
الخميس
3  ديسمبر 2009

ومناطق22
مختـــارون

مختار النقرة عسكر العسكر

خريطة ملنطقة النقرة )أسامة البطراوي(املختار عسكر العسكر ورئيس مخفر النقرة بدر الناصر

مخفر النقرة.. وتنسيق أمني مع املختار عسكر العسكر مع محافظ حولي عبداهلل الفارس في احدى املناسبات النقرة مزدحمة بسبب األسواق واملجمعات التجارية

اذا كانت هناك هيبة اكثر بهذه الطريقة تعطي 
الصالحيات للمختار الفرصة ان ينطلق.

المتابعة األمنية

يقولون بأن املنطق��ة بحاجة الى متابعة أمنية 
هل هذا صحيح؟

أنا أرى ان األمن مستبب في املنطقة والدليل 
الضبط الس����ريع للمتهمني املطلوبني قضائيا 
لدرجة ان ادارة التحقيق����ات في املنطقة غير 
قادرة على االنتهاء من القضايا بسبب كثرتها 
ويجب زيادة عدد االفراد مقارنة مبناطق اخرى 
وعلينا ان نتعاون ملصلحة بلدنا حيث اننا في 

مركب واحد.
ماذا عن ظاهرة األبراج املتنقلة التابعة لشركات 

االتصاالت ومخاطرها على املواطنني؟
بالنس����بة لألبراج يعتم����د األمر على مدى 
ضررها وعدم ضررها، لكن نحن مع مبدأ ان كل 
شيء يتم تنفيذه يجب ان يكون هناك ترخيص 
له واال تصبح العملية سائبة، ونحن بلد قانون 

وقوانينا تعتبر من افضل القوانني.
هل منصب املختار يس��اهم في الوصول الى 

مركز قيادي؟
الوصول الى اي منصب يعتمد على تواصل 
املختار وعلى شخصيته، حيث ان الشخص ميلك 
الناس بأخالقه وليس باملنصب، ودائما اإلنسان 
يرتقي باخللق وليس باملركز، وانا أعتبر املنصب 
حلظة وقتية وينتهي، وكما يقولون: »لو دامت 
لغيرك ما اتصلت اليك« وقد تصل الى املنصب 
ولك����ن ما هو دورك وتعاونك مع الناس ولكن 
من يتمتع بالصفات النبيلة يصل الى مجلس 

األمة ومراكز قيادية في البلد.
ماذا عن أداء مجلس األمة احلالي؟

يجب من احلكومة واملجلس االجتهاد ولكل 
مجتهد نصيب، حيث املطلوب التأني في بعض 

األمور واحملاسبة بشكل عام كون املجلس سلطة 
رقابية وتشريعية حيث مهمته مراقبة اجلهات 
احلكومية ويجب ان يكون اداء املجلس من دون 
اس����فاف او جتريح، وان يكون احلديث بشكل 
حضاري وان حتل املش����اكل بالود بعيدا عن 
الصراعات والصراخ الذي نراه في كل جلسة 
من جلسات املجلس واالعتراف باخلطأ فضيلة، 
ويجب ان نعترف باخلطأ، حيث ان االعتراف 
باخلطأ ليس عيبا ولكن االستمرار في اخلطأ 
هو العيب وهذه األمور جندها على مس����توى 
املجتمع سواء كانوا نوابا أو أعضاء من احلكومة 
او شخصيات عامة، ويجب ان نضع أمام أعيننا 
مصلح����ة البلد قبل اي مصالح ش����خصية او 

اغراءات اخرى.

كثرة االستجوابات

ماذا عن كثرة االستجوابات في مجلس األمة؟
حس����ب ما نعرف����ه فان االس����تجواب حق 
دستوري لكل نائب، ولكن يختلف من ناحية 
األولويات وكون االس����تجواب منطقيا او ال، 
وهناك استجوابات تتم وتسقط بناء على قناعات 
اعضاء مجلس األمة واحلكومة في التصويت 
وهذا يخضع لقناعاتهم، ام في وجود االستجواب 
كمجرد استجواب بهذه الطريقة فلن تسير عجلة 

التنمية وستكون االمور »مكانك راوح«.
هل من كلمة حتب ان تقولها؟

نتمنى م���ن اهلل ان يحفظ أميرنا وبلدنا 
وشعبنا وحكومتنا وان يهدي اجلميع سواء 
احلكوم���ة او اعضاء األمة الى الصواب وان 
متضي عجلة التطوير في الكويت حتى نواكب 
الدول املتقدمة وتسهيل االجراءات الرسمية 
وان تكون مراجعات الوزارة واملؤسس���ات 
احلكومية عن طريق الكمبيوتر وليست على 

الورق.

جهة رس����مية نقوم مبخاطبة اجلهة الرسمية 
مباشرة ونحاول عدم تدخل االعضاء في املشاكل 
التي حتدث في املنطقة ألن النائب عبارة عن 
ممثل للشعب ولكن نحن لدينا القنوات الرسمية 
االخرى التي نستغلها حلل مشكالت السكان.

التعاون مع المحافظة

هل هناك متابعة من احملافظ ألعمالكم؟
نعم، هناك متابعة دقيقة من احملافظ، كما 
ان باب احملافظ مفتوح امام املختارين وامام كل 
مواطن لديه شكوى وهو دائم احلث واحلرص 
على متابعة هموم املواطن ومتابعة كل شاردة 
وواردة في املنطقة من خالل التعاون مع املواطنني 
ومن خالل اجتماعه باملختارين لالستماع الى 

شكاوى وهموم الناس.
ما دور وزارة الداخلية جتاه املختار؟

يجب ان يك����ون دور وزارة الداخلية اكثر 
نشاطا مما هو عليه اآلن، ألن عمل املختار دائما 
يرتكز على املهنيني اكثر من املوظفني العاديني 
ألن املوظف املهني يعمل س����كرتيرا ومندوبا 
حيث نواجه صعوبة كبيرة مع الداخلية بهذا 
اخلصوص في مجال التعيني، فمثال انا أحرص 
على وجود املهني من حيث مؤهالته وأخالقياته 

وأسلوبه.
هناك من يقول بأن املختار ليس له دور؟

املختار له دور ولكن يجب ان يكون هناك 
تفعي����ل للقوانني وتش����ريع قوان����ني واعطاء 
صالحيات اكثر وبناء على الصالحيات نستطيع 
ان نحكم على املختار، لكن في الوقت احلالي كل 
واحد يعمل حسب مجهوده الشخصي حيث ال 
يوجد قانون يلزم جهة رسمية ثانية بالتعامل 
او باالستجابة لكن هذا سيتغير في حال وجود 
قانون واضح خ����اص بتعيني مختار وحتديد 
حقوقه وواجباته، كما ان احملافظ موجود لكن 

وش����ارع القاهرة واملخارج فيها ممتازة ولكن 
الزحمة تطغى عليها،  فالزحمة ليست في النقرة 
فقط وامنا في الكويت بشكل عام ولكن النقرة 
وكونها منطقة جتارية وسكنية فإن االزدحام 

فيها مشكلة وقد تكون على مدار العام.
ماذا عن املدارس اخلاصة في املنطقة؟

لدينا أفضل املدارس املوجودة في املنطقة 
ولكن مش����كلتها الوحيدة هي الزحام والربكة 
من قبل اولياء ام����ور الطلبة وقد حتتاج الى 
ساعة او نصف الساعة للخروج من هذا الزحام 
نظرا الع����داد الطلبة الكبيرة ووجود املدارس 
في اماكن س����كنية كثيفة وقريبة من االسواق 

واملجمعات التجارية.
ماذا عن كثرة العزاب في املنطقة؟

تصلنا شكاوى بخصوص العزاب من قبل 
األهالي، لكن نقوم بإبالغ املخفر وذلك لوجود 
سكن عزاب امام س����كن خاص باألهالي وهذا 
يخدش حياء العائالت من حيث نشر املالبس 
واملظاهر غير الالئق����ة التي تبرز من البعض 

منهم والتي تسيء الى اآلخرين.

صيانة المرافق

ماذا عن صيانة مرافق املنطقة؟
هناك بعض الطرق حتتاج الى صيانة ولكن 
ال نبخس حق وزارة األشغال التي ال تألو جهدا 
في عمل جميع انواع الصيانة للطرق والشوارع 
ف����ي املنطقة باالضافة الى النظافة، ناهيك عن 
وجود البيوت العربية القدمية املهجورة حيث 
خاطبنا اجلهات املس����ؤولة ع����ن ذلك ولكن ال 

حياة ملن تنادي.
ه��ل هناك متابع��ة من اعض��اء مجلس االمة 

لهموم املنطقة؟
النواب دوره����م فعال في املنطقة ومتى ما 
طلبنا منهم فانهم موجودون لكن كوننا نتبع 

التعامل معها؟
لو مت تطبيق حص����ر العمالة والعزاب في 
املنطقة لتم القضاء على هذه الظواهر السلبية 
في اس����رع وقت وتتم معرفة هذه الشقق بكل 
سهولة وهذا دور مخفر املنطقة واملباحث ونحن 
نتابع اي شكوى من القاطنني في اي عمارة او 

منطقة حول االشتباه.
هل أنت مع اعطاء صالحيات أكثر للمختار؟

نع����م، حي����ث ان املخت����ار كان لديه دور 
وصالحيات اكثر قبل الغ����زو العراقي، حيث 
كان يساهم في حل املشاكل وفي حال وجودها 
البد من اطالع املختار عليها وذلك خلدمة بلدنا 
ويجب اعطاء صالحيات للمختار مثل التدخل 
في مشاكل الش����رف والعرض، ألنه قد يكون 
األدرى باألعراف والتقاليد السائدة في املجتمع 

وبتركيبة املنطقة سكانيا.
ماذا عن سرقة املكاملات الدولية؟

هذه املشكلة موجودة على مستوى الكويت 
وليست مقتصرة على منطقة بعينها، وأنا أقول 
اهلل يعني رجال الداخلية واملباحث على املجهود 
الذي يقومون به في احملافظة على أمن املنطقة، 
لكن املنطقة كبيرة جدا ومن الصعب السيطرة 
عليها، ولكن حسب البالغات يتم التعامل معها 
بشكل جيد وأنا شخصيا كمختار أتلقى شكاوى 
عدة حيث اخاطب اجلهات املس����ؤولة عن ذلك 
بهذا اخلصوص حيث ان هناك من هذه اجلهات 

من تستجيب واألخرى ال تستجيب.

الكثافة السكانية

املنطقة كثي��رة الزحمة وخاص��ة انها منطقة 
جتارية هل من حلول وضعت لذلك؟

احللول صعبة ألن املنطقة ذات كثافة سكانية 
عالية ومنطقة جتارية في الوقت نفسه، واملنطقة 
يحدها الدائري الثالث والرابع وشارع املغرب 

ما ابرز املشاكل في منطقة النقرة؟
أهم املشاكل الزحمة املرورية حيث ان طبيعة 
املنطقة ذات كثافة سكانية عالية وهي منطقة 
جتارية وبالتالي فان عدد السكان فيها كبير جدا 
لكن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في معاجلة 
الزحمة ناهيك عن ان املخططات االخرى قدمية 
كما ان املخارج كثيرة لكن العدد الهائل والكم 
الهائل من السكان والسيارات يتسببان في هذه 
املشاكل حيث كان هناك اقتراح بوضع مواقف 
س����يارات متعددة االدوار متفوقة في املنطقة 
ووضع رسوم مناسبة حيث باستطاعة املقيمني 
من ذوي الدخل احملدود ايقاف سياراتهم في تلك 
املواقف وبهذه الطريقة تقل الزحمة في الشوارع 
اضافة الى ذلك اجلنسيات كثيرة جدا والعمالة 

متنوعة منها املتعلمة واألمية والعزاب.
ونالحظ ذلك في الشكاوى في املخافر من 

حيث القضايا املطروحة.

التنسيق مع البلدية

ماذا قدمتم للمنطقة من خدمات؟
من ناحية املنطقة هناك اتصال مباشر بيننا 
وبني البلدية حول احتياجات املنطقة، كل هذه 
االمور حتتاج الى تعاون من السلطات احلكومية 
األخرى مع املختار، لذلك يجب ان يكون هناك 
خط ساخن بني اجلهات احلكومية وعدم املماطلة 

في بعض األمور.
أبرز املستندات التي تقدمونها للمواطن؟

كنا في السابق نقوم باستخراج اثبات السكن، 
لكن مت الغاؤه، وهناك اقتراح قدمته والفكرة 
التي طرحتها تعود علّي بالتعب ولكن ملصلحة 
البلد، حيث ان اصحاب العقارات واصحاب السكن 
التجاري يقومون بإخطار املختار باملتواجدين من 
حيث املستندات الرسمية حتى طلب االستدالل 
عليهم في حالة مت طلب ذلك من اي جهة، حيث 
يكون باالمكان التوصل الى هذا الس����اكن بكل 
سهولة، كما ان الهدف من هذه الفكرة هي الناحية 
األمنية وهي مالحقة املتهمني املطلوبني جنائيا 
للعدالة ومنع هروبهم وبهذه الطريقة نستطيع 
حصر هذه العمال����ة او املؤجرين ونتمنى ان 
يرى هذا املشروع النور حيث ان هذا املشروع 

معروض على الفتوى والتشريع.
نالحظ اس��تغالل الس��احات الترابية من قبل 

أصحاب مكاتب السيارات للبيع؟
هناك عدة ش����كاوى بهذا اخلصوص حيث 
هن����اك من لديه رخصة بذل����ك وهناك العكس 
وبناء على ذلك مت التعامل مع هذه الش����كاوى 
حيث انه في حال عدم وجود رخصة تتم ازالة 
هذه املخالفة خصوصا ان هذه املخالفات تشغل 

مساحات واسعة.
ه��ل م��ن تع��اون م��ع اجله��ات احلكومي��ة 

اخلدمية؟
يفت����رض ان يكون التعاون لألفضل ولكن 
ال ارى سرعة تنفيذ وعدم سرعة الرد وروتني 
العمل من قبل هذه اجلهات مع ان املختار ميكن 
ان يكون حلقة الوصل االيجابية اليصال هموم 

ومعاناة السكان الى اجلهات املسؤولة.
م��اذا عن الش��قق املش��ب���وهة وكيفية 

العسكر لـ »األنباء«: االزدحام وكثرة المدارس
 والمخططات القديمة للمنطقة أبرز مشكالت النقرة

مختار النقرة يتحدث عن هموم المنطقة

القضاء على الشقق المشبوهة بالتعاون مع وزارة الداخلية وسكان المنطقة

االستجوابات النيابية يجب أن تكون منطقية ال شخصانية وأن يكون هدفها الصالح العام

متابعة دقيقة من المحافظ وتنسـيق دائم لحل مشكالت السـكان من المواطنين والوافدين وتالفي أي عوائق

الحكومـة والمجلس حاوال االجتهاد ولكن ليـس كل مجتهد مصيبًا

يجـب إعطاء صالحيات أكبـر للمختار لفـك النزاعات بين األهالـي ودوره كان فعـااًل قبل الغزو

فرج ناصر

قال مختار منطقة النقرة عسكر فالح العسكر إن 

من ابرز مشـاكل املنطقة الكثافة السكانية واالزدحام 

الكبير وكذلك املخططات القدمية للمنطقة حيث ان كثرة السيارات 

تسبب الزحمة والربكة. واضاف أن القضاء على االوكار والشقق املشبوهة يتم 

من خالل حصر سـاكني املنطقة بالتعاون مع وزارة الداخلية واجلهات 

االخرى. وطالب العسكر باعطاء صالحيات اكبر للمختار حتى يتمكن من 

اداء دوره على اكمل وجه والتدخل في االشكاليات والنزاعات بني اهالي 

املنطقة، مشيرا الى ان املختار كان له دور فعال قبل الغزو العراقي للكويت وكان يؤدي 

الكثير من االمور ويحل املشاكل ويعتبر مرجعا للكثير من الناس في حل مشكالتهم نظرا 

للمكانة التي كان يتمتع بها.

وعن اداء مجلس األمة احلالي، قال احلكومة واملجلس يحاوالن االجتهاد ولكن ليس 

كل مجتهد مصيبا حيث مطلوب التأني في بعض االمور واالبتعاد عن االسـفاف والتجريح 

وان يكون احلديث بشكل حضاري وللمصلحة العامة.

وعن كثرة االستجوابات قال إنها حق دستوري لكل نائب ولكن يجب ان يكون االستجواب 

استجوابا منطقيا ال استجوابا شخصيا وان تكون االستجوابات لتحقيق املصالح العامة للناس 

جميعا وللكويت بحيـث تتحقق عملية التنمية والتطوير، واليكم تفاصيل احلوار الذي دار 

مع مختار منطقة النقرة:

العسكر في سطور
< من مواليد النقرة 1960.

< يحمل شهادة في علوم الكمبيوتر 
والرياضيات من الواليات املتحدة 

االميركية.
< عم����ل في املؤسس����ة العامة 
للتأمينات االجتماعية كمهندس 

انظمة كمبيوتر.
< عمل في القطاع اخلاص كرئيس 

مجلس ادارة ومدير عام.
< عمل في مجلس الوزراء بادارة 
الفتوى والتش����ريع اختصاص 
حتليل نظم آلية ثم عمل مختارا 

ملنطقة النقرة حتى تاريخه.

متابعة حثيثة من ولي العهد
قال مختار النقرة عس���كر العس���كر ان سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وابان توليه وزارة الداخلية 
آن���ذاك كان دائم التواصل مع املختارين والقيام بحل 
كل املش���اكل التي كان يعاني منها املواطن، كذلك كان 
يحث املختارين على راحة املواطن واالهتمام مبصلحة 
الوطن واملواطن، وتذليل أي عقبات ميكن ان تعترض 

ما فيه مصلحة الناس.


