  من جهته، أكد ناصر محسن أن 
منطقة صباح السالم تعاني من 
سوء اخلدمات البلدية وانتشار 
األنقاض والنفايات مما يســـبب 
ألهالي املنطقة أمراضا متعددة، 
وأضاف ان املنطقة بها العديد من 
اإلشارات الضوئية ومتنى حتويلها 
الى دوارات لكي تخفف من حدة 
االزدحامات املرورية واحلوادث 
الشنيعة التي تسببها اإلشارات 

الضوئية من قبل املستهترين.
  وقال ان احلكومـــة في مثل 
هذه األمور تصنـــع من بعض 
النـــواب لدى الناخبـــني أبطاال 
ونحن نعلم ان هـــؤالء النواب 
أشخاص عاديون، واستغرب من 

اجلزارة واملطاعم ونتساءل رغم 
شكرنا للجهات الرقابية عن سبب 
غياب تلك الرقابة وكيفية دخول 
تلك الكميات من املواد الفاسدة، 
الرقابة على املستودعات  وأين 
غير املرخصة وماذا عن شروط 

التخزين؟!
  من جهة أخرى استنكر ما وقع 
من أحداث أخيـــرة، مطالبا بأن 
يكون كالم صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد نبراسا وان 
يلتزم اجلميع بالسمع والطاعة 
لولي األمر وعـــدم عصيانه في 
أي أمر فهو أب للسلطات الثالث 
وأب كذلـــك للحرية ونتمنى ان 
متـــارس احلرية وفـــق اطرها 
الدســـتورية وضمـــن احلدود 
بعيـــدا عن االثـــارة والتأجيج، 
متمنيا ان يســـود التعاون بني 
الســـلطتني للنهوض بالكويت 
وإلجناز املشـــروعات التنموية 
العام وتنمية  لتحقيق الصالح 
الكويت الصحية  جميع مرافق 
والتعليمية والرياضية واجناز 

املشروعات االقتصادية.
  بدوره، قال سعد الدوسري إن 
محافظة مبارك الكبير من أكبر 
التعداد  احملافظات من ناحيـــة 
السكاني وتعاني من االستهتار 
الشـــباب واملراهقني  من قبـــل 
أمام اجلمعيات واملستوصفات 
والتصرفات الغريبة من معاكسات 
غير أخالقية وغيرها من األمور 

الدخيلة على مجتمعنا.
الى ان املستوصفات    وأشار 
في احملافظـــة ال تفي بالغرض 
املنشود ناهيك عن انه ال يوجد 
لدينا مستشـــفى في احملافظة 
ونحن نتبع مستشـــفى العدان 
الذي يعاني من الضغط الكبير 
بسبب أعداد املراجعني املتزايدة 

بشكل يومي.
  وأكد ان املدارس في احملافظة 
يتراوح عدد الطالب في الفصل 
الواحد فيهـــا بني ٣٨ و٤٢ طالبا 
فكيف يستوعب الطالب دروسه؟ 
فنحن كأولياء أمور متعاونون مع 
الوزارة ال نريد بناء مدارس لكن 
نريد زيادة أعداد الفصول ليتمكن 
أفكارهم  املعلمون من إيصـــال 
للطلبة وذلك عندما تكون أعداد 

 رواد ديوانية ماضي العايد يتناولون هموم وشجون املنطقة

 حسين البريكان
  أكـد رواد ديوانية ماضي العايـد تضامنهم مع أهالي األحمدي نتيجة مـا حل بهم من ظروف 
قاسية بسبب التسرب احلاصل في أنابيب الغاز وطالبوا احلكومة مبد يد العون لهم واإلسراع في 
إيجاد احللول الصحيحة لهذه املنطقة املنكوبة ملا تكبدته من أضرار صحية واجتماعية ونفسية. 
واستنكروا ما حدث مؤخرا من مشاحنات وطالبوا بالسمع والطاعة للنطق السامي لصاحب السمو 
األمير وضرورة جعل حديث سموه مثاال يحتذى لالبتعاد عن الفنت واألزمات التي حتدث بني فئات 
الشعب. كما تطرقوا الى ما تعانيه إدارة العالج باخلارج من فساد وتزوير وروتني صعب، مبينني ان 
هناك اشـخاصا لديهم بيانات تدل على ان لديهم أمراضا خطيرة تستدعي سفرهم لتلقي العالج 
خارج الكويت. واستنكروا كذلك ظاهرة الغالء الفاحش لألسعار وانتشار املواد الغذائية الفاسدة 

متذمرين من عدم وجود املصداقية في السوق احمللي.
  وطالبوا بأن يكون في محافظة مبارك الكبير مستشفى ألن املستوصفات ال تفي بالغرض نتيجة 
زيادة أعداد السكان وكذلك األمر بالنسبة الى قلة املدارس واكتظاظ الفصول بأعداد كبيرة من 
الطالب ألن املدارس عددها قليل وليست فيها توسعات مناسبة ألعداد الطلبة. وأشاروا الى انه 
ال يوجد مجمع للمحاكم في احملافظة يتبع وزارة العدل على الرغم من وجود مسميات ملوظفني 
في مجمع احملاكم مبحافظة مبـارك الكبير لكن املبنى غير موجود، كما تطرقوا الى العديد من 

القضايا التي تهم أبناء املنطقة وتشغل تفكيرهم، وفيما يلي التفاصيل:

 ماضي العايد والزميل حسني البريكان جانب من رواد ديوانية العايد

 تسرب الغاز في األحمدي تسبب في مشكالت اجتماعية ونفسية لسكان املنطقة 

 أعـداد الطلبـة الكبيرة في الفصول الدراسـية تعيـق العمليـة التعليمية وتمنع المعلميـن من إيصال رسـالتهم التربويـة وأفكارهم للطلبة

 كثـرة اإلشـارات المرورية فـي صباح السـالم تعيق حركـة المـرور وتحويلها إلـى دوارات يخفـف االزدحام ويسـهل انسـيابية الحركة


