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ضرورة مكافحة 
ظاهرتي سكن العزاب 

والبقاالت املنزلية

إنشاء »العارضية 
الصناعية« خطأ 

كبير ملوقعها 
اإلستراتيجي 
القريب من 

اخلدمات 

نناشد »الزراعة« 
جتميل املنطقة 
خصوصًا الشوارع 

الداخلية والدّوارات

كثرة السيارات 
املدعومة واملهملة 

في الشوارع 
والساحات الترابية 

تعّرض السكان 
للخطر

شباب ال تتجاوز 
أعمارهم 17 عامًا 
يقومون بحركات 

بهلوانية بسياراتهم 
عند الدّوارات 

وإشارات املرور

طالبوا بضرورة استغالل األراضي اخلالية وتوزيعها على األهالي للسكن.. وتكثيف الدوريات املرورية لردع املستهترين

في يوم الكتاب العاملي

أهالي العارضية لـ »األنباء«: مباني اخلدمات احلكومية »تخنق« املنطقة

السفارة اإلسبانية أحيت ذكرى ميغيل دي ثيربانتس

أسامة دياب

شارك مجموعة من الناطقني 
باللغة اإلسبانية في الكويت 
في القراءة املستمرة لرواية 
»دون كيخوته« من خالل بث 
تلفزيوني مباشر مع العاصمة 

اإلسبانية مدريد.
البداية ش����دد نائب  في 
البرتو  السفير اإلس����باني 
أوكالي على أهمية االحتفاء 
الي����وم تكرميا لكتاب  بهذا 
العالم ودعما للقراءة، وقال 
اوكالي ان����ه للم����رة األولى 
في الكويت حتدث مشاركة 
للقراءة املس����تمرة لرواية 
»دون كيخوت����ه« وش����ارك 
فيها د.أفراح مال علي وحنان 
الص����راف وقام����وا بقراءة 
الرواية باللغة اإلسبانية، أما 
حسن اجلزاف فقد قام بقراءة 

ذكرى وفاة ويليام شكسبير. 
كان ذلك خ���الل االحتفالية 
التي  العاملي  الكت���اب  بيوم 
نظمتها الس���فارة اإلسبانية 
في مكتبة الكويت الوطنية. 
وحضر االحتفالية الس���فير 
اإلسباني كارلوس دي تيخادا، 
الس���لك  وعدد م���ن أعضاء 
الديبلوماسي ومجموعة من 
اجلالية اإلسبانية إضافة إلى 
الناطقني باللغة اإلسبانية من 

رعايا دول مختلفة.
ولفت أوكالي الى ان القراءة 
التقليدية واملتواصلة لرواية 
»دون كيخوته« التي تعد من 
قامات األدب العاملي الرفيعة، 
وهي مبنزل���ة إحياء لذكرى 
رحيل الكاتب اإلسباني ميغيل 
الذي اعترفت  دي ثربانتس 
به اليونسكو باليوم العاملي 
للكت���اب، ومتنى أوكالي أن 

تكرر هذه االحتفالية سنويا 
الكوي���ت وتصبح عادة  في 
س���نوية وفي اخلتام شكر 
الوطنية لدعمها في  املكتبة 

إقامة هذه املناسبة.
وخالل االحتفالية مت ربط 
احلفل بدائرة بث تلفزيوني 
مباش���ر مع م���دن وعواصم 
العال���م مع مرك���ز البث في 
مدريد وجميعها حتتفي بقراءة 
فصول متتابع���ة من رواية 
»دون كيخوته« حيث تتواصل 
القراءات الى ان تكتمل فصول 
الرواية بلغات متنوعة أيضا 
إضافة إلى اللغة اإلس���بانية 
احتفاء بالتنوع اللغوي بني 

الثقافات اإلنسانية.
وم���ن جهتها عب���رت د. 
أفراح مال علي عن سعادتها 
باملشاركة وهنأت اجلميع بهذا 
اليوم، ولفتت الى أن رواية 

»دون كيخوته« هي أحد أشهر 
الكتب في عصر النهضة في 
اململكة اإلسبانية، وترجمت 
إلى لغ���ات عديدة.  الرواية 
وأشارت علي إلى أن الرواية 
تقرأ على مدار 24 ساعة في 
كل أنحاء العالم احتفاال بيوم 
الكتاب العاملي. وعن الرواية 
أوضحت أنه���ا تتضمن لغة 
غير حديث���ة، وكلمات غير 
متداولة اآلن. وأيضا عبرت 
حنان الصراف عن سعادتها 
بتلك التجربة، ولفتت الصراف 
ال���ى أن الرواي���ة تعد أعظم 
عمل فني ف���ي تاريخ األدب 
اإلسباني ومن أحب وأوسع 
العالم.  انتش���ارا في  الكتب 
وبدوره حتدث حسن اجلزاف 
عن مشاركته بقراءة الرواية 
باللغة العربية ولفت الى أنها 
التبادل  تس���اهم في تعزيز 

الثقافي بني البلدين وأش���اد 
بفكرة السفارة اإلسبانية في 

تنظيم هذه الفعالية.
اجلدير بالذكر أن ميغيل 
دي ثيربانتش كاتب مسرحي 
وروائي، وشاعر إسباني ولد 
في ألكاال دي إينارس، مدريد، 
إسبانيا في 29 سبتمبر 1547، 
ويع���د إحدى الش���خصيات 
الرائدة في األدب اإلسباني على 
مستوى العالم، واشتهر عامليا 
بعد كتابة روايته الش���هيرة 
»دون كيخوت���ه« بني عامي 
الت���ي تعد   ،)1605 - 1615(
واحدة من بني أفضل األعمال 
الروائية املكتوبة قبل أي وقت 
الكثير من  مضى، واعتبرها 
النق���اد مبنزل���ة أول رواية 
أوروبية حديث���ة، وواحدة 
من أعظ���م األعمال في األدب 

العاملي.

الرواية باللغة العربية.
وأضاف أوكالي بأن تلك 
الفعالية تقام سنويا في 23 

أبريل، وأيضا يصادف اليوم 
مرور 400 س���نة على وفاة 
ميغيل دي ثيربانتس، وأيضا 

ألهالي املنطقة، ورصف الطرق 
املؤدية له وجتميلها ونظافتها، 
واالهتم���ام بأم���ن املنطق���ة 

وحمايتها من السرقات.
أم���ا صال���ح الزايد، فبني 
العارضية تعاني  ان منطقة 
وجود ساحات خالية، وميكن 
للدولة اس���تغاللها في منح 
س���كن للمواطنني، مبينا ان 
العارضية  وج���ود منطق���ة 
الصناعية خطأ ألنها استنساخ 
ملشكلة الش���ويخ الصناعية 
من جديد، موضحا ان الزائر 
ملنطقة العارضية يفاجأ بكثرة 
احلفريات واحلواجز في كل 
مكان، لدرج���ة يتخيل معها 
ان املنطق���ة اصابه���ا زلزال، 
وذلك العمال جتديد الشبكة 
الصحية منذ اكثر من سنة، 
ما يتسبب كثيرا في انقطاع 
اخلطوط الهاتفية والكهربائية 

في بعض القطع.
م���ن  الزاي���د  ومتن���ى 
اعادة  مسؤولي »االش���غال« 
الطبيع���ي للمنطقة  الوضع 
وإزالة األنقاض واحلفريات 
التي س���ببت املعاناة لسكان 

املنطقة.
اما احمد الشديد، فأوضح 
ان ص���االت االفراح أصبحت 
كابوسا يراود كل أهالي املناطق 
الس���كنية من خالل حركات 
االستعراض والتقحيص امام 
القاعات، ما يس���بب ازعاجا 
لس���كان املنطق���ة، وهو امر 
بحاجة الى تس���ليط الضوء 

عليه اكثر.
واس���تغرب تك���دس كل 
اخلدمات التي تقدم لس���كان 
املنطقة في مكان واحد بالرغم 
من وجود مساحات شاسعة، 
متسائال: ملاذا التضييق على 
األهالي الس���يما خالل وقت 
الذروة الذي يش���هد ازدحاما 

غير معقول يوميا؟

أمرا طبيعي����ا اعتياديا في 
منطقتنا، فهناك مستهترون 
ال تتجاوز أعمارهم 17 عاما 
يقوم����ون بأعمال وحركات 
بهلوانية بس����ياراتهم عند 
الدوارات وإش����ارات املرور 
دون وج����ود أي رادع لهذه 
األعمال التي تعرض اجلميع 

للخطر.
ووافق���ه ال���رأي في تلك 
املشكلة محمد اخلالدي، مبينا 
املراهقني يزعج  ان تقحيص 
قاطني املنطقة، والسبب في 
ذلك يعود لعدم وجود دوريات 
امنية في املنطقة، سواء في 
الشوارع أو األسواق املركزية 
باملنطقة، مستذكرا أنه وأثناء 
زيارته للس���وق املركزي في 
أحد االيام وجد مجموعة من 
الصبية يعتدون على عامل 
من اجلنس���ية اآلسيوية في 
محاولة منهم لس���رقة احملل 

الذي يعمل به.
وطالب اخلال���دي وزارة 
الداخلية بتطبيق القوانني على 
هذه الفئة املستهترة للحد من 
أعمالهم، مناشدا الهيئة العامة 
الس���مكية  للزراعة والثروة 
جتميل املنطقة خصوصا في 
الشوارع الداخلية والدوارات، 
وأيضا االهتمام باملقهى الشعبي 
الذي يعتبر املتنفس الوحيد 

مكانها، وتعوق الذاهبني الى 
الدوامات واملدارس القريبة من 
املخفر، مطالبا أهالي املنطقة 
بعدم تأجير الشقق للعزاب 
واحلف���اظ عل���ى العارضية 

منطقة منوذجية.
ومن جهت����ه، قال حماد 
الغريب ان مشكلة االختناقات 
املرورية في املنطقة اصبحت 
معاناة يومية وخاصة في 
أوقات الذروة على الدائريني 
اخلامس والس����ادس، الفتا 
الى مش����كلة أخرى تتمثل 
الذي بات  التقحي����ص  في 

عنها واجتماعها مع احملافظني 
ملناقشة املشكلة ووضع آلية 
حلله���ا، اال اننا لم نلمس أي 

تغيير في ذلك األمر.
ومن جانب���ه، لفت نواف 
انتشار ظاهرة  الى  الشمري 
البقاالت داخل املنازل، وقيام 
العق���ارات بفتح  أصح���اب 
شبابيك للمالحق على الشارع 
وحتويلها الى بقاالت، اضافة 
الى ان األهال���ي يعانون من 
السيارات املدعومة أو احملجوزة 
عند مخفر العارضية، والتي 
تظ���ل لفت���رات طويل���ة في 

املشاريع التي من شأنها تسهيل 
حركة امل���رور والقضاء على 
االزدحامات، مبديا استياءه من 
»تأخر اجناز األعمال اإلنشائية 
للطرقات في املنطقة وإغالق 

معظم املداخل الرئيسة«. 
وبدوره، اوضح عبداهلل 
ان املنطقة تعاني  العس���كر 
الكثير من املشاكل، ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر: مشكلة 
انتشار العزاب، وكثرة البقاالت 
داخل املنازل، مس���تغربا في 
الوقت ذاته أن���ه بالرغم من 
التي اعلنت  البلدي���ة  حملة 

عبداهلل صاهود

أع���رب ع���دد م���ن أهالي 
منطق���ة العارضية، الواقعة 
في نطاق محافظة الفروانية، 
عن استيائهم الشديد ملعاناة 
العدي���د من  املنطق���ة م���ن 
املش���كالت، مؤكدي���ن غياب 
امللموس  الرقاب���ة والتواجد 
لبعض اجلهات، رغم ظاهرة 
انتشار العزاب والبقاالت داخل 
املنازل والكثي���ر من األمور 

اخلارجة عن املألوف.
ولفت االهالي، في لقاءات 
متفرق���ة مع »األنب���اء«، الى 
وجود غياب وف���راغ أمني، 
ال���ى وجود وانتش���ار  ادى 
الشباب عمدت  مجموعة من 
الى ايذاء املواطنني عن طريق 
التقحيص بالسيارات، ناهيك 
عن املشاكل االخرى مثل نقص 
بع���ض اخلدم���ات الصحية 
وزي���ادة املبان���ي احلكومية 
حول املنطقة، مما ساهم في 
االختناقات املرورية اليومية 
خاصة مع بداية العام الدراسي، 
موضحني ان املنطقة تعاني 
من وجود س���احات خالية، 
وميكن اس���تغاللها في منح 
سكن للمواطنني، مشيرين في 
الوقت ذاته الى ان انشاء منطقة 
العارضية الصناعية كان خطأ 
كبي���را، وأنها اع���ادة انتاج 
ملشكلة الشويخ الصناعية من 
جديد، وكان باإلمكان توزيعها 
اراضي سكنية، خصوصا ان 
موقعها استراتيجي وقريب 
من املناطق السكنية واخلدمات 

العامة. 
وفي البداي���ة، قال جمال 
خيران ان أهم مشكلة يعاني 
منها قاطنو منطقة العارضية 
ه���ي االختناق���ات املرورية 
اليومي���ة وخاص���ة مع بدء 
الدراسة، الفتا الى بطء تنفيذ 

حماد الغريب 

مبان مهجورة في املنطقة 

السفير اإلسباني كارلوس دي تيخادا وعدد من املشاركني في فعالية القراءة املستمرة

دليل قطع منطقة العارضية 

آثار التقحيص أمام قاعة االفراح 

متابعة من احلضور                                                                                                  )محمد هاشم( 

عرض ألحد االنشطة

نفايات على الطريق 

جانب من الفعالية

نواف الشمريمحمد اخلالدي  أحمد الشديد صالح الزايدجمال خيران 


