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بوشيبة: مشروع الواجهة البحرية للصليبخات طال انتظاره
ومضخة المياه تشكّل خطراً كبيراً على أبناء المنطقة

مختار الصليبخات طالب بصالحيات أكبر للمحافظ والمختار

فرج ناصر
طالب مختار الصليبخات نواف بوش�يبة بإعطاء صالحيات أكبر للمحافظ ومن هذا املنطلق يأخذ املختار نوعا من الصالحيات ودورا أوس�ع، مش�يرا الى ان دور كل من احملافظ 

واملختار قد همش في الفترة األخيرة. وأضاف ان تنفيذ الواجهة البحرية في املنطقة طال انتظاره، مش�يرا الى الوعود بتنفيذها ولكن حتى اآلن لم يتم ذلك خاصة ان 
وجودها يشكل أهمية كبيرة لسكان املنطقة. وتطرق الى مشكلة مضخة املياه في املنطقة، مؤكدا اننا تعبنا من خالل املناداة بإزالتها ونقلها ملكان آخر ولكن 
ال حياة ملن تنادي خاصة انها تسببت في الكثير من احلوادث من قبل أصحاب التناكر. وعن مدينة جابر األحمد السكنية حديثة اإلنشاء قال بوشيبة ان املدينة 
ولوقوعها ضمن إطار املنطقة ستساعد على تخفيف طلبات اإلسكان، مطالبا بأن تكون هذه املنطقة ذات خدمات متكاملة يحتاج اليها املواطن، كما حتدث 

عن بعض مشكالت املنطقة واجلهود حللها فإلى التفاصيل:

مختار الصليبخات 
نواف بوشيبة

كثرة العزاب وقلة أفراد األمن في المخفر من أهم مشاكل المنطقة
ننسق مع »األشغال« هذا العام لوضع حّد لغرق شوارع المنطقة في موسم األمطار بسبب الترّسبات في بعض المجارير
مدين�ة جابر األحمد ستس�اعد على تخفي�ف الطلبات اإلس�كانية والب�د أن تكون متكامل�ة الخدمات

جهود كبيرة من محافظ العاصمة
ق���ال مختار منطقة الصليبخات نواف بوش���يبة ان 
محافظ العاصمة الش���يخ علي اجلابر يقوم بحق بدور 
كبير في متابعة أعمال املختارين في احملافظة ومتابعة 
كل شاردة وواردة فيما يخص املواطن وهو دائم السؤال 
عن أح���وال املواطنني وكذلك متابعة جميع الش���كاوى 
اخلاص���ة باملواطن وإيجاد احللول املناس���بة لها وهذا 

ليس بغريب عليه.

بحاجة الى ذلك.

مشكلة خطيرة

م��اذا عن مش��كلة مضخة مياه 
الصليبخات؟

بصراحة تعبنا ونحن ننادي 
بإزالة أو نقل ه����ذه املضخة الى 
مكان آخر ولكن ال حياة ملن تنادي، 
مشيرا الى ان هذه املضخة كانت 
وس����يلة إليصال املياه الى أهالي 
املنطق����ة ولكن في ظ����ل الوضع 
احلديث وإيصال املياه مباش����رة 
الى املنازل يج����ب ان يوضع لها 
حد خاصة ان هذه املضخة تشكل 
خطرا ناهيك عن احلوادث الكثيرة 
التي سببتها هذه املضخة من قبل 

أصحاب التناكر.
كم عدد الوحدات الس��كنية في 

املنطقة؟
هناك 35 ألف وحدة س����كنية 
حيث حتتوي على مس����اكن من 
الدخل احملدود والقسائم والبيوت 

التركيب.
املنطق��ة دائمة التع��رض لغرق 
األمط��ار  فت��رة  ف��ي  الش��وارع 

املوسمية، فلماذا؟
نعم املنطقة تعاني من بعض 
السلبيات خاصة سقوط األمطار 
في فصل الش����تاء، بسبب وجود 
بعض الترسبات وتراكم املياه في 
عدد من املجارير، األمر الذي جعلنا 
هذا العام ننسق مع وزارة األشغال 

بهذا اخلصوص.
هل من متابع��ة دورية من قبل 

وزارة الداخلية ألعمالكم؟
بالطبع وزارة الداخلية ال تألو 
جهدا في متابعة أعمال املختارين 
في املناطق وخاصة األعمال اخلاصة 
باملواطنني والقيام بوضع حلول 

ألي مشاكل إن وجدت.
ماذا ع��ن مدينة جاب��ر األحمد 

السكنية؟
املدينة حديثة اإلنشاء وتساعد 
على تخفيف الطلبات اإلسكانية 
ونطالب املسؤولني بأن تكون هذه 
املدينة تشمل جميع اخلدمات التي 
يحتاج اليها املواطن وفق النظم 
احلديثة خاصة ان املنطقة إداريا 

تتبع محافظة العاصمة.
هل منطق��ة الصليبخات حتتاج 

الى خدمات أكثر؟
ال يختلف اثنان، ان أي منطقة 
الى تطوير بشكل دوري  حتتاج 
وعليه فإن املنطق����ة بحاجة الى 
صيانة عدد من املساكن ذات البناء 
امل����دارس واملراكز  القدمي وكذلك 
الصحية وكذلك املداخل واملخارج 
من ناحية طريق اجلهراء، فاإلنسان 
داخل بيته يحتاج الى تطوير كل 
فترة وأخرى فما بالك باملدينة التي 

يعيش فيها.
ه��ل هن��اك ج��والت ومتابع��ة 
في  مراحله��ا  بجمي��ع  للم��دارس 

املنطقة؟
هذا من صميم عملنا حيث ان 
هناك برنامجا مت وضعه للمرور 
عل����ى ه����ذه امل����دارس ومتابعة 

سيرهما. 
م����ن حيث متابعة املس����توى 
العلمي للطلبة والطالبات ومتابعة 
املشاكل التي يتعرض لها الطلبة 
وكذلك املدارس كما اننا نقوم بدعم 
امل����دارس وذلك م����ن أجل أوالدنا 

وبناتنا الطالبات.
ه��ل من فك��رة جدي��دة لديكم 

خلدمة املنطقة؟
نعم هناك فكرة إلنشاء مجلس 
حي للمنطقة وذلك بالتنسيق مع 
جهات حكومي����ة للرقي باملنطقة 
والظه����ار قان����ون املختاري����ن 
واعطائهم املزيد من الصالحيات 
والقيام مبا يرونه مناسبا وايجاد 
احللول م����ع املختارين، ليس في 
الصليبخ����ات فق����ط وامنا على 

مستوى الكويت.
ماذا عن ظاهرة انتش��ار وقوف 
الس��يارات املس��تعملة للبي��ع في 

املنطقة؟
حقا انها ظاهرة مزعجة ومنظر 
غير حضاري ليس بحق املنطقة 

فقط وامنا بحق الكويت بشكل عام 
ويجب على البلدية ان تضع أشد 
العقوبة ملنع انتشار هذه الظاهرة 
خاصة انها بدأت تكثر في العديد 

من املناطق.
ملاذا لم نشاهد أي صيانة ملقسم 
الصليبخات خاصة ان مبناه قدمي؟

ه����ذا صحي����ح، فاملبنى قدمي 
ويجب ان تتم صيانته خاصة ان 
املقسم يخدم مناطق عدة ويوجد 
به موظفون يقومون بواجبهم على 
أكمل وجه وبالتالي البد ان يكون 
لديهم مبنى يلي����ق بالعمل الذي 

يقومون به.
هل من أفرع جلهات أو وزارات 

حكومية في املنطقة؟
نعم هناك الكثير من اجلهات 
الدولة مثل  ل����وزارات  التابع����ة 
التأمين����ات االجتماعي����ة وبنك 
التسليف واالدخار ومركز خدمة 
املواط����ن والوح����دة االجتماعية 
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل والتجارة.
ماذا ع��ن مرك��ز اإلطف��اء في 

املنطقة؟
مركز اإلطفاء في املنطقة يقوم 
بعمل كبير حيث انه يقدم خدمات 
اإلنقاذ متى طلب منه، ناهيك عن 
انه سريع التواجد في احلرائق إن 

وجدت وفي الوقت احملدد له.

هل تؤيد إعطاء صالحيات أوسع 
للمختار؟

املفت����رض ان يتم اعطاء  من 
صالحيات أكبر للمحافظ قبل كل 
شيء، وصالحيات كافية، ومن هذا 
املنطلق يجب ان يأخذ املختار نوعا 
أكبر من الصالحيات ودورا أوسع، 
الفترة األخيرة همش  ألنه خالل 
دور احملاف����ظ وكذلك همش دور 
املختار وفي ظل توسع الدولة يجب 
ان يعاد دور احملافظ واملختار كما 
كان سابقا وان يكون هناك تسابق 

بينهما للنهوض مبناطقهما.
هل هناك مش��اكل تواجهكم في 

املنطقة؟
نعم هناك مش����اكل تواجهنا 
مع اجلهات والوزارات والهيئات 
احلكومية في املنطقة حيث يوجد 
نوع من التس����يب وعدم الرقابة 
ملشاكل املواطن ونطالب اجلهات 
احلكومية مبشاركة املختار حللها 
ومن أهم هذه املشكالت قلة أفراد 
األمن في مخفر منطقة الصليبخات 
الذي يخدم مس����احة كبيرة. كما 
يجب اشراك املختار في أي عمل 
خلدمة املواطنني، نحن نذكر وزير 
األشغال األسبق بدر احلميدي الذي 
كان يش����رك املختار في أي عمل 
ينفذ في املناطق، وهذا األ مر يسهل 
الكثير من األمور. ومن املش����اكل 
التي تواجهنا أيضا ترك املقاولني 
األنقاض في أماكنها وعدم إزالتها 
باالضافة الى وجود العزاب بكثرة 
في املنطقة وخاص����ة الصيادين 
الذي����ن متت إزالة مس����اكنهم في 
منطقة الدوحة حيث يتم متابعة 
هذا املوض����وع مع بلدية الكويت 
ورج����ال األمن به����ذا اخلصوص 
أهال����ي املنطقة بالقضاء  مطالبا 

على هذه الظاهرة.
ماذا عن عملية إنش��اء الدوارات 

اجلديدة في املنطقة؟
طبعا وجود مثل هذه الدوارات 
يساهم في قلة االزدحامات املرورية 
وكذلك يقلل من احلوادث خاصة 
في ش����ارع جمال عبدالناصر أو 
كما يطلق علي����ه )طريق املوت( 
كما ان هذه الدوارات تخدم الكثير 
من املواطنني الذين يقطنون هذه 

املنطقة.
الواجهة  ع��ن  الكثي��ر  نس��مع 
البحري��ة ملنطق��ة الصليبخات ولم 

نرها حتى اآلن؟ فلماذا؟
ال���كالم صحيح،  بالفعل هذا 
وموض���وع ه���ذه الواجهة طال 
انتظاره حيث نس���مع بني فترة 
وأخرى عن تنفيذها ولكن حتى 
اآلن ال ندري سبب تأخير تنفيذها 
رغ���م ان لوجودها أهمية كبيرة 
لس���كان املنطقة حي���ث املنطقة 

)أسامة البطراوي(نواف بوشيبة متحدثا إلى الزميل فرج ناصر


