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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.ومناطق
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.
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مختار بيان إبراهيم الشاهين لـ »األنباء«: الصيانة 
الدورية للمرافق والخدمات توّفر مبالغ طائلة 

على الدولة وتمنع الكثير من الكوارث
فرج ناصر

قال مختار منطقة بيان ابراهيم الشاهني اننا متضايقون من ظاهرة كثرة 
السـفارات في املنطقة، األمر الذي يسبب زحمة كبيرة وازعاجا من الربكة 
التي حتدث في بعض االحيان لذلك نطالب املسؤولني في الدولة بايجاد 
أماكن مخصصة أخرى للسفارات وان تكون بعيدة عن مناطق السكن اخلاص.  
وحتدث عن مسألة العالج في اخلارج وانتشار الواسطة واحملسوبية واملزاجية 
وبالتالي فان البعض يستفيد من العالج باخلارج رغم عدم حاجته على حساب 

اشخاص تكون حالتهم اكثر صعوبة. 
واضاف أن الكويت دون وجود مجلس األمة ستكون دولة بال قانون ومن 

دون دستور وتزداد احملسوبية والواسطات فيها وبالتالي فان مجلس األمة 
هو ملح وحياة الكويت. وعبر الشـاهني عن فخره واعتزازه بتسمية 

قصر بيان بهذا األسـم باعتباره رمزا وصرحا وطنيا، وسيبقى 
مجلس االمة اساس احلياة البرملانية والدميوقراطية كما 

كان على مر العصور في تاريخ الكويت، ورفض الشاهني 
مسألة اسـقاط الديون الكويتية عن العراق النها حق 

للكويت والكويتيني أقرته األمم املتحدة.
»األنباء« حاورت مختار منطقـة بيان  وفيما يلي 

تفاصيل احلوار:

أكد أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس األمة كأساس للحياة الديموقراطية

نادي مشـرف يخدم أبناء المنطقـة.. وبيان بحاجة إلى سـاحات وحدائق

كثرة الصحف والقنوات الفضائية ظاهرة إيجابية شريطة أال تتحول إلى أدوات تهدد الوحدة الوطنية

نتمنـى علـى وزيـر الصحة االهتمـام بالوضـع الصحـي أكثر وأن يكـون العـالج بالخارج لمسـتحقيه

نرفـض إسـقاط الديـون عـن العـراق ألنهـا حـق للكويـت والكويتيين

)سعود سالم(أحد شوارع بيان الرئيسية وتبدو لوحة لقطع املنطقة

مواقف إدارة العمالة املنزلية في بيان

مبنى جمعية بيان

مختار بيان إبراهيم الشاهني متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

مركز بيان الصحي

هل تطالبون بصالحيات اوس��ع 
ملمارسة مهامكم؟

بالتأكي����د نتمن����ى ل����و كانت 
هناك صالحيات اوس����ع حيث ان 
ل����دى كل املختارين  الصالحيات 
تعتبر محدودة وبالتالي فان دور 
املختار احلالي دور عادي جدا واقل 
من الع����ادي لذلك يجب ان تكون 
هناك دراسة للرجوع الى الفترة 
الس����ابقة والتي كان املختار فيها 
يتمتع بنفوذ وصالحيات واسعة 
حيث كانت اغلب املعامالت ال يتم 
اعتمادها اال بعد توقيعها واعتمادها 
من املختار لكن اآلن تغير احلال.

قصر بيان

ماذا ميثل قصر بيان للمنطقة؟
قصر بيان الواقع ضمن اطار 
منطقة بيان هو من رموز االصالة في 
الكويت ذلك الصرح الذي احتضن 
العديد من املؤمترات واالجتماعات 
لكل الزعماء س����واء على الصعيد 
العربي أو العاملي كما اننا نفتخر 
ان يسمى قصر املؤمترات بقصر 
بيان وهذه التسمية ستكون عالقة 
على مر التاريخ في مخيلتنا كما 

انه يعتبر واجهة للمنطقة.

مراكز الخدمة

نالحظ تكدس ادارات الدولة في 
املنطقة؟

هذا صحي����ح ولكن كل ذلك ال 
يسبب مشكلة ولكن املشكلة األهم 
هي عدم وجود مواقف للسيارات، 
وكل ما نطلبه ونتمناه هو ان يتم 
توفير مواقف للسيارات جلميع هذه 
االدارات وان تكون املواقف كافية 
لعدد املوظفني وعدد املراجعني فمثال 
مرك����ز اخلدمة في املنطقة االقبال 
عليه ليس من سكان املنطقة وامنا 
في املناطق املجاورة لها لذلك نطالب 
املسؤولني بالنظر في ذلك واخذه 
بعني االعتبار ليتم توفير اخلدمات 
وتأمني املرافق املناسبة لهذه االعداد 

الكبيرة من املراجعني.

السفارات والزحمة

ماذا ع��ن كثافة الس��فارات في 
املنطقة وتزاي��د أعداد املراجعني من 

أبناء دولها؟
بالطبع هذه الظاهرة تضايقنا 
جدا، حيث يوجد في املنطقة العديد 
الذي يسبب  السفارات، األمر  من 
زحمة وإزعاج����ا ألهالي املنطقة، 
حيث ان أهالي املنطقة متذمرون 
من ذلك بسبب كثرة املراجعني لها 
وما ميكن ان يسببوه أحيانا من 
إشكاالت، خصوصا في أوقات ذروة 

الدوام صباحا.
ونطالب املسؤولني في الدولة 
بإيجاد أماكن مخصصة للسفارات 
وأال تك����ون بالقرب من الس����كن 
اخلاص، حيث تولد الزحمة والربكة 

املرورية.

نقاط التفتيش

يالحظ كثرة نقاط التفتيش فهل 
تسبب لكم اي ازعاج كمواطنني؟

طبع����ا هذه من أهم املش����اكل 
التي تواجهنا حيث تتمركز نقاط 
التفتيش في املنطقة بشكل يومي 
وتس����بب زحمة كبي����رة ألهالي 
او اخلارج  املنطقة سواء للداخل 
من املنطقة األمر الذي ولد امتعاضا 
لدى األهالي، ما جعلهم يتضايقون 

كثيرا من ذلك.
كما اننا لسنا ضد حفظ األمن 
لكن لي����س بالطريقة اليومية في 

منطقة بيان فقط.
كي��ف ت��رى الكويت م��ن دون 

مجلس األمة؟
ان الكويت في هذه احلالة ستعود 
الى الوراء، حيث ال يوجد قانون 
وستكون من دون دستور وستزداد 

احملسوبية والواسطات.
وعليه ف����إن مجلس األمة هو 
مل����ح الكوي����ت وحي����اة الكويت 
الدميوقراطية ومن دون املجلس 
سنكون أشبه ببعض الدول التي 
تفتقر الى املمارسة الدميوقراطية، 
ومع انتقادنا لبعض املمارسات من 
قبل بعض النواب، إال ان املجلس 
يبقى من ضم����ن مكونات تاريخ 
وحي����اة الكوي����ت البرملانية على 
م����ر العصور وم����ا أحلى العرس 
االنتخابي في الكويت وممارس����ة 

الناس حلقوقهم.

العالج بالخارج

وماذا عن قضية العالج باخلارج 
وما يثار ع��ن وجود جتاوزات فيها 
بش��كل دائم مع انتش��ار الواسطة 

واحملسوبية؟
العملية أصبحت فوضى وكل 
الذين يسافرون حسب احملسوبية 
والواسطة واملزاج واألغلبية منهم 
امراضهم عادية جدا والقليل منهم 
صادق، وبالتالي ف����إن هناك من 
يأخذ حقا ليس له على حس����اب 

اإليجابية وان يكون هدفها الرئيسي 
مصلحة الوطن واملواطنني.

ولكن هناك مشكلة بعض الشيء 
ان كثرة الصحف في الكويت جعلت 
القارئ ال يستطيع قراءة الصحف 
املوجودة اآلن، واالطالع على كل 

ما فيها من أخبار.

زحمة الخامس

الدائ��ري  زحم��ة  ع��ن  م��اذا 
اخلامس؟

حق����ا نعاني من الس����ير على 
الدائري اخلامس، حيث اليزال هذا 
الطريق يعاني الزحمة حتى بعد 
تطويره، والسبب يرجع الى كثرة 
اعداد السيارات واعطاء التراخيص 
ملن ه����ب ودب واملصيبة الكبرى 
في ذلك، ه����ي ان الطريق مزدحم 
على م����دار الوقت وهذا بحد ذاته 

مشكلة كبيرة.

القطارات متى؟

هل تؤي��د وجود قط��ارات في 
الكويت؟

أؤيد ذلك بنس����بة 100% حيث 
ان وجود القطارات سيساهم في 
القضاء على ظاهرة الزحمة التي 
تش����هدها شوارعنا يوميا، كما ان 
وجود القطارات سيساعد املواطن 
على السير في الطرق بأريحية ومن 
دون مشاكل تذكر، ولكن السؤال 

لها وإيقاف القنوات التي تس����يء 
للكويت أوال قبل ان تسيء للمجتمع 

الكويتي.
كي��ف ترى كث��رة الصحف في 

الكويت؟
بشكل عام كلما ازدادت الصحف 
كانت أفضل من حيث تنوع األخبار 
واللقاءات والتحاليل ولكن ان تقوم 
على آلية محددة وأال تكون هناك 
فوضى من خالل النش����ر بحيث 
ال تصبح وسيلة سلبية بدال من 

في جمي����ع املناطق للتخفيف من 
ازدحام املستشفيات وان يتم جتهيز 
املرافق الصحية بأحدث التجهيزات 
واملعدات مع توفير االختصاصيني 
القادرين على استعمالها وتأمني 
مواق����ف للس����يارات ف����ي جميع 
مستش����فيات الكويت، حيث انها 

جميعا تعاني من االزدحام.
ماذا ع��ن طروحات البعض التي 

تثير الفنت عبر وسائل اإلعالم؟
مع األس����ف إن قان����ون وزارة 

اإلعالم في اعطاء تراخيص لهذه 
احملطات هو قانون خاطئ، حيث كان 
من املفترض ان يتم وضع شروط 
إلعطاء مثل هذه التراخيص وان 
تشمل هذه الشروط عدم املساس، 
بالوحدة الوطنية او اإلضرار بكرامة 
املجتمع الكويتي، وان حتترم جميع 
طوائفه، حيث ان القنوات في دول 
اجلوار لم تصل الى ما وصلت اليه 
بعض القن����وات املوجودة عندنا 
لذلك نطالب املسؤولني بوضع حد 

صحة اآلخري����ن الذين هم بأمس 
احلاجة للع����الج وهذا أمر غريب 

وغير الئق.
وأطالب وزير الصحة النشط 
د.هالل الس����اير ب����أن يأخذ على 
عاتقه تطوير الوضع الصحي في 
الكويت وكذلك وضع آلية جديدة 
للعالج باخلارج وأن يتم إرسال 
املرضى الذين يعانون من أمراض 
حقيقية ال أمراض وهمية وان تعمل 
املس����توصفات على م����دار اليوم 

متى يتم ذلك هذا هو االهم، رغم 
اننا نسمع كثيرا عن اعداد الدراسات 
والتصاميم ونتمنى ان يصار الى 
الب����دء بالتطبي����ق والعمل واخذ 

القرارات املناسبة واجلريئة.

خدمات ومرافق

م��اذا حتتاج املنطقة من خدمات 
وكي��ف ت��رون أعم��ال الصيان��ة 

للمرافق؟
املنطقة كما هو معروف تعتبر 
قدمية، حيث مت انش����اء القسائم 
منذ عام 1980 للدخل احملدود عام 
1978 والدخل املتوسط عام 1984 
حيث توجد ف����ي املنطقة 15 ألف 
وحدة س����كنية تقريبا وتتكون 
من 13 قطع����ة، كم����ا ان املنطقة 
ال����ى زيادة ع����دد رجال  حتتاج 
األمن والدوريات كما حتتاج الى 
صيانة للشوارع وحتسني اخلدمات 
واالهتمام بصيان����ة املرافق على 
اختالف انواعه����ا، ألن ذلك يوفر 
على الدولة مبالغ طائلة ويحسن 
اخلدمات ومينع حدوث الكوارث 

واالعطال.

الشرطة النسائية

ه��ل تؤيد الش��رطة النس��ائية 
حلفظ املخافر؟

ال، اطالقا أنا ضد املرأة مطلقا 
في كل االعمال، حيث ان املرأة مهما 
وصلت من نضج ومستوى علمي 
تبقى هي صاحبة عطف وحنان، 
وبالتالي فإن السلك العسكري أو 
الش����رطي بحاجة الى شد وربط، 
النساء،  وهذا ليس متوافرا لدى 
واعتقد ان البيت هو افضل مكان 
للم����رأة لدورها الكبير في تربية 
االبناء وتنشئتهم تنشئة صحيحة، 
وذلك االمر ال يقلل من شأنها ألن 
أملنا ومس����تقبلنا،  االبناء ه����م 
وبالتالي فإن التربية السليمة لهم 
هي أكبر عمل تقوم به املرأة، اضافة 
الى وجودها ف����ي بعض االعمال 
والتي جنحت فيها كمهنة التعليم 

وبعض االعمال االدارية.

نادي مشرف

ه��ل أنت��م بحاج��ة ال��ى اندية 
رياضية؟

ال أعتقد ذلك، ألن نادي اليرموك 
موجود في منطقة مشرف وبالتالي، 
فه����و قريب ج����دا ف����ي املنطقة 
وباستطاعة الشباب قضاء وقت 
فراغهم في هذا النادي، واالمر اآلخر 
أن املنطقة صغيرة جدا من حيث 
املساحة، وكذلك مزدحمة ببعض 
االدارات وبالتالي ليس هناك مكان 
فضاء لتنفيذ ناد رياضي للمنطقة. 
وان كانت املنطقة بحاجة الى بعض 

املساحات اخلضراء واحلدائق.
ه��ل هن��اك ظاه��رة غريبة في 

املنطقة؟
هن����اك من املواطن����ني من قام 
بتقسيم منزله على شكل قسائم 
الوافدة  وشقق للتأجير للعمالة 
وهذا منظر غير حضاري يؤثر سلبا 
على طبيعة املنطقة وتركيبتها، 
وكلنا يعلم ما ميكن ان تسببه هذه 

الظاهرة من آثار سلبية.
هل تؤيد اس��قاط القروض عن 

العراق؟
ال وألف ال، والس����بب ان هذا 
أقرت����ه األمم املتحدة وهذا  االمر 
حق للحكومة وللشعب الكويتي، 
وأطالب احلكومة ومجلس االمة 
برفضه بشدة وان تعود احلقوق 

للكويتيني.

مختار بيان إبراهيم الشاهين 

للمرأة  مـكان  أفضل 
هو بيتهـا وتفرغها لتربية 
األبنـاء ألنهم أمـل األمة 
نجاحها  رغم  ومستقبلها 
المجاالت مـن  كثير  في 


