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مختارون

ومناطق 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.

ثانوية ناصر عبداحملسن السعيد في حطني

متفائلون بع�ودة الكويت درة للخليج.. والمش�اريع التنموية يجب أن تكون ش�املة في جميع المناطق

احد مداخل منطقة حطني

البطاق�ة المدني�ة الذكية مكس�ب وإنجاز يس�هل الحص�ول عل�ى بيان�ات المواطن والمقيم بيس�ر

على اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة التجارة العمل على الحد من ارتفاع األسعار وتوحيدها في جميع األسواق المركزية ومنع استغالل المستهلك
برملاني ف���ي البرملان، يؤدي الى 
اجنراف البلد الى الفتنة وتعطيل 
التنموية فيه  جميع املش���اريع 
ويتم تخوي���ف دول اجلوار من 
الدميوقراطية وبالتالي فإن اخلالف 
اذا كان من اجل مصلحة البلد فال 
بأس به لكن شريطة اال يتحول 
الى عائق وحجر عثرة في طريق 

التنمية.
ه��ل انتم راض��ون عن الوضع 

الصحي في البالد؟
بدأ الوضع الصحي يسير في 
االجتاه الصحيح وذلك من خالل 
قانون التأمني الصحي للوافدين 
حيث يساهم في اعطاء الكويتيني 
اكمل  الع���الج على  فرصة الخذ 
وج���ه، والتخفيف م���ن الضغط 
على املستشفيات واملستوصفات 
وأملنا كبير بأن يتم افتتاح املزيد 
من املراكز الصحية خلدمة جميع 

ابناء املناطق.
ماذا عن احلسد؟

الشعب الكويتي يحدوه االمل 
النف���وس والتخلص  في تهدئة 
من ظاهرة احلسد الذي بدأ ينخر 
الكويت���ي حيث اصبح  املجتمع 
مرضا فتاكا، وكذلك يجب علينا 
االبتعاد ع���ن القبلية والطائفية 
وكل ما من شأنه اضعاف او تهديد 
الوح���دة الوطنية وان نعود كما 
كنا دائما شعبا واحدا متكاتفا في 

جميع الظروف واملناسبات.

كويت الماضي والحاضر

م��ا الف��رق ب��ني كوي��ت اليوم 
وكويت املاضي؟

الفرق كبير فالكويت في املاضي 
ال يوجد فيها حس���د حيث كانت 
القلوب صافية والكلمة دائما كلمة 
صادقة لكن اليوم اختلف الوضع 
حيث ان هناك العديد من املشكالت 
والظواهر التي باتت دخيلة على 
مجتمعنا ومكوناته، ولالس���ف 
هناك امور سلبية كثيرة نتمنى 
ان يتم جتاوزها وان تعود الكثير 
من العادات والتقاليد التي نفتخر 
بها والتي ال نتمنى ان تصبح من 
ب���ل ان تبقى متأصلة  موروثنا 
فينا كإغاثة امللهوف ومس���اعدة 
احملتاجني والتعاون ونشر احملبة 
والتواصل االجتماعي في جميع 

املناسبات.
م��اذا عن تطوير جزيرتي فيلكا 

وبوبيان؟
نحن متفائلون خيرا بجهود 
الوزي���ر احمد الفهد حيث ان هذا 
الرجل يريد ان يعيد الى الكويت 
مسمى درة اخلليج وحتقيق امنيات 
الشعب الكويتي منذ عشرين سنة 
لتعود الكويت في املقدمة مثلما 
كانت عليه في السابق، وهذا ليس 
بغريب على ابو فه���د فهو قادر 
على ذل���ك بجهوده وجهود ابناء 
الكويت املخلصني. ويجب ان تكون 
املشروعات التنموية شاملة جميع 

مناطق الكويت.
هل تؤيد خوض ابناء االس��رة 

احلاكمة لالنتخابات؟
نعم وما  املشكلة؟ فأبناء االسرة 
ه���م مواطنون وه���م مخالطون 
للشعب حيث جند الفرق بني ابناء 
االسرة في الكويت وابناء االسرة 
في دول مجاورة وهذا يحس���ب 
للنهج الرابع لالسرة احلاكمة التي 
نكن لها كل االحترام والتقدير وهم 
ش���يوخنا وحكامنا فلهم السمع 

والطاعة.

كم عدد الوحدات الس��كنية في 
منطقة حطني؟

يوجد في املنطقة نحو 4200 
وحدة سكنية كما ان ساكني هذه 
املنطقة هم م���ن املواطنني ذوي 
الثقافات املختلفة وميثلون شرائح 

من مختلف ابناء الكويت.
م��ن  املنطق��ة  ينق��ص  م��اذا 

خدمات؟
املناطق  املنطقة تعتبر م���ن 
اجلديدة حي���ث جار اآلن افتتاح 
مركز الضاحية والذي يشتمل على 
االدارات واملؤسسات  العديد من 
مثل مركز اخلدمة ومخفر الشرطة 
والس���وق املركزي باالضافة الى 
اجلهات االخرى التي تخدم املنطقة 
واملواط���ن وعليه ف���إن املنطقة 
ستكون زاهرة باخلدمات مستقبال 
وذلك من خالل التعاون مع اجلهات 
وال���وزارات املختلفة التي تقوم 

بتلبية احتياجات املواطنني.

الصالحيات والمتابعة

إلعط��اء  احلاج��ة  ع��ن  م��اذا 
صالحيات للمختارين؟

ال���ى منحنا  نع���م نحت���اج 
صالحيات، حيث ان الصالحيات 
تساهم في ممارسة دور أكبر في 
متابعة قضايا املنطقة وتساعدنا 
في توفي���ر اخلدمات واملتطلبات 
التي ته���م املواطن داخل املنطقة 
سواء كانت أمنية أو اجتماعية، 
كما ان الصالحيات تلبي متطلبات 
التوسع في خدمة أهالي املنطقة، 
حيث ان املختار هو من لديه الدراية 
والعلم بخبايا املنطقة، وبالتالي 
فإن وجود الصالحية لدى املختار 
أمر مطلوب أصال وضروري في 
القيام  الوقت نفسه ليس���تطيع 

بدوره بشكل أكثر ايجابية.
اإلج��ازة  ان  البع��ض  يق��ول 
الطالبي��ة للم��دارس ف��ي الصيف 

طويلة فكيف تراها؟
أتفق معك بأن اإلجازة الدراسية 
طويلة لكن الب���د منها حيث ان 
حرارة اجلو خ���الل الصيف في 
الكويت مرتفعة جدا، كما ان هذه 
اإلجازة تعطى للطلبة ليتمتعوا 
براحة نفس���ية اكثر ويكس���روا 
الروتني بعد عمل ودوام سنة كاملة، 
كما ان هذه اإلجازة جتعل الطالب 
أكثر راحة وانسجاما بعد اجلهد 

الكبير الذي بذله في الدراسة.
املنطقة حتمل اسما تاريخيا؟

بالطبع املنطقة حتمل اس���م 
معركة حطني التاريخية الشهيرة 
ولها ذكرى ومازال اس���مها خالدا 

على مر التاريخ.
ه��ل تتوقع أن تصب��ح الكويت 

مركزا سياحيا؟
ولم ال، حي����ث ان االمكانيات 
الس����ياحية  موج����ودة والعقود 
والبشرية كذلك موجودة واملوقع 
اجلغراف����ي متميز ورائ����ع، لكن 
الذي  القرار اجل����ريء  ينقصن����ا 
يجعلنا مقصدا س����ياحيا، أسوة 
بباق����ي دول املنطقة األخرى التي 
أصبح����ت متميزة في هذا املجال، 
مثل اململكة العربية الس����عودية 
واإلمارات العربية املتحدة وكذلك 
مملكة البحرين واألهم من ذلك أن 
نتخلص من احلسد الذي بتنا نعاني 
منه وهو ال����ذي أدى الى تخلفنا 
العديد من املجاالت وبالتالي  في 
علين����ا ان نعيد النظر في العديد 
من اجلوانب حتى تعود الكويت 
الى سابق عهدها جوهرة اخلليج، 

وكذلك اوقات الدوام والذروة التي 
تشهد فيها الطرقات كثافة كبيرة 
في اعداد السيارات، واطالب بأقرار 
مشاريع للنقل اجلماعي حيث ان 
هذا املوضوع هو املسلك الرئيسي 
والسائد في املجتمعات االوروبية 
التي استطاعت جتاوز بعض من 
املش���كالت املرورية باس���تخدام 
النقل اجلماعي وترتيب مواعيد 

الدوام.
الرياضي  وكيف ترى الوض��ع 

في الكويت هذه االيام؟
بشكل عام يجب علينا ان نحذو 
حذو دول مجلس التعاون اخلليجي 
الشقيقة من حيث القرارات ووضع 
آلية صحيحة تسير عليها االمور 
اخلاصة بالرياضة واالبتعاد عن 

احملسوبيات والصراعات.
كيف تقيم ظاهرة التراشق بني 
اعض��اء مجلس االم��ة في طرحهم 

للقضايا؟
هي ظاهرة صحية لكن يجب 
اال يتح���ول النق���اش الى صراع 

اخلصخصة« حيث ان هذا املوضوع 
بحاجة إلى وقت طويل جدا كما 
ان النفوس »مو صاحية« ناهيك 
عن الهدوء الذي يسود البلد في 
هذا الوقت واألهم من ذلك الفشل 
الكبير في القطاع اخلاص واملزاجية 
التي سيتعامل بها القطاع اخلاص 
مس���تقبال في حال اخلصخصة 
واملطلوب التريث في هذا املوضوع 
حاليا حتى تتم دراس���ته بشكل 
اكثر تفصيال لتالفي االثار السلبية 
ان كانت هناك خصوصا ان هذه 
التجربة جنحت في بعض الدول 

وفشلت في البعض اآلخر.

الزحمة والرياضة

م��ا رأيك في الزحم��ة املرورية 
التي تشهدها الكويت؟

الزحمة املرورية ال يوجد لها 
ح���ل منذ تاريخ اص���دار رخص 
السوق، واملشاكل التي وقعت منذ 
زمن طويل ما تزال تتكرر حيث ان 
سيارات الوافدين اكثر من املواطنني 

املرأة الكويتي���ة اصبحت تلعب 
دورا اساس���يا في حياة املجتمع 
الكويتي فاملرأة اليوم هي النائبة 
والوزيرة واملدرسة واملربية لذلك 
فليس مستغربا أن تراها تعمل في 

سلك الشرطة.
م��ن  للمنطق��ة  قدم��ت  م��اذا 

خدمات؟
قدمت الكثير من االعمال حيث 
نقوم بعملنا جت���اه االهالي في 
املنطقة من حيث خدمتهم وكذلك 
الدورية الهالي املنطقة  املتابعة 
كما انني بصدد املتابعة االمنية في 
املنطقة وذلك بالتنسيق مع مديرية 
األمن في املنطقة وكذلك مخاطبة 
الوزارات واجلهات األخرى اليصال 
اخلدمات الى هذه املنطقة باالضافة 
إلى اجلوالت على املدارس وتكرمي 
من يستحق من املتفوقني ومتابعة 

قضايا املدارس واحتياجاتها.
هل تؤيد اخلصخصة في بعض 

اخلدمات أو الوزارات؟
اعتق���د أنه »ت���و الناس على 

بشكل اقرب.
هل تفضل إلغ��اء دور املجلس 

البلدي؟
ال، اطالقا حي���ث ان املجلس 
البلدي يقوم بدور فعال جدا في 
خدمة الش���عب واطالب أن تعود 
الصالحيات لهذا املجلس بعد ان 
فقدها حتى يستطيع ان يقوم بعمله 
من حيث عمل التشريعات لذلك 
فإن وجود املجلس البلدي حاجة 
ضرورية وبالتالي من الصعب ان 

يحجب دوره التنظيمي.

الشرطة النسائية

ه��ل تؤي��د وج��ود الش��رطة 
النسائية؟

نعم، حيث ان نصف املجتمع 
الكويتي هو من النساء وبالتالي 
فإن وجود النس���اء ف���ي العمل 
العسكري شيء مطلوب، خاصة 
ف���ي االماك���ن احلساس���ة مثل 
املطارات واملنافذ الجناز عمليات 
التفتيش وال يخفى على أحد أن 

كما ان البطاقة الذكية في حلتها 
اجلديدة ستكون ذات أهمية كبيرة، 
حيث ان هذا النظام اجلديد للبطاقة 
يسهل للدولة احلصول على بيانات 
املواطن واملقيم بس���هولة ويسر 

خاصة من حيث اجلانب اآلخر.

أعداد النواب

هل تؤي��د زيادة اعضاء مجلس 
األمة عن عددهم احلالي؟

نعم أؤيد ذلك بشدة حيث ان 
الكويتي  نس���بة زيادة املجتمع 
اصبحت كبيرة وكذلك بدأ العمران 
في التوسع وعليه فإن زيادة عدد 
االعضاء في هذه احلالة مطلوب، 
حيث ان زيادتهم تلبي طموحات 
الوطن واملواطن لذلك نطالب من 
املس���ؤولني واملعنيني بهذا األمر 
دراسة زيادة اعضاء مجلس األمة 
حتى يتحقق الهدف املنشود من 
هذه الزيادة، بحيث يصبح بإمكان 
النائب خدمة عدد أقل من العدد 
احلالي ومتابع���ة قضايا الناس 

وعموما الكويت بحاجة الى وقت 
طويل بعض الش����يء حتى تكون 

مركزا سياحيا يجلب السياح.

تفاوت األسعار

وما رأيكم بعدم توحيد أس��عار 
السلع في اجلمعيات؟

عدم توحيد األسعار يتحمله 
احتاد اجلمعيات التعاونية ووزارة 
التجارة واجلهات الرقابية ويجب 
وضع حد ملثل ه���ذه التجاوزات 
فنحن في دولة واحدة ويجب ان 
تكون أسعار الس���لع في جميع 
اجلمعيات واألس���واق املركزية 
موحدة ال أن تختلف من جمعية 
ألخرى، حيث ان ارتفاع األسعار 

يؤثر سلبا في دخل املواطن.
املدني��ة  بالبطاق��ة  رأي��ك  م��ا 

)الذكية(؟
هي خطوة ممتازة وحتتسب 
للهيئة العامة للمعلومات املدنية 
والتي تس���عى إلى تقدمي ما هو 
أفضل ومتطور للمواطن الكويتي 

)أسامة البطراوي(جانب من بيوت املنطقة

مختار منطقة حطين
أحمد العمر

أكد أهمية الترّيث في مسألة الخصخصة ودراستها بشكل واسع

مختار حطين أحمد العمر ل� »األنباء«: 
ضرورة زيادة عدد النواب.. ودفع عجلة التنمية

في مختلف المجاالت مطلب الجميع
فرج ناصر

ق��ال مخت�ار منط�ق�ة ح�طني اح�مد ص�ال�ح الع�مر:  إن 
االجازة الدراسية الصيفية لطلبة املدارس تعتبر طويلة جدا، لك�ن 
في الن�هاية الب�د منه��ا حي�ث ان حرارة اجل�و مرتفعة صيفا في 
الك�ويت وك�ذلك العط�اء للط�لبة فرصة التمتع براحة نف�س�ية 

بعد عناء جهد عام دراسي كامل.
واضاف أنه ال مانع من ان تكون ال�كويت مركزا سياحيا حيث ان 
االمكانيات موجودة واملوقع اجلغراف�ي املتميز أيضا موجود  لكن 

ينقصنا القرار اجلريء والذي يجعلنا اس�وة بدول اخرى س�بقتنا في 
هذا املجال.

وكذلك مرض احلسد الذي نعاني منه وهو الذي ادى الى تخلفنا 
في العديد من املجاالت.

وق�ال العم�ر انه يؤيد خ�وض ابن�اء االس�رة لالنتخابات حيث 
انه�م مواطنون م�ن الدرجة االول�ى وبالتالي فلماذا ال يترش�حون 

لالنتخابات؟
»األنباء« حاورت مختار منطقة حطني فإلى التفاصيل:


