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أغلبية قاطنيها من الشباب الواعي وتعاون »الداخلية« أثمر ضبط الخارجين عن القانون

فرج ناصر
أكد مختار منطقة النعيم طالل القحص انه من املؤيدين إلعطاء صالحيات أوسع للمختارين حتى يتسنى 
للمواطن اجناز الكثير من األعمال واملعامالت التي تخصه، مشيرا الى ان الصالحيات ليست للمختار وامنا 

للمواطن حتى يستطيع من خالل الصالحيات اجناز عدد من املعامالت التي التزال عالقة حتى اآلن.
وأضاف ان هناك تنس��يقا بيننا وبني جهات ووزارات الدولة املختلفة ومنها األش��غال والبلدية واإلدارة 

العامة للمرور، حيث ال يبخلون علينا بأي مساهمة.

وقال ان عملنا هو حلقة وصل بني املواطن واملس��ؤول وايجاد احللول املناس��بة ألي مش��كلة تصادف 
املواطن، مؤكدا ان املسؤولني لم يقصروا معنا، ولكن لوجود أولويات أهم تعرقل بعض الشيء أداء عملهم. 
وكش��ف ان منطقة النعيم حتتوي على 915 وحدة س��كنية مقس��مة على 4 قطع، قطعتان منها للقس��ائم 
وقطعتان للدخل احملدود. واعتبر منطقة النعيم منطقة منوذجية حيث ال يوجد بها سكن للعزاب وال توجد 

بها شكاوى وجار اآلن القضاء على عدد بسيط جدا من البقاالت املوجودة داخل السكن اخلاص.
واليكم هذا احلوار الذي حتدث به مختار منطقة النعيم طالل القحص ل� »األنباء«:

طالبت بصالحيات أوس�ع للمختار تصب في صالح المواطن ودعوت لعمل نوافير في الدوارات.. والتصاميم الهندسية قيد التنفيذ

المنطق�ة خ�ارج  بدي�ل  موق�ع  إيج�اد  الصح�ة  وزي�ر  ونناش�د  النعي�م  مس�توصف  داخ�ل  الصح�ي  والضم�ان  الواف�دة  العمال�ة  فح�ص  مرك�ز   وج�ود  م�ن  نعان�ي 

خطط مس�تقبلية لتجمي�ل وتطوير المنطق�ة خصوصًا المداخ�ل والمخارجندعو البلدية لتخصيص موقع لفرع التعاونية بقطعة 4 ونطالب بإنش�اء صيدلية ومركز خدمة الطالب

915 وحدة س�كنية تضمها المنطقة وننس�ق مع المرور والبلدية واألش�غال لضم�ان تقديم الخدمات للمواطنين بش�كل جيد

القحص ل� »األنباء«: »النعيم« منطقة نموذجية وما يميزها ندرة العزاب

متى بدأ عملكم كمختار؟
تشرفت بتسلم عملي كمختار 

ملنطقة النعيم عام 2004.
ما اخلدمات التي قدمتها للمنطقة؟ 

وما اجلديد فيها؟
من خ����ال دورنا ف����ي خدمة 
املواطنني وتسهيل معاماتهم مت 

اجناز االمور التالية:
فتح تقاطع بني قطعة 1 وقطعة 
2 بعد موافقة اإلدارة العامة للمرور 
على طلب املختارية لتسهيل حركة 
االنتقال بني قطعة 1 وقطعة 2 ومنع 
االزدحامات واالختناقات املرورية 

في عام 2005.
عمل مجلة باسم مجلة »النعيم« 
تصدر ع����ن املختارية وهي مجلة 
توعوية تربوية اجتماعية تعرض 
مشاكل املنطقة واجنازات املختارية 
ويكتب فيها عدد من السكان القاطنني 
باملنطقة وتوزع على أهالي النعيم 

باملجان.
مت اجناز جسر للمشاة يربط بني 
منطقة النعيم واملنطقة احملاذية لها 
»منطقة املطاعم« على شارع مرشد 
الشمري بعد املوافقة على الكتاب 

املوجه من املختارية بهذا الشأن.
االس����راع في اجناز 4 دوارات 
مبداخل ومخ����ارج منطقة النعيم 
لتس����هيل حركة دخول السيارات 

من وإلى منطقة النعيم.
املوافقة من املجلس البلدي على 
طلبنا بإنشاء نوافير داخل الدوارات 
األربعة املستحدثة مبداخل املنطقة 
ومخارجها، وجار إنشاء التصاميم 

النهائية للتنفيذ.
املوافقة على إنشاء حديقة عامة 
مبساحة 7000 متر مربع مبنطقة 
النعيم ومت التخصيص من الهيئة 
وجار اعداد املخططات والتصاميم 
الهندس����ية على ان يت����م طرحها 

للمزايدة قريبا.
املوافقات النهائية على إنشاء 
مسجد مبنطقة النعيم يخدم قطعة 

.2
املوافقة على إنش����اء جس����ر 
مشاة جديد يربط منطقة النعيم 
مبنطقة القصر على شارع بن حجر 
مقابل مدرس����ة حذيفة بن اليمان 

ومستوصف القصر.
أيهما أفضل عمل املختار في هذا 
الوقت احلالي أم في السابق؟ وملاذا؟

ال يوجد فرق في عمل املختار، 
ولكن زادت مس����ؤوليات املختار، 
ففي الوق����ت احلالي يقوم املختار 
بالتنس����يق م����ع وزارات الدولة 

واملرور حيث انها متعاونة معنا 
للغاية.

ما طبيعة عملكم؟
نحن نعتب����ر همزة وصل بني 
املواطن واملسؤول من حيث توصيل 
مش����اكل واقتراح����ات الوطن الى 
املسؤولني وايجاد احللول املناسبة 
لها، مش����يرا الى ان املسؤولني لم 
يقصروا ولكن سوء التأخير يعود 

لوجود اولويات اهم.
هل م��ن مس��اهمات قدمتموها 

للمنطقة؟
ال يختلف اثنان على أننا قدمنا 
الكثير والكثير حيث قمنا باستغال 
الساحات الفضاء وكذلك الدوارات 
لوضع نصب ومجسمات مثل دلة 
القهوة والنوافير اضافة الى االشياء 
التذكارية التي تذكر اهل الكويت 
باملاضي وكذلك انشاء جسر للمشاة 
يربط بني منطقة النعيم واملناطق 

احملازية لها.
هل تقوم��ون بإجن��از معامالت 

تخص منطقة غير منطقتكم؟
هذا يعتم����د على نوع املعاملة 
وكذلك نقوم بإجناز معامات تخص 
منطقة اخرى في احملافظة في حال 
عدم وجود املختار او خروجه في 
اجازة او لديه ظروف.وعلى كل فان 
من مهامنا معاونة الوزارات املختلفة 
في االتصال باألهالي وتسهيل ايصال 
خدماتهم للجمهور، التعبير لدى 
الوزارات املختلفة عن احتياجات 
االهال����ي ورغباته����م في ش����تى 
النواحي، جمع البيانات الصحيحة 
اخلاصة بالسكان واباغها للجهات 
املختصة وتقدمي املساعدات في عمل 
االحصاءات املطلوبة، االباغ عن 
املواليد والوفيات، تنفيذ التعليمات 
اخلاصة بإقام����ة االجانب، اخطار 
اجلهات املختصة عن اجلرائم التي 
تصل الى عمله، اتخاذ االجراءات 
الازمة االولية ملعاونة الشرطة في 
ضبط اجلرائم والقيام بالتحريات 
الازمة لهذا الغرض، واباغ اجلهات 
املختصة عن التركات التي يكون 
فيه����ا قصر، املس����اعدة في اعان 
االوراق القضائية وعرائض الدعاوى، 
معاونة االهالي في رسم وتنسيق 
مناهج االصاح االجتماعي والثقافي 
والتعليمي، وترغيب املواطنني في 
القيام بأعمال اخلدمات العامة، تنفيذ 
ما تكلفه به اي جهة حكومية في 
حدود اختصاصها وجميع االعمال 
االخرى التي تنص عليها القوانني 

واملراسيم واللوائح.

للمساهمة في النهوض مبستوى 
اخلدمات ومواصلة مسيرة العطاء 
خلدمة ابناء املنطقة ولدعم أواصر 
التعاون بني املختار وأهالي املنطقة 
وخير دليل على ذلك قرار مجلس 
الوزراء الصادر 2007/7/15 بشأن 
التنسيق املشترك بني بلدية الكويت 
ووزارة االشغال العامة واملختارين 
للمس����اهمة الفعالة في النهوض 
مبستوى اخلدمات داخل املناطق.

هل هناك خطط لتطوير وحتسني 
املنطقة؟

نعم، هناك الكثير من اخلطط 
املس����تقبلية لتجمي����ل وتطوير 
املنطقة وجعلها منطقة منوذجية 
مكتملة اخلدمات ونحن بصدد عمل 
مخططات لتجميل مداخل ومخارج 
املنطقة بالنوافير بعد ان حصلنا 

على تراخيص البلدية.
كم يبلغ عدد س��كان املنطقة في 

آخر تعداد للسكان؟
يس����كن في منطقة النعيم من 
8 الى 10 آالف شخص تقريبا، وال 
يوجد تعداد محدد لهذه املنطقة وذلك 
بسبب خروج ودخول مواطنني جدد 

للسكن في املنطقة.
ما ابرز مشاكل املنطقة لديكم؟

ابرز املش����اكل تكمن في وجود 
مرك����ز فح����ص العمال����ة الوافدة 
والضمان الصحي داخل مستوصف 
النعيم، مما يس����بب وجود اعداد 
كبيرة من العمال����ة الوافدة داخل 
منطقة النعيم السكنية واالختاط 
مع االهالي، اذ نناشد وزير الصحة 
ايجاد موقع بديل لنقل مركز فحص 
العمالة الوافدة والضمان الصحي 
خارج املنطقة، خصوصا ان موقع 

مستوصف النعيم يقع بني مدارس 
للبنات واملنطقة التعليمية.

بالنسبة ملش��اكل الالسلكي التي 
انزعج منها السكان ماذا حصل لها؟ 

وهل هنالك ازالة لها؟
متت مخاطب����ة بلدية الكويت 
مبحافظ����ة اجلهراء بهذا الش����أن 
التخ����اذ الازم نحو ه����ذه االبراج 

وجار التنسيق مع البلدية.
ما اخلدمات التي تنقص املنطقة؟

بالنسبة للخدمات التي تنقص 
املنطق����ة فهي كثي����رة، منها فرع 
للجمعية لقطعة 4، واذ نطالب بلدية 
الكوي����ت بتخصيص مكان للفرع 

بقطعة 4 وذلك لعدم وجود خدمات 
تعاونية كاملة ولم تقم الهيئة العامة 
لاسكان عند استحداث املنطقة ببناء 
اي محات تخص قطعة 4، وال يوجد 
بها اي مجمعات جتارية وال يوجد 
باملنطقة ايض����ا اي فروع خلدمة 
الطالب والصيدلية وال فرع للوازم 
العائلة، ونطالب جمعية النسيم 
بوضع هذه املطالب بعني االعتبار 
في التوسعة اجلديدة للجمعية، علما 
ان رئيس مجل����س االدارة واملدير 
العام للجمعية وعدانا خيرا بتوفير 
هذه اخلدمات بعد احلصول على 

املوافقات والتراخيص النهائية.

ونتقدم بالشكر لرئيس اجلمعية 
حس����ني الدويهي����س ومدير عام 
اجلمعية فاح الرجعان على حسن 

تعاونهما معنا خلدمة املنطقة.
ك��م يبلغ ع��دد من��ازل املنطقة 

واملرافق املوجودة فيها؟
حتتوي منطقة النعيم على 915 
وحدة سكنية مقسمة على 4 قطع 
قطعتان منها للقسائم وقطعتان 
للدخل احمل����دود وهي على النحو 

التالي:
� قطعة 1 قسائم وحتتوي على 

234 قسيمة.
� قطعة 2 قسائم وحتتوي على 

231 قسيمة.
� قطع����ة 3 من����ازل حكومي����ة 

وحتتوي على 248 منزال.
� قطعة 4 منازل حكومية حتتوي 

على 202 منزل.
هل يوجد ع��زاب وبقاالت داخل 

املنطقة؟
منطقة النعيم منطقة منوذجية 
وال يوجد شكاوى من العزاب لكن 
يوجد بها ع����دد قليل من البقاالت 
وال نس����تطيع حصرها لوجودها 
داخل املنازل واملختارية ترحب بأي 
شكوى من املواطنني ضد اي بقالة، 
حيث تتم مخاطبة بلدية الكويت 

فورا الزالتها.
ف��ي  االنتخاب��ات  اث��رت  ه��ل 

اعمالكم؟
ال لم تؤثر االنتخابات على سير 
العمل باملختارية، حيث نستقبل 
املواطنني واملراجعني يوميا طيلة 
ايام االس����بوع في اوق����ات الدوام 

الرسمية.
هل هن��اك تقصير م��ن اي من 
اجله��ات املعنية فيما يخص خدمات 

املنطقة؟
ال بالعكس، فهناك تعاون دائم 
مشترك ومس����تمر بني املختارية 
واجلهات املعنية ملواجهة املشاكل 
التي تواج����ه املنطقة، خصوصا 
بلدية الكويت واملدير العام م.احمد 
الصبيح لتعاونه الدائم واملثمر في 

حل مشاكل املنطقة واملواطنني.
هل تؤيد اعطاء صالحيات أوسع 

للمختارين؟
بالطب����ع الصاحي����ات ليس 
للمختار وامنا للمواطن حتى يتسنى 
له تيسير اموره من حيث جميع 
املعامات واالمور اخلاصة به اضف 
الى ذلك اجناز العديد والكثير من 

االمور التي التزال عالقة.
هل من عراقيل تواجهكم؟

ال توجد اطاقا كون ان من يقطن 
املنطقة االغلبية منهم من الشباب 
الواع����ي الذي يفه����م ويقدر عمل 
املختارين في جميع اجلوانب وعليه 

ال توجد هناك مشاكل تذكر.
م��اذا عن التنس��يق بينكم وبني 

جهات أخرى؟
اكيد هناك تنسيق بني وزارات 
وجهات عدة في الدولة اذكر منها 
على سبيل املثال االشغال والبلدية 

مهام واختصاصات المختار

جسر مشاة مت إنشاؤه في املنطقةفحص العمالة الوافدة يتم في مستوصف النعيم

نافورة في املنطقة تبني مدى اجلهود املبذولة لتجميلها

مختار منطقة النعيم طالل القحص

بني تقلص صالحيات املختار ودوره املؤثر سابقا تبرز اآلراء املطالبة بتعزيز الصالحيات واالضطالع بدوره الفاعل في منطقته عبر عالقاته باألسر والسكان.
فاملختار في املاضي كان يقوم بكل شيء وكان هو حلقة الوصل بني املواطنني واملسؤولني في الدولة ومع مرور األيام وظهور احملافظات تقلصت 
اختصاصات املختار وأصبح عمله يخضع لتقييم احملافظ ولنا عبرة فيما أشار إليه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد العام املاضي عندما طالب 

بإعطاء املختار دورا أوسع وصالحيات في العمل، وقانون املختارين اجلديد املعد من الداخلية أناط باملختارين مسؤوليات عديدة.
»األنباء« تعيد تسليط الضوء مجددا على دور املختار من خالل سلسلة من اللقاءات الدورية مع املختارين من املناطق املختلفة للوقوف على آرائهم 

ومطالباتهم ووجهات نظرهم في تفعيل دورهم.

)سعود سالم(مختار النعيم طالل القحص متحدثا للزميل فرج ناصر

معاونة الوزارات املختلفة في االتصال باألهالي وتسهيل  
ايصال خدماتها للجمهور.

التعبير لدى ال���وزارات املختلفة عن احتياجات االهالي  
ورغباتهم في شتى النواحي.

جمع البيان���ات الصحيحة اخلاصة بالس���كان واباغها  
للجهات املختصة وتقدمي املساعدات الازمة في عمل االحصاءات 

املطلوبة.

االباغ عن املواليد والوفيات. 

تنفيذ التعليمات اخلاصة بإقامة االجانب. 

اخطار اجلهات املختصة باجلرائم التي تصل الى علمه. 

اتخاذ االجراءات االولية ملعاونة الشرطة في ضبط اجلرائم  
والقيام بالتحريات الازمة لهذا الغرض.

اباغ اجلهات املختص���ة عن التركات التي يكون فيها  
قصر.

املس���اعدة في اع���ان االوراق القضائي���ة وعرائض  
الدعاوى.

معاونة االهالي في رس���م وتنس���يق مناهج االصاح  
االجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة احمللية وترغيب 

املواطنني في القيام بأعمال اخلدمات العامة.

تنفيذ ما تكلفه به اي جهة حكومية في حدود اختصاصها. 

جميع االعمال االخرى التي تنص عليها القوانني واملراسيم  
واللوائح. 

باالضافة الى متابعة شؤون املدارس التابعة لوزارة التربية 
في املنطقة اذا ارادوا ذلك.


