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مختارون22 اكتوبر 2009
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.

مختار النهضة ينقل معاناة ومشكالت سكان المنطقة

حمود السليماني لـ »األنباء«: منطقة النهضة تتبع
إداريًا للعاصمة وخدماتيًا لعدد من المحافظات

سـكان النهضة ظلموا في االنتخابات وحرموا من المشـاركة باسـتبعادهم من القيـود االنتخابية

المختار حلقة الوصل بين المواطنين والمسؤولين ينقل مطالبهم ويسعى لحل مشكالتهم
خاطبنـا الجهـات المعنية مّرات عـدة لوضع لوحات إرشـادية للداللة علـى المناطق

فرج ناصر
دعا مختار منطقة النهضة حمود السـليماني الى وضع حاجز أو تشـجير يفصل بني املقبرة وبيوت املنطقة 
مشـيرا الى ان البعض منهم أصابهم حالة نفسية جراء ذلك. واضاف: خاطبنا اجلهات املسؤولة بوضع لوحات 
إرشادية متكن املواطن من االستدالل على املكان الذي يقصده. وقال يجب ان تستقل جمعية النهضة عن جمعية 

االندلس، مشيرا الى أن املنطقة يجب ان يكون لديها جمعية بذاتها لتخدم أهالي املنطقة.

وعن وضع املنطقة وعدم تبعيتها حملافظة محددة قال هذا صحيح فاملنطقة إداريا تتبع العاصمة 
ولكن من حيث الوزارات اخلدمية فهي تتبع أكثر من محافظة وعليه نطالب املسؤولني بتوحيد تبعية 

املنطقة. وقال ان سكان املنطقة ظلموا في املشاركة االنتخابية حيث مت استبعادها من القيود االنتخابية 
لذلك البد ان يأخذ املسـؤولون بوزارة الداخلية بعني االعتبار هذا املوضوع خاصة ان تسـجيل القيود 

االنتخابية على األبواب. »األنباء« التقت مختار منطقة النهضة حمود السليماني وكان هذا احلوار:

الـنـهضـة 
تفتقـر إلى سوق 
يلبـي  مركـزي 
احتياجات أبناء 
لمنطقة ا

أعمال صيانة في أحد الشوارع الرئيسية في النهضة

جانب من شوارع املنطقة وتبدو أعمال الرصف والترميم

بني املواطنني في املنطقة كما انه 
ينقل هم���وم املواطن الى جهات 

االختصاص.
ماذا عن عمل وزارة األش��غال 

في املنطقة؟
الوزارة تق���وم بواجبها على 
أكمل وجه ف���ي صيانة ورصف 
الطرق واألرصفة وتزيني الساحات 
الترابية بالبالط، مش���يرا الى ان 
الوزارة ال تأل���و جهدا في خدمة 
املنطقة علم���ا ان املنطقة حديثة 

االنشاء.
م��اذا ع��ن س��يارات البلدي��ة 

للتنظيف؟
بلدية الكويت تقوم مشكورة 
بعمل جبار ليس في منطقة النهضة 
فقط وامنا على مستوى الكويت 
ولذلك نطالب ادارة التنظيف بان 
تقوم بتنظيف املنطقة بالش���كل 

الصحيح.

مهمة جدا.
ماذا عن مقر حمالت احلج؟

مقر حم���الت احلج يس���بب 
مضايقة ألهال���ي املنطقة خاصة 
املنازل التي تفت���ح أبوابها على 
هذه احلمالت وعليه البد ان حتدد 
وزارة األوقاف مكانا لهذه احلمالت 
حتى تتوافر ألصحاب هذه البيوت 

الراحة.
املنطقة تفتقر الى مخفر.

من���ذ فت���رة ونحن نناش���د 
املس���ؤولني ب���وزارة الداخلي���ة 
انشاء مخفر للش���رطة من أجل 
حماية أمن املنطقة وكذلك متابعة 
أحوال املنطقة واحلد من السرقات 

والشباب املستهتر.
نالح��ظ كث��رة املختاري��ن في 

الفترة األخيرة؟
املختار دوره اجتماعي وخدمي 
ويساهم في حل املشاكل التي تقع 

هل من اجتماع دوري يجمعكم 
وأهالي املنطقة؟

أمام  نعم فأبوابن���ا مفتوحة 
املواطنني لتق���دمي أي اقتراحات 
لديه���م، ونحن بص���دد حتديد 
موعد للقاء بهم متى ما مت افتتاح 
املختارية رسميا، ألننا جئنا الى 

هنا من أجل الوطن واملواطن.
ماذا عن السرقات في املنطقة؟

الس���رقات في املنطقة كثيرة 
جدا، ولذلك قمنا بالتنس���يق مع 
املسؤولني بوزارة الداخلية للحد 

من هذه الظاهرة الغريبة.
وماذا ع��ن عدم وج��ود صالة 

لألفراح في املنطقة؟
هناك مطالبات كثيرة من قبل 
املواطنني لبن���اء صالة لالفراح، 
مش���يرا الى انن���ا بعثنا بخطاب 
لوزارة الشؤون لبناء صالة أفراح 
تخدم أهالي املنطقة وهي خدمة 

وجه من خ���الل توفير اخلدمات 
للمنطقة.

القيود االنتخابية

لوح��ظ اس��تبعاد املنطق��ة من 
قيود  لعدم تس��جيل  االنتخاب��ات 

املواطنني فيها؟
نعم، والبد من صدور مرسوم 
لتحدي���د وضم املنطقة من حيث 
تسجيل القيود االنتخابية خاصة 
ان التسجيل قادم في شهر فبراير 

املقبل.
ماذا عن املدارس في املنطقة؟

املدارس  افتتاح عدد م���ن  مت 
في املنطقة وذلك بحضور وزيرة 
التربية، كما ان هناك تنسيقا بني 
التربية واملختارية حول  وزارة 
املزيد  هذا اخلصوص الفتت���اح 
املراحل  امل���دارس وجمي���ع  من 

املختلفة.

نطالب املسؤولني بتبعية املنطقة 
حملافظة بعينها وذلك ألن الوضع 
احلال���ي أصبح مش���كلة كبيرة 
لساكني املنطقة من حيث مراجعة 

الوزارات.
ما دور املختار في املنطقة؟

املختار ل���ه دور حيوي وهو 
حلقة الوصل بني املواطن واملسؤول 
ويس���اهم في حل العراقيل التي 
تواجه املواطن في بعض اجلهات 
احلكومية ولكن املختار بشكل عام 
يحتاج الى صالحيات أوسع حتى 
يستطيع ان يؤدي عمله على أكمل 

للمنطقة؟
ليس هناك سوق مركزي حيث 
ان السوق  مش���ترك بني منطقة 
النهضة ومنطقة االندلس وعليه 
البد ان تس���تقل املنطق���ة بذاتها 
خلدمة أهالي املنطقة خاصة وانها 

ذات كثافة سكانية.
من املعروف ان املنطقة مشتتة 

التبعية؟
هذا صحي���ح فاملنطقة إداريا 
تتبع محافظة العاصمة لكنها من 
حيث ال���وزارات اخلدماتية فهي 
تتبع اكثر م���ن محافظة وعليه 

بوضع حاجز أو تشجير الساحة 
الواقع���ة بني املقب���رة والبيوت، 
مشيرا الى ان بعض ساكني هذه 

البيوت أصابتهم حالة نفسية.
ملاذا ال توجد لوحات إرش��ادية 

في املنطقة؟
الرس���مية  خاطبن���ا اجلهات 
واملس���ؤولة عن ذلك لوضع هذه 
اللوحات حتى متكن املواطن من 
االستدالل على املكان الذي يقصده، 
وقد وعدتنا ه���ذه اجلهات خيرا 

ونحن في االنتظار.
هل من س��وق مركزي مستقل 

هل حتتاج املنطقة الى خدمات؟
الى بنية حتتية  نعم حتتاج 
مكتملة وكذلك مرافق عامة بجميع 
أنواعها وكذلك وضع مطبات في 
الشوارع حلماية الطالب والطالبات 
من الشباب املستهتر وكذلك وجود 
دوريات حتفظ األمن في املنطقة 
وطريق للمش���اة وط���رق تربط 

املنطقة فيما بينما.
تفتح  املنطق��ة  بي��وت  بع��ض 
أبوابها على املقبرة ماذا حدث بهذا 

اخلصوص؟
بالفعل هذا صحيح حيث طالبنا 

نطالـب بوضـع حاجـز أو تشـجير السـاحة الواقعـة بيـن المقبـرة والبيـوت المقابلة لهـا نظـرًا لما تتركـه من أثـر في نفوس السـكان
»األشـغال« تقوم بواجبهـا على أكمل وجه فـي صيانة الطرق ورصفهـا وصيانة البنيـة التحتية وجهـود البلدية واضحة بمتابعـة اختصاصاتها

 )أسامة البطراوي(مختار النهضة حمود السليماني متحدثا الى الزميل فرج ناصر


