
مختارون
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.
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جانب من منطقة مبارك الكبيرمختار مبارك الكبير بندر املكراد يتابع مع أحد املواطنني إحدى املعامالت

مركز مبارك الكبير الصحي

مختار المنطقة أوضح أهمية إعادة فتح فرع الجمعية »4« لخدمة أبناء المنطقة

المكراد لـ »األنباء«: مبارك الكبير منطقة نموذجية وحديثة 
ومتكاملة الخدمات ونسعى لزيادة المساحات الخضراء

نحـن ضـد إزالـة األشـجار والقـرار غيـر صائـب آلثـاره السـلبية علـى البيئـة والصحـة وواجـب علينـا االهتمـام بالتشـجير

المنطقة بحاجة إلى ناد رياضي لملء أوقات فراغ الشباب بممارسة األلعاب الرياضية واستثمار طاقاتهم

فرج ناصر
أكد مختار منطقة مبارك الكبير بندر خالد املكراد ان املختارين 
بحاجة الى منحهم صالحيات مباشرة لتمكينهم كمختارين من 
القيام بدورهم بشكل اوسع ومتابعة االمور واخلدمات التي 

حتتاج اليها املنطقة مع اجلهات املعنية.
وفيما يتعلق بإزالة الدواوين قال اننا مع القانون في 
تطبيقه ملنع هذه التجاوزات على امالك الدولة وبالشك 

فإن األمر متروك للحكومة وهي من يقرر ذلك.
وقال انه ضد وجود احملالت التجارية في السـكن 
اخلاص حيث ان هذه احملالت تشكل خطرا على املنطقة، 

كما ان وجودها يعتبر غير حضاري بالنسبة للمنطقة.
وأوضح أنه ضد إزالة األشجار حيث ان التشجير 
والتخضير يعطي منظرا جماليا حيث ان الرسول 
ژ أمر بزراعة األشجار حتى يوم القيامة وعليه 
فإن هذا القرار ليس في محلـه والبد من اعادة 

النظر فيه.
كما حتدث املكراد خالل لقائه مع »األنباء« عن 

هموم سكان املنطقة، وفيما يلي التفاصيل:

هل حتتاج��ون كمختارين إلى 
صالحيات أوسع؟

بالطبع نحتاج إلى صالحيات 
مباشرة متكننا من القيام مبتابعة 
األمور التي تخص ابناء املنطقة 
وحل املشاكل التي يعانون منها 
وتقدمي اخلدمات الى املواطنني في 
املنطقة حيث ان الوضع احلالي 
ال يتف����ق اطالقا م����ع عملنا في 
خدمة املواطن ومتابعة القضايا 
التي تهمه م����ع اجلهات املعنية 
وال����وزارات اخلدمية نظرا الن 
املختار يعتبر صلة الوصل بني 

املواطنني وهذه اجلهات.
ماذا عن احتياج املنطقة؟

اطالقا املنطقة ال حتتاج حيث 
تعتبر منطقة منوذجية ومكتملة 
اخلدمات حيث انها اكتملت جميع 
خدماتها خ����الل العام املنصرم 
وذلك بجهود واضحة في محافظ 
املنطقة وعليه ف����إن املنطقة ال 
حتتاج الى اي خدمات حتى اآلن 

وقد يكون ذلك في املستقبل.
ماذا عن ازالة الدواوين؟

بطبيعة احلال نحن مع القانون 
وضد التجاوزات على امالك الدولة 
حيث انني ضد مخالفة الدواوين 

واالمر متروك للحكومة.
م��ع أو ض��د وج��ود احملالت 

التجارية في السكن اخلاص؟
بالطبع ضد وجود هذه احملالت 
حيث ان هذه احملالت قد تشكل 
خطرا على املواطنني في املنطقة، 
كم���ا ان وجوده���ا يعتبر غير 
حضاري بالنسبة للمنطقة حيث 
ان قانون البلدية القاضي بإغالق 

هذه احملالت هو قرار موفق.

إزالة األشجار

ماذا عن إزالة األشجار؟
انا ضد ازالة االشجار حيث 
ان التشجير والتخضير يعطي 
منظرا ولون����ا وجماال حيث ان 
الرسول ژ امر بالتشجير حتى 
يوم القيامة وعليه فإن هذا القرار 
ليس في محله والبد من اعادة 
النظر فيه آلثاره السلبية على 
البيئ����ة والصحة ويجب علينا 
جميع����ا ان نزي����د املس����احات 
اخلضراء في الكويت من خالل 
التش����جير واالهتمام بالزراعة 
بأنواعها وبالناحية التجميلية.

ماذا عن االستجواب؟
نحن مع االستجواب احلضاري 
والعقالني الذي يصب في مصلحة 
الوطن واملواطن بالدرجة االولى 
ولكن االستجوابات الشخصانية 
التي ال طعم وال فائدة منها مجرد 

تضييع للوقت.
ما عدد الوحدات الس��كنية في 

املنطقة؟
تشتمل املنطقة على 3 آالف 

وحدة سكنية تقريبا.

تشفيط واستهتار

وزارة  م��ن  تطلب��ون  م��اذا 
الداخلية؟

هن����اك عدة مطال����ب نتمنى 
ان تتحقق ولكن من اهم وابرز 

فقط وامنا على مستوى الكويت 
بشكل عام.

شوارع حديثة

ماذا عن إنارة الش��وارع في 
املنطقة؟

االن���ارة في  بال ش���ك فان 
الش���وارع حديثة وتعمل وال 
حتتاج ف���ي الوقت احلالي الى 
اي صيانة او اصالح ونتمنى 
ان تبقى بأحسن االحوال وان 
تت���م متابعة اعم���ال الصيانة 
فيها بش���كل دوري كي تبقى 
عل���ى وضعها اجليد في خدمة 

مرتاديها.
هل م��ن نقاط تفتيش��ية في 

املنطقة؟
التنسيق مع املسؤولني  مت 
بوزارة الداخلية ممثلة مبديرية 
امن محافظة مبارك الكبير بهذا 
اخلص���وص إليج���اد دوريات 
جتوب املنطقة في اوقات متأخرة 
من الليل لضبط وحفظ األمن في 
املنطقة ومنع وقوع اي حوادث 

قد تخل باالمن.
هل أن��ت مع زيادة مس��احة 

البناء في املنطقة؟
طبعا هذا القرار من اختصاص 
بلدية الكويت وعلينا ان نحترم 
القانون ونطبقه بحذافيره وفقا 
للضوابط املوضوعة مع مراعاة 
خصوصية كل منطقة وااللتزام 

باملخططات التنظيمية.
ه��ل ان��ت م��ع حتدي��د ألوان 

املنازل؟
الوان  أنا من يحدد  لس���ت 
املنازل ولكن لكل صاحب بيت 
الرغبة في ان يقوم بوضع اللون 
املناسب ملنزله وان كانت هناك 
دول حتدد ه���ذه األلوان ولكن 
الكويت يختل���ف الوضع  في 
فلصاحب املنزل ان يختار لون 

بيته الذي يناسبه.

أراض فضاء

هل من اقتراح لديك؟
يجب استغالل االراضي الفضاء 
املوجودة في احملافظة مبشروع 
يتناسب واخلدمات التي نأمل ان 
يت���م تقدميها الى اهالي املنطقة 
وعدم تركها خالية لتكون مكانا 

لألوساخ والقاذورات.
هل من طم��وح لديكم خلدمة 

ابناء املنطقة؟
بالطبع الطموح ال يتوقف 
ولك���ن نس���عى م���ع اجلهات 
األخ���رى ألن تك���ون األولوية 
في كاف���ة اخلدمات في املنطقة 
لذوي االحتياجات اخلاصة مبا 
يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم 

للتخفيف من معاناتهم.
ماذا عن الروت��ني املعمول به 
في ال��وزارات من حي��ث اجناز 

املعامالت؟
الظاهرة موجودة منذ  هذه 
القدم وليس���ت ولي���دة اليوم 
ونطالب املسؤولني بأن تكون 
هن���اك آلي���ة حديث���ة إلجناز 

املعامالت بسرعة.

املطالب التي نطلبها في وزارة 
الداخلية متابعة الشباب املستهتر 
ازعاج����ا الهالي  الذي يس����بب 
املنطقة من حيث التشفيط وكذلك 
التواجد بجانب مدارس البنات 

في املنطقة.
ماذا ع��ن اعضاء مجلس االمة 

ودورهم في املنطقة؟
ليس هناك دور مبعنى الدور، 
لكن نح����ن كمختاري����ن نتابع 
احوال املنطقة بش����كل مباشر 
مع احملافظ كونه هو املسؤول 
املباشر عنا، حيث يتفقد حاالت 
املواطن والعراقيل واملشاكل التي 
تواجهه من خالل التواصل معه 
ومتابعة قضايا الناس بالتنسيق 
معه والنواب ايضا ال يوفرون 
جهدا كونهم ابناء املنطقة وتهمهم 

مسألة التواصل مع ابنائها.
هل تؤيد بن��اء املخيمات امام 

املنازل في الوقت احلالي؟

هذا صحيح، حيث ان املنطقة 
بحاجة الى تشجير وزيادة املناطق 
اخلضراء، لذلك نطالب املسؤولني 
في الهيئة العامة للزراعة بتشجير 
جوانب الطرقات واالماكن االخرى 
في املنطق���ة حتى تعطي منظرا 

خالبا للمنطقة.
ماذا عن ف��رع اجلمعية رقم 4 

وملاذا لم يعد افتتاحه حتى اآلن؟
هذا الفرع يعتبر مشكلة بحد 
ذاته، حيث انه مت افتتاح هذا الفرع 
خالل شهر رمضان املاضي، لكن مت 
اغالقه منذ ذلك الوقت وال نعرف 
االس���باب التي ادت الى اغالقه، 
وعليه نطالب املسؤولني بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل باعادة 
افتتاحه ألنه يخدم عددا كبيرا من 

سكان املنطقة احمليطني به.
هل من مطلب شعبي لديكم؟

املنطقة بحاجة الى ناد رياضي 
ليخدم ابن���اء املنطقة، حيث ان 

الوحدة الوطني����ة في الكويت، 
فالكويت ال حتتاج الى مثل هذه 
االمور وكفانا تناحرا فكلنا اخوان 
وابناء مجتم����ع واحد وال فرق 
بيننا، ويجب ان يكون همنا األول 
واالخير ه����و مصلحة الكويت 

وامان الكويت.
هل من أعمال مستقبلية لديكم 

تقدمونها ألهالي املنطقة؟
طبعا نس����عى الى تقدمي كل 
م����ا هو جدي����د ومفي����د ألهالي 
املنطقة م����ن خدمات يحتاجون 
إليه����ا في حياته����م حيث يأتي 
ذلك في صمي����م عملنا ونتمنى 
الناس  التواصل مع  ان يستمر 
ملعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم 
لتلبيتها والتعرف على املشكالت 

التي تعترضهم لتالفيها.

مياه األمطار

م��اذا ع��ن موس��م األمط��ار 

اؤيد بناء مثل هذه املخيمات 
اذا كانت ال تتعارض مع القانون 
وتخالفه، لكن اذا كان العكس فال 
والف ال، ويجب ان يطبق القانون 

على اجلميع دون استثناء.
االش��ارات  يتجاوز  من  هناك 
التقاطعات  الضوئية احلمراء عند 

في مناطق السكن. 
انا شخصيا اطالب بانزال اشد 
العقوبة على من يقوم بتجاوز 
االشارة الضوئية احلمراء، حيث 
ان هذا الشخص يعرض نفسه 
واآلخرين للخطر والهالك، وان 
العقوبة حت����ت احكام  ت����درج 
العقوبات اجلنائية ألن جتاوز 
االش����ارة احلمراء معناه القتل 

العمد.

تشجير المنطقة

نالحظ عدم وجود تشجير في 
املنطقة.

املنطقة تعاني معاناة شديد من 
ذلك، وبالتالي البد من وجود ناد 
رياضي يخدم املنطقة بشكل عام، 
حيث ان املنطقة ذات كثافة سكانية 
كبيرة، ووجود النادي يؤدي الى 
ايجاد متنفس للشباب ملمارسة 
الرياضية ليقضوا فيه  االلعاب 
اوقات فراغهم، وبالتالي يوجهون 
طاقاتهم نحو كل ما هو مفيد بعيدا 
عن االس���تهتار واالجنرار نحو 
بعض السلبيات التي قد يلجأون 

اليها مللء اوقات فراغهم. 
االعالم  مس��توى  ع��ن  م��اذا 

احلالي؟
االعالم في الكويت ذو مكانة 
الكويتي يتميز  عالية واالعالم 
بأنه اعالم حر ليس موجودا في 
التي متتلك اعالما  الدول  اغلب 
ولكن يجب على اهالي الكويت 
الترف����ع عن بعض ممارس����ات 
االعالم الهابط االعالم الذي يهدد 

وتأثيرها في املنطقة؟
توجد ش���بكة صرف امطار 
في املنطقة حديثة تس���توعب 
جميع كميات االمطار التي من 
املمكن ان تتساقط وذلك بفضل 
متابعة وجهود إدارة الصيانة 
التابعة لوزارة األشغال العامة 
ف���ي احملافظة حي���ث ال تألو 
جهدا في اصالح واجراء اعمال 
الصيانة لشبكة املنطقة وليس 
الش���وارع  فقط االمطار وإمنا 
والطرق وجميع املرافق اخلدمية 

في احملافظة.
ماذا عن تعط��ل الهواتف في 

املنطقة؟
بالنس���بة ملقس���م منطقة 
عب���داهلل املبارك فه���و يؤدي 
عمله على أكمل وجه لعمالئه 
املشتركني وتقدمي افضل خدمة 
ولكن فيما يخص االعطال فهذه 
واردة وال تقتصر على منطقتنا 

)محمد ماهر(أحد الشوارع الرئيسية في منطقة مبارك الكبير

منطقة مبارك التعليمية.. وتبدو األشجار اجلميلة حولها

نتمنى من الداخلية متابعة ظاهرة التشفيط واالستهتار من قبل بعض الشباب

السـكن  في  المحـالت 
غيـر  مظهـر  الخـاص 

تشكل  وقد  حضاري 
خطـرًا علـــى 

السـكــان

بندر خالد المكراد


