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العبدلي.. بوابة الكويت الشمالية تستحق املزيد من العناية

إن أهالي العبدلي يحتاجون 
إلــى الكثير مــن اخلدمات 
املهمة والرئيسية كاألسواق 
املركزية الكبيرة وجمعية 
تعاونية تلبي احتياجاتهم 
اليوميــة ومركــز رياضي 
لســد وقت فراغ الشــباب 
في العطــل وإجازة نهاية 

األسبوع.
عــادل  قــال  بــدوره 
العريفان وهو صاحب أحد 
بسطات اخلضار فقال انه 
يقوم بيع املنتج الكويتي 
من خضراوات وحتديدا من 
مزرعته اخلاصة به مطالبا 
املنتــج  احلكومــة بدعــم 
الكويتي ألنه األفضل، مؤكدا 
ان املنتــج الكويتــي لعب 
دوره أثنــاء أزمة كورونا 
وتصدر الســوق الكويتي 

بعد إغالق املطارات.
العريفــــــان  ودعـــــا 
الدولــة  املســؤولني فــي 
بتحديد أماكن رئيسية لهم 
ملزاولة أنشطتهم بدال من 
البسطات احلالية التي ال 

تناسبهم.
تخصصات طبية

مــن جانبــه قــال أمني 
مستوصف العبدلي محمد 
العنزي بانه يطالب بإجناز 
وتنفيذ مركز صحي جديد 
ليتناســب وهــذه اخلدمة 
الضحية أسوة بالوزارات 
واجلهات احلكومية األخرى 
باملنطقة، كما طالب بتوفير 
أقسام صحية متكاملة مثل 
اجلراحة وأمراض النساء 
ومالحظة الرجال واألسنان 
ألننا بحاجــة قصوى إلى 
مثــل هــذه التخصصــات 
الطبية وذلــك بعد زيادة 
كمية املراجعني عن الفترة 
السابقة وكذلك خدمة أهل 
البر، ناهيك عن أن العبدلي 
أصبحت منتزها ومنتجعا 
للكثيــــر مــــن العــوائل 
الكويتيــة واملقيمني علي 

هذه األرض الطيبة.

املتنفــس األول لألهالــي 
بعد منع التخييم لذلك فإنه 
يجب اإلســراع في إعطاء 
األولوية لتطوير خدمات 
املنطقة التــي حتتاج إلى 
عمليــة تنظيم للكثير من 
الوحدات السكنية وكذلك 
التقاطعات التي تسببت في 
العديد من احلوادث وراح 
ضحيتها كثير من األسر.

وتطــرق إلــى تعطــل 
الكهرباء بشكل دوري داعيا 
وزارة الكهرباء واملاء إلى 
معاجلة هذه األعطال ألنها 
تعود بالضرر على الكثير 
من األسر القاطنة في هذه 
املزارع وكذلك املقيمني في 
هذه املنطقة خاصة أن هذه 
املنطقة أصبحت متنفسا 
مهما للمواطنني وأسرهم.

أما مطلق الهاجري فقال 

مبــارك شــاهر الهاجــري 
قال إن «العبدلي» حتتاج 
إلــى الكثير مــن اخلدمات 
الرئيســية وهــي قســم 
لألســنان وقسم ألمراض 
النســاء في املســتوصف 
احلالي رغــم أننا بحاجة 
إلى مستوصف جديد يلبي 
احتياجــات أهالي املنطقة 
بشــكل كبيرة خاصة بعد 
الزيــادة الســكانية التــي 
تشــهدها املنطقة بشــكل 
عام لذلك فإن اإلسراع في 
تنفيذ مســتوصف صحي 
جديد هو مطلب شعبي من 
قاطني هــذه املنطقة التي 
حتولــت إلــى ســكن آخر 

األهالي واملواطنني.
وطالــــب املســؤولني 
باالعتنــاء بشــكل كبيــر 
باملنطقــة ألنهــا أصبحت 

وأشــار إلى أن مشــكلة 
املياه املعاجلــة وانقطاعها 
املتكرر يسبب مشاكل كبيرة 
على املزارعني وطريقة عملهم 
واملكائن اخلاصة بهم لذلك 
البد من االلتفات لهذه املشكلة 
واألخذ بعني االعتبار حللها 
كما البد من تكثيف مشكلة 
األمــن فــي املنطقــة واحلد 
الســرقات ومتابعــة  مــن 
وأصحــاب  املســتهترين 
(البنادق)، وما يشكلونه من 
خطر على األسر والعوائل 
في املنطقة وعليه فإنه البد 
من وجود دوريات حتوم أو 
جتول فــي املنطقة ملتابعة 
من يشكون بأمره ورصد أي 

مخالف أو مستهتر.
خدمات رئيسية

مــن جهته قال املواطن 

التــي تؤرقنا هي مشــكلة 
الكالب الضالة التي تزعجنا 
وتســبب مصدر خطر على 
أطفالنا لذلك نطالب اجلهات 
املعنية مبالحقة هذه الظاهرة 

والقضاء عليها.
وقــــال إن جمـعـيــــة 
العبدلي بحاجة إلى مواقف 
كافيــة ومنظمــة بــدال من 
الزحمــة احلاليــة واملنظر 
غير احلضــاري في طريقة 
وقوف السيارات ناهيك عن 
احلفر املوجودة أمام مبنى 
اجلمعيــة، لذلــك نطالــب 
بــوزارة األشــغال بالنظــر 
إلى هذه املشــكلة باإلضافة 
إلى املطالبة بتوسعة طريق 
الفــالح وعمــل مطبــات له 
املتكررة  جتنبا للحــوادث 
كون هذا الطريق هو طريق 
رئيسي يخدم كافة املنطقة.

إلى مشكلة طريق العبدلي 
املتهالــك والــذي يتســبب 
بأعطال مركبات املواطنني من 
الذين يرتادون هذا الطريق 
ســواء ملنطقــة العبدلي أو 
حتى ملنفذ العبدلي خاصة أن 
هذا الطريق له أهمية كبرى 
حيث يربــط دولة الكويت 
بالعراق، لذلك نطالب وزارة 
األشــغال بإصالح وتطوير 
هذا الطريق بالسرعة املمكنة 
أســوة بطريــق الصبيــة، 
مضيفا أن رداءة هذا الطريق 
تتسبب بحوادث كثيرة تصل 
إلى إصابــات قاتلة ألطفال 
وأســر كثيــرة لذلــك فــإن 
إصالحــه وتطويره مطلب 
شــعبي ناهيك عــن نزول 
األمطــار التي تقوم بإغالق 

جزء من هذا الطريق.
وزاد أن من ابرز املشاكل 

حادث أو قضية، لذلك علينا 
توفير عنــاء املواطنني من 
الذهاب ألقرب منطقة وهي 

اجلهراء.
وأضــاف أن على وزارة 
الكهرباء واملاء حل مشكلة 
املتكــررة في  االنقطاعــات 
املنطقة وخاصــة في فترة 
الصيــف ووجــود أغلــب 
املواطنني باملنطقة مما يسبب 
لهم وألسرهم مشاكل ويزعج 
وجودهم ووناستهم، لذلك 
علــى وزارة الكهرباء واملاء 
تفادي هذه املشكلة حاليا أو 
خالل فترة الصيف القادمة 
خاصــة أن أغلــب الناس ال 
تســافر، وبالتالي يقضون 
أكثر وقتهم في هذه املنطقة.

طريق العبدلي

وتطــرق احلصني كذلك 

كانت البداية مع مختار 
املنطقة هادي احلصني الذي 
قال إن «العبدلي» تعاني من 
نقــص الكثير من اخلدمات 
كاملركز الصحي الذي أصبح 
متهالكا وال يفي باخلدمات 
الصحيــة الالزمــة لألعداد 
الكبيرة من املتواجدين في 
املنطقــة على مــدار العام، 
الفتــا إلى أنه يجــري اآلن 
التنسيق مع وزارة الصحة 
لبناء مستشفى جديد وبديل 
لهــذا املوقع املتهالك والذي 
مضــت علــى إنشــائه مدة 
طويلــة والــذي يتكون من 
شبرات وهو صرح ال يليق 
بأهالــي هــذه املنطقة ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة.

وأضاف أن املركز اجلديد 
ســيتكون من ثالثــة أدوار 
وســيؤدي الدور املنشــود 
منه كصــرح صحــي لهذه 
املنطقة التي أصبحت شريانا 
رئيسيا لألهالي في اجلانب 

الشمالي لدولة الكويت.
وأضــاف أنــه البــد من 
توفيــر مكتــب لألعــالف 
ألصحاب األغنام واملواشي 
وإنشــاء صفــاة لألغنــام 
واألبقار والطيور واحلمام، 
وذلك لرغبــة بعض الهواة 

في املنطقة.
وطالب احلصني بتوفير 
اآللــي،  مكائــن للصــرف 
موضحــا أن هناك جهازين 
فقط للســحب وهمــا غير 
كافيني في ظل األعداد الكبير 
التي ترتاد املنطقة، وبالتالي 
هناك حاجة ماسة ملثل هذه 

املكائن.
ودعــا احلصــني وزارة 
الداخلية لإلسراع في توفير 
قســم للتحقيقــات مبخفر 
العبدلــي وذلــك ملتابعــة 
احلــوادث والقضايــا التي 
حتدث في املنطقة، مؤكدا أن 
املنطقة تفتقد ذلك مبا يجعل 
املواطن يقطع مســافة ١٥٠ 
كيلومترا (ذهابا وإيابا) حتى 
يتم التحقيق معه بســبب 

تهالك الطرق وانقطاعات الكهرباء واملاء وقلة أجهزة السحب اآللي ومشكالت أمنية وصحية تؤرق رواد املنطقة الذين طالبوا الوزارات املعنية بسرعة إيجاد احللول

مبارك الهاجري محمد العنزيمختار املنطقة هادي احلصني

شبرات اخلضار حتتاج إلى إعادة تنظيم

عادل العريفان

(زين عالم) مركز العبدلي الصحي عبارة عن شبرات يحتاج إلى تطوير شامل خلدمة رواد املنطقة 

مطلق الهاجري

ملشاهدة الڤيديو

احلصني: نحتاج إلى مستشـفى متكامل بدًال من املركز الصحـي املتهالك ومكتب لألعالف وصفاة للمواشـي والطيور

نطالـب «الكهربـاء» مبعاجلـة مشـكلة االنقطاعـات املتكـررة للتيـار صيفًا ما يسـبب مشـاكل لألسـر

«الـكالب الضالة» أصبحـت ظاهرة خطيـرة تهدد أسـر وأطفـال رواد املنطقة والبد من إيجـاد احللول للقضـاء عليها

 البد من وجود قسـم للتحقيقات في مخفر العبدلي حتى ال يضطر الناس إلى قطع ١٥٠ كم ألقرب منطقة وهي اجلهراء

إصالح وتطوير طريـق العبدلي ضرورة قصوى ومطلب شـعبي ألهميته لرواد املنطقة وكونه يربـط بني الكويت والعراق

منطقة العبدلي تقع ضمن مناطق محافظة اجلهراء، وتقع في الشمال على بعد ٨٠ كيلو تقريبا من مدينة الكويت، وهي حتظى بأهمية كبيرة ليس فقط ألنها مجاورة للحدود مع العراق، بل ألنها أيضا منطقة 
مزارع تضم أكثر من ٢٠٠٠ مزرعة منتجة مبختلف أنواع احملاصيل الزراعية نظرا خلصوبة أرضها. وتزداد أهمية «العبدلي» ملا لها من موقع ممتاز وأهمية كبرى، حيث تعد مبثابة منتجع للمواطنني الذين 

يذهبون بأسرهم إليها خالل العطالت لقضاء فترة أوقات من الهدوء واالستجمام، كما أنها كانت متنفسا ألصحابها وقت احلظر الذي فرضته جائحة «كورونا». ورغم هذه األهمية إال أن مرتادي العبدلي تعالت 
أصواتهم بالشكاوى من عدم وجود اخلدمات الكافية، «األنباء» شدت الرحال إلى «العبدلي» لتتعرف على أهم املشاكل التي تواجهها املنطقة واخلدمات التي تفتقد إليها، 

حتقيق - فرج ناصر

مختار املنطقة هادي احلصني خالل اللقاء مع الزميل فرج ناصر بوابة الكويت الشمالية حتتاج إلى مشاريع تطويرية كبيرةطرق منطقة العبدلي حتتاج إلى إصالح وتطوير


