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بداية جولتنا كانت بلقاء 
ام راشــد العلي على شاطئ 
الشــويخ،  الوطية مبنطقة 
حيــث قالت لـ «األنباء»: مع 
األسف ان الكويت كانت سابقا 
هي االولــى بــدول اخلليج 
بالنسبة للمراكز الترفيهية 
التي كانت منتشــرة بكثرة 
ومميزة مبرافقها وأسعارها 
أيضا مثل املدينة الترفيهية 
وحديقــة الشــعب وحديقة 
الصباحيــة وبعض االماكن 
املناطــق  فــي  الترفيهيــة 
العامــة  وأيضــا احلدائــق 
التي كانت تتميز بنظافتها 
وألعابها خصوصا لألطفال 
الصغــار، واليــوم جميعها 
اغلقــت واصبحنا بال مراكز 
ترفيهية عدا تلك املوجودة 
التجاريــة  فــي املجمعــات 
وهي تابعة للقطاع اخلاص 
وأسعار االلعاب فيها حدث 
وال حرج، فكان الدخول سابقا 
إلى املدينــة الترفيهية بـ ٣ 
دنانير و٧٥٠ فلســا وكانت 
شــاملة واملدة مفتوحة، أما 
اليوم في املجمعات التجارية 
فنجــد أن اللعبة الواحدة ال 
تتعــدى دقيقتــني اكثر من 
ديناريــن، فما لنــا اال اثنان 
الشواطئ واملقاهي الشعبية 
وهذا شــاطئ جميــل ولكن 
ينقصه بعض اخلدمات، مثل 
النظافة، مصلى رجال ونساء، 
ودورات مياه نظيفة، إضافة 
إلــى تواجد بعض الشــباب 
املتطفلني الذين قد يسيئون 
بتصرفاتهم للعوائل، وأرجو 
الرشــيدة  مــن حكومتنــا 
ان تنشــئ مدنــا ترفيهيــة 
ومائيــة تكــون متطــورة 
وبأسعار مناســبة للجميع 
مثل الــدول األخرى، وأقول 
مثــل ما قلــت ببداية كالمي 
بالسبعينيات والثمانينيات 
كان أبناء دول اخلليج يأتون 
للكويت ليستمتعوا باألماكن 
الترفيهيــة واليوم أصبحنا 
آخر الركب، ليش يا حكومة؟ 
شنو ناقصنا؟ فالكويت بلد 
خير كثير وبلد صغير ومع 
األسف هذا حالنا، وأسألك: أنا 
مواطنة وأنت إعالمي، اذا تبي 
تاخذ عيالــك وين توديهم؟ 
شاليهات، الشاليه بـ ٣ ايام 
١٥٠٠ دينار حتى املجمعات 
اللي احنا رضينا بأسعارها 
االلعاب اللــي فيها لالطفال 
مو للكبار وين «األكوبارك» 

وغيرها؟!
املجمعات واألسعار

كما التقينا ام علي الناصر 
التي قالت: مع كل اســف ال 
يوجــد اي مــكان ترفيهــي 
غير هذا املكان، ونذهب الى 
املجمعات في بعض األحيان 
ولكن ال نستطيع ان نقضي 
جميــع أيام وأوقــات عطلة 
العيد في املجمعات املغلقة، 
وهناك بعــض االماكن مثل 
الشاليهات او املزارع ولكن 
اسعارها مرتفعة جدا خالل 
الصيف واجازة العيد وهي 

أجد أي مكان ترفيهي مناسب 
إال الشاطئ، حتى اننا فقدنا 
رونــق العيــد، وصحيح ان 
األجواء الليلية على الشاطئ 
حلوة لكن ال ميكن أن تصبح 
بديــال لأللعــاب الترفيهية، 
وقــد تعودنــا علــى ديرتنا 
منــذ الســبعينات أن تكون 
األولى في كل شيء باملنطقة، 

مثل أمــور النظافة وبعض 
األشياء التجميلية، ونتمنى 
خــالل األعــوام القادمــة ان 
تنشئ احلكومة مدنا ترفيهية 
على غرار الدول املجاورة لنا، 
ومثل العامليــة منها، والتي 
سترجع بالفائدة على الوطن 
واملواطن، وكل عــام وأنتم 

بخير.

أماكــن ترفيهيــة والكويت 
مابقــي فيهــا شــي، هنــاك 
خيــاران.. إما أن تســافر أو 
جتلس بالبيت حتى مدينة 
بحريــة ال يوجــد، وياريت 
تكــون عندنا أماكــن حلوة 

للترفيه واأللعاب.
أرض جرداء

العنزي  أما عبدالعزيــز 
فقــال: أنــا وأطفالــي لــوال 
الشاطئ ما كان عندنا مكان 
ثان اروح له حتى الشــاطئ 
مليء بالقاذورات والصخر، 
ونستغرب ذلك ألن بلدنا بلد 
عطاء وخير ونقوم بإنشاء 
مشــاريع لــدول مــا نعرف 
اسمها، واحنا ال يوجد لدينا 
أماكن ترفيهيــة ال للصغار 
وال للكبار هذا العيد ٩ ايام، 
امــا مجمعــات ومطاعــم او 
اكبر  الشــاطئ، وكان لدينا 
مرفق ترفيهي فــي املنطقة 
وكان حديــث النــاس وكان 
حتى الزوار وضيوف الدولة 
الرسميون كانوا يذهبون له، 
واليوم أصبح أرضا جرداء 
كانت أحسن األلعاب عندنا 
واليوم نتحسر على املاضي 
والســنوات املاضية وكأنه 
شيء متفق عليه، كل املرافق 
أغلقوهــا في عــام واحد في 
اجلنوب والشمال واألماكن 
الداخليــة، ويــن نذهــب؟ 
إلــى هــذا الشــاطئ «بحر»، 
وعليك حتمــل األجواء أنت 
وأطفالك يوم بعد يوم الدول 
تســتثمر باألشياء احليوية 

فهــي أول من أنشــأ حدائق 
ومنتزهــات بحرية، واليوم 
كل هذا فقدناه وأصبحنا بال 
مركز ترفيهي، ال للكبار وال 
للصغار. هذا العيد وإجازة 
العيد ٩ ايام وين نقضيها؟ 
اما نكون بالشاطئ او املقهى 
الشــعبي وحتــى الشــاطئ 
يحتاج الى عنايــة إضافية 

كذلــك اســتمعنا للطفلة 
روان عبدالعزيز التي قالت: 
حاليــا انا مع األســرة على 
شاطئ الشويخ، ما في أماكن 
نلعب فيها عــدا املجمعات، 
حتــى البحر مــا يصلح ان 
نقضي فيــه العطلــة، كلها 
صعبة لكن شنسوي ما في 
مكان ثان؟ نتمنى تكون لدينا 

ومنها املدن الترفيهية حتى 
جتذب الســياح لهــا ونحن 
العكس شــنقول؟ ونطالب 
عبــر صحيفتكــم احلكومة 
بــأن تلتفــت إلــى مطالبات 
الشعب ومنها توفير األماكن 

الترفيهية.
وأسألك في أشياء، وينها؟ 
وين املدينة الترفيهية، وين 
صالة التزلج، وين األكوابارك، 
وين شاطئ املســيلة، وين 
حديقة الصباحية.. وين وين 
وين؟ وال وحــدة موجودة، 
ويــن نروح؟ اما نســافر او 
نكون على هذا البحر سواء 
رطوبــة أو حر انت تتحمل، 
حتى يوم البحار وهي معلم 
تراثي قدمي وألعابه تراثية مت 
إغالقه. وأخيرا أقول: كل عام 

وانتم بخير.
زحمة وغالء

بدورهــا، حتدثــت رهف 
قائلــة: أوال، كل عــام وأنتم 
بخيــر، وعيدكــم مبــارك، 
وبعديــن هذا الشــاطئ في 
الشويخ جميل، وهو شاطئ 
مجاني، صحيح تنقصه بعض 
اخلدمــات واذا تعــدل اجلو 
باملساء نذهب لهذا الشاطئ، 
طبعــا من ســنوات مو بس 
العيد، واالماكــن الترفيهية 
للكبار والصغار مفقودة وهي 
فقط باملجمعات وفيها زحمة 
كبيرة واألسعار غالية جدا، 
حتى اللعبة ما يستمتع فيها 
الطفل بسبب الوقت القصير 
لها دقيقتني او ثالث دقائق، 
وهي أيضا ال تناسب سوى 
األطفال الصغــار ومعظمها 
ألقل من ١٠ سنوات، ونتمنى 
نشوف بالســنوات القادمة 
املدن الترفيهية الكبرى اللي 
تضم جميع أنواع األلعاب، 
فالكويــت جميلة وشــعبها 
أجمــل يســتاهل كل اخلير، 
حفــظ اهللا الكويــت من كل 
مكروه في ظل قيادة أميرها 

وسمو ولي عهده األمني.
متنفس جميل

الياســني  وفيــق  وكان 
من الذيــن التقيناهم، فقال 
لـ «األنبــاء»: بداية، كل عام 
وأنتم بخير، وعســاكم من 
عواده، أنا هنا في هذا الشاطئ 
ألقضي إجازة العيد، وأنا أعلم 
أن هــذا املكان اقل زحمة من 
باقي الشواطئ األخرى التي 
تعج بالشباب والوافدين من 
اجلاليات اآلسيوية، ونتمنى 
ان يكــون هناك اهتمام بهذا 
الشاطئ من جميع النواحي 
ألنه شاطئ جميل وال يوجد 
غيره لألسر كمتنفس جميل 
ومناسب خصوصا في أيام 
اإلجازات واألعياد، وكل شيء 
مسكر واألماكن األخرى زحمة 
او غالية جدا، وما في اماكن 
ترفيهية، وصحيح إجازة ٩ 
ايام في هذا الشاطئ تعتبر 
مملة جدا للعائلة خصوصا 
األطفال لكــن ال يوجد بديل 

آخر فأين نذهب بهم؟ (ريليش كومار) إحدى األسر على الشاطئ  

وفيق الياسنيرهفعبدالعزيز العنزيروان عبدالعزيزأم يوسف

أنشطة رياضية على الشاطئ

صورة أرشيفية للعبة املراكب الدوارة في املاء في املدينة الترفيهية والتي ازيلت منذ فترة

قليلة جدا، و«أنا ابي اعرف 
شــي واحــد شــلون الدولة 
االماكــن  جميــع  ســكرت 
الترفيهية خــالل فترة عام 
واحــد فقــط مــن دون اي 
اهتمــام باملواطن خالل ايام 
االجــازات وايــن يذهب مع 
ابنائه وحتى الشــاطئ اللي 
قاعديــن فيه حاليــا قاعدة 
اتعرض للمضايقات من قبل 
بعض الشباب وهناك مجاميع 
كبيرة من اجلاليات املقيمة 
بالكويت على هذا الشــاطئ 
وكأننا خارج الكويت، وهناك 
بعــض الشــباب مــن مربي 
يصطحبــون  احليوانــات 
معهــم هــذه احليوانات الى 
الشواطئ مما يتسبب بالرعب 
لبعــض العوائــل واالطفال 
خاصة، وهذه مناشدة مني 
للحكومــة والقطاع اخلاص 
واجلميع يعرف أن ســاحل 
اخلليج العربــي ميتد على 
اطــراف الكويت من جنوب 
شرقها الى شمالها واذا كانت 
احلكومة ال تستطيع انشاء 
مدينة مائيــة فيجب عليها 
الســماح للقطــاع اخلــاص 
وتوفير املكان املناسب لهم 
إلنشــاء هذا املدينة وغيرها 

من مدن ومراكز األلعاب».
ديرتنا األولى

أما أم يوســف الشــمري 
التــي جــاءت مــن منطقــة 
اجلهراء الى شاطئ الشويخ، 
فقالت لـ «األنباء»: بحثت عن 
أماكن ترفيهية ألبنائي ولم 

األلعاب في املجمعات التجارية واألماكن املغلقة ال تناسب جميع األعمار وأسعارها غير مناسبة من حيث النوعية والوقت وأصبحت ممّلة لألطفال

أجِرى التحقيق: محمد الدشيش

الشواطئ مالذ آالف اُألسر.. فمتى يدركها التطوير؟الشواطئ مالذ آالف اُألسر.. فمتى يدركها التطوير؟
يقصدها الكثيرون خالل فترات العطالت في ظل قلة األماكن الترفيهية التي تستوعب أبناءهم وتوفر لهم احلد األدنى من الترفيهيقصدها الكثيرون خالل فترات العطالت في ظل قلة األماكن الترفيهية التي تستوعب أبناءهم وتوفر لهم احلد األدنى من الترفيه

ملشاهدة الڤيديو

وأيضا احلدائق العامة وغيرها من األماكن التي ميكن أن تشكل متنفسا لهم وألبنائهم، وفيما يلي التفاصيل:وأيضا احلدائق العامة وغيرها من األماكن التي ميكن أن تشكل متنفسا لهم وألبنائهم، وفيما يلي التفاصيل:


