
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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السيارات تعطل حركة السير في أحد الشوارع أمام اجلامعة

أكد وقوفه مع قرار إزالة المخالفات خصوصًا التي تسبب األضرار لآلخرين

مختار الخالدية سالم الحسينان: المنطقة 
تعاني من االزدحامات بسبب الجامعة..  

والمركز الصحي بحاجة إلى مواقف

كث�رة االس�تجوابات عّطلت مصال�ح الناس وأخ�رت عملية 
التنمية والبالد بحاجة إلى مشروعات جديدة في جميع المجاالت

فرج ناصر
قال مختار منطقة اخلالدية س�الم احلسينان ليس هناك داع لوجود صالحيات للمختار 
حاليا فالوضع اآلن يسير على أكمل وجه والوزارات اخلدمية تقوم بواجبها على ما يرام والقائمون 

عليها والعاملون فيها ال يقصرون في أداء واجباتهم.
وطال�ب بإزالة املركز الصحي الق�دمي والذي أصبح اآلن مرتعا للكالب الش�اردة مطالبا 
بإزالته ليكون مواقف للسيارات تخدم املركز اجلديد الذي يعاني من قلة املواقف وبالتالي 

تتم االستفادة من املوقع بشكل ايجابي.
وقال اننا بصدد إنش�اء مجلس حي جديد للمنطقة بدال من مجلس احلي السابق، كما ان 

مجلس احلي بحاجة الى دعم ومس�اندة لكي يس�تمر ويحقق الهدف الذي أنشئ 
من أجله.

وأضاف ان جامعة الكويت سببت عدة مشاكل لنا، خاصة البيوت احملاذية 
للجامعة حيث ان سكان وأصحاب هذه البيوت ال يجدون مواقف لسياراتهم، 

كما ان الكثيرين منهم يقومون بإيقاف س�ياراتهم أمام هذه املنازل، األمر 
الذي جعل صاحب املنزل ينتظر ساعات حتى يحضر الطالب أو الطالبة 

الخراج سيارته لذلك نطالب بوضع حل لهذه املشكلة.
»األنباء« التقت مختار منطقة اخلالدية فكان هذا احلوار:

أحد مداخل اخلالدية وفيه لوحة تظهر املناطق

ه��ل  للمناط��ق  كمختاري��ن 
أكبر ملتابعة  تطالبون بصالحي��ات 

قضايا وشؤون املنطقة؟
أعتق���د انه ليس هن���اك داع 
لوجود صالحيات فالوضع يسير 
على أكمل وجه والوزارات اخلدمية 
تقوم بواجباتها وأعمالها على ما 
يرام جتاه املنطقة، وأهالي املنطقة 
ناهيك عن التع���اون الكبير بني 
األهالي واملخت���ار، ونحن دائمو 
التواصل مع هذه اجلهات والقائمني 
عليها والذي���ن ال يدخرون جهدا 
في تقدمي كل ما من ش���أنه تقدمي 

أفضل اخلدمات.
كم عدد الوحدات الس��كنية في 

منطقة اخلالدية؟
يبلغ عدد الوحدات في اخلالدية 
حوالي 750 وحدة موزعة على أربع 
قطع موجودة في منطقة اخلالدية، 
وهي مخدومة بشكل جيد من حيث 
البنية التحتية والشوارع واإلنارة 
وغيرها م���ن اخلدمات واملنطقة 

منظمة بشكل جيد.
ما أبرز املش��اكل الت��ي تعانيها 

املنطقة؟
من أبرز املشاكل وجود املركز 
الذي اصبح اآلن  القدمي  الصحي 
مرتعا للكالب واألعمال األخرى، 
لذلك نطالب بإزالة هذا املركز ليتم 
االستفادة منه كمواقف لسيارات 
املرك���ز الصحي اجلدي���د فقمنا 
مبخاطبة اجلهات املعنية بوزارات 
الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة 
ولكن ال حياة ملن تنادي، واناشد 
وزارة الصحة م���ن هذا املنطلق 
ومن خالل جريدة »األنباء« ازالة 
هذا املركز القدمي واالستفادة منه 

في أعمال اخرى.
ماذا عن االيجارات في املنطقة؟

مينع منعا باتا املوافقة على منح 
االيجارات اال ألبناء واوالد اصحاب 
البيوت الذين يقطنون اخلالدية 
وذلك للقرب من اسرهم والدليل 
على ذلك أن اوالدي مستأجرون 
في نفس املنطقة لدى شخص آخر 
حيث ال يرغبون بالذهاب ملناطق 

اخرى.
هل اخلدم��ات في املنطقة كافية 

لعدد السكان في املنطقة؟
نعم جميع اخلدمات متوافرة 
ف���ي املناطق كالس���وق املركزي 
واملرافق العامة واملساجد واملركز 
الصحي واملدارس وبذلك فاملنطقة 
تضم جميع اخلدمات التي يحتاج 
اليها املواطن والتي تلبي جميع 

احتياجاته ومتطلباته.

وزارات خدمية

ه��ل وزارات اخلدمات متعاونة 
معكم؟

نعم حيث ان هناك اتصاالت 
دائمة مع هذه اجلهات، فمثال وزارة 
االشغال تقوم وبصفة دورية بعمل 
جميع الصيان���ة ووضع البالط 
للمنطقة وكذلك هيئة الزراعة تقوم 
بتشجير الشوارع واملمرات وعمل 
احلدائق، كم���ا ان بلدية الكويت 
هي االخ���رى تق���وم بعملها من 
خالل عمليات التنظيف املختلفة 

األمط���ار، وعملت عل���ى تعديل 
منسوب مناهيل األمطار واملجاري 
املرتفعة بحيث تس���مح بدخول 
املي���اه إليها، كما قام���ت بتبديل 
أغطية املناهيل سواء لألمطار أو 
املجاري املتهالكة، ووضع العالمات 

اإلرشادية الالزمة باملنطقة.
ه��ل تتاب��ع أعم��ال الصيان��ة 
وموظف��ي ال��وزارات أثن��اء القيام 

بأعمالهم في املنطقة؟
نعم وبشكل دوري فمثال في 
حالة حدوث كسر ألي أنبوب في 
املنطق���ة لن أترك املس���ؤول عن 
الصيانة يغ���ادر مكان العطل إال 
بعد إصالح هذا العطل حتى ولو 
جلس في املوقع لس���اعات وإن 
القنوات  رفض فسأحاسبه عبر 
القانونية مع املسؤولني في هذه 

اجلهة أو تلك.
نالحظ وج��ود إدارات للداخلية 
ف��ي املنطقة ووجود ك��م هائل من 

الدوريات؟
نعم، هذه ادارة املهام اخلاصة 
الداخلية وهي  ل���وزارة  التابعة 
تستغل منطقة فضاء لذلك فهي 
لن تؤثر على زحمة املنطقة، كما 
انها تؤدي عمله���ا على أكمل ما 

يرام.

إزالة األبراج

ماذا عن ظاهرة األبراج؟
متت مخاطبة اجلهات املسؤولة 
ومنها بلدية الكويت بهذا اخلصوص 
حيث متت إزالة عدد كبير من هذه 
األبراج التي تعتبر بحد ذاتها خطرا 
على املنطقة وعلى أهالي املنطقة 
لذلك ج���ار إزالة األبراج املتبقية 

في هذه املنطقة الحقا.
هل هناك ظاهرة تعانون منها؟

نعم هناك ظاهرة سرقة أغطية 
املناهيل والتي بدأت تكثر بشكل 
كبير، حيث خاطبنا وزارة األشغال 
ومخفر املنطقة بهذا الشأن وجار 
مالحق���ة هؤالء الذي���ن يقومون 
بس���رقة هذه األغطية حتى يتم 

معاقبتهم.

املنطق���ة باالضافة ال���ى االعمال 
االخرى لل���وزارات االخرى ومن 
ابرز اخلدمات التي مت عملها في 
املنطقة ازال���ة املخلفات الواقعة 
خلف اجلمعيات ووضع حاويات 
كبي���رة باملنطق���ة وكذلك اعمال 
تكثيف الزراعة واعمال الصيانة 
الدورية وانارة احلدائق وزيادة 

ضخ املياه.
ماذا عن ظاهرة االزاالت؟

انا م���ع وضد ظاهرة االزاالت 
فإزالة العوائق التي حتجب الرؤية 
وتسبب عائقا امام السيارات وامام 
املواطن أنا مع ازالة هذه املخالفات، 
وضد هذه الظاهرة اذا كانت املخالفة 
عبارة عن اقامة حديقة صغيرة 
امام املنزل فال مانع اذا كانت غير 
مضرة لآلخرين ووفق ش���روط 
البلدية بترك املساحة املناسبة عند 
الشوارع النها قد تشكل متنفسا 
ينتفع به املواطن وافراد اسرته، 
وهذا امر طبيعي ويجب ان نشجع 
املواطن على ذلك ال ان نحاربه على 

اليه���ا املنطقة خلدم���ة املواطن، 
والنواب يتابعون متطلبات املنطقة 
والسكان ويس���عون ايضا حلل 
مشكالتها مع اجلهات املسؤولة.

هل لديكم مجلس حي؟
كان في الس���ابق يوجد لدينا 
مجلس حي ولكن توقف الن مجلس 
احلي يحتاج الى دعم ومساعدة 
لكي يحقق الهدف املنش���ود منه 
وكذلك اعطاؤهم مكافأة ولكن اآلن 
نحن بصدد انش���اء مجلس حي 

جديد ونأمل ان ينجح.
قدمته��ا  خدم��ات  م��ن  ه��ل 

للمنطقة؟
خدمات كثيرة منها على 

سبيل املثال ال احلصر إنشاء اول 
ديوانية للمتقاعدين سنة 1995 
وهذه كان���ت فكرتي وكذلك متت 
املطالبة مبسجد وصالة افراح وذلك 
بتبرع من ورثة الشيخ عبداهلل 

املبارك خلدمة ابناء املنطقة.
هل جامعة الكويت تس��بب لكم 

مشاكل؟

لهذه الفئة وسيقدم جميع األنشطة 
اخلاصة لهؤالء املرضى، حيث ان 
هذا املركز سيكون بتبرع من أحد 
رجاالت الكويت الكرام، ونتمنى 
ان يخدم أبناء هذه الفئة العزيزة 
على قلوبنا وندعو دائما خلدمة 
املعاق���ني عل���ى اخت���الف أنواع 
اعاقاتهم ومبا يس���هم في عملية 

دمجهم اجتماعيا.

االستجوابات والتنمية

ماذا عن كثرة االستجوابات في 
مجلس األمة؟

طبعا هذه االستجوابات عطلت 
البلد وكذلك  األعمال ومصال���ح 
املش���اريع لذلك نطالب األعضاء 
باالبتعاد عن هذه االستجوابات 
التي ال تسمن وال تغني من جوع، 
كما انها أخرت عملية التنمية في 
وقت نحن أشد ما نكون فيه الى 
مشاريع جديدة وحيوية تنهض 

بالبالد في مختلف املجاالت.
س��رقة  ظاه��رة  ع��ن  م��اذا 

مثل هذه االمور ويجب ان تتم اعادة 
النظر في ازالة احلدائق وتنظيم 
اقامتها ملنظرها اجلمالي ولزيادة 
املساحة اخلضراء، ولكن كما قلنا 

وفق االلتزام بالشروط.
هل يساهم منصب املختار في 
الوصول ملنصب قيادي مستقبال؟

بالنسبة لي ان شخصيا اعمل 
وأخدم البلد منذ 50 س���نة حيث 
عملت بالداخلية وتقاعدت واآلن 
اعمل في هذا املنصب وخالل فترة 
قصيرة سأعتزل هذا العمل واترك 

الفرصة لغيري.

متابعة نيابية

هل من متابعة العمالكم من قبل 
اعضاء مجلس االمة؟

صراحة لم يقصروا معنا اطالقا 
حيث ان هناك اعماال يقومون بها 
واعماال اخرى ال يستطيعون القيام 
بها بتاتا ونحن ال جنبرهم على ذلك 
فوازرة الداخلية ال تألو جهدا في 
توفير جميع االمور التي حتتاج 

بالطبع مشاكل كبيرة، حيث 
ان أهال���ي البي���وت الت���ي تقع 
أمام اجلامع���ة ال يجدون مواقف 
لسياراتهم، كما ان الكثير من طلبة 
اجلامعة يقومون بإيقاف سياراتهم 
أمام هذه املنازل، واألمر اآلخر ان 
هذه البيوت انخفض سعرها، لذلك 
نطالب املسؤولني بوضع حل لهذه 

املشكلة بأسرع وقت ممكن.

الدائري الرابع

ماذا عن طريق الدائري الرابع 
وهل يسبب مشاكل؟

نعم يسبب زحمة كبيرة جدا، 
الدخول  الذين يري���دون  خاصة 
ملنطقة اخلالدية من الطلبة قاصدين 
اجلامعة وتعتبر الزحمة موجودة 
بش���كل يومي مع ان عدد املداخل 
للمنطقة كافية لكن اجلامعة تسبب 

مشاكل.
هل من جديد للمنطقة؟

سيتم قريبا انشاء مركز ملرضى 
الداون وهذا املركز سيكون خاصا 

االتصاالت الدولية؟
إطالقا، مثل ه���ذه األعمال لم 
حتدث ف���ي منطقة اخلالدية وان 
وجدت حالة واحدة سنكون لها 

باملرصاد.
هل هناك ش��باب مستهتر في 

املنطقة؟
إطالق���ا، ال توج���د مثل هذه 
الظاه���رة، كما ان رج���ال مخفر 
اخلالدية ال يتأخرون في حال طلب 
منهم أي شيء خاصة املواضيع 

التي تخص األمن في املنطقة.

دور »األشغال«

املنطقة هل حتتاج الى صيانة؟
نعم املنطقة حتتاج الى صيانة، 
كما انن���ا ال ننس���ى دور وزارة 
األش���غال، حيث قامت مشكورة 
بالعمل على رصف شوارع املنطقة 
التي حتتاج لذلك، وتبليط األرصفة 
املتهالكة باملنطقة، والعمل على 
ترميم األماكن الهابطة بش���وارع 
املنطقة وذلك منعا لتجمع مياه 

مختار الخالدية 
سالم الحسينان

»الداخلي�ة« و»األش�غال« و»الزراعة« و»البلدية« تقوم بدورها على أكمل وجه لخدمة الس�كان ونتابع معهم اإلج�راءات المتخذة إلنجاز أعمالهم

أبن�اء ه�ذه الفئ�ة بتب�رع م�ن أح�د المواطني�ن إنش�اء مرك�ز لمرض�ى ال�داون قريب�ًا لخدم�ة 
)محمد ماهر(مختار اخلالدية سالم احلسينان متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

افتتاح ديوانية 
المتقاعدين قريبًا

قال مختار اخلالدية 
إن���ه س���يتم افتت���اح 
املتقاعدين  ديواني���ة 
في منطق���ة اخلالدية 
تزامن���ا م���ع االحتفال 
بأعياد الكويت الوطنية 
وذلك بحضور محافظ 
العاصمة، لذلك نطالب 
املتقاعدي���ن بحضور 
هذا االفتتاح خاصة ان 
الديوانية انش���ئت من 
أجلهم ولتكون ملتقى 

لهم. ديوانية املتقاعدين في اخلالدية


