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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.26
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.

 هل املخت��ار بحاجة إلى منحه 
صالحيات أوسع ملتابعة مهامه؟

 بالتأكيد أي مختار بحاجة 
الى صالحيات، فالعمل ال يسير 
إال وفق صالحيات فمثال وزارات 
الدولة ال تتجاوب معنا إال في 
وجود صالحيات من أجل خدمة 
املنطقة وأهالي املنطقة وعليه 
البد م����ن توفي����ر الصالحيات 
وفي أس����رع وقت ممكن، حيث 
ان احملافظ هو اآلخر البد ان يتم 
إعطاؤه صالحيات حتى يستطيع 
ان يوجه املختار، فاحملافظ هو 
اآلخر يعاني ويل الصالحيات 
وبناء علي����ه ان يتم النظر في 
هذا املوض����وع املتعلق بإعطاء 
الصالحيات للمحافظ واملختار 

معا.
ما أهم املشاكل التي تواجهونها 

في املنطقة؟
مش����كلة العزاب فهذه الفئة 
تشكل خطرا كبيرا على األسر 
ف����ي املنطقة ناهيك  واألطفال 
عن املضايق����ات واللباس غير 
احملتشم الذي يرتدونه وكذلك 
حترش البعض منهم باألسر من 
خالل املعاكسات، اضف الى ذلك 
مضايقة األسر في املركز الصحي 
وصرف األدوية التي ال حاجة لهم 
بها، لذلك نطالب أصحاب البيوت 
وأصحاب العقارات في املنطقة 
بإخالئها من هؤالء العزاب حتى 
يتسنى ألفراد األسر ان يعيشوا 
حياتهم اليومية بطريقة هادئة 
ومطمئنة وعلى املسؤولني ايضا 
القضاء على هذه الظاهرة، حيث 
جار التنسيق مع املسؤولني في 

وزارة الداخلية بهذا الشأن.
هل م��ن تعاون م��ع اجلهات 

احلكومية األخرى؟
أب����دا، ال يوج����د مث����ل هذا 
التعاون وذلك بسبب عدم وجود 
الصالحيات، لذلك يجب ان تكون 
هناك توصيات ومخاطبات في 
مجلس الوزراء جلميع اجلهات 
بتس����هيل عمل وتوفير جميع 
اخلدم����ات التي يحت����اج اليها 
املختار وأهل املنطقة، فوجود 
الصالحيات يساعد املختار في 
التحرك من اجل توفير اخلدمات 
ألهل املنطقة، وعلى سبيل املثال 
فنحن ال نستطيع وضع مطبة 
في الش����وارع حيث ان وزارة 
الداخلية ه����ي األخرى بطيئة 

في اإلجراءات.
 مل��اذا ال يكون هناك جس��ر 
يربط الش��عب البحري بالشعب 

البري؟
أوال منطقة الشعب السكني 

فرج ناصر
قال مختار منطقة الشعب عبدالعزيز املسباح ان عمل املختار ال يسير إال إذا منح صالحيات حيث ان 
وزارات الدول�ة ال تتجاوب مع املختارين من أجل توفي�ر اخلدمات للمنطقة، كما ان احملافظ هو اآلخر 
يعاني ويالت الصالحيات، لذلك البد من إعادة النظر واعطاء الصالحيات للمحافظ واملختار معا، وطالب 
اجلهات املسؤولة عن احلدائق العامة مبتابعتها والعمل على احلفاظ عليها وعلى نظافتها وعدم العبث 

مبرافقها، وكذلك أهمية صيانة املركز الصحي الذي مضى على إنشائه سنوات طويلة.
وحول معارضة البعض للرياضة النسائية أجاب انه ضد من يعارض الرياضة النسائية، فمن حق املرأة ان 

متارس الرياضة بش�تى أنواعها وال فرق بينها وبني الرجل وهؤالء النساء هن بناتنا واخواتنا ولكن 
ال أعرف ملاذا هذه االعتراضات.

واض�اف انه يؤيد الدوائر االنتخابي�ة ال� 5 حيث ان في هذه الدائ�رة تتوزع األصوات 
وباس�تطاعة الناخب ان يختار النائب الكفء واألجدر، كم�ا ان الدوائر ال� 5 تقلل من 

الفئوية وشراء األصوات، كما حتدث املس�باح عن انتشار العزاب في املنطقة مما 
قد يسبب ازعاجا للسكان.

واليكم احلوار الذي دار مع مختار منطقة الشعب: 

أكد تأييده للرياضة النسائية وطالب بزيادة المرافق الخدمية

األرصفة واملرافق بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل 

)أحمد باكير(أحد الشوارع الرئيسية في الشعب

صالة مراد بهبهاني لألفراح في منطقة الشعب

املختار عبدالعزيز املسباح متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

)البري( منطقة صغيرة مقارنة 
بعدد الس���كان وعليه فليست 
بحاج���ة ال���ى ربطها بجس���ر 
للس���يارات ولكن هناك جسر 
مشاه يربط املنطقتني الشعب 
البحري والشعب البري لذلك 
فاملنطقت���ان تتبعان بعضهما 
البعض في العديد من اإلدارات 
وكذلك السوق املركزي واملركز 

الصحي.
كم عدد الوحدات السكنية في 

املنطقة؟
املنطقة يوج���د بها 9 آالف 
الش���عب  وحدة س���كنية في 
الس���كني والش���عب البحري 
وبواقع 8 قطع، وتعتبر املنطقة 
من املناطق النموذجية وكذلك 
متت���از هذه املنطق���ة بالهدوء 
التام، كم���ا ان املنطقة تعتبر 
منطقة صغيرة ج���دا وكذلك 
تأخذ موقعا اس���تراتيجيا كما 
متتاز هذه املنطقة بكثرة املداخل 
واملخارج التي تربطها من أربع 

جهات.
ماذا عن احلدائق العامة؟

مع األسف فإن هذه احلدائق 
غالب���ا ما تس���تغل م���ن قبل 
الوافدين الذين يقومون بعمل 
الطبخ وت���رك العلب الفارغة 
ورمي األوس���اخ في احلديقة، 

الذي ينت���ج عنه تكاثر  األمر 
األوس���اخ وأحمالها سواء من 
قبل هذه اجلاليات أو من قبل 
البلدية التي لديها بعض البطء 
في عملية التنظيف، لذلك نطالب 
اجلهات املسؤولة عن احلدائق 
بوضع رجال أمن لهذه احلدائق 
ومراقبة النظافة والعبث الواقع 

في هذه احلدائق.
نالحظ ان املركز الصحي قدمي 

جدا.
هذا الكالم صحيح فهذا املركز 
أنشئ منذ سنوات طويلة جدا 
ولم يتم عمل صيانة له اطالقا 
وهو يخدم أهل املنطقة بشكل 
عام ولكن س���يتم انشاء مركز 
صحي جديد قريبا وهو تبرع من 
ورثة ناصر الساير خدمة ألهل 
املنطق���ة، كما نالحظ ان هناك 
مواطنني م���ن املناطق األخرى 
يأتون للعالج في مركز الشعب 
الصحي األمر الذي يسبب زحمة 

لسكان املنطقة.
يقول��ون ان البلدية تتأخر في 

عملية التنظيف؟
ب���طء من قبل  نعم، هناك 
البلدي���ة في عملي���ة النظافة 
للمنطق���ة ولديهم صالحيات 
مح���دودة جدا، لذل���ك نطالب 
النشط د.فاضل صفر  الوزير 

بان يأخذ بعني االعتبار النظر 
في هذا املوض���وع وان يكون 
العمل أكثر جهدا وأكثر دقة في 
منطقة الشعب خاصة انها من 
املناطق النموذجية وعليه البد 

من االهتمام بالنظافة.
نالح��ظ ان مبن��ى املختاري��ة 

قدمي؟
»أش���وى« انك الحظت ذلك 
فعال املبن���ى قدمي جدا والعمر 
انتهى  االفتراض���ي للمبن���ى 
من زم���ان واألده���ى من ذلك 
ان موظف���ي املختاري���ة هم 6 
موظفني ويعملون في غرفتني 
لذلك نطالب املسؤولني بوزارة 
الداخلية تطوير وجتديد مبنى 
املختارية حتى يستطيع املختار 
والعامل���ون ان يعمل���وا بكل 

أريحية.
هناك م��ن يع��ارض الرياضة 

النسائية؟
انا ضد من يعارض الرياضة 
النسائية، فاملرأة من حقها ان 
مت���ارس الرياضة في مختلف 
ألعابها الرياضية املختلفة وال 
فرق في ممارسة الرياضة بني 
الرجل واملرأة، وبالتالي فالرياضة 
هي أساسية للمرأة لكي متارس 
من خاللها هوايتها وعليه فإن 
من يقومن مبثل هذه الرياضة 

هن بناتن���ا واخواتنا ولكن ال 
اعرف ملثل هذا االعتراف. 

التعليم الحكومي

ماذا ع��ن الوضع التعليمي في 
الكويت؟

ال يختل���ف اثن���ان على أن 
الوض���ع التعليم���ي وخاصة 
احلكومي في انحدار مس���تمر 
مع االس���ف بسبب عدم كفاءة 
املدرس���ني واملدرسات بعكس 
التعليم اخلاص حيث االحسن 
واالقوى والدليل على ذلك نتائج 
العامة وتفوق طلبة  الثانوية 
املدراس اخلاصة لذلك طالبنا 
والنزال نطال���ب باالهتمام ثم 
االهتمام بالتعليم الن مستوى 
الكويت���ي في انحدار  الطالب 
عن بقية الطالب في باقي دول 

العالم.
كم عدد الذين مت تسجيلهم في 

القيود االنتخابية؟
بل���غ ع���دد الذي���ن قمن���ا 
بتسجيلهم في القيود االنتخابية 
للمواطنني واملواطنات في منطقة 
الشعب ما يقارب ال� 100 طلب 
هم من الرجال والنساء، وقمنا 
بارسال الكشوف اخلاصة بقيود 
الناخبني الى ادارة االنتخابات 
بعد ان مت حصر جميع احلاالت 

من املتوفني والعسكريني الذين 
يحق لهم االنتخاب ومن ال يحق 

لهم االنتخاب.

الدوائر االنتخابية

ايهما تفضل الدوائر ال� 25 أو 
ال� 5 أو الواحدة؟

طبعا ال����� 5 دوائر احلالية، 
فاالصوات في ظ����ل الدوائر ال� 
5 تتوزع وباس����تطاعة الناخب 
ان يختار النائب الكفؤ واالجدر 
حيث ان الدوائر ال� 5 س����اهمت 
نوعا ما في التقليل من ش����راء 

االصوات.
ما الف��رق بني املخت��ار حاليا 

قدميا؟
في املاضي كان املختار يتمتع 
بالصالحيات وكان متوافرا لديه 
جميع اخلدم����ات عكس املختار 
حالي����ا حيث يعان����ي من عدم 
الصالحي����ات وال يحصل على 
اخلدم����ات للمنطقة واهاليها اال 
بشق االنفس او من خالل العالقات 
الشخصية التي تتم مع بعض 
الذين يقدرون عمل  املسؤولني 

املختار، وغير ذلك ال يوجد.
عدم وجود مخفر في املنطقة؟

يعود ذلك ال����ى عدم وجود 
مش����اكل في املنطق����ة حيث ان 
املنطقة تعتب����ر منطقة هادئة 

جدا من حيث الس����كان كما ان 
اهل املنطقة هم بشكل عام يعرف 
بعضهم بعضا من حيث صغر 
املنطق����ة وان وجدت مش����اكل 
فاملنطقة تتبع مخفر ميدان حولي 
حيث ان هذا املخفر يقوم بالواجب 
وما حتتاج اليه املنطقة في حال 

وجدت مشاكل تتطلب املخفر.
ماذا عن وجود مختبر الصحة 
العامة او احلجز الصحي لالمراض 

املستعصية في املنطقة؟
نعم هذا احلجز يعتبر بحد 
ذاته مشكلة كبيرة، وخطرا على 
اهالي املنطقة فه����ذا احلجر او 
املختبر يخدم الكويت واخلليج 
العربي والشرق االوسط وهو 
مخت����ص بتحالي����ل االمراض 
املس����تعصية وخاصة امراض 

السل وااليدز.
ولذلك نطالب بازالة هذا املركز 
النه يس����بب خطرا على صحة 
املواطن في املنطقة واصبح يهدد 
حياة املواطنني في منطقة الشعب 

واملناطق املجاورة له.

دور المرأة

هل نائبات مجلس األمة قدمن 
الدور املطلوب منهن في املجلس؟

بشكل عام النائبات يعتبرن 
افضل بكثير من بعض النواب، 

فاملرأة مجتهدة ليس في املجلس 
فحسب وامنا في جميع املجاالت 
حيث جتدها تخدم في الكثير 
من املواقع احلساسة لذلك فإن 
اعضاء مجلس االمة مع األسف 
انشغلوا في االستجوابات ولم 
يقدموا للكويت اي شيء بل على 
العكس كان���ت أهدافهم األمور 

الشخصية لهم.
العمل��ة  توحي��د  تؤي��د  ه��ل 

اخلليجية؟
نعم، ولكن يج���ب ان تتم 
دراس���ة هذه العملية دراس���ة 
دقيقة وأن تتم دراستها من قبل 
جلنة مكونة من استش���اريني 
اقتصاديني بدول املنطقة حتى 
حتقق الهدف املرجو منها وان 
تخدم هذه العملة دول اخلليج 
التعامل بهذه العملة  وان يتم 

على الصعيد اخلليجي.
ه��ل تؤي��د ان يكون الس��فر 

بالبطاقة املدنية لدول اخلليج؟
ال أؤيد ذلك اطالقا، حيث ان 
التركيبة الس���كانية فيها نوع 
من اخللط وهناك أناس يوجد 
لديهم سوابق وبذلك وجودها 
التنقل بسهولة  يسهل لهؤالء 
وحرية للعبث بأمن هذه الدول 
وتزيد املشاكل بني الدول لذلك انا 
ضد هذه الفكرة اطالقا وطرحها 
بحاجة الى وق���ت طويل جدا 

لتطبيقها.

السوق المركزي

املركزي  الس��وق  ع��ن  م��اذا 
للمنطقة؟

هو نف���س »عني ع���ذاري 
تسقي البعيد وتترك القريب« 
فالس���وق املركزي في املنطقة 
يخدم املناطق البعيدة واملجاورة 
ويترك منطقته، حيث ان السوق 
املرك���زي ال يخ���دم وال يدعم 
املدارس وكذلك املركز الصحي 
لذلك نطالب مجلس ادارة السوق 
بأن يخدم أهالي املنطقة بشكل 
أكبر أسوة باألسواق املركزية 

األخرى.
هل مراف��ق املنطقة بحاجة إلى 

صيانة؟
نع���م حتتاج ال���ى صيانة 
في البنية التحتية والشوارع 
وكذلك أرصفة الشوارع ووضع 
عالمات ارشادية دالة على قطع 
انارة  املنطقة وكذلك استبدال 
الشوارع بأخرى جديدة، وكذلك 
نطالب هيئة الزراعة بتشجير 
بعض مواقع املنطقة والساحات 
لالستفادة من املنظر اجلمالي لها 

وأيضا للحفاظ على البيئة.

مختار »الشعب« 
عبدالعزيز المسباح مختار »الشعب« عبدالعزيز المسباح: المستوصف متهالك 

ونطالب بإزالة مختبر الصحة من المنطقة

الوضع التعليمي بالكويت في انحدار مس�تمر خصوصًا الحكومي ونتائج الثانوية العامة خير دليل على ذلك
المنطقة هادئة وليست فيها مش�اكل كبيرة وإن حدث شيء يستدعي التدخل األمني فهناك مخفر ميدان حولي

نظ�ام الدوائر ال�� 5 يوزع األص�وات ويتيح للناخب إمكاني�ة اختيار الش�خص األكفأ واألجدر
نطالب »البلدية« باالهتمام بالنظافة والزراعة واالعتناء بالحدائق العامة والمس�طحات الخضراء


