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مختارون

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.

محطة الصرف الصحي في الرقعي

سالم القريني وجنله هزاع 

بعض المس�ؤولين في ال�وزارات يرفضون اس�تقبالنا لعدم وج�ود صالحيات لدينا 
          فرج ناصر

أكد مختار منطقة الرقعي سالم هزاع القريني انه يجب اعطاء املختار صالحيات أكبر حيث انه عنصر 
فعال وهو املس�ؤول عن هموم املنطقة، مشيرا الى ان ما يقوم به هو مجهود شخصي ليس أكثر. وقال 
انه ال يظن ان املنطقة توجد بها ش�قق مشبوهة ألن كل صاحب عقار مسؤول عن عقاره وبالتالي يهمه 
مصلحة وس�معة عقاره وإن وجد ما هو مخالف فس�نبلغ اجلهات املسؤولة عن ذلك التخاذ اإلجراءات 

الالزمة والهدف من ذلك هو احلفاظ على أمن وأمان القاطنني في املنطقة من مواطنني ومقيمني.

 وطالب القريني بإزالة أو إيجاد بديل مناسب حملطة تنقية الصرف الصحي في املنطقة ألنها تشكل خطرا 
كما انها تخرج روائح كريهة تؤثر على صحة األهالي في املنطقة. وأضاف ان املسؤولني عن كثرة وجود العمالة 
السائبة في املنطقة هم جتار اإلقامات وأصحاب الشركات الوهمية وتساءل: أين وزارة الداخلية من ذلك؟ 

فالبد من وضع حد لهذه املهاترات وعدم ترك العمالة تسرح ومترح في الشوارع دون حسيب أو رقيب.
 كم�ا حتدث القريني عن الكثير م�ن هموم املنطقة وما تعانيه، وإليكم احل�وار الذي أجرته »األنباء« مع 

مختار الرقعي:

نسمع عن مثل هذه السرقات 
ولكن ال نستطيع دخول هذه الشقق 
اال ب����إذن من النيابة واملس����ؤول 
الداخلية ووزارة  عن ذلك وزارة 
املواصالت، ونحن نقدم اي مساعدة 
او معلومة تصلنا للجهات املختصة 

لتتخذ اجراءاتها القانونية.
يق��ال إن املنطقة اصبحت مالذا 

للمطلوبني للعدالة؟
ال اعتقد ذلك لعدم وجود شكوى 
بهذا اخلصوص ولكن انا اتفق معك 
بوجود عمالة وفيها عزاب وهذه 
املنطقة منطقة استثمارية وتضم 
العديد من مرافق الدولة التابعة 
للجه����ات وال����وزارات احلكومية 
الكثيرة، كما ان ذلك من اختصاص 

الداخلية.
هناك الكثير م��ن املخالفات في 

املنطقة؟
نعم، هناك مخالفات موجودة 
ولكن ه����ذه املخالفات من صميم 
عمل البلدية وجهات اخرى وهذا 
شأن هذه اجلهات ونحن نبلغ عنها 

باستمرار.

اجتماع االثنين

هل وزارة الداخلية تتابع عملكم 
كمختارين؟

نعم، وقابلن����ا وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد حيث قال لنا 
ان املختار سيحصل على صالحيات 
اكبر ملتابع����ة قضايا منطقته في 
جميع مرافق الدولة حيث كان هذا 
الكالم منذ سنتني ولكن لم يحصل 
حتى اآلن اي نوع من ذلك ونحن 
نطالب بأن تكون لدينا صالحيات 
اكثر حيث ان ما نقوم به هو عمل 
شخصي وبتوجيهات من سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد عندما 
كان وزيرا للداخلية كما اننا كل يوم 
اثنني جنتمع مع محافظ الفروانية 
الفريق عبداحلميد احلجي والذي 
ال يألو جهدا ف����ي خدمة املنطقة 
ويتابع هموم اهالي احملافظة عن 
كثب كما اننا نريد ان ترتقي مرافق 

الدولة اكثر.
وماذا عن كث��رة عدد املختارين 

في الفترة االخيرة؟
يأتي ذلك لكثرة املناطق وكثرة 
عدد الس����كان وبالتالي يكثر عدد 
املختارين عكس ما كان عليه في 
املاضي حيث كان عدد السكان 50 
الى 100 الف نسمة، وبالتالي فهذا 
امر طبيعي يتناسب مع زيادة عدد 
السكان وازدياد املناطق والبد ان 

يكون في كل منطقة مختار.
ه��ل يوجد كويتي��ون يقطنون 

منطقة الرقعي؟
نعم، هناك كويتيون وبنسبة 
كبيرة وغالبيتهم ممن يتمتعون 
الش����باب  ببدل االيجار وهم من 
املثقف والواع����د، والذين يبدون 
جتاوبا وتعاون����ا متميزا إلظهار 
املنطقة بأبهى صورة من خالل نقل 
املشكالت التي تعترضهم والتواصل 
معنا لنقل همومهم ونأمل ان نلبي 

متطلباتهم ألنهم ابناؤنا.

ماذا ع��ن الصالحي��ات املقدمة 
للمخت��ار وه��ل هي كافي��ة للقيام 

بواجباته؟
املخت����ار البد أن تك����ون لديه 
صالحيات واسعة، حيث يعتبر 
عنصرا فعاال في املنطقة واملسؤول 
عنها، حي����ث لدينا توجيهات من 
س����مو ولي العهد الش����يخ نواف 
األحمد عندما كان وزيرا للداخلية 
أطال اهلل في عمره، الينا كمختارين 
حيث قال لنا يجب أن تكونوا صلة 
الوصل بني املواطن واملسؤول من 
حيث اخلدمات ونقصها، موضحا 
ان املنطقة بها الكثير من اخلدمات 
واألمور التي يجب حلها حتى ال 
تتحول الى مشاكل، حيث البد ان 
يكون املختار فيها طرفا لفك النزاع 
مطالبا بوجود أفرع لوزارات الدولة 
في املنطقة كإدارة الصحة واألشغال 
والوزارات األخرى، وكذلك التواصل 
م����ع املختار مباش����رة. كما ان ما 
نقوم به هو مجهود شخصي من 
عندنا كمختارين، حيث ان هناك 
البعض من املسؤولني يستقبلوننا 
والبعض اآلخ����ر منهم يرفضون 
استقبالنا لكن إذا كان املختار لديه 
صالحيات فسيكون العكس حيث 
يقوم املسؤول باستقبال املختار 
وهذه ضمن نطاق واجبات الدولة 
لكن اآلن نرى الكثير من املواطنني 
يتجهون الى عضو مجلس األمة 
وكل شيء لدى النائب، حيث ان 
اإلقبال على النائب يسبب ضغطا 
عليه فالنائب مشرع وال يتحمل 
استقبال 120 ألف شخص من أبناء 
املنطقة لنقل مشكالتهم وهمومهم 
فيجب ان يكون املختار الس����اعد 
األمي����ن للنائب في حل مش����اكل 
التابعة له، لذلك نطالب  املنطقة 
املس����ؤولني بفت����ح أبوابهم أمام 
املختارين ألن هناك مس����ؤولية 
كبيرة عل����ى املختارين، حيث ان 
املختارين احلاليني مجردون من 
الصالحي����ات عك����س املختارين 
السابقني حتى ان شهادة البطاقة 
املدنية مت حتويلها من املختار الى 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية، 
واملختار ال دخل له فيها باستثناء 

تسجيل قيود الناخبني.
العزاب واألمن

تعان��ي الرقعي من كثرة العزاب 
وتعلم��ون ما هي املش��كالت التي 
ميكن أن تثيرها هذه الظاهرة فهل 

من إجراءات للحد منها؟
مادام����ت منطقة اس����تثمارية 
فالبد من وج����ود العزاب، حيث 
انهم يعمل����ون في مرافق الدولة، 
وألن منطقة الرقعي تضم جهات 
ووزارات حكومية كثيرة وما يهمنا 
في الدرجة األولى هو األمن واألمن 
موجود وفي كثير من الدول حتصل 
فيها مشاكل ولكن نحن في الكويت 
دائما مش����اكلنا ليست باملشاكل 
الكبيرة، كما نطالب املس����ؤولني 
ف����ي وزارة الداخلية بزيادة عدد 
رجال األمن والدوريات، حيث في 
الس����ابق كان يوجد باملخفر اكثر 
من 30 فردا، أما اآلن فنجد هناك 
من 3 الى 5 أفراد من الشرطة في 

املخفر الواحد.
كث��رة الش��قق املش��بوهة في 

املنطقة؟
ال أعتقد ان ذلك صحيحا ألن كل 
صاحب عقار مسؤول عن عقاره 
ويهمه مصلحة وس����معة عقاره، 
حيث اننا إذا الحظنا اي نش����اط 
مشبوه أو مكان تروج فيه أمور 
ال أخالقي����ة أو أي ن����وع من ذلك 
فإننا نقوم بإبالغ اجلهات األمنية 
املسؤولة عن ذلك التخاذ اإلجراءات 

املناسبة.
وم��اذا ع��ن عدم وج��ود مركز 

صحي في املنطقة؟
املنطقة فيها مستوصف يعمل 
ولكن أهالي املنطقة يذهبون الى 
املراكز الصحية في املناطق املجاورة 
لها بحجة ان����ه كثر االزدحام من 
الوافدي����ن وعليه البد من تطوير 
أهالي  املركز حتى يف����ي بحاجة 
املنطقة بشكل عام وزيادة العاملني 
فيه ليتناسب مع احتياجات أبناء 

املنطقة ويوفر اخلدمة للجميع.
محطة تنقي��ة الصرف الصحي 

هل لها أي تأثير على السكان؟
اننا نطالب بإزالة هذه احملطة 
أو إيجاد بديل لها، حيث ان موقعها 
أهالي  احلالي يسبب خطرا على 
املنطقة واملناطق املجاورة، حيث 
تخرج روائح كريهة، اضافة الى 
ما ميكن ان تسببه من تلوث بيئي 
وك����وارث كما حدث ف����ي محطة 

مشرف.
وه��ل يس��بب مجم��ع احملاكم 
ازدحام��ا للمنطق��ة بس��بب أعداد 

املراجعني الكبيرة؟
ال شك في انه يسبب ازدحاما 
ولكن ف����ي املقابل ي����ؤدي خدمة 

للمحافظة بشكل عام.
ه��ل وج��ود م��دارس خاص��ة 

يساهم في االزدحام أيضا؟
نعم، كث����رة املدارس س����بب 
رئيسي لالزدحام في املنطقة، كما 
ال يوجد أي تنس����يق بيننا وبني 
املسؤولني في وزارة التربية بهذا 

اخلصوص.
أمطار ومستنقعات

توجد ف��ي املنطق��ة اماكن غير 
مرصوفة حي��ث تتحول في فصل 

االمطار الى مستنقعات )بحيرات(؟
نعم هذا الكالم صحيح، حيث 
نطالب وزارة االشغال بعمل بالط 
لهذه االماكن حتى ال تتجمع هذه 
املياه وخاصة مياه االمطار مطالبا 
بالوقت نفسه النواب في املنطقة من 
خالل استخدام ادواتهم الدستورية 
باملطالبة بتوفير خدمات للمنطقة 
وبشكل يتناسب مع احتياجاتها.

صيانة الشوارع

نالح��ظ ع��دم صالحي��ة طرق 
املنطقة؟

نطالب دوما بصيانة شوارع 
وط����رق املنطقة حيث ان املنطقة 
تضم عددا من الكفاءات كاألطباء 
واملدرس����ني وعليه البد ان تكون 
املنطقة على ق����در هؤالء، ناهيك 
ان املنطقة منطقة منوذجية  عن 
وبالتالي يجب اج����راء الصيانة 

الدورية للمرافق العامة.
ه��ل منص��ب املخت��ار مرحلة 

للوصول الى مجلس األمة؟
الرجل املناسب سواء كان مختارا 
او غيره يجب ان يأخذ حقه فهو 
يقوم بخدمة املنطقة وابنائها كما 
ان املختار يعتبر منصبه وجاهة 
كما ان مس����ؤولية املختار ال تقل 
كثيرا عن مسؤولية النائب  والرجل 
الذي يطمح للوصول الى مجلس 
األمة باس����تطاعته الوصول من 
خالل عدة طرق وال يقتصر على 
عمل املختارية اذا كانت له شعبية 
بني الناس، ومعروف عنه خدمته 

لوطنه ومواطنيه.
ما ابرز املشاكل لديكم؟

الزحمة التي حتصل في املنطقة 
بشكل كبير من خالل الطرق، على 
الدائريني الرابع واخلامس، كما ان 
املنطقة بحاجة الى مداخل ومخارج 
تكون منفذة بشكل حديث حتى 
يسهل على السكان الوصول الى 

مبتغاهم بعيدا عن االزدحام.
ه��ل لديكم تعاون م��ع وزارات 

خدمية؟
نع����م هناك جه����ات متعاونة 
معنا مثل وزارة االشغال والبلدية 
واملرور خلدمة املنطقة واملواطنني 
وتقدمي اخلدمات التي يحتاج اليها 

املواطن في املنطقة.
الش��احنات  تواج��د  يالح��ظ 
والسيارات الثقيلة في مواقف غير 
مخصص لها ف��ي املنطقة ماذا عن 
دوركم للتخلص من هذه الظاهرة؟

الش����احنات تتبع  طبعا هذه 
اجلهات والوزارات والشركات وهذا 
املوضوع من اختصاص ادارة املرور 
ولكن نحن نطالب بتطوير اماكن 
مخصصة لهذه الشاحنات وكذلك 
نطالب بتنظيم املنطقة حيث انها 

بحاجة الى تنظيم فعال.
نالح��ظ كث��رة وج��ود العمالة 

السائبة في املنطقة؟
املسؤولون عن تواجد هذه الفئة 
من العمالة هو جتار االقامات او 
اين  الوهمية وأتساءل  الشركات 
املسؤولون ورجال االمن من ذلك، 
حتى يضعوا حدا لذلك؟ ويجب عدم 
ترك هذه العمالة تسرح ومترح في 

الشوارع دون حسيب أو رقيب.
ماذا عن سرقة املكاملات اخلارجية 

من قبل العمالة الوافدة؟

محطة الصرف الصحي خطر على الس�كان  ونخشى أن تتسبب في  كارثة بيئية المنطقة بحاجة إلى مداخل ومخارج جديدة تماشياً مع ازدياد السكان

ت�ع�اون  هن��اك 
 مع »األش�غال« و»البلدية« 

لمتابع�ة  و»الداخلي�ة« 
المنطق��ة  قضاي��ا 

واحتياجاته����ا

طالب بإيجاد أفرع للوزارات في الرقعي وبتوسيع صالحيات المختارين

سالم القريني: الرقعي تعّج بالُحفر والمستنقعات
والمركز الصحي ال يغطي أعداد السكان من المواطنين والوافدين

مختار الرقعي سالم القريني

مجمع احملاكم أحيانا يسبب ربكة في الرقعي

)أنور الكندري(


