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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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مستشفى العدان وازدحام دائم مدرسة املال مسعود الصقر في العدان

الخ�دم��ات الصحي�ة بح�اج�ة إل�ى تحس�ي�ن عل�ى مخ�تلف الم�س�تويات.. 
والع�اج بالخ�ارج قضية فيه�ا الكثير من التج�اوزات التي تؤثر س�لبًا عل�ى المواطنين

مختار العدان محسن الوطيب متحدثا الى الزميل فرج ناصر

االس�تجواب حق دستوري للنائب شريطة أال يتحول إلى أداة ش�خصانية تعوق عملية التنمية

نطالب الجهات المسؤولة بإزالة األنقاض الناتجة عن أعمال لجنة اإلزالة لما تسببه من تراكم لألوساخ واألتربة وأن يتم تبليط الساحات وزراعتها

تطبيق نظام الدوارات والجسور يقضي على األزمة المرورية 
الت�ي أصبح�ت ظاهرة تعان�ي منه�ا مختلف مناط�ق الكويت

الكويت والذي  ف���ي  الرياضة 
الرياضة  نطالب به هو عودة 
في الكويت الى س���ابق عهدها 
البطوالت واجلوالت  صاحبة 
وان يعود األزرق الى منصات 

التتويج كما كان عليه.

قيود الناخبين

كي��ف ت��رى تس��جيل قيود 
الناخبني؟

بالطب���ع تس���جيل قي���ود 
الناخبني يجري في شهر فبراير 
من كل عام ملن اكمل من العمر 
21 سنة سواء للرجال أو النساء 
ونقوم بتسجيل الناخب حسب 
عنوان سكنه حيث يتم بعد ذلك 
اعداد كشوفات خاصة بالناخبني 
وم���ن ثم حتويلها ال���ى ادارة 
االنتخابات كما اننا قمنا خالل 
مارس املاضي بتس���جيل عدد 
كبير من الناخبني في الكشوفات 

االنتخابية.
هل تؤيد تضييق احلرية على 

الصحافة؟
ال أبدا يجب ان تكون حرية 
الصحافة موجودة من باب وجود 
الدميوقراطية فمادمنا ارتضينا 
بالدميوقراطية وأردنا ان تكون 
لدينا حرية فالبد ان تكون هناك 
حرية كاملة ال تستغل في جتريح 
البعض ومهاجمتهم ألس����باب 
شخصية فهذا أمر مرفوض وعليه 
فإنه بشكل عام يجب ان ُتعطى 
حرية مطلقة للصحافة لكشف 
احلقائق وان يكون طرحها دائما 
بّناء بعي����دا عن إثارة النعرات 
وما ميكن ان يسيء الى الوطن 

واملواطنني.
وماذا عن سجن الصحافيني؟

اعتبر ذلك سجنا للقلم النزيه 
فمن وجهة نظري اعتبر سجن 
الصحافي هو مبنزلة الكارثة، 
فمثال نرى في الدول األجنبية أن 
الصحافي مهما قال فإن حريته 
موجودة وال يتعرض للسجن 
نتيجة م���ا يطرحه من قضايا 
وآراء، لذلك فإن سجن الصحافي 

مرفوض جملة وتفصيال.
اإليج��ارات  ظاه��رة  ه��ل 

موجودة في العدان؟
إطالق���ا ال وج���ود لظاهرة 
العدان،  االيجارات في منطقة 
فمنطقة العدان حتارب مثل هذه 
الظاهرة ولم تضبط مثل هذه 
املخالفات إطالقا وإن وجدت فإننا 
سنالحقهم ونقوم بتوجيه إنذار 
لهم للخروج من املنطقة سواء 

كانوا من األسر أو العزاب.

الديوانية كل سبت

يلتقي مختار منطقة العدان 
الدائ���رة بديوانه يوم  بأهالي 
الس���بت من كل أس���بوع بعد 
صالة العشاء حيث من خالل هذا 
اللقاء تتم مناقشة أحوال املنطقة 
واملشاكل التي تقف عائقا أمامهم 
للعمل على متابعتها وحلها مع 
اجلهات املس���ؤولة بالتنسيق 
مع احملافظ والنواب وأعضاء 

املجلس البلدي.

كيف تقيمون الوضع الصحي 
في الب��الد واس��تياء الناس من 

اخلدمات الصحية؟
ال ش���ك ان الوضع الصحي 
املزيد  الى  الكويت يحتاج  في 
التطوير والتقدم  والكثير من 
رغم وج���ود املباني واألجهزة 
احلديثة املتطورة لكن يجب ان 
يتم تفعيل الكوادر الطبية حيث 
ان الوضع الصحي في الكويت 
أصبح في تدهور مستمر لكننا 
نطالب املسؤولني عنه وخاصة 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
النهوض باملس���توى الصحي 
الدول  ال���ى األفضل ملج���اراة 
األخرى والتي كنا قد سبقناها 
من قبل لذل���ك يجب االلتفات 
الى الوضع الصحي حتى يقدم 
ان  الهدف املنشود منه، حيث 
كثرة الس���فر للعالج باخلارج 
أثرت سلبا على الوضع الصحي، 
ويجب ان يكون العالج باخلارج 
حلاالت فردية وقليلة جدا من 
تل���ك التي ال ميكن عالجها في 
الكويت، ونتمنى ان يتم إيقاف 
جميع الشكاوى املتعلقة بالعالج 
باخلارج بإعطاء احلق ألصحابه 

وعدم السماح بالتجاوزات.

صالحية المختار

ص���الحيات  ع����ن  م��اذا 
املختارين؟

ال يختل���ف اثن���ان على أن 
املختار هو ممثل أهالي املنطقة 
مع املس���ؤولني في املجمعات 
وال���وزارات احلكومية لتنفيذ 
االمكاني���ات واخلدم���ات التي 
املواط���ن، حيث ان  يحتاجها 
العالقة التي تربط املختار مع 
هؤالء املس���ؤولني هي عالقات 
فردية والتي في بعض األحيان 
ال تس���عفه لتوفي���ر اخلدمات 
ألهالي املنطق���ة وبالتالي فإن 
وجود صالحيات لدى املختار 
جتعله يستطيع القيام بدوره 
على أكمل وجه ودون تعقيدات 
وبالتالي فإن وجود الصالحيات 
أمر مهم والبد منه حيث ان دور 
املختار اآلن قّل وليس بالدور 
الذي كان يش���غله في السابق 
ولذلك نطالب املسؤولني بالنظر 
في عودة الصالحيات للمختار 
لكي يتمكن من متابعة قضايا 

وهموم املنطقة.
ماذا عن موضوع اخلصخصة 
وم��ا يثار بش��أنها ف��ي اآلونة 

األخيرة؟
أعتقد أن موضوع اخلصخصة 
الن���اس خوفا من  ل���دى  وّلد 
املجهول، خوفا من اس���تغالل 
األمر اس���تغالال غير صحيح 
حيث نلمس اخلوف من خالل 
ما يط���رح في الديوانيات وقد 
تكون اخلصخصة مفيدة ولكن 
يجب ان يبينوا للناس إيجابيات 
وس���لبيات هذا املوضوع لكن 
ان يكون الوض���ع معتما فهذا 
ليس حال وعليه أعتقد بأن نظام 
اخلصخصة يج���ب ان يؤجل 
لفترة طويلة حتى يتم دراسته 

التعاون  متعاونون معنا أشد 
ودائما السؤال عن أحوال أهالي 
املنطقة كما ان عالقاتنا باحملافظ 
هي عالقة مباش���رة، حيث ان 
احملافظ ه���و صاحب العالقة 
املباشرة معنا كمختارين وهو 

يتابع أمور املنطقة عن كثب.
وماذا ع��ن الوضع الرياضي 

في املنطقة؟
بالطبع الوضع الرياضي في 
الكويت تدهور في الفترة األخيرة 
بسبب الصراعات والتناحرات 
املوجودة على الس���احة ومع 
األسف هذه التناحرات صادرة 
من رياضيني مخضرمني، األمر 
الذي أثر س���لبا عل���ى نتائج 
الكويت في  الرياضة وتأخير 
احملافل الدولية وتأخير تصنيف 

منها حيث نطالب املس���ؤولني 
الناجتة عن  األنق���اض  بإزالة 
ان  اإلزال���ة حيث  ف���رق  عمل 
هذه األنقاض بدأت تسبب لنا 
مشاكل كثيرة وبالتالي نطالب 
املسؤولني بالدولة بإزالتها وعمل 
تبليط في هذه الساحات حتى 
تعط���ي منظرا جمالي���ا أكثر 
حي���ث ان تراكم هذه األنقاض 
يولد األوساخ واألمراض التي 
ق���د تكون ض���ارة على صحة 

اإلنسان.
ه��ل من تواصل م��ع أعضاء 

األمة في املنطقة؟
نعم هن���اك تواصل حيث 
متابعة كل م���ا يتعلق بأمور 
املنطقة واخلدمات التي حتتاج 
العراقيل  اليها املنطقة وكذلك 
إن وجدت حيث ان أعضاء األمة 

للمواضيع املثيرة التي تطرحها؟
نطلب من هذه القنوات ان 
تقدم مواضيع هادفة ومواضيع 
تفيد املجتمع الكويتي ال مواضيع 
هابطة هدفها فقط زرع الفتنة 
وتفريق الشعب، نريد قنوات 
توح���د املجتم���ع وتبتعد عن 
الصراعات والطائفية وتبتعد 
البذيئة وحتترم  الكلمات  عن 
جميع طوائف وفئات املجتمع 
الكويت���ي وتبعد عن النعرات 
الطائفية والتي قد تكون نتائجها 

عكسية علينا في الكويت.

إزالة األنقاض

م��اذا ع��ن انق��اض اإلزاالت 
التي تشاهد في بعض الشوارع 

والساحات؟
بصراحة هذه مشكلة نعاني 

املهمة والنشطة  الوزارات  من 
في الوقت نفسه.

ماذا عن تهديد النواب للوزراء 
باالستجواب الدائم؟

أعتق���د أن ه���ذه ضريب���ة 
الدميوقراطية والدستور كفل 
للنائب حق االستجواب ولكن 
يجب ان يكون ذلك وفق وضمن 
إطار الدستور الذي جبلنا عليه 
وأعتق���د أن املزايا التي يتمتع 
بها الن���واب ال توجد في دول 
الدميوقراطية  ان  أخرى كم���ا 
في الكويت ال مثيل لها إطالقا 
في دول أخرى كما يجب على 
املجلس واحلكومة التكاتف من 
أجل تقدمي مصلحة الكويت قبل 
كل ش���يء وان يتم دفع عجلة 

التنمية الى األمام.
ماذا عن اثارة بعض القنوات 

تعيشها الكويت حيث ان أغلب 
الدوارات  العالم طبق���ت  دول 
واجلسور وقضت على االشارات 

املرورية.

البنية التحتية

ماذا عن البنية التحتية ملنطقة 
العدان؟

التحتية  البني���ة  تعتب���ر 
للمنطق���ة ممتازة وجديدة في 
الوقت نفسه مثل شبكة صرف 
األمط���ار والش���وارع وكذلك 
الشبكة الهاتفية وبالتالي فإن 
التحتية في املنطقة ال  البنية 
حتتاج الى جتديد وهذا بفضل 
جهود وزارة األشغال واستمرار 
عمل الصيانة حيث ان الوزارة 
ال تألو جهدا في القيام بتنفيذ 
أي عمل يطلب منها حيث تعتبر 

دراسة دقيقة وبتمحص، لكن 
ان يتم تطبيقه حاال فأعتقد بأن 
في ذلك ظلما ملصلحة الشعب 
ألن أوالدنا قد يتعرضون للظلم 
وعدم العدالة مستقبال وهذا ما 

ال نرضاه وال نتمناه أبدا.

الدوارات واإلشارات

ه��ل تؤيد ان يتم اس��تخدام 
ال��دوارات ب��دال من االش��ارات 

الضوئية في الكويت؟
نعم أؤيد ذلك وبشدة حيث 
ان نظ���ام وتطبي���ق الدوارات 
هو نظام ناجح بكل املقاييس، 
وبالتالي فإن نظام االش���ارات 
الضوئية أثبت فش���له حيث 
ان نظام الدوارات يقضي على 
ظاهرة االزدحام���ات املرورية 
التي أصبح���ت ظاهرة كبيرة 

)كرم دياب(أحد مداخل منطقة العدان

مختار العدان 
محسن الوطيب

أوضح أن البنية التحتية للمنطقة ممتازة بفضل أعمال الصيانة المستمرة

مختار العدان محسن الوطيب ل� »األنباء«:
طرح قانون الخصخصة وّلد لدى الناس

خوفًا من المستقبل المجهول
فرج ناصر

قال مختار منطقة العدان محسن الوطيب بشأن موضوع اخلصخصة انه وّلد 
لدى الناس خوفا من املجهول وذلك نابع من اخلوف من استغاله استغاال غير 
صحيح حيث نلمس ذلك من خال زياراتنا للديوانيات مطالبا بتوضيح إيجابيات 
وسلبيات اخلصخصة بدال من أن يكون الوضع غامضا. وحتدث حول حرية الصحافة 
مؤك�دا انه يجب ان تكون موج�ودة من باب وجود الدميوقراطية ش�ريطة أال 
تستغل هذه احلرية بتجريح اآلخرين أو اإلس�اءة إليهم ألسباب شخصية، وان 
تك�ون ذات طرح إيجابي وبناء ملا فيه مصلح�ة الوطن واملواطنني، كما تطرق 
الوطيب الى الوضع الصحي ف�ي الباد مؤكدا انه بحاجة الى مزيد من االهتمام 
حيث ان معظم الناس غير راضني عن اخلدمات الصحية املقدمة لهم مطالبا 

بالنهوض باملستوى الصحي وزيادة الكوادر الطبية وتأهيلها بشكل أكبر وزيادة 
عدد املستشفيات واألسرة وجعل دوام املستوصفات على مدار الساعة لتخفيف 

الضغط عن املستشفيات، خصوصا مستشفى العدان. وعن اللجوء 
الى الدوارات بدال من اإلشارات الضوئية كحل للزحمة املرورية 
أيد الوطيب ذلك مؤكدا جناح الدوارات في احلد من االزدحام 
وحتقيق انسيابية أكبر في حركة املرور. وعبر عن استيائه بسجن 

الصحافي معتبرا س�جن الصحافي مبنزلة الكارثة حيث انه يرفض 
ذلك جملة وتفصيا ملا له من تأثير س�لبي على احلريات ومبا يسيء 

الى سمعة الكويت أيضا. 
»األنباء« حاورت مختار منطقة العدان فكانت هذه األجوبة:


