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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.

مختار سلوى 
فايز الحماد

املنطقة بحاجة إلى زيادة املسطحات اخلضراء وزراعة األشجار أحد شوارع سلوى

مختار سلوى فايز احلماد متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

زي�ادة المس�طحات الخضراء من خ�ال االهتم�ام بالتش�جير آلثارها البيئي�ة والجمالي�ة والصحية

آثار سلبية على صحة المواطنين لتعطل محطة مشرفمتفائل�ون بتحس�ين الوضع الصحي ف�ي الباد

يسير اآلن في االجتاه الصحيح 
وان كان يعاني من كبوة حاليا 
وأتوقع ان االقتصاد سينهض 
من كبوت���ه وتعود األمور كما 
كانت بل أملن���ا كبير بأن يتم 
جتاوز هذه املرحلة وان تكون 
املرحلة املقبلة أكثر انتعاش���ا 

للجميع.

مركز إطفاء

مركز  وج��ود  ع��دم  يالحظ 
لإلطفاء في املنطقة ما السبب؟

بالفع���ل املنطقة تخلو من 
مركز االطفاء م���ع العلم بأننا 
في حاجة ماس���ة له���ذا املركز 
ليكون قريبا جدا من املنطقة 
ف���ي حال  املنطق���ة  ويخ���دم 
تعرضها للحريق وعليه نطالب 
املسؤولني عن ذلك بدراسة هذا 
املوض���وع والعمل على ايجاد 
مركز لالطفاء، حيث ان املنطقة 
ذات كثافة سكانية عالية وتوجد 
بها 12 قطعة وبالتالي فإن وجود 
مركز اطفاء يخدم املنطقة وميكن 
ان يحول دون وقوع كوارث ال 

سمح اهلل.
هل سبب تعطل محطة مشرف 

آثارا سلبية على املنطقة؟
نعم ألن منهول احملطة كان 
قريبا جدا من منطقة س���لوى 
وبالتالي كان له األثر الس���يئ 
على املنطقة وحتديدا س���كان 
قطعة 12 الذين تأثروا بها من 
حيث انتشار الرائحة الكريهة 
والغازات املنبعثة من احملطة 
ولكن أهالي املنطقة تنفس���وا 
الصعداء بعد اختفاء هذه الرائحة 
واغالق املنهول الذي كان يخرج 

هذه الروائح الكريهة.

تطوير »أنجفة«

م��اذا ع��ن تطوي��ر ش��اطئ 
أجنفة؟

نعم نح���ن طالبنا اجلهات 
املعنية بتطوير شاطئ أجنفة 
والذي يعتبر متنفس���ا ألهالي 
منطقة سلوى حيث يعتبر هذا 
الشاطئ من أفضل الشواطئ من 
حي���ث املوقع على البر وعليه 
نطالب وزارة الداخلية بزيادة 
األمن في هذا الشاطئ أو وضع 
نقطة تفتيش ثابتة تقوم بدورها 
الشاطئ من  حلماية رواد هذا 
الشباب والتصرفات التي تخرج 
منهم جتاه هذه األسر ولدينا 
اقتراح وهو اآلن حتت الدراسة 
لعمل جسر مشاة يربط منطقة 
سلوى بشاطئ أجنفة ليسهل 
عملية التنق���ل على املواطنني 
بالذهاب الى الش���اطئ للتمتع 
والترفيه وذلك جتنبا حلوادث 
الطريق حيث ان الفكرة موجودة 

وسيتم تنفيذها قريبا.
م��اذا ع��ن تطوي��ر طري��ق 

التعاون؟
نطالب بشدة ان يتم صيانة 
هذا الطريق الرئيسي واملتميز 
واملهم في الوقت نفسه حيث ان 
هذا الطريق من الطرق احليوية 
في البالد ويخدم عددا كبيرا من 
رواد املنطقة ألنه يربط الدائري 
اخلامس بالس���ادس ومن أهم 
الطرق التي توصل الى منطقة 

الساملية.

ماذا عن الصالحيات؟
أعتقد ان صفة االجتهاد لدى 
املختار جتعله يساهم في توفير 
خدمات املنطق���ة واألهالي في 
آن واحد، كما ان املختار الذي 
يريد العمل اعتقد ان الصالحيات 
ال تقف عائقا أمامه لكن هناك 
بعض املختارين ال يعملون وال 
العمل وبالتالي ترى  يريدون 
الى خدمات،  مناطقهم بحاجة 
وعموما فإننا في منطقة سلوى 
نعاني من مشاكل العزاب التي 
أصبحت تتكاثر وبشكل كبير 

جدا.
ك��م ع��دد قاطن��ي منطق��ة 

سلوى؟
هن���اك ما يقارب ال� 80 ألف 
نسمة موزعني على 12 قطعة هي 

عدد القطع في املنطقة 

المدارس األجنبية

مل��اذا نالحظ كثاف��ة املدارس 
األجنبية في املنطقة؟

هذا صحيح حيث ان املدارس 
األجنبية أغرقت املنطقة بالكامل، 
كما ان اهالي املنطقة هم أكثر 
الناس تضررا في وجود هذه 
انها اصبحت  املدارس حي���ث 
تسبب زحمة كبيرة للمواطنني 
وخاصة في اوقات ذهاب وعودة 
املوظف���ني م���ن أعمالهم حيث 
تسبب لهم ربكة كبيرة جدا كما 
لدينا عتب على املسؤولني في 
الدولة، حيث يجب عليهم في 
حال افتتاح اي جهة حكومية 
في املنطقة ابالغنا بذلك او ابالغ 
املواطنني، حيث يقومون بوضع 
هذه اجلهة م���ن دون الرجوع 
إلينا وبالتالي فإن ذلك يسبب 
خلال كبيرا النه غالبا ما تكون 
هذه املس���ألة من دون دراسة 
متكاملة ودون أخذ آراء سكان 

املنطقة.
ماذا عن دوركم كمختارين؟

دور املختار كما هو معروف 
متابعة االحوال اخلاصة باملنطقة 
املواطن  التي ته���م  واالم���ور 
ويحتاج إليه���ا والتواصل مع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
التي حتتاج  لتوفير اخلدمات 
إليها املنطقة في صيانة اخلدمات 
مثل صيانة الش���وارع وإنارة 
للطرق وشبكة هواتف وشبكة 
الصرف الصح���ي وكل ما من 
شأنه ان يس���هم بخدمة ابناء 
املنطقة وتوفير اخلدمات لهم 

بأحسن االحوال.

ثقل انتخابي

املنطق��ة ذات ثق��ل انتخابي 
كبير فه��ل لذلك تأثي��ر إيجابي 

على اخلدمات املقدمة لألهالي؟
نعم حيث ان منطقة سلوى 
من املناطق التي يتم فيها نزول 
الكثير من املرشحني، كما ان هذه 
افاضل  املنطقة اخرجت نوابا 
لهم تاريخ وبصمة في احلياة 
البرملانية وس���اهموا في بناء 
الكويت، حي���ث منهم النواب 
والوزراء، وعموما هذا كله من 
أجل الكويت التي قدمت وتقدم 
لنا الكثير وبالتالي فمهما عملنا 
لبلدنا فهذا واجب علينا ولن نرد 
ولو جزءا بسيطا مما قدمته لنا 

وهل يقوم رج��ال األمن في 
املنطقة بدورهم املطلوب؟

بصراحة يقوم رجال األمن 
بواجبهم على أكمل وجه كما ان 
دوريات األمن جتوب املنطقة 
ملتابعة أوض���اع األمن وكذلك 
الشباب املتسكع وبشكل يومي 
ولنا تعاون مع املسؤولني في 
مديرية األمن في احملافظة وكذلك 
تربطنا عالق���ة صداقة برجال 
األمن في مخفر شرطة سلوى 
الذين ال يتوانون في تقدمي أي 
شيء ميكن ان يساهم في حتقيق 

األمن باملنطقة.
ماذا عن الوضع االقتصادي؟

أن���ا متفائل ج���دا بالوضع 
االقتصادي خالل الفترة املقبلة 
وأرى ان الوض���ع االقتصادي 

أراه يسير بطريقة صحيحة 
اآلن وطريقة أفضل من السابق 
حي����ث بدأن����ا نش����عر ببعض 
التغيي����رات الت����ي حصلت في 
الوضع الصحي وأقول ان وزير 
الصحة د.هالل الساير له بصمة 
واضح����ة في تطوي����ر الوضع 
الصحي في الكويت، ولكن هناك 
من يهاجم وزارة الصحة خالل 
شهري مايو ويوليو من كل عام 
للسفر للعالج باخلارج من أجل 
التمتع فقط، وكما تالحظ فانه 
خالل فترة الصيف تكثر طلبات 
السفر للخارج، وما نتمناه هو 
ان تكون هناك خدمات حقيقية 
تقدم للمواطنني بشكل حضاري 
وبأس����لوب يخفف من معاناة 

الناس.

تدريجي وهي مسألة مؤقتة.

االهتمام بالتشجير

مل��اذا تته��م الهيئ��ة العام��ة 
للزراعة بالتقصير؟

يأتي ذلك بسبب عدم اهتمام 
الهيئة العامة للزراعة باملنطقة من 
حيث التشجير وتزيني املنطقة 
باألشجار واحلدائق أسوة مبناطق 
أخرى وعليه البد ان تأخذ الهيئة 
بعني االعتبار االهتمام مبنطقة 
سلوى من حيث التشجير حيث ان 
عملية التشجير تعطي للمنطقة 
رونقا أكثر جماال اضافة الى اآلثار 
الصحية والبيئية على السكان 

وعلى رواد املنطقة.
كيف تقيمون الوضع الصحي 

في الكويت بشكل عام؟

االهم ومن املمكن ايجاد االماكن 
البديلة.

انقطاع الهواتف

يالحظ انقطاع هواتف املنطقة 
بشكل متكرر، فما السبب؟

تعتب���ر ظاه���رة جديدة في 
املنطقة ولكني أعتقد ان االنقطاع 
ناجت من قب���ل املواطنني الذين 
لم يقوموا بتسديد االشتراكات 
عليه���م األمر ال���ذي ينتج عنه 
انقطاع للعديد من هواتف املنطقة 
كما ان هناك هواتف مت قطعها 
بس���بب بعض أعمال الصيانة 
للطرقات أو غيرها أو بس���بب 
املقاولني الذين يعملون لصالح 
وزارة األشغال وعليه فإن هذه 
الظاهرة حتما ستنتهي وبشكل 

الكويت ووزارة االشغال، كما 
ان اجلهات االخرى ال تتأخر في 
تقدمي يد العون واملساعدة لنا 
ف���ي أي خدمة او طلب نحتاج 
إليه وعموما دور هذه اجلهات 
بارز لألمانة وهم غير مقصرين 
اطالقا، ولكن يجب علينا دائما 
أن نكون متواصلني معهم ملتابعة 

قضايا املنطقة.
االبراج  م��اذا ع��ن ظاه��رة 

املتنقلة؟
مت القضاء على هذه الظاهرة 
متاما وذلك من خالل التنسيق 
مع بلدي���ة الكويت التي قامت 
بجهد كبير في إزالة هذه االبراج 
املضرة لصحة البشر سواء في 
منطقة س���لوى او اي منطقة 
أخرى، ألن صحة االنسان هي 

الكويت ونتمنى دائما أن تكون 
الكويت في ابهى صورة.

م��اذا ع��ن تس��جيل قي��ود 
الناخبني؟

تس���جيل الناخب���ني خالل 
الدوائر ال���� 25 كان اكثر لكن 
الوضع في ظل الدوائر ال� 5 قل 
بعض الشيء واصبح هناك ركود 
من قبل الناخبني في التسجيل 

باملقار االنتخابية.

متابعة حثيثة

هل هن��اك عراقيل في بعض 
املس��ؤولة عن  اجلهات اخلدمية 

توفير اخلدمات للمنطقة؟
اطالق���ا حي���ث ان جمي���ع 
اجلهات متعاونة معنا وبشكل 
كبي���ر وأخص بالذك���ر بلدية 

)أحمد باكير(مبنى جمعية سلوى التعاونية

فرج ناصر
قال مختار منطقة س�لوى فايز احلم�اد ان كثرة املدارس األجنبي�ة أغرقت املنطقة 
باملشكات املرورية واالزدحام وساهمت في وقوع العديد من االشكاالت ألهالي 
املنطقة خاصة فترة خروجهم وعودتهم من أعمالهم، والتي تتزامن عادة مع أوقات 
دوام الطلبة، اضافة الى انتشار ظاهرة سكن العزاب بشكل كبير في اآلونة األخيرة 

وما ميكن ان تسببه من مشكات.
وأضاف ان املنطق�ة ذات ثقل انتخابي حيث انه�ا أخرجت نوابا أفاضل 
لهم تاريخ وبصمة في احلياة البرملانية في الكويت وس�اهموا في بناء 
الكويت وقدموا الكثير لبلدهم الذي لم يبخلوا عليه يوما ولن يبخلوا 
علي�ه أبدا، فقد قدم لهم الكثير ومهما قدمنا للكويت فإن ما 

تقدمه أكثر.
وقال انه متفائل بالوضع االقتصادي خال املرحلة 
املقبلة وان ما تعرض له االقتصاد هو كبوة، متوقعا 
زوال هذه الكبوة قريبا، وعودة املشروعات 
التنموية احليوية التي تهم املواطنني وتسهم 

في حتسني األوضاع واخلدمات مستقبا.
»األنباء« حاورت مختار منطقة س�لوى فكان 

هذا احلوار:

أبدى تفاؤله بالوضع االقتصادي وبتجاوز كبوته

مختار سلوى فايز الحماد ل� »األنباء«: 
المنطقة بحاجة إلى مركز إطفاء.. 

وانقطاع الهواتف ظاهرة مؤقتة
دور المخت�ار متابعة قضاي�ا المنطقة 
وأحوالها مع الجهات الحكومية والخدمية

الق��ض�اء عل��ى ظ��اهرة أب�راج 
االتصاالت الم�خالفة بالتنسيق مع البلدية


