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بني تقلص صالحيات املختار ودوره املؤثر سابقا تبرز اآلراء املطالبة بتعزيز الصالحيات واالضطالع بدوره الفاعل في منطقته عبر عالقاته باألسر والسكان.ومناطق28
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.

مختار الظهر طالب بإزالة محطة الرقة ألنها باتت تشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا

عبداهلل المزين لـ »األنباء«: »الظهر« تعاني 
من اإلهمال وقلة المرافق الخدمية 
ومشكلة التجاويف األرضية لم تحل

كثرة االسـتجوابات أّخـرت عملية 
والـوزارات  الكويـت..  فـي  التنميـة 
والجهـات الخدميـة غيـر متعاونـة
المنطقـة بحاجـة إلـى 
مداخل ومخـارج لتخفيف 
وضــرورة  االزدحــام 
الذي  الترقيم  إعــادة 
1986 عــام  تــم 

االتصاالت  أبراج 
خطــرًا  تشّكــل 
منها القريبين  علـى 

كما ان جتهيزات مكتب املختار 
غالبا ما تكون دعما من السوق 

املركزي في املنطقة.
ما توقعاتك للكويت من حيث 

التنمية؟
الكويت ستكون  مع األسف 
عل���ى ه���ذا احل���ال املتراج���ع 
ف���ي التنمي���ة والعم���ران ملدة 
50 عام���ا قادمة وذلك بس���بب 
التناحر بني احلكومة واملجلس 
وتعطيل املشاريع الناجمة عن 
االس���تجوابات من جهة وعدم 

جدية املتابعة من جهة اخرى.
الت��ي  املس��تندات  م��ا 

تستخرجونها للمواطن؟
بالطبع ما يتعلق باملشاكل 
والش���كاوى بني اجلي���ران في 
املنطقة وكذلك شهادة ملن يهمه 
األمر، ولك���ن مت اخذ صالحية 
اثبات الس���كن بسبب التالعب 
ال���ذي وقع خ���الل االنتخابات 

السابقة.

بيوت وتجاويف

ماذا عن مش��كلة بيوت الظهر 
الت��ي انهارت بس��بب التجاويف 

األرضية؟
نسمع الكثير بأن املسؤولني 
العامة للرعاية  في املؤسس���ة 
السكنية ومعهد األبحاث وجهات 
اخرى س���تقوم مبعاجلة هذه 
البيوت ولكن ال نش���اهد ذلك، 
حيث س���معنا ان هذه البيوت 
سيتم اإلسراع في تأهيلها لكن 
كل هذا الكالم أصبح اآلن حلما 
لذلك نطالب املسؤولني باإلسراع 
بوضع احللول املناس���بة لهذه 
املشكلة التي بدأت منذ عام 1986 
حيث ان هذه البيوت أصبحت 
خطرا على األطفال ومرتعا للكالب 

واألمور املنافية لآلداب.
هل طالبتم بصالحيات أوسع؟

طالبنا بصالحيات أوسع وأكبر 
خلدمة األهالي في املنطقة ولكن 
ال حياة ملن تنادي فاملسؤولون 
غير مبال���ني بهذا األمر وعليهم 
اعادة النظر في هذا الشأن ألن 
وجود الصالحية يجعلنا نعمل 

بكل حرية.

للتسهيل على الناس وللحفاظ 
على البنية التحتية من التهالك 
الن الصيانة الدورية تطيل عمر 
هذه اخلدمات وجتعلها افضل 

على املدى الطويل.
هل من ج��والت على املدارس 

في املنطقة؟
نقوم بجوالت على املدارس 
بأكملها لك���ن نواجه إحراجات 
بسبب مطالبة بعض هذه املدارس 
بالدع���م حيث ال توج���د لدينا 
ميزانية لهذا الغرض، األمر الذي 

يجعلنا في موقف محرج.
هل هن��اك أس��ر متعففة في 

املنطقة؟
الكثير من األس���ر  توج���د 
إذا  املتعففة ونس���بتهم كبيرة 
ما قورنوا بعدد سكان املنطقة 
ونقوم مبس���اعدة هذه األس���ر 
بالتعاون مع اجلهات التعاونية 
واللجان اخليري���ة في املنطقة 
ومبساعدة أهل اخلير الذين ال 
يقصرون جزاهم اهلل كل خير.

سيارة وراتب

هل هناك امتيازات للمختار؟
االمتيازات التي يحصل عليها 
املختار هي فقط الراتب والسيارة 
حيث ان احلصول على السيارة 
يأتي بع���د معاناة طويلة جدا، 

مراكز ش���باب رياضية وأندية 
يقض���ي فيها الش���باب أوقات 
فراعهم وهو مفيد وكذلك صالة 
لالفراح للرجال والنساء، حيث 
ان املنطقة تفتقر الى وجود مثل 
هذه الصاالت التي تخدم الناس 

في مناسباتهم.
هل يؤثر موقع مبنى دوريات 

مبارك الكبير على املنطقة؟
نعم له تأثير سلبي ونطالب 
بإزالة املوق���ع ومبنى دوريات 
مبارك الكبير املوجود  حاليا في 
املنطقة، حيث ان وجوده يسبب 
زحمة مروري���ة كبيرة وكذلك 
يسبب اختناقا للمنطقة ونطالب 
وزارة الداخلية بايجاد بديل ملكان 
هذا املبنى في منطقة اخرى تراعي 
فيها الكثافة السكانية وقربة من 
املداخل واملخارج لكي ال يتسبب 

بنفس املشكلة.

صيانة دورية

ال��ى  بحاج��ة  املنطق��ة  ه��ل 
صيانة؟

نعم حي���ث نطالب بصيانة 
الش���وارع الداخلي���ة للمنطقة 
وكذلك تبديل إنارة الش���وارع 
حيث انه مضى عليها زمن طويل 
لذلك املنطقة بحاجة إلى الكثير 
من اخلدمات التي البد من توافرها 

للمنطقة ولذل���ك فأنا ضد إزالة 
االش���جار من امام املنازل إال إذا 
الطرق  كانت عن���د تقاطع���ات 
وكانت تس���بب حجب���ا للروية 
الطريق، لكن  وضررا مبرتادي 
إذا روعي���ت االرتدادات فأنا مع 
بقاء هذه األش���جار ب���ل انا مع 
زيادتها ايضا وزيادة املسطحات 

اخلضراء.
ملاذا وج��ود مقب��رة صبحان 

بالقرب من املنطقة؟
اعتقد بأن وجود هذه املقبرة 
ال يؤث���ر اطالق���ا عل���ى موقع 
املنطقة، حيث انها تبعد مسافة 
عنها، وبالتالي فليس لها تأثير 

سلبي.
هل موقع املس��لخ يسبب لكم 

اي مشاكل؟
ال يسبب اي مشاكل بل العكس 
وجود املسلخ يعتبر من افضل 
اخلدمات لساكني هذه املنطقة بدال 
من الذهاب الى مناطق أخرى وهو 
العناء  الكثير من  بالتالي يوفر 

على السكان.

مركز للشباب

م��اذا حتت��اج املنطق��ة م��ن 
خدمات؟

حتتاج إلى مرافق عامة كثيرة 
من ابرز هذه االحتياجات وجود 

املواصالت.
ماذا عن انتشار أبراج االتصاالت 

في املنطقة؟
طبعا هذه الظاهرة متثل خطورة 
ما بعدها خطورة حيث جتب ازالتها 
وتوفير مكان بديل لها في مناطق 
بعيدة عن السكن اخلاص ناهيك عن 
خطورتها الصحية على املواطنني 
وما ميكن ان تس����ببه من اضرار 
خصوصا للساكنني في محيطها 

والقريبني منها.
هل من مشكلة كبيرة تواجهكم؟
نعم من ابرز املش����اكل مشكلة 
محطة تنقية الرقة والتي تصدر 
منها روائح كريهة جدا وأصبحت 
من أكبر املشاكل الشائكة للمنطقة 
واملناطق القريبة منها لذلك نطالب 
املسؤولني بوزارة االشغال بوضع 
حل سريع لها بازالتها وايجاد مكان 
بديل لتالفي م����ا ميكن ان تلحقه 
م����ن اضرار بيئي����ة وصحية وما 
ميكن ايضا ان تسببه من اخطار 
على املياه اجلوفية وعلى املنطقة 

بشكل عام.

زيادة المسطحات الخضراء

ماذا عن إزالة التشجير؟
التش���جير  ازالة  ان  اعتق���د 
الظلم فالتشجير  فيها نوع من 
واخلضرة يعطيان رونقا وجماال 

صراحة رجال االمن يقومون 
بعملهم على اكمل وجه ويقومون 
بالتجول في املنطقة يوميا خاصة 
في اوقات الليل املتأخر ويقومون 
كذلك مبالحقة املس����تهترين من 
الشباب خاصة الذين يتجمعون امام 
مدارس البنات وهذا الشيء يثلج 
صدورنا ونتوجه اليهم بالش����كر 
القيام بواجباتهم  حلرصهم على 

على اكمل وجه.
م��اذا قدم��ت للمنطق��ة خ��الل 

وجودك في هذا املنصب؟
قدمت الكثير من اخلدمات مثل 
املطالبة بتسوير البيوت املهجورة 
وكذلك ترقي����م ووضع اليافطات 
الدالة على قطع املنطقة حيث ان 
املنطقة بحاجة الى ترقيم، فهي لم 

ترقم منذ عام 1986.

سرقة المكالمات

ماذا عن ظاهرة س��رقة املكاملات 
الدولية؟

مت ضب����ط الكثير من س����راق 
املكاملات الدولية وهم من العمالة 
اآلسيوية وذلك بالتعاون مع وزارة 
املواص����الت، حي����ث مازالت هذه 
الظاهرة موجودة وجار مالحقتها 
والقضاء عليها بتاتا وذلك لن يكون 
اال بتعاون عن جميع اجلهات سواء 
من املواطنني او رجال االمن وكذلك 

نعم احملاف����ظ لديه معلومات 
بجميع االم����ور التي حتصل في 
املنطقة وذلك من خالل احصائية 
نقوم برفعها الى احملافظ عن احوال 
املنطقة واملش����اكل الت����ي تواجه 
االهالي وكلمة حق يجب ان تقال 
فإن احملافظ دائ����م احلرص على 
خدمة االهالي وتوفير اخلدمات التي 
يحتاجون اليها والعمل على تذليل 
التي تواجههم  جميع الصعوبات 
ودائما يوصينا بأخذ مشاكل املنطقة 
بعني االعتبار ومتابعة كل صغيرة 
وكبيرة معه ليت����م حتويلها الى 
اجلهات املختصة والس����عي حلل 

املشكالت التي تواجهنا.
املخ��ارج واملداخ��ل.. ه��ل هي 

كافية؟
الى املنطقة  املداخل واملخارج 
غير كافية ونطال����ب باملزيد من 
املداخل واملخارج حيث ان املنطقة 
ال يوجد فيها اال مدخالن وهذا االمر 
يسبب زحمة يومية وخاصة عند 
خروج وع����ودة املوظفني وطلبة 
املدارس لذلك يجب على املسؤولني 
ايجاد النظر في ذلك وافتتاح مداخل 

بأسرع وقت ممكن.

وجود امني

م��اذا ع��ن مش��كلة االم��ن في 
املنطقة؟

كم عدد الوحدات الس��كنية في 
املنطقة؟

تضم املنطقة 2541 وحدة سكنية 
منها 136 بيتا مهجورا بسبب هبوط 
ه����ذه البيوت الناج����م عن ظهور 
جتاوي����ف في االرض نتيجة عدم 

مالءمة التربة للبناء.
ما ابرز املشاكل في املنطقة؟

بالطبع من ابرز املشاكل ضيق 
مساحة املنطقة والزحمة وتداخل 
البيوت الداخلي����ة وكذلك البنية 
التحتية التي اصبحت كأنها ثكنات 
عس����كرية حيث خاطبنا اجلهات 
املعنية لكن لالس����ف لم يقوموا 

بإجراء الالزم.

ال تعاون نيابيا

ماذا ع��ن دور اعض��اء مجلس 
االمة في متابعة شؤون املنطقة؟

الن����واب غير متعاونني اطالقا 
ونقوم باالتصال عليهم ولكنهم غير 
الهاتفية، كما  مبالني باالتصاالت 
ان الكالم الذي يقوله االعضاء هو 
مع االسف كالم للدعاية االنتخابية 

ال غير.
م��اذا ع��ن االس��تجوابات التي 

يقدمها بعض النواب للحكومة؟
اعتقد ان االستجوابات احلالية 
في غير محله����ا واغلبها نابع من 
مصالح شخصية حيث ان كثرة هذه 
االستجوابات أخرت عملية التنمية 
في البل����د، لذلك نطالب احلكومة 
ومجلس االمة بان يكون شعارهم 
التكاتف من اجل السير بالبلد الى 
الطريق الصحيح، وان تكون املرحلة 
القادمة مرحلة عمل جاد في جميع 
الوطن  املجاالت لتحقيق مصالح 
واملواطنني واالبتعاد عن املصالح 

الضيقة واملكاسب اآلنية.
ماذا عن تعاون الوزارت واجلهات 

اخلدمية االخرى؟
الوزارت غي����ر متعاونة معنا 
اطالقا وال يوجد اي تعاون يذكر 
حيث اننا خاطبنا اكثر من وزارة 
وجهة حكومية للمساهمة معنا في 
دعم وخدمة املنطقة واهالي املنطقة 

لكن كل ذلك ذهب هباء منثورا.
هل م��ن متابع��ة م��ن احملافظ 

للمنطقة واهالي املنطقة؟

نحـن مـع زيـادة المسـطحات الخضـراء ومنـع إزالـة األشـجار إال للضـرورة ونتمنـى وجـود نـاٍد رياضي لقضـاء األوقـات فيمـا يفيد

فرج ناصر
ق��ال مختار منطق��ة الظهر عبداهلل املزين ل��� »األنباء« ان 
املختاري��ن طالبوا بإعطائهم مزيدا م��ن الصالحيات ولكن ال 
حياة ملن تنادي، حيث ان املس��ؤولني غي��ر مبالني بهذا األمر، 
وعليه يجب إع��ادة النظر بذلك ليتمكن املختارون من متابعة 

قضايا مناطقهم.
وطالب املزين بإزالة محطة الرقة للصرف الصحي وإيجاد 
م��كان بديل له��ا، حيث أصبحت تصدر منه��ا روائح كريهة 
تسبب مشاكل لس��كان املنطقة وس��كان املناطق املجاورة، 
وباتت تش��كل خطرا صحيا على الس��كان إضافة الى ما قد 
تس��ببه من مضار بيئية وتلوث بس��بب قربه��ا من مناطق 
الس��كن وكذلك ما قد تلحقه من أضرار باملياه اجلوفية لذلك 

نطالب بحلول سريعة.

وعن توقعاته للكويت من حيث التنمية أوضح ان الكويت 
س��تكون على هذا احلال ملدة 50 عاما مقبلة، وذلك بسبب 

التناحر بني احلكومة واملجلس وما ميكن ان يسببه ذلك 
من تأخير لعملي��ة التنمية في البالد مبختلف املجاالت 
االقتصادي��ة واالجتماعية والرياضية والتعليمية، وهذا 
سينعكس سلبا على الناس الذين يأملون أن تسير عجلة 

التنمية الى األمام.
وطالب املزين بإع��ادة تأهيل ومعاجلة أوضاع 
بيوت الظهر التي انهارت بسبب ظهور التجاويف 
األرضية منذ عام 1986 بأسرع وقت ممكن، حيث 

اصبحت تشكل خطرا على األطفال وكذلك أصبحت 
مرتعا لل��كالب الضالة وبعض األمور املنافية لآلداب، 

وفيما يلي تفاصيل لقاء املزين مع »األنباء«:

مبنى جمعية الظهر التعاونية بيوت الظهر املهجورة بسبب التجاويف األرضية

)كرم دياب(أحد مداخل الظهر وتبدو لوحة الداللة على قطع املنطقةمختار منطقة الظهر عبداهلل املزين متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

مختار منطقة الظهر عبداهلل المزين 


