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مرافق جديدة في منطقة الصباحية

احد مداخل منطقة الصباحية

)اسامة البطراوي(جمعية الصباحية التعاونية

مخفر شرطة الصباحية

املنطقة منهم.
ماذا قدمت للمنطقة؟

قدم����ت الكثير م����ن اخلدمات 
واالمور التي يحتاج اليها املواطن 
في املنطقة وكذلك االقتراحات التي 
تخدم املواطن في املنطقة وتذليل 

العقبات امام املواطن.

مركز رياضي

وم��اذا عن ع��دم وج��ود مركز 
رياضي في املنطقة؟

خاطبنا الهيئة العامة للشباب 
والرياضة حول ذلك ووعدونا خيرا 
ونحن في انتظار اعتماد هذا املركز 
ليلبي احتياجات الشباب من ابناء 
املنطقة مللء اوقات الفراغ لديهم مبا 
ينمي قدراتهم ويساعد في كشف 

املوهوبني منهم.
ملاذا نالحظ كثرة اعطال الهواتف 

في املنطقة؟
وزارة املواصالت مشكورة ألنها 
تقوم بواجبها على اكمل وجه في 
حالة تعطل اي هاتف في املنطقة 

وتعمل جاهدة إلراحة املواطن.
م��اذا عن ان��ارة الش��وارع في 

املنطقة؟
هناك بعض الش����وارع حتتاج 
الى انارة لذلك نطالب املسؤولني 
بصيانة هذه األعمدة ووضع االنارة 

الواضحة.

المسطحات الخضراء

ماذا عن التشجير في املنطقة؟
الهيئة العامة للزراعة لم تقصر 
اطالقا في تشجير االماكن والشوارع 
التي حتتاج الى تشجير حيث تعتبر 
الهيئة من اجلهات النشطة في عملها 
ونحن دائما مع زيادة املسطحات 
اخلضراء ليس في الصباحية فحسب 
بل في جميع مناطق الكويت ملا لها 
من اثار ايجابية في تنقية االجواء 

وتلطيفها ومتاسك التربة.
ايهما تفضل االشارات الضوئية 

اما الدوارات؟
نؤيد اخلدمة التي تقضي على 
الزحمة املرورية ولكن الذي نالحظه 
أن الدوارات جنحت في التقليل من 
الزحمة في الطرق اكثر من االشارات 
املرورية على ان تكون هذه الدوارات 
في االماكن املناس����بة وباالحجام 
املناس����بة بحيث تش����كل سهولة 

وانسيابا للحركة املرورية.
ماذا عن االيجارات في املنطقة؟

يوجد في املنطقة ايجارات ولكن 
اغلب املؤجرين هم من ابناء اصحاب 
البيوت في املنطقة واكثر املؤجرين 

هم عوائل وال يوجد عزاب.
ه��ل تؤي��د عقوبة رادع��ة على 
متجاوز االشارة الضوئية احلمراء؟

بكل تأكيد ألن هذا العمل يعتبر 
جرمية وعليه اطالب بوضع عقوبة 
تكون قاسية حتى ال يتم تكرار ذلك 
مستقبال النها قد تودي بحياة الناس 
خصوصا من املستهترين الذين ال 
يأبه����ون بحياة وامالك الناس وال 

حتى بحياتهم.
ماذا عن النظافة في املنطقة؟

البلدية تقوم بالعمل بش����كل 
يومي من خ����الل تنظيف املنطقة 
في كل قطع املنطقة وكذلك وجود 

احلاويات املخصصة للنظافة.

مكان بديل آخر لها بشرط ان يكون 
بعيدا عن السكن اخلاص.

ماذا عن افتتاح مشروع احلكومة 
مول في محافظة األحمدي؟

يعتبر من أروع املشاريع التي مت 
افتتاحها مؤخرا، وسيكون مشروعا 
حيويا حملافظة األحمدي وسيخدم 
شريحة كبيرة من املواطنني ومناطق 
كثيرة في محافظة األحمدي ونطالب 

بانتشاره في مناطق الكويت.
ه��ل توجد اس��ر متعفف��ة في 

املنطقة؟
ليس بالعدد الكبير ولكن نقوم 
مبساعدة هذه االسر بالتنسيق مع 
السوق املركزي والهيئات اخليرية 
بشكل سري خاصة ان هذه االسر 

هم اهلنا واخواتنا.
ماذا عن وجود بعض الس��يارات 

املعروضة للبيع؟
يتم التعامل مع هذه الظاهرة من 
خالل مخاطبة بلدية الكويت وهي 
اجلهة املسؤولة عن ذلك حيث تقوم 

مبتابعة مثل هذه االمور.
ماذا عن سرقة املكاملات الدولية؟

خاطبن����ا وزارة املواص����الت 
والداخلية بهذا اخلصوص حيث 
مت ضبط الكثير من العمالة التي 
تقوم بهذا العم����ل وجار تنظيف 

املوج����ودة هي م����دارس ملختلف 
املراحل، كم����ا انني أقوم بجوالت 
تفقدية على هذه املدارس بش����كل 
دوري ملتابع����ة احتياجات أبنائنا 
الدارسني فيها والوقوف على بعض 
املشكالت التي تعترض عمل إدارات 
هذه املدارس ليصار الى التنسيق 
والتعاون م����ع اجلهات املختصة 
لتالفيها ومبا يحقق سير العملية 
التربوية بشكل سليم لصالح أبنائنا 

الطلبة.
ماذا عن املرافق العامة؟

يوجد في املنطقة حديقة كبيرة 
وهي حديقة الصباحية التي تعتبر 
من كب����رى احلدائق املوجودة في 
احملافظة وتعتبر متنفسا ألهالي 
املنطقة وحتت����وي على مختلف 

األلعاب املسلية لألطفال.
ماذا عن انتش��ار ظاهرة األبراج 

بالقرب من املناطق السكنية؟
تعتبر هذه األبراج مصدر خطر 
من الدرجة األولى، ألنها متثل خطرا 
على حياة وصحة اإلنسان، كما انها 
تس����بب ازعاجا، خاصة األصوات 
الصادرة منها ونطالب اجلهات التي 
لها عالقة بهذا املوضوع بإزالة هذه 
األبراج من قرب السكن اخلاص، 
خاصة منطقة الصباحية وإيجاد 

من التعاقد مع كوادر فنية وطبية 
عاملي����ة، ومن دول لها خبرة وباع 
طويل في هذا املجال، كما نطالب 
املس����ؤولني ف����ي وزارة الصحة 
بزيادة عدد املستش����فيات وبناء 
مستشفيات خاصة بالعمالة الوافدة 
لتخفيف الضغط عن املستشفيات 

احلكومية.
ماذا عن الصراع بني األعضاء؟

ال تعليق.
الت��ي  املس��تندات  ع��ن  م��اذا 

تستخرجونها للمواطن؟
ليس����ت هناك مستندات تذكر 
باس����تثناء مس����تند إذن البن����اء 
والش����كاوى اخلاصة بالعزاب في 

املنطقة وشهادة ملن يهمه األمر.
ماذا عن املدارس في املنطقة؟

مدارس املنطقة كافية مقارنة 
بعدد سكان املنطقة كما ان املدارس 

أمالك الدولة يش����كل مظهرا غير 
حضاري من جهة وقد يتسبب في 
إحل����اق األذى باآلخرين من جهة 

أخرى.
ماذا عن الوضع الرياضي؟

الوضع الرياضي اآلن يسير في 
االجت����اه الصحيح، وبادرة اخلير 
هي تأهل منتخبنا لنهائيات كأس 
أمم آس����يا ونطالب املسؤولني عن 
الرياضة باالبتعاد عن الصراعات 
من أجل إع����ادة الوضع الرياضي 
الى سابق عهده عصر االجنازات 

والبطوالت.
كيف ت��رى الوضع الصحي في 

البلد بشكل عام؟
نستبشر خيرا في وزير الصحة 
د.هالل الس����اير ال����ذي يحاول ان 
يجعل الوضع الصحي على خير 
م����ا يرام وذلك من خالل ما قام به 

كبيرة وكذلك املواطن من خلل في 
التصمي����م في املخرج الذي يربط 
املنطقة بطري����ق امللك فهد، حيث 
ان هذا اخللل ف����ي املخرج أصبح 
يشكل مشاكل كثيرة لسالكي هذا 
املخرج وعليه نطالب وزارة األشغال 
العامة إعادة النظر في ذلك من أجل 
خدمة املواطن والتسهيل على الناس 
وتالفي املشكالت املرورية التي قد 

حتدث بسببه.
ماذا عن األمن في املنطقة؟

األمن في املنطقة مستتب وهناك 
متابعة من رجال األمن في املنطقة، 
سواء كانت في مديرية األمن في 
احملافظة أو بواسطة مخفر املنطقة 
الذي يقوم بواجبه وعمله على أكمل 

وجه.

إزالة التعديات

هل أنت م��ع إزالة التعديات على 
أمالك الدولة؟

نعم، أنا أؤيد قرار اللجنة املكلفة 
بذلك حول إزالة التعديات عن أمالك 
الدولة ويجب عدم استغالل أي موقع 
يخص أم����الك الدولة حيث يجب 
علينا تطبيق القانون بحذافيره ألن 
تخطيط املناطق قائم وفق رؤية 
معينة، وبالتالي فإن أي تعد على 

ومدى تعاونه مع احلكومة؟
نستش����ف من املجلس احلالي 
بوادر خير ولديه رغبة في التعاون 
فيما بينه وبني احلكومة حتى تسير 
عجلة التنمية في البلد الى األفضل، 
وان يعم الوضع االقتصادي أرجاء 
البلد وان تك����ون املرحلة القادمة 
مرحلة إصالح وعمل ال مرحلة تنافر 

وجتاذب.
الحظن��ا ف��ي الفت��رة األخيرة 
كثرة االس��تجوابات فما رأيك بهذه 

الظاهرة؟
أنا ضد كثرة االستجوابات ألنها 
تشغل البلد في أمور ليس لها معنى 
ويج����ب ان تكون االس����تجوابات 
ذات هدف مع����ني، وان تفيد البلد 
واملواطن ال ان تكون شخصية، وفي 
النهاية االستجواب حق دستوري 
للنائب، لكن نتمنى ان يس����تخدم 
بطريقة صحيحة وان يكون هدفه 
حتقيق املصلحة العامة واالبتعاد 
عن التأزمي بهدف التأزمي ألن هذه 
االستجوابات تعطل عمل املجلس 
وتبعده عن مساره الصحيح في 
مناقشة املشاريع املهمة والقوانني 

التي تهم الناس.
ماذا عن املداخل واملخارج؟

تعان����ي املنطقة من مش����كلة 

ال��ى  حتت��اج  ه��ل  كمخت��ار 
صالحيات؟

نعم، ألن وج����ود الصالحيات 
يساهم في عمل املباشرة مع الهيئات 
احلكومية من اجل ايصال اخلدمات 
لس����اكني املنطق����ة والقيام بحل 
املشاكل التي ترد الينا من سكان 
املنطقة وكذل����ك توفير ما حتتاج 

اليه املنطقة.
هل منطقة الصباحية بحاجة إلى 

خدمات؟
بحاجة الى أمور كثيرة حيث 
اصالح البنية التحتية في شوارع 
وطرق وتبليط للشوارع والساحات 
الفض����اء وكذلك صيان����ة املرافق 
والهيئ����ات احلكومية التي مضى 
على بنائها وقت طويل، واجلميع 
يعلم اهمية عمليات الصيانة في 
احلفاظ على املرافق والبنية التحتية 
لتخدم ابناء املناطق وجتنب الكثير 
من الك����وارث التي قد تقع نتيجة 

االهمال فيها.
ما أبرز املشاكل في املنطقة؟

ال توجد مش����اكل تذكر ولكن 
اغلب املشاكل التي تواجه املواطن 
في املنطقة عدم وجود مطبات في 
الش����وارع وكذلك مشكلة العزاب 
التي بدأت تتفاقم في املنطقة حيث 
تقوم مبتابعة هذا األمر مع اجلهات 

املختصة.
م��اذا ع��ن ال��وزارات والهيئات 

احلكومية في املنطقة؟
طبعا خدمة ما بعدها خدمة حيث 
ان وجود هذه اخلدمات يخفف من 
ذهاب املواطن الى مدينة الكويت 
ومناط����ق اخرى بحث����ا عن هذه 
اخلدمة االمر الذي اراح املواطنني 
في املنطقة، ونطلب الكثير والكثير 

وزيادة هذه اخلدمات.

صيانة الشوارع

هل الطرق في املنطقة حتتاج الى 
صيانة؟

نعم حيث ان هناك الكثير من 
الش����وارع الداخلية والرئيس����ية 
بحاجة الى صيانة وسفلته وتسكير 
احلفر حيث متت مخاطبة وزارة 
األش����غال بذلك به����ذا اخلصوص 
ونتمنى ان يص����ار الى صيانتها 
في أقرب وقت نظرا ملا تشكله من 
اضرار على املركبات ومستخدمي 

هذه الطرق.
كم عدد الوحدات الس��كنية في 

املنطقة؟
يبلغ عدد الوحدات 3200 وحدة 
س����كنية موزعة عل����ى اربع قطع 
وقطعة خامسة خاصة باخلدمات 
تعم الس����وق املركزي واملدارس 

وخدمات اخرى.
هل تطمح ملنصب أكبر؟

نعم، كل إنس����ان لديه طموح 
وبالتالي كل إنس����ان يسعى إلى 
املرتبة أو املركز أو املنصب القيادي 
الذي يتناسب معه وبطبيعة احلال 
فإن طموح اإلنسان ال يتوقف عند 
نقطة معينة وعليه فإن املنصب في 
املقام األول واألخير يجب ان يكون 

خلدمة الكويت وأهل الكويت.

تعاون المجلسين

م��ا رأيك ف��ي املجل��س احلالي 

نستبش�ر بجهود وزير الصحة ونتمنى زيادة المستش�فيات والمراكز الصحية

نس�عى إلى زيادة المس�طحات الخضراء في المنطقة بالتعاون مع »الزراعة« والدوارات نجحت في التقليل من ازدحام الطرق
متابعة المحافظ لقضايا المنطقة

قال مختار الصباحية اننا كمختارين نستمد التوجيهات واالرشادات 
من احملافظ الش��يخ د.ابراهيم الدعيج الذي دائم احلرص والس��ؤال 
عن احوال االهالي في املنطق��ة وتذليل جميع العقبات التي تواجهنا 
كمختارين ان وجدت كما ان احملافظ ال يدخر جهدا في حل املشاكل 

التي تواجه املواطنني ووضع احللول املناسبة لها بسرعة.

الرياضة  في البالد بدأت تأخذ مسارها الصحيح مع تأهل منتخبنا لنهائيات »آسيا«

نؤيد قرار إزالة التعديات على أمالك الدولة

مختار الصباحية سعد الميع ل� »األنباء«: 
المنطقة بحاجة إلى االهتمام بالبنية 
التحتية وصيانة الشوارع والمرافق

فرج ناصر
قال مختار منطقة الصباحية سعد دهيسان امليع ان الصالحيات تساهم باملباشرة مع الهيئات احلكومية من أجل ايصال 

اخلدمات لساكني املنطقة والقيام بحل املشاكل التي ترد الينا من قاطني املنطقة.
وأضاف انه يؤيد قرار اللجنة املكلفة بإزالة التعديات على أمالك الدولة مطالبا بعدم استغالل اي موقع يخص أمالك الدولة وعلينا 

تطبيق القانون بحذافيره.
وزارة  األشغال العامة بإصالح اخللل املوجود بتصميم املنطقة بالنس�بة للمداخل واملخارج خصوصا مخرج املنطقة عن طريق امللك فهد. واعتبر الوضع الرياضي وطال�ب 

اآلن مير باالجتاه الصحيح وذلك من خالل تأهل املنتخب الوطني لنهائيات كأس آس�يا القادمة، مطالبا باالبتعاد عن الصراعات وان يعود عصر االجنازات والبطوالت. وحتدث امليع 
عن اهمية التعاون بني السلطتني لتحقيق عملية التنمية التي ينشدها اجلميع، متمنيا ان تكون املرحلة املقبلة مرحلة تعاون واصالح ال مرحلة تنافر، موضحا ان الناس يستبشرون خيرا 
باأليام املقبلة. وقال ان مشروع احلكومة )مول( يعتبر من أروع املشاريع التي مت افتتاحها مؤخرا، حيث انه سيخدم شريحة كبيرة من املواطنني وسيسهل عليهم اجناز معامالتهم، 

كما تطرق امليع الى ازدياد انتشار ظاهرة العزاب في املنطقة.
»األنباء« حاورت مختار الصباحية فكان هذا احلوار:

مختار الصباحية
سعد دهيسان الميع

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.


