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19 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.

ومناطق
مختارون

مدخل نادي الفحيحيل البحرياستعدادات لالحتفاالت الوطنية

مبنى مختارية املنقف تزين استعدادا لالحتفال باألعياد الوطنية

ابرز املشاكل التي تواجهكم؟
من ابرز هذه املشاكل مشكلة 
العزابية وهي مش���كلة مزعجة 
العزاب  حيث واجهتني هجرة 
ف���ي مناطق خيط���ان وجليب 
ازالة مساكنهم  الش���يوخ بعد 
املناطق وذلك بالقرب  من هذه 
من اماكن عملهم حيث مت ابالغ 
مدير االمن ومحافظ املنطقة بذلك 
وجار التنسيق مع البلدية وقد 

مت انشاء ثالث مدن للعزاب.
ما االعمال الت��ي تقومون بها 

كمختارين؟
اغلب االعمال، حيث ان املختار 
يعتبر واجهة منطقته وهو الذي 
ميثل السلطة في املنطقة وينقل 
احتياجات اهال���ي املنطقة الى 
املسؤولني وما يحتاجون اليه من 

خدمات في جميع اجلوانب.
كم عدد الوحدات السكنية في 

املنطقة؟
تعتبر هذه املنطقة اكثر كثافة 
سكانية في احملافظة حيث كانت 
في السابق تضم 40 الف نسمة، 
اما اآلن فزاد العدد وبلغ حوالي 
65 الف نس���مة، ونحن نطالب 
وزير الش���ؤون بفصل جمعية 

املنقف عن جمعية الفحيحيل.

مشاريع التنمية

م��ن املس��ؤول ع��ن تعط��ل 
مشاريع التنمية في البلد؟

مع االسف االمور املالية هي 
التي تؤخر املش���اريع وتنفيذ 
بعض اخلطط ولكن على مستوى 
املنطقة تسير االمور لدينا على 
اكمل وجه بتوجيهات من احملافظ 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج الذي ال 
يدخر جهدا في دعم اي مشروع 
او اجناز يخدم ابناء املنطقة من 
خالل متابعته احلثيثة واصدار 

القرارات التي تعجل بالعمل.
هل احملافظ يتابع اعمالكم؟

اكيد 100% حيث لدينا تقارير 
ش���هرية ودورية يتم تقدميها 

من خالل تأهيل الكوادر وزيادتها 
لتلبية متطلبات الناس مبا يرفع 

مستوى اخلدمات املقدمة.
وماذا عن الوضع الرياضي؟

اهلل يه���دي اجلميع لصالح 
البلد ويجب على املسؤولني على 
الرياضة وكذلك وزير الشؤون 
ايجاد احللول املناسبة واالسراع 
في حل مشكلة الرياضة والوضع 
الرياضي الذي اصبح ال يس���ر 
اخلاطر ناهيك عن تدهور الكويت 
في جميع االلعاب الرياضية وذلك 
بس���بب التنازع لذلك يجب ان 
تكون هناك وقفة جادة من اجل 
ارجاع الرياض���ة الكويتية الى 

سابق عهدها.
ماذا عن االستجوابات؟

اطلب من كل م���ن يريد ان 
يقدم االستجواب أن يجلس مع 
الوزير او املس���ؤول الذي يريد 
استجوابه للتباحث حول القضايا 
التي يعتقد ان الوزير متسبب 
في تأخيره���ا، وان يبحث معه 
القرارات التي يريد ان يستفسر 
منه عنها لتوضيح االمور بهدف 
االبتعاد عن التأزمي ودفع عجلة 
التنمية الى االمام حيث ان كثرة 
االس���تجوابات تعيق املشاريع 
وتبطئ من سير عجلة التقدم.

هل من كلمة اخيرة؟
اطالب اهل الكويت بالتكاتف 
فيم���ا بينهم من اج���ل الوحدة 
الوطنية اوال وثانيا وثالثا، حيث 
اننا ش���عب واحد في ظل اسرة 
آل الصباح والنعمة التي نعيش 
فيها والتي يحسدنا عليها من 
الوطنية هي  حولنا، والوحدة 
األهم فال فرق بني شيعي وسني 
وبدوي وحضر ونحن مجتمع 
واحد وخير دليل تكاتفنا ابان 
العراقي وبقاؤنا كجسد  الغزو 
واحد حتى استطعنا جتاوز هذه 
االزمة بفضل اهلل تعالى وبفضل 
قيادتن���ا احلكيم���ة وتالحمنا 

الوطني خلفها.

الى احملافظ بحيث يتضمن كل 
تقرير ما حتتاج اليه املنطقة من 
خدمات والعمل على حل املشاكل 
ان وجدت بالتنسيق بني احملافظة 

واجلهات املعنية.
هل حتتاج��ون الى صالحيات 

اكثر؟
بالطبع نسعى الى املزيد من 
الصالحيات ولكن املختار الذي 
يريد العمل باستطاعته العمل، 
ونحن مرتبط���ون بصالحيات 
وصالحياتنا مرتبطة بصالحيات 

احملافظ.
هل لديكم ميزانية للمنطقة؟

لالسف ال توجد لدينا ميزانية 
قد نحتاج اليها في الصرف على 
االس���ر املتعففة او اقامة بعض 
الثقافية او مسابقة  املسابقات 
الق���رآن الكرمي على مس���توى 

مدارس املنطقة.
هل املنطقة بحاجة الى مرافق 

عامة؟
نعم حتتاج الى حدائق حيث 
مت���ت مخاطبة الهيئ���ة العامة 
للزراع���ة ولدينا 3 حدائق جار 

األعي���اد الوطنية وذلك بجهود 
مدير الصيانة بوزارة الداخلية 
العقيد يوس���ف البطي الذي لم 
يأل جهدا في تقدمي ما هو أفضل 
للمختارية وكذلك املؤسس���ات 
احلكومي���ة واخلاص���ة، حيث 
مت عم���ل الزينة ووضع األعالم 

لها.
هل م��ن أس��ر متعفف��ة في 

املنطقة؟
أعداد بسيطة ال تذكر، وجار 
وضع احللول لها ومساعدتهم 
من خالل املؤسس���ات اخليرية 

والسوق املركزي في املنطقة.
ماذا عن األمن في املنطقة؟

األمن وما أدراك ما األمن توجد 
مشكلة لدينا في األمن في هذه 
املنطق���ة، حيث كث���رة العزاب 
ولكن هناك ترتيبات مع مدير 
العلي  العميد عبدالفتاح  األمن 
العقيد عادل  املباح���ث  ومدير 
احلمدان ح���ول أمور األمن في 
املنطقة وه���م متعاونون معنا 

بهذا اخلصوص.
ه��ل تقومون بج��والت على 

التكاتف في ظل ش���يوخنا من 
آل الصباح.

ماذا عن كثرة الصحف؟
كث���رة الصحف ظاهرة غير 
جي���دة اطالقا حي���ث ان هناك 
تشعيبا لكنني أفضل أن تكون 
هناك صحف محددة تدعم الوحدة 
إال ان كثرة الصحف  الوطنية، 

متزق الوحدة الوطنية.
هل احلكومة تس��ير بالطريق 

الصحيح؟
نق���ول اهلل يوفق احلكومة 
للطري���ق الصحي���ح وان تقر 
القوانني التي هي لصالح الوطن 
واملواط���ن وان مت���د يد العون 
ملجلس األمة ملصلحة الكويت.

اس��تمرار مجلس  تتوقع  هل 
االمة ألربع سنوات قادمة؟

توافق السلطتين

امتنى ان يأخذ مجلس االمة 
نصب اعينه االهتمام مبصلحة 
البلد واالبتعاد عن الصراعات 
التي ال تقدم وال تؤخر ألن الكويت 
تستحق منا جميعا ان نكون يدا 

اع���داد التصاميم لها واجنازها 
بأس���رع وق���ت خلدم���ة اهالي 
املنطق���ة، وهناك مركز رياضي 
بانتظار افتتاحه من قبل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ليخدم 
شباب املنطقة ليكون متنفسا 

لهم.
ماذا عن رمي انقاض البناء في 

املنطقة؟
نعم هن���اك مثل هذه االمور 
ولكن مت التنس���يق مع البلدية 
في املنطقة ومت القضاء على هذه 
الظاهرة من خالل عمل جوالت 
اسبوعية مع ادارة النظافة في 

املنطقة.
ه��ل تطمح��ون ال��ى منصب 

اكبر؟
ال يهمنا ذلك وامنا يهمنا في 
الدرجة االولى خدمة البلد في اي 
موقع وخدمة البلد شرف وفخر 
بالنس���بة لنا لذلك شعارنا هو 

الوطن والوطن ثم املواطن.
هل م��ن اس��تعدادات لألعياد 

الوطنية؟
مت تزيني املختارية الستقبال 

مدارس املنطقة؟
أكيد، حيث قمنا بعمل فصول 
للمهارات الطالبية وزيارات عدة 
للمدارس من أجل االطالع على 
املس���توى التعليم���ي للطالب 
واملشاكل التي قد تواجه احلركة 

العلمية في هذه املدارس.
يح��اول متزيق  م��ن  هن��اك 
الش��ارع الكويت��ي م��ن خ��الل 

القنوات الفضائية؟
اإلعالم مثل ما ت���راه إعالم 
مفتوح لكن نق���ول اهلل يهدي 
اللي قاعد يبث الفتنة والكويت 
ال تتحمل الفتنة وعلينا تعزيز 
الوحدة الوطني���ة حتت قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
عه���ده األمني ورئيس احلكومة 
ومجل���س األمة، حيث أناش���د 
املجلس أن يلتفت إلى الوحدة 
الوطنية وان االحتالل العراقي 
كان أكبر درس لنا حيث فقدنا 
بلدنا ولكن هلل احلمد استعدنا 
ديرتنا بجهود رموزنا وقيادتنا 
احلكيمة من أس���رة آل الصباح 
حفظه���م اهلل ويج���ب علين���ا 

واحدة وعلى اعضاء السلطتني 
التوافق والعمل املشترك إلجناز 
املشروعات في مختلف املجاالت 

وحتقيق التنمية.
هل تؤيد استمرار اخليام في 

البر على مدار السنة؟
ال احبذ ذلك من حيث الناحية 
احلضارية لكن ان���ا مع بقائها 
خالل موسم الربيع غير ذلك ال 
اؤيدها اطالقا حيث ان وجودها 

يفقدها حالوتها.

الخدمات الصحية

ماذا ع��ن الوضع الصحي في 
البلد؟

نحن متفائلون بجهود وزارة 
الوزير  الصحة وعلى رأس���ها 
د.هالل الساير وبتعاون مجلس 
االم���ة واحلكوم���ة واعتقد أن 
الوضع الصحي سيكون له شأن 
آخر وس���وف تتحسن العملية 
الصحي���ة مس���تقبال من حيث 
اخلدمات التي تقدم للمواطنني 
سواء من حيث التجهيزات وبناء 
املستشفيات واملراكز الصحية او 

مختار المنقف 
منصور الهاجري

نتمن�ى من الن�واب قبل اللجوء إلى االس�تجواب التباحث م�ع الوزراء والمس�ؤولين لخدمة التنمية ف�ي البالد ودفع المش�اريع إلى األمام

)أنور الكندري(مختار املنقف منصور الهاجري متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

الهاجري أكد أهمية توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية

مختار المنقف ل� »األنباء«: المنطقة بحاجة 
إلى حدائق وأعمال صيانة في جميع المرافق 

لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

فرج ناصر
قال مختار منطقة املنقف منصور الهاجري إن هجرة العزاب من العمالة الوافدة الذين كانوا يقطنون خيطان وجليب الشيوخ 
من أهم املشاكل التي تزعجنا في املنطقة، حيث مت إبالغ احملافظ ومدير األمن بذلك متهيدا لنقلهم ملدن العزاب في 
اقرب وقت ممكن جتنبا للمش�كالت التي قد تنجم عن تواجدهم في املنطقة. ونفى أن تكون لدى املختار ميزانية متكنه 
من القيام مبس�اعدة األسر املتعففة أو إقامة بعض املسابقات الثقافية أو املساهمة في تكرمي حفظة القرآن الكرمي والطلبة 
املتفوقني على مستوى املدارس. وقال الهاجري إن االستعدادات لديهم بدأت الستقبال األعياد الوطنية وأعياد التحرير من 

خالل تزيني ورفع األعالم على مبنى املختارية وكذلك املؤسسات احلكومية واخلاصة لتبدو املنطقة بأجمل حلة.
وأكد التواصل الدائم للمختارين مع مس�ؤولي جميع اجلهات ملتابعة أعمال الصيانة وكذلك املش�روعات اجلديدة 
في املنطقة، مش�يدا بدور محافظ األحمدي ومتابعته املستمرة لكل ما فيه خدمة ابناء املنطقة، وحتدث عن عدد من 

املشكالت التي تعاني منها املنطقة كتراكم مخلفات البناء في بعض األماكن.
»األنباء« التقت مختار منطقة املنقف فكان هذا احلوار:

مت�ف�ائ�لون بج�هود وزارة الصحة 
لتقدي�م أفض�ل الخدم�ات العالجي�ة

بقاء  م�ع  نحن 
المخّيم�ات خالل 

الربي�ع وال نؤيد 
بقاءها بعده


