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اخلميس

مختارون29 اكتوبر 2009
بني تقلص صالحيات املختار ودوره املؤثر سابقا تبرز اآلراء املطالبة بتعزيز الصالحيات واالضطالع بدوره الفاعل في منطقته عبر عالقاته باألسر والسكان.ومناطق

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.

محول كهرباء عبث به الشباب املستهتر

)سعود سالم(الشوارع متهالكة في تيماء مختار تيماء خالد دميثير متحدثا للزميل فرج ناصر

الش�وارع متهالك�ة واألطفال يعم�دون إلى كس�ر أعمدة اإلنارة والش�باب يتس�ببون في الكثير م�ن الحوادث

قل�ة أف�راد مديرية أم�ن الجهراء تتس�بب في اتس�اع ظاهرة الش�باب المس�تهتر 
قمنا بعمل جسر مش�اة يربط بين مستشفى الجهراء ومنطقة تيماء وطريق مشاة بين القطعتين 2 و3

فرج ناصر
قال مختار منطقة تيماء خالد دميثير العنزي ان املنطقة تعاني الويالت املتمثلة في نقص اخلدمات، 
حيث هناك الكثير من الش��وارع املتهالكة الى جانب عدم وجود اعمدة اإلنارة لتكس�يرها من قبل 

األطفال.
وأضاف املختار: نس�مع كثيرا حول ازالة املنطقة ولكن لم نر ش�يئا عل�ى الواقع، ناهيك عن ان 

املنطقة تضم الكثير من العائالت ذات الطبقة البس�يطة وعليه البد من وجود بديل سكني لهم 
قبل اإلزالة.

وأوضح اننا نقوم بإعطاء ش�هادات ملن يهمه األمر لكل من يطلب من القاطنني في هذه املنطقة 
وخاصة من لديه بيت في املنطقة وهم البدون والسعوديون وهم غالبا من يعملون بالسلك العسكري. 

»األنباء« التقت مختار منطقة تيماء وفيما يلي التفاصيل:

منطق��ة تيماء تعان��ي نقص��ا كبيرا في 
اخلدمات؟

نعم فالشوارع منهارة ومتهالكة وكذلك 
أعمدة اإلنارة الت���ي مت تخريبها من قبل 
األطفال الذين يتعمدون تكسيرها مع ان 
وزارات األش���غال والبلدي���ة والكهرباء ال 
تألو جهدا في توفي���ر اخلدمات اخلاصة 

لكل منها.
يقال ان املنطقة بصدد اإلزالة؟

نس���مع كثي���را بهذا اخلص���وص لكن 
بصراحة لم يتم ابالغنا بهذا الشأن ويجب 
توفير البديل قبل اإلزالة ألن املنطقة تضم 
بني طياتها الكثير من العائالت ومنهم من 
ليس له مص���در رزق ويعول كثيرا على 

هذه البيوت الشعبية.

الوحدات السكنية

كم عدد الوحدات السكنية في املنطقة؟
تضم املنطقة بحدود 6 آالف وحدة سكنية 
موزعة على 8 قطع، حيث يقطنها األغلبية 
من اخواننا البدون العسكريني الذين يعملون 

في وزارتي الدفاع والداخلية.
ما أبرز املشاكل في املنطقة؟

لدينا الكثير من املشاكل، أبرزها ما سببه 
الذي يقوم بالرعونة  الشباب املس���تهتر 
واالس���تهتار والتقحيص بسياراتهم مما 
يسبب بعض احلوادث، ناهيك عن تسكع 
البعض منهم في ساعات متأخرة في الليل 
وقد اجتمعنا مع احملافظ بهذا اخلصوص 
للحد من هذه الظاهرة، ونذكر هنا ان قلة 
الرجال في مديرية امن اجلهراء تس���اهم 
في حدوث مثل هذه املش���اكل، كما نحاول 
القضاء على ظاهرة االتصاالت اخلارجية 
)اإلنترنت( الت���ي أصبحت تغزو مناطق 

الكويت.

دور المختار

ما دوركم في املنطقة؟
املختار في الدول العربية له دور فعال 
من خالل حل املشاكل التي تقع في املنطقة 
واحلاالت االجتماعية وهنا أطالب بتفعيل 
دور املختار ونحن لدينا اجتهادات فردية 
ونحاول ق���در اإلمكان تقدمي ما هو أفضل 

لألهالي في هذه املنطقة.
ماذا عن كثرة العمالة اآلسيوية؟

طبع�����ا املنطقة حاله���ا كحال املناطق 
األخرى من حيث وجود العمالة اآلسيوية 
حيث منهم من يعمل كخدم وس���ائقني في 
ه���ذه املنطقة ومنهم من ه���و دخيل على 

املنطقة.
هل تؤيد اعطاء صالحيات أكبر للمختار؟

ال شك في اننا نطالب بصالحيات أكبر 
حتى تكون هناك عالقة أكبر بني املواطن 
واملختار، واملختار جس���ر يربط املواطن 

باملسؤول.
في املنطقة الكثير من املدارس من مختلف 

املراحل، هل تتابعون دور هذه املدارس؟

نعم بكل تأكيد نتابع املس���توى العام 
لهذه امل���دارس وكذلك املس���توى العلمي 
للطلبة والطالب���ات وال يخفى عليك اننا 
نس���اهم وندعم هذه املدارس ناهيك عن 
تنظيم املسابقات واألنشطة الثقافية لطلبة 

املدارس.

شهادة لمن يهمه األمر

هل تعطون شهادات ملن يهمه األمر ألبناء 
املنطقة؟

نعم نقدم الشهادات أو إثبات السكن لكل 
من يريد احلصول على مثل هذه الشهادات 
وخاصة من فئة البدون والسعوديني كونهم 
يقطنون هذه املنطق���ة وحتديدا من لديه 

بيت في املنطقة.

التنسيق مع »األشغال«

هل تقومون بالتنسيق مع وزارة األشغال 
بخصوص موسم األمطار القادم؟

ال شك في ان هناك تنسيقا واجتماعات 
عدة جتمعنا مع املسؤولني بوزارة األشغال 
ونخص بالذكر مدير األش���غال باجلهراء 
م.رجاء الصليلي الذي يلعب دورا واضحا 
في املنطقة حي���ث وضعوا خطة حلدوث 
أمطار وكذلك رصد جتمع املياه في أماكن 

محددة في املنطقة.
ما اسهاماتك في املنطقة؟

قمن���ا بعمل جس���ر مش���اة يربط بني 
مستش���فى اجلهراء ومنطقة تيماء وذلك 
مبساهمة وجهد جبار من الوزير السابق بدر 
احلميدي وكذلك طريق مشاه بني القطعتني 
2 و3 باالضافة الى معاجلة الطرق الداخلية 

للمنطقة.
نالح��ظ عدم وج��ود صال��ة لألفراح في 

املنطقة؟
نعم ه���ذا صحيح، فاملنطقة تعاني من 

ذلك منذ زمن طويل ولكن مع التفكير في 
ازال���ة هذه املنطقة يصعب انش���اء صالة 

أفراح في الوقت احلالي.
ماذا عن لقائك باملواطنني؟

التق���ي املواطنني في املنطقة بش���كل 
دوري حي���ث ان أبوابي مفتوحة لكل من 
يريد الشورى واملشورة ومن لديه اقتراح 
ونحن جئنا لهذا امل���كان من أجل الوطن 

واملواطن.
كم عدد املعامالت التي تقومون بإجنازها 

في اليوم؟
ما بني 15 و20 معاملة في اليوم الواحد 
وهي ألصحاب البيوت في املنطقة بطلب 

من أعمالهم.
هل هناك تنسيق بينكم كمختارين؟

بكل تأكيد حيث نلتقي دائما وننسق فيما 
املناطق  بيننا خلدمة احملافظة وأصحاب 
ناهيك عن اللقاءات التي جتمعنا في ديوان 
احملافظة وكذلك في حالة غياب أحدنا من 
حيث خروجه في إجازة أو لديه ظرف يقوم 

أي زميل آخر باإلنابة عنه.
ماذا تضم املنطقة من خدمات؟

بالطب���ع املنطقة يوج���د فيها عدد من 
املدارس في جميع املراحل وكذلك السوق 
املركزي وكذلك عدد كبير من املساجد وكذلك 

مركز خلدمة املواطن.
نالحظ عدم وجود بع��ض املختارين في 

مقار أعمالهم؟
املختارون بش���كل عام يخدمون أبناء 
املنطقة وقد يكون عدم تواجدهم بس���بب 
وج���ود ظرف، ولك���ن عل���ى العموم هم 

متواجدون بشكل يومي.
هل من جوالت تقومون بها في املنطقة؟

نعم نقوم بجوالت نتفقد أحوال املنطقة 
ونتسلم شكاوى األهالي ونقوم بحل املشاكل 

إن وجدت مع املسؤولني في الدولة.

مختار تيماء أكد أنها تضم 6 آالف وحدة سكنية موزعة على 8 قطع

دميثير ل� »األنباء«: نسمع كثيرًا عن إزالة تيماء
ونطالب الجهات المسؤولة بإيجاد بديل إذا صح ذلك

مختار منطقة تيماء 
خالد دميثير العنزي


