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قيصرية اجلهراء..
قلة اخلدمات ُتفقد السوق رونقه

مواطنون ومقيمون أكدوا لـ«األنباء» ضرورة االهتمام بالسوق أكثر وتوفير املرافق احليوية ملرتاديه والعاملني فيه

االسعار واملواد املعروضة وكل ما يتعلق 
بهذه االنشــطة املختلفة التي يشــتمل 
عليها السوق، وكذلك البلدية وفي هذا 
األمر مصلحة عامة للجميع من بائعني 

ومتسوقني.
واوضح ان السوق بحاجة الي بعض 
اخلدمات األخرى وكذلك الى االعتناء بهذا 
السوق واحملافظة عليه حتى ميتد تاريخه 
ألكثر فترة وليكون ضمن التاريخ الذي 
ستطلع عليه االجيال القادمة ملا له من 
خصوصية عند أبناء احملافظة خصوصا 

والكويت عموما.

من جانبه، قال محمد رضا قال: انه 
رغم جمالية الســوق وبســاطته اال انه 
يفتقر الى الكثير من اخلدمات الرئيسية 
كأماكــن الراحة واجللوس، وكذلك عدم 
توافر دورات املياه واملواقف وغيرها من 

اخلدمات االخرى الضرورية.
واشــاد باالقبال الكبير الذي يشهده 
السوق بشكل يومي، مؤكدا ان ما مييز 
هذا السوق كثرة محالت سوق الذهب التي 
تعتبر جاذبة بشكل كبير لهذا السوق، 
مشيرا إلى أن جميع احملالت والعاملني 
فيها ملتزمــون بــكل التدابير اخلاصة 
بشروط السالمة الضرورية ملكافحة وباء 
«كورونا املســتجد»، وكذلك مبتطلبات 
العمل املختلفة ليكون عملهم بالشــكل 
املطلوب ومن دون أي مخالفات حفاظا 

على سالمة اجلميع.
اما علي دشــتي، وهــو صاحب احد 
محالت الذهب، فقال: ان السوق يعتبر 
من االســواق التراثية وميتاز بترتيبه 
اجلميل، وكذلك بتنوع أنشطته وتكاملها 
بشل الفت، حيث تستطيع األسرة تأمني 
معظم احتياجاتها من خالل زيارة السوق.

وعن اهتمام اجلهات الرقابية املعنية، 
أوضح دشتي أن هناك متابعة مستمرة 
وبشكل خاص من وزارة التجارة ملراقبة 

فقط وامنا للكويت بشكل عام.
واشار إلى أنه رغم قلة اخلدمات في 
هذا الســوق اال انه يشــهد اقباال كبيرا 
المثيل له مقارنة مع االسواق في محافظة 
اجلهراء لشموليته ولتواجد الكثير من 
االنشطة املختلفة التي يقصدها الناس 

لتلبية متطلباتهم.

أكثر مبرافقه اخلدمية.
بدوره، قال ابراهيم الشيخ: ان هذه 
القيصرية تعتبر من تراث اجلهراء ومن 
األماكن املميزة في احملافظة بشكل عام، 
مطالبا باالهتمام بهذا السوق للمحافظة 
على تراثية هذا املوقع حتى يبقى بتميزه 
ضمــن املعالم التاريخية ليس للجهراء 

اخلاص، باالضافة الى رواد هذا السوق 
والذين يتمتعون بأخالقيات عالية جدا 
من خالل تعاملهم الراقي معنا كأصحاب 
محالت وعالقتنا بهم التي متتد لسنوات 
طويلة. وقال: البد من توافر خدمات تخدم 
هذا الصرح الذي يعتبر من ركائز املاضي 
وهو بشكل عام يشــكل ميزة تاريخية 

إضافية لتاريخ اجلهراء العريق.
اما جمال الزعبــي فأكد ان قيصرية 
اجلهراء او ما يســمى بســوق اجلهراء 
فهو يعتبر موروثا شــعبيا ميتد الكثر 
من ٤٠ عاما، اضف الى ذلك فإنه ســوق 
جامع للعديد من االنشــطة ويضم مثال 
محالت للذهب والصيرفة واخلضراوات 
واملالبس واملفروشات والعطارة واجلزارة 
واخلياطــة، ورغــم تواجــد العديد من 
االســواق االخرى في محافظة اجلهراء 
اال ان سوق القيصرية له نكهته اخلاصة 

عند مرتادي هذا السوق.
واضاف الزعبي: ان السوق يفتقد إلى 
العديد من اخلدمات كدورات املياه ومواقف 
السيارات ومقاعد اجللوس لكبار السن 
مــن مرتادي هذا الســوق، وعموما فإن 
السوق بشــكل عام يعتبر من االسواق 
التراثية املميزة والتي جتذب الكثير من 
الناس بكامل شرائحهم، ونتمنى االهتمام 

البدايــة كانت مع املواطــن ابو فهد 
الذي اكد ان هذا الســوق من االســواق 
املمتازة واجلميلة، مبينا أنه يتردد على 
هذا السوق بني فترة واخرى لكونه من 
االســواق التراثيــة والتاريخية ملدينة 
اجلهراء، ومثــل هذه االســواق تذكرنا 
بعبق املاضي لذلك فنحن نحرص على 
زيارة هذا السوق من اجل التسوق حيث 
تتوافر فيه معظم احتياجات األســرة، 
داعيا في الوقت ذاته إلى االهتمام أكثر 
بهذا السوق من خالل تقدمي كل اخلدمات 
الضرورية التــي يحتاج اليها مرتادوه 

خالل تسوقهم.
من جانبه، قال صاحب احد احملالت 
وهــو اليمني علي صالــح والذي يعمل 
بهــذا الســوق منذ اكثــر مــن ٥٠ عاما: 
ان هــذا الســوق كان مبنيا مــن الطني 
ومت حتويلــه ليصبح بهذا الشــكل منذ 
عــام ١٩٧٥، لكن في املقابل هذا الســوق 
اصبح محروما من العديد من اخلدمات 
كاالضاءة اجليدة وعدم النظافة حتى أنه 
يفتقر إلى ابســط االمور كوجود مقاعد 
لكبار السن، وبالتالي فهو لم يشهد أي 
جتديدات او تغييرات كالتي حصلت في 
اسواق املباركية مثال، مطالبا اجلمعيات 
التعاونيــة واجلهات املعنية بدعم مثل 
هذه االسواق الشــعبية والتاريخية ملا 

متثله من أهمية عند الناس.
واضاف ان التسوق في هذا السوق 
سهل وله رونقه اخلاص ومتعته اجلميلة، 
لكن في الليل هذا الســوق يكون شــبه 

مظلم لقلة االنارة فيه.
من جانبــه، قال احمــد العنزي: ان 
قيصريــة اجلهراء تعتبر من االســواق 
القدميــة والتراثية وتعتبــر معلما من 
معالم منطقة اجلهراء، متمنيا من اجلهات 
املســؤولة وكذلك اجلمعيات التعاونية 
املســاهمة بدعم هذا الســوق والعناية 
مبرافقه اخلدمية وكذلك بإدراج املقاهي 
واملطاعــم الشــعبية ضمــن أنشــطته 
كونه سوقا شــعبيا وتراثيا في الوقت 
نفسه، وباملجمل فإن السوق يعتبر من 
األسواق اجلاذبة للناس واالقبال عليه 
كبير وبنســبة عالية من جميع شرائح 
املجتمع الكويتي وفي جميع أيام السنة، 
لذلك نرجو أن ينــال حقه من االهتمام 

الذي يليق به.
اما ابوفهد فقال: ان هذا الســوق من 
االسواق القدمية جدا وبحاجة الى خدمات 
عدة كالكراسي في ممرات السوق لكبار 
السن ونوع من الراحة، اضف الى ذلك 
انعدام اخلدمات األخرى الضرورية مثل 
دورات امليــاه وأماكن اجللــوس لرواد 

السوق.
مــن جهته، قال علــي بهزاد صاحب 
احد احملالت في السوق انه يعمل في هذا 
السوق منذ ٣٠ عاما وهذا السوق يعتبر 
من االسواق اجلميلة والتي لها رونقها 

فرج ناصر

تعتبر قيصرية سوق اجلهراء من اقدم القيصريات ومن بني االسواق التي تدل على عبق املاضي مبا تقدمه من أنشطة متنوعة ومتكاملة، وتأخذ لها مكانة بني 
القيصريات املوجودة في الكويت باعتبارها من أهم األسواق الشعبية التي تعّج بالناس واملتسوقني من مختلف فئات الشعب الكويتي كونها قيصرية شاملة 
لكل االنشطة املختلفة من محالت للمواد الغذائية واالقمشة واملجوهرات والذهب والعطور والعطارة إضافة إلى سوق احلرمي، حيث يتوافر كل ما يحتاج اليه 
الناس في محافظة اجلهراء واملناطق املجاورة لها. وهذه االســواق اصبحت جزءا من التاريخ والتراث، األمر الذي جعل البعض من الناس وخاصة كبار السن 
مييلون إلى اجللوس في ممرات السوق، حيث انهم يجدون بذلك متعة في قضاء حلظات سعيدة يتناولون من خاللها استكانة الشاي او يرتشفون كوبا من القهوة 
مع احلنني إلى املاضي. لكن ولألسف أن هذا السوق يفتقر الى ابسط اخلدمات التي يحتاج اليها مرتادوه من خدمات كمقاعد جللوس كبار السن ودورات مياه 
نظيفة وحديثة، كما يفتقر إلى بعض اخلدمات كاملقاهي املعمول بها في اسواق املباركية وغيرها من االسواق االخرى. وللوقوف على حال قيصرية اجلهراء، 

جالت «األنباء» في هذا السوق وكان هذا االستطالع مع اصحاب احملالت ورواد السوق للتعرف على أوضاع السوق واحتياجاته، فإلى التفاصيل:

السوق يتضمن أنشطة شاملة ومتكاملة لتأمني معظم االحتياجات من مواد غذائية وأقمشة ومالبس وعطور ومجوهرات وإكسسوارات وعطارة

ملشاهدة الڤيديو

وغيرها، لتحويل مجرى البول 
االمعاء.  باستخدام قطع من 
وحتتاج العملية ملبلغ يتراوح 
من ١٥-١٨ الف دينار ال منلك 
منه إال القليل، لكنني اشكر 
اهللا على ابتالئه واعلم ان في 
كل محنة منحة قدرها املولى».

فزعة أهل اخلير

 وبتوتــر وعبرة خانقة 
روت شقيقة أمل الصغيرة، 
وتدعى خديجة، مأساة أختها 
الغسيل  انتهاء جلسات  بعد 
قائلة: تعود من املستشفى في 
حالة يرثى لها وال تقوى على 
أو احلديث لساعات  احلركة 
وأيام عدة. وواصلت األخت: 
عددنا ٧ أشقاء.. ٤ شباب و٣ 
بنات، وإخوتــي ال يعملون 
لنا  ثابتــة، وليس  بوظائف 
مطالب في الدنيا إال أن مين 
اهللا على شــقيقتنا بالشفاء 
لها،  بالكلى  وجند متبرعــا 
توجهت إلى أهل اخلير، أدعو 
اهللا ان ينعم على شــقيقتي 
برحمته وان ييسر لها من أهل 
اخلير من يفزع لها ليدفع عنها 

هذا البالء بإذن اهللا.

بعيدة أروقة املستشــفيات 
وآالم الغســيل الكلوي فقد 
التعــب كثيرا  جترعت من 
خاصــة بعد وفــاة والدتي 
املنقضي  في شهر رمضان 
بعد صــراع محمــوم مع 
الســرطان، عفا اهللا  مرض 
السامعني، وناشدت أمل أهل 
للتبرع بكلى وزراعة  اخلير 
مثانة بديلة، حيث تعد عملية 
إعادة بناء مثانة بديلة إحدى 
التي  اإلجــراءات اجلراحية 
تتم بعد إجراء كاســتئصال 
املثانة أو العالج اإلشــعاعي 
واألمــراض اخللقية للمثانة 

مرات أســبوعيا، وتتراوح 
مدة اجللسة من ٤-٦ ساعات 
مبستشفى اجلهراء على نفقة 

الدولة.
على  أتــردد  وأضافت: 
مستشفى مكي جمعة ووجدت 
باملستشــفى رعاية كبيرة 
واهتماما متواصال طوال تلك 
لم أجد أي  الفترة، ولألمانة 
تقصير من قبل العاملني في 
الكادر الطبي هناك. وأكملت: 
«سوء وضعي الصحي حرمني 
من االلتحاق بالتعليم وعشت 
أسيرة مرضي، وكل ما أحلم به 
اآلن، أن أعيش حياة طبيعية 

زراعة الكلى واملثانة البديلة 
في اخلــارج او حتى العالج 
الكلوي  الغســيل  وعمليات 
والتي تتجاوز ١٥ ألف دينار.
 تدور أحداث القصة كما 
روتها أمل جلريدة «األنباء»، 
منذ الطفولة حيث كانت تعاني 
من ورم فــي املثانة منذ أن 
كان عمرها ٨ سنوات، وقد مت 
استئصاله خالل رحلة عالج 

لها باخلارج في بريطانيا. 
وقالت: «تدهورت حالتي 
الصحية بعد ذلك، وأصبت 
بفشــل كلــوي مزمن مما 
الكليتني ٣  استدعى غسيل 

دعاء خطاب
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صرخة استغاثة الى أهل 
اخليــر وأصحــاب القلوب 
البيضاء  الرحيمة واأليادي 
أطلقتها فتاة في العقد الثاني 
من عمرها وهي من فئة غير 
محددي اجلنسية ومقيمة على 
الكويت تنشد عونهم  أرض 
وإغاثتهم لها حيث إنها كانت 
تعاني من ورم في املثانة أدت 
الى فشل كلوي  مضاعفاته 
وحتتاج الى عملية زرع كلى 
ومثانة بديلة في اخلارج وفي 
أســرع وقت ممكن حتى ال 

تزداد حالتها سوءا.
تطــرح أمــل فــي هذه 
السطور عبر «األنباء» مناشدة 
إنسانية لم يسبق أن نشرنا 
حالة مثلهــا، حيث تبلغ من 
العمر ٢٩ عاما عاشتهم بني 
املستشفيات واملراكز الطبية، 
التوجه ألهل  إلى  وما دفعها 
اخليــر ترجــو جندتهم لها 
وإنقاذها من املرض الذي كاد 
القدرة  يفتك بحياتها وعدم 
املادية على تدبير كلفة عملية 

مناشدة إنسانية

أمل.. «بدون» في عمر الزهور تعاني من فشل كلوي وحتتاج زراعة كلى
«األنباء» زارتها في منزلها ونقلت مناشدتها إلى أهل اخلير

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت
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