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ومناطق 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.

ورياض لألطف����ال، كذلك خاطبنا 
وزارة الداخلي����ة لعم����ل دوارات 
مكان االشارات لتجنب احلوادث 

املرورية.
وهن����ا اطالب الهيئ����ة العامة 
للزراعة باستعجال تنفيذ احلدائق 
العامة للمنطقة حيث هناك حديقة 
عامة لكل قطعة وانا شخصيا اتابع 
عن قرب املواضيع التي تهم املنطقة 
وأهاليها خاصة مسجد سعود اجلالل 
الذي جار العمل فيه بعد ان توقفت 
عجلة العمل لفترة بسيطة فالعمل 
جار فيه على قدم وساق وسيتم 
تسلمه من قبل املقاول خالل شهرين 
وهو يتسع ل� 600 مصل. وأمتنى 
من الوزارات اخلدماتية ان تنجز 
املطالبات التي تهم املنطقة وتبتعد 
عن الروتني اململ الذي يعطل الكثير 

من املشاريع.
م��ا تطلعات��ك خلدم��ة املنطق��ة 

وأهاليها؟
بالتأكيد ل����ن أدخر جهدا حتى 
تكتمل جميع اخلدمات التي يحتاجها 
اهالي منطقة العقيلة دون اي فضل 
او من����ة خاصة ان ذلك من صميم 
عملي وان شاء اهلل ستكون منطقة 

العقيلة من املناطق النموذجية.
هل من كلمة أخيرة؟

أمتنى أال يكون هناك بطء في 
تنفيذ املشاريع اخلاصة باملنطقة 
مثل ما يحص����ل في باقي املناطق 
احلديثة وكذلك امتنى ان يعينني 
اهلل على حتمل هذه املس����ؤولية 
خاصة ان حمل املسؤولية شرف 
امان����ة واداءها واجب  وصيانتها 
وطني وسيتم حتديد مكان املختارية 
بعد ش����هر رمضان وانا مس����تعد 
لالس����تماع ألي مشورة او اقتراح 

من قبل اهالي املنطقة.

في حوادث مروعة.

مشاريع لخدمة أهالي العقيلة

م��ا أبرز املش��اريع الت��ي قمتم 
مبتابعتها والتي من شأنها ان تخدم 

اهالي املنطقة؟
التي قمت  من اهم املش����اريع 
مبتابعته����ا انش����اء واجناز مركز 
ضاحية العقيلة وهو مركز متكامل 
اخلدمات من مخفر الشرطة ومركز 
صحي وسوق مركزي ومكتب للبريد 
وكثير من اخلدمات التي يحتاجها 
املواطن وقد تسلمنا كتابا رسميا 
من مهندس املشروع يخبرنا فيه أنه 
مت حتديد تاريخ 9 اجلاري ليكون 
تنفيذ أمر املباشرة بأعمال العقد 
والذي سيستمر مدة إنشائه سنتني. 
كما انه سيتم تسلم املركز الصحي 
في أواخر العام املقبل وقد تسلمنا 
كتابا رس����ميا من وزارة األشغال 
يبلغنا بأن عدد املدارس لدينا في 
منطقة العقيلة والتي سيتم املباشرة 
بأعمال تنفي����ذ العقد اخلاص بها 
مدرسة ثانوية للبنني وهناك متابعة 
وتنس����يق إلجناز مدارس اخرى 

الساعة وهو مشكلة كبيرة تؤرق 
األهالي نتمنى حلها بأسرع وقت 
وكذلك نعاني م����ن عدم توصيل 

الهواتف جلميع القطع
عبر الش����بكة احلديثة، حيث 
إنه مت التوصي����ل لقطعة واحدة 
وباقي القطع تعتمد على التوصيل 
عبر األعمدة الهوائية. من املشاكل 
الكبيرة التي يعانيها أهالي العقيلة 
مخلفات البناء واألنقاض والنفايات 
امام منازلهم التي قد تسبب لهم 
عددا من االضرار الصحية خاصة 
انها اصبحت مرتعا للقوارض ما 
يهدد حياة قاطنيه����ا باألمراض 

اخلطيرة.
وأود ان الفت االنتباه الى أن 
بعض االنقاض واملخلفات املتراكمة 
بعضه����ا موجود قبل ان تنش����أ 
املنطقة بسنوات طويلة مستغربا 

عدم حترك البلدية بإزالتها.
وقد مت����ت مخاطب����ة وزارة 
الداخلية لتحويل اإلشارات املرورية 
الى دوارات حيث هناك اشارة في 
املنطقة تسمى إشارة املوت ألنها 
حصدت عشرات األرواح البريئة 

حدثنا عن صالحيات املختار وما 
أبرز مهامه؟

دور املختار يتجلى في كونه 
حلق����ة الوص����ل ب����ني املواطنني 
واملسؤولني في الدولة وخاصة فيما 
يتعلق بوزارات اخلدمات والدور 
امللقى على عاتق املختار دور كبير 
البعض فهو  وليس كما يصوره 

يتابع وينسق.
وهنا أضيف أن املختار يقوم 
باالتصال املباش����ر م����ع املدارس 
التعاونية والبلدية  واجلمعيات 
والصح����ة وهو تعاون مباش����ر 
الهدف منه معرف����ة ما يدور في 
أروق����ة املنطقة واملش����اكل التي 
تواج����ه املواطن مع املس����ؤولني 
س����واء على مستوى احملافظة أو 
على مستوى الوزارات ناهيك عن 
االجتماعات الدورية التي يعقدها 
املختارون م����ع احملافظ وأنا من 
خ����الل جريدة »األنب����اء« الغراء 
أود أن ُأشيد بالدور الكبير الذي 
يقوم به محافظ األحمدي الشيخ 
د.ابراهي����م الدعيج خلدمة أهالي 
احملافظة وتسهيله الصعوبات التي 
يواجهها املختارون من خالل عملهم 
كما أنه على أمت االستعداد لتبادل 
الرأي واملشورة واالستماع الى أي 
مالحظة ننقلها له نحن املختارون 

واالخوة املواطنني.

مشاكل أهالي العقيلة

ما أبرز املشاكل التي يعاني منها 
أهالي ضاحية العقيلة؟

أبرز املشاكل تتمثل في سكن 
العزاب »األجانب« ووجودهم بني 
البلدية ان  العائالت ونتمنى من 
تقوم بدورها وتخلي املنطقة منهم 
خاصة انهم مصدر إزعاج على مدار 

 مشروع إنشاء وإجناز مركز ضاحية العقيلة

عمل دوارات في املنطقة عقد إجناز مركز ضاحية العقيلة

مختار ضاحية العقيلة أكد عزمه جعلها نموذجية من حيث الخدمات

حزمي الجالل لـ »األنباء«: تحديد مكان 
مختارية العقيلة بعد شهر رمضان المبارك

 عبدالهادي العجمي

كشف مختار ضاحية العقيلة حزمي مشبب اجلالل عن حتديد مكان املختارية اجلديد بعد شهر رمضان املبارك وعزمه جعل املنطقة منوذجية من 
جهة اخلدمات املقدمة لالهالي. وأوضح انه تسـلم كتابا رسميا من وزارة األشغال يفيد بأنه سيتم املباشرة بأعمال تنفيذ العقد اخلاص مبدرسة ثانوية 
للبنني كما قام مبخاطبة وزارة الداخلية لعمل دوارات مكان اإلشـارات جتنبا للحوادث املرورية. وطالب اجلالل الهيئة العامة لشـؤون الزراعة والثروة 

السمكية باستعجال تنفيذ احلدائق العامة متمنيا من الوزارات اخلدمية اجناز مطالبات املختارين التي تهم املنطقة بعيدا عن الروتني الذي يعطل الكثير 
من املشاريع. وعن أبرز املشـاكل التي تعاني منها الضاحية بني أن من أبرزها سكن العزاب وتواجدهم بني العائالت وعدم توصيل الهواتف جلميع القطع 

اضافة الى مخلفات البناء واالنقاض والنفايات أمام املنازل. »األنباء« التقت مختار ضاحية العقيلة وفيما يلي التفاصيل:

)أحمد باكير(حزمي مشبب اجلالل متحدثا للزميل عبدالهادي العجمي

مختار ضاحية العقيلة 
حزمي مشبب الجالل


