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 اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

سكان «املهبولة»  لـ «األنباء»: سعادتنا ال توصف.. وما أجمل احلرية!

مقيمو «اجلليب» لـ «األنباء»: عدنا إلى احلياة.. والفرحة تغمر قلوبنا

فرج ناصر

ودعــت منطقــة املهبولــة 
العــزل الــذي فــرض عليهــا 
نتيجة انتشار وباء «كورونا 
املســتجد» منذ قــرار مجلس 
الوزراء القاضي بذلك، وبناء 
على عرض من وزارة الصحة 
مت فك احلظر عن هذه املنطقة.
عالمات الفرح والســعادة 
كانت بادية على وجوه قاطني 
املنطقة غير مصدقني زوال هذا 
العزل القسري الذي دام اكثر 
من ثالثة أشهر، حيث اجتمع 
احلــزن والفرح فــي آن واحد 
لدى قاطني هذه املنطقة الذين 
مكثوا في منازلهم جالسني دون 
ذهاب الى مقار أعمالهم بسبب 
قرار مجلس الوزراء خوفا من 

انتشار هذا املرض.
«األنباء» واكبت الساعات 
األولى لقرار فك احلظر والتقت 
عددا من قاطني هذه املنطقة، 
الذيــن أكــدوا أن اجلميع في 
هذه املنطقة وخاصة العمالة 
قد تعرضــوا ألضــرار مادية 
ومعنويــة ونفســية كبيرة، 
لدرجــة أن الكثيريــن منهــم 
تعرضوا ألزمات صحية أيضا 
جعلتهم طريحي الفراش بسبب 
الــذي ذاقوا  التعب النفســي 
مرارتــه بســبب احلظر الذي 

امتد ألكثر من ٩٠ يوما.
عدد من قاطني هذه املنطقة 
قالوا انهم كانوا ال يجدون قوت 
يومهم طيلة فترة العزل، لكن 
جهود حكومة الكويت وجميع 
العــام واجلمعيــات  النفــع 

اخليرية ساهمت بشكل كبير، 
وقد يكون االول من نوعه من 
خالل توفير كل اخلدمات سواء 
الغذائية أو الصحية أو غيرها 
من وســائل احليــاة اليومية 
لساكني هذه املنطقة وبشكل 
يومي، األمر الــذي جعلهم ال 
يشــعرون بنقــص أضف الى 
ذلك التعــاون الكبير من قبل 
الداخلية  املســؤولني ورجال 

خالل مدة العزل.
قاطنو املهبولة قالوا انهم 
عاشــوا أياما صعبة ومريرة 
وكأنهم في ســجن طيلة مدة 
احلظر الذي فرض عليهم من 
قبل السلطات الصحية ومجلس 
الــوزراء لكنهــم كانــوا اكثر 
ســعادة بهذا اليوم واخلروج 
الى احلرية، مشيدين بجهود 
ومتابعة اجلهــات احلكومية 
التي  واجلمعيــات اخليريــة 
كانــت معهــم حلظــة بلحظة 
منذ بداية الفرض حتى زواله 
وتقدمي كل املواد واملستلزمات 
لهــم،  التموينيــة  والســلع 
مؤكدين ضرورة التزام اجلميع 

وامتد ألكثر من ثالثة اشــهر، 
خاصة أننا لم نخرج من املنزل 
طيلــة االيام املاضية إال قليال 
وكنا في حالة اختناق واكتئاب 
بينما نحن اليوم نعيش احلرية 
ونشعر فعال بأن احلياة جميلة 
وباستطاعتنا اخلروج والعودة 
ملنازلنا متى نشاء، واليوم حقا 
نعيش شعور احلرية بشكل 
كبير. وأضاف حسن: إننا خالل 
االيام املاضية كنا محبوسني 
وكأننا في سجن مغلق األبواب، 
أمــا اليوم فالوضــع مختلف 

أن اليوم كان مميزا بداية من 
رفع احلظر عن املنطقة واحلياة 
في طريقها لألفضل وفرحتنا 
كبيرة بهــذا القرار واخلروج 
الى الشــارع ومزاولة أعمالنا 
التي توقفنا عنها بسبب احلظر 
القســري والعزل جراء وباء 
«كورونا املســتجد»، مشــيرا 
إلــى انه لم يذق طعــم النوم 
من صباح امس بانتظار حلظة 
الفرج وهي رفع احلظر النتظار 
هــذه اللحظــة اجلميلة قائال: 
«حقــا مــا أجمــل احلريــة!». 
وكشف سليم ان االيام املاضية 
كانت بالفعل أياما مريرة، «لم 
أشــاهدها طــوال حياتي لكن 
علينــا تقبل احليــاة بحلوها 

ومرها».
مصلحة الناس

بدوره، قال إسماعيل جميل: 
نحن ســعداء برفع العزل عن 
منطقة املهبولة، وذلك لفترة 
طويلــة جــدا، مؤكــدا ان هذا 
احلظر في النهاية لم يفرض 
اال ملصلحة الناس من املواطنني 
واملقيمني في هذه املنطقة خوفا 
من هذا الوباء اخلطير، مشيدا 
بالــدور الكبير الذي قامت به 
اجلهات احلكومية طوال فترة 
العزل حتى مت رفعه، متمنيا 
ان تزول هــذه الغمة عن هذا 
البلد اجلميل وعن جميع بالد 

املسلمني والعالم.
وعن إيصال املواد الغذائية 
لهم في ظل احلظر، قال إن املواد 
كانت تصل بشــكل يومي من 
سالل غذائية ومواد متوينية 

باإلجراءات الوقائية والصحية 
لضمان ســالمة الناس وعدم 
العــدوى بڤيــروس  انتقــال 

«كوفيد -١٩».
«األنباء» كانت حاضرة منذ 
ســاعات الفجر االولى، حيث 
رصدت حركة أهالي املهبولة 
وخروجهم بعد دقائق من فك 
احلظر، وفيما يلي التفاصيل:

البدايــة، كانــت مع محمد 
حسن الذي قال: ان هذا اليوم 
يوم جميــل بعد زوال احلظر 
الكلي عــن املنطقة والذي دام 

واملجمعــات التجاريــة لكــن 
علينا املثول للواقع وااللتزام 

بالتعاليم الصحية.
وأوضح أن األيام املاضية 
كانت صعبة جدا لكنه حتمل 
العزل مع الصبر هو وأسرته 
خوفا من هذا الوباء املستجد، 
مشيدا بتعاون وبجهود اجلهات 
احلكومية التي أشــرفت على 
األمــن  املنطقــة مــن رجــال 
واجلمعيات اخليرية التي كانت 
الغذائية  تقوم بتوزيع املواد 
حلظــة بلحظــة، إضافــة إلى 
املتطوعــني الذيــن كانت لهم 
بصماتهم املميزة، وهذا الشيء 
تشــكر عليه الكويت حكومة 
وشعبا، اضف الى ذلك الدور 
الكبيــر التي قامت به جمعية 
الهــالل االحمــر الكويتي من 
توزيع التمويــن، وهذا ليس 
بغريب على أهل الكويت الذين 
كانوا دائما ســباقني في فعل 

اخلير.
يوم مميز

أما علي احمد سليم، فأكد 

وخرجت بعد حلظات من فك 
العزل وســعادتي ال توصف 

على اإلطالق.
إيجابي وسلبي

من جانبه، قال عبدالرحمن 
طارق: إن رفع احلظر له آثار 
إيجابيــة وأخــرى ســلبية، 
فاإليجابية تكمن في العوامل 
النفسية على أهالي املنطقة، 
أما السلبية فهي إمكانية عودة 
تسجيل زيادة بحاالت اإلصابة، 
خاصــة فــي زحمــة املــوالت 

كاملة من كل اجلهات في البلد 
وال تفرق بني شــخص وآخر، 
والكل كان يحصل على حصته 
اليومية من هذه املواد وبشكل 
منظــم من قبــل املنظمني من 

رجال األمن واملتطوعني.
الشعور باحلرية

من جهتها، قالت م.إميان 
شعبان إنها سعيدة جدا بفك 
العزل عن منطقــة املهبولة 
كونها تقطن هــذه املنطقة، 
خاصة انهــم معزولون عن 
البلد والعالــم لنحو أربعة 
اشهر ال يستطيعون اخلروج 
منهــا، وهم ال يعرفون كيف 
يتنفســون بســبب الضيق 
مــن هذا العــزل، أمــا اليوم 
فقد شــعرت فعــال باحلرية 
الصبــاح  ســاعات  ومنــذ 
االولــى خرجــت بصحبــة 
بناتها لالســتمتاع بطبيعة 
اجلو رغم حرارته الشديدة 
لكنهم أحســوا براحة اجمل 
بعد اجللوس اململ في املنزل.

وأوضحت م.شــعبان أنها 
شغلت نفسها في أيام العزل 
املاضية بقضــاء وقت الفراغ 
بواســطة وســائل التواصــل 
االجتماعــي والتحــدث مــع 
االقارب واألصدقاء، مشيرة إلى 
أن حالتهم املعيشية ميسورة، 
ولم تفكر باملواد الغذائية بكثر 
ما كانت تشغلها احلرية ألنهم 
كانــوا فيما يشــبه الســجن، 
متمنية عدم اعادة الكّرة مرة 
أخرى، وعدم فرض العزل ثانية 

على املنطقة.

عبداهللا الراكان - دعاء خطاب
doua_khattab

شهدت الساعات األولى لرفع 
احلظر املناطقي املفروض على 
منطقة جليب الشيوخ املعزولة 
منــذ أكثــر مــن ٣ أشــهر من 
السلطات الصحية زحاما شديدا 
باملركبــات رغم حالــة الثبات 
والرتابة التي عاشــها قاطنو 
جليب الشيوخ، و«احلساوي» 
الفترة  و«العباســية» خــالل 
املاضيــة، ضمــن اإلجــراءات 
التــي اتخذتهــا  االحترازيــة 
الســلطات الصحيــة ملواجهة 
ڤيروس «كورونا املســتجد» 
في البالد، تقطعت خاللها بهم 
السبل وفقد معظمهم مصادر 
دخلهم. «األنباء» واكبت مظاهر 
عودة احلياة إلى طبيعتها في 
«اجلليــب» ورصدت مشــاعر 
قاطنيهــا، حيث عمت الفرحة 
ســكان املنطقة بعد قرار رفع 
احلظــر وخرج الغالبية منهم 
لطلب الرزق ومزاولة أعمالهم.
وقد تنفس سكان اجلليب 
الصعــداء مؤكديــن أن رفــع 
منطقتهــم مــن قائمــة العزل 
أعادهــم إلــى احلياة وســمح 
باالســتعداد ملزاولــة األعمال 
واســتقبال مــا يعينهــم على 
احليــاة،  أعبــاء  مواجهــة 
مشــيرين إلــى أن الكثيريــن 
منهم سيعودون إلى أعمالهم، 
الســيما في مناطق الشــويخ 

الكويت، ويعود اجلميع للسعي 
وكسب رزقه بعد أن ضاق بنا 

احلال وتقطعت السبل.
أما فيما يتعلــق باحتمال 
عــودة احلظــر خــالل إجازة 
عيد الفطــر املبارك، قــال: إذا 
كان احلظر سيستمر ألسبوع 
واحد فقط، فمن املمكن حتمل 
ذلــك، ولكــن أود أن أذكــر أن 
هنــاك الكثيريــن قد غــادروا 
بســبب توقــف العمــل طيلة 
الفترة املاضية، ومن كان ميلك 
١٠٠ دينار، كان يقوم باحلجز 
ويغادر البالد، نظرا لصعوبة 
احلياة، وصعوبــة احلصول 
علــى ثمن املــأكل واملشــرب، 
فأنا أعيش في «الســكن» مع 
شــخصني آخرين، أحدهما قد 
غادر بالفعل بسبب الظروف 
الصعبــة طــوال الـ ٤ أشــهر 

املاضية بسبب احلظر.
احترام القانون

وفــي الســياق ذاتــه، قال 
سجيش: لم نكن نعمل طوال 
فتــرة احلظــر لكن الشــركة 
أصــدرت تصاريــح عمل منذ 
قرابة أسبوع، وصاحب املنزل 
خفض لنا اإليجار كما أنني كنت 
أتقاضى راتبا من الشركة، وعن 
احتمالية فرض احلظر الكلي 
خالل فترة العيد قال سجيش: 
«أحب الكويت واحترم قانونها 
كما نحب الهند ونحترمها، فقد 
عشت على أرضها وأكلت من 

عنا وعن جميع األمة اإلسالمية، 
وأمتنى أال يحدث ازدياد وتفاقم 
في عدد اإلصابات واحلمد هللا 
اجلميــع ملتــزم باإلجــراءات 
االحترازية التي أقرتها الوزارة 
متمثلة في ارتداء «الكمامات» 
والقفــازات واحملافظــة علــى 

التباعد بني الناس.
وعن احتمال عودة احلظر 
خالل إجــازة «عيد األضحى» 
املبــارك، أجــاب: «أدعــو اهللا 
تعالــى ان ينعم اجلميع بعيد 
سعيد ويعوضوا ما فاتهم، وال 
أمتنى عودة احلظر الكلي فهذا 
قد يتسبب في سوء األوضاع 
ثانية، فهنــاك الكثيرون ممن 
كانوا بال عمــل، وهناك أيضا 
مــن تراكمت عليهــم إيجارات 
الســكن، وأوجه رســالة هنا 
بالنظــر إلى هــؤالء بتعاطف 
أكثر حتى يستطيعوا العودة 

للعمل وممارسة حياتهم.
ووافقه الرأي حسام قائال: 
كانت فتــرة عصيبــة عانينا 
خاللها على مختلف األصعدة 
والحظنا ســفر عدد كبير من 
املقيمني بعدما ضاق احلال بهم، 
وأمتنى لكل من سافر وتسمح 
له ظروفه بالعودة مرة أخرى، 
وعــن إمكانية فــرض احلظر 
في العيد أجاب: «ال نستطيع 
معارضــة اي قــرار تتخــذه 
الدولــة للصالح العام، ونحن 
موقنــون بان القــرارات التي 
تفرضها الدولة تأتي بعد بحث 

خيرها، وإذا رأت الدولة حاجة 
ملحة لعودة احلظر الكلي فالبد 

أن ندعمها ونلتزم بقرارها».
بانتظار الباص

أما محمد جســمي، هندي 
اجلنســية فقــال: احلمــد هللا 
نستطيع الذهاب الى العمل بعد 
توقفنا خالل ٣ أشهر، لم أمتكن 
خاللها مــن دفع إيجار منزلي 
وقد كنــت أحصل على نصف 
راتبــي وكان بالــكاد يكفيني 
للطعــام، وأنــا اآلن بانتظــار 
الباص اخلاص بالشركة ليقلني 

الى مقر عملي».
وعلــى صعيد متصل، قال 
السائق الهندي محمد صديق: 
نستعد اآلن للذهاب الى العمل، 
حيث أعمل سائقا لدى شركة 
خدمات صيانة، كنت أتقاضى 
راتبــا خالل فتــرة احلظر وال 
أعتقــد اننــي كنت أســتطيع 
احلصول على طعام من دون 
امتالكي للنقود، أما باقي العمال 
فقالوا: سنعود الى املنزل فور 
انتهــاء العمل وال مــكان آخر 
لدينا ويجب ان نلتزم بتطبيق 
القرارات التي فرضتها الدولة 

حتى تنتهي األزمة.
مــن ناحيته، قال حســني: 
ســعدنا برفع احلظر رغم ان 
الشــركة التي أعمل بها كانت 
قد أصدرت لي تصريحا للعمل 
خالل فترة احلظر، وندعو اهللا 
أن يصلح احلال، ويرفع البالء 

ودراسة وبناء على املعطيات 
التي تسجلها احلاالت وانتشار 
املرض».بدورهم، ناشد كل من 
أحمد وأسامة وفرج السلطات 
املعنية بأن يتم تفعيل وسائل 
النقل العــام وعودتها للعمل 
نظرا لعدم قدرة معظم سكان 
املنطقة على الذهاب إلى أعمالهم 
من دونها، الســيما ان البديل 
هو استخدام سيارات األجرة 
وهي أيضا غير متوافرة حاليا.

عودة العزل

والحظت «األنباء» خالل 
جولتها مع أول يوم بعد فك 
العــزل عن املنطقــة، وجود 
كثافة عالية حلركة السيارات 
أنواعها وأحجامها  مبختلف 
على مداخل ومخارج املنطقة، 
كما شهدت محطات البنزين 
إقباال كثيفا، ما يؤكد أن عجلة 
احلياة بدأت تدور مرة أخرى 
بعــد توقف دام أكثــر من ٣ 
أشهر، حيث قصد اآلالف من 
السكان أعمالهم في الشركات 
واألنشطة املسموح مبزاولتها 
ضمــن املرحلــة الثانية من 
مراحل عودة احلياة تدريجيا 
إلــى طبيعتهــا. كما رصدت 
إزالــة األشــغال  «األنبــاء» 
للحواجز األسمنتية الفاصلة 
بني الطرق الســريعة وأبقت 
على األسالك الشــائكة، كما 
أن «الداخلية» أبقت حواجزها 

على املداخل واملخارج.

الصناعية والصليبية وصبحان 
التــي يتركز فيها عــدد كبير 
من مشــاريع العمل في مجال 
التشــييد والبناء واملقاوالت، 
إضافة إلى العاملني في املطاعم 
والشــركات األخرى في شتى 

املجاالت.
وأكــدوا أن قــرار احلظــر 
الكلي الذي فرضته السلطات 
الصحية كان في صالح اجلميع 
وأنهم استوعبوا أهمية االلتزام 
بالتعليمــات الصحية، ومنها 
التباعد االجتماعــي واملكوث 
في البيــت واحلرص على كل 
جوانب النظافة العامة، وارتداء 

الكمامات والقفازات.
كما استمعت «األنباء» إلى 
مطالبهم واســتقصت أراءهم 

حــول إمكانية فــرض احلظر 
الكلــي خــالل عيــد األضحى 

املبارك، فإلى التفاصيل:
في البداية، قال عبدالباسط: 
نحمد اهللا على فك احلظر في 
منطقة «اجلليب»، وقد قامت 
الشــركة التي كنــت أعمل بها 
«بتفنيشــي» وأنــا حاليا في 
انتظــار احلصول علــى باقي 
مســتحقاتي مــن الشــركة، 
وســأغادر نهائيــا بعــد إنهاء 
إجراءات العودة، واحلمد هللا 
على كل حال، وواصل: «نشكر 
حكومــة الكويت علــى كل ما 
قدمتــه لنــا، وال ننكر فضلها 
علينا. وزاد: «خالل األشهر الـ 
٤ املاضية، لم يكن لدينا عمل، 
ولم تكن لدينا أيضا تصاريح، 

ومن كان ميلك التصريح كان 
يذهب للعمل، ومن ال ميلك ال 
يذهب، ولكن فــي نهاية األمر 
جميعنا كنــا ملتزمني وأدعو 
اهللا أن تنتهــي إجراءاتي على 
خير ألسافر وأقضي العيد مع 
أوالدي وأسرتي وأدعو اهللا أن 
تنعــم الكويت باألمن واألمان 
وأن يحفــظ اهللا ســكانها من 

كل شر.
عودة نهائية

أما هاني فقال نشكر حكومة 
الكويــت على فــك احلظر في 
«جليب الشيوخ»، فنحن منذ 
٤ أشهر لم نعمل، واآلن احلمد 
هللا سنبدأ في ممارسة أعمالنا، 
وأدعو اهللا أن يصلح احلال في 

كثير منهم تعرضوا ألضرار مادية ومعنوية ونفسية كبيرة

بعضهم يودعون احلظر املناطقي.. وآخرون يغادرون الكويت نهائياً

اجلميع خرجوا إلى أعمالهم مع االلتزام باإلجراءات الوقائيةانفراجة وذهاب للعمل  

عمال الشركات مستعدون للعودة للعمل بعد فك احلظر عن «املهبولة»     

عدد من قاطني املهبولة يتوجهون للعمل   

علي سليم

هاني مع الزميلة دعاء خطاب

اسماعيل جميلم.إميان شعبان محمد حسن

محمد صديق

عبدالرحمن طارق

جهود كبيرة من اجلهات املعنية في توفير جميع املستلزمات واملواد لسكان املنطقة عشنا أيامًا مريرة بانتظار هذا اليوم لنعود إلى أعمالنا وممارسة حياتنا بشكل طبيعي 

(متني غوزال) فك العزل عن «املهبولة» وعودة احلياة إليها مجددا  

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


