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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.14
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. مختارون 
أكد أن 140 أسرة فقط تقيم في المجمعات ومالك العقارات المستأجرة للعزاب يحتكمون للقضاء بعد فصل التيار

مختار شرق لـ »األنباء«: تزايد عدد العزاب في مجمعات الصوابر دفعنا لقطع الكهرباء
المختار يعـادل في وظيفته منصب مسـاعد رئيس دولـة ومن يهمشـون دوره ال علم لهم 

بقانـون تنظيم عمـل المختارين ومكاتب السـيارات تسـتغل األرصفة في عـرض المركبات
منصب المختار ليس »برسـتيج« و5 مسـاعدين له عدد غير كبير وموسـم الذروة فبراير 

ومارس ومنطقة شـرق تتسـم بانتشـار البنايات المرتفعة والتوسـع العمرانـي الكبير
ناطحات السحاب ال ترى النور بدون موافقة المختارين.. ووزير البلدية ومحافظ 

العاصمـة مهتمان بتطويـر المنطقة واآلسـيويون وراء انتشـار القمامة فيها

وماذا عن التواصل مع احملافظ؟
محافظ العاصمة الشيخ علي جابر االحمد 
الصباح مهتم للغاي���ة باحملافظة ويبدي 
اهتماما خاصا مبنطقة ش���رق ودائما ما 
يجلس معنا للوقوف على آرائنا بش���أن 
تطوير العاصمة بش���كل عام وشرق على 

وجه خاص.
اذن م��ن يهم��ش دور احملاف��ظ ال يدرك 

اختصاصاته؟
هذا بالتأكي���د فاحملافظ في دور احلاكم 
للمحافظة واملختار هو مس���اعده وبالتالي 

فهو مساعد حاكم احملافظة.
يق��ال ان املختاري��ن يتحصل��ون عل��ى 
امتيازات متع��ددة ولديهم اعداد من املوظفني 

الذين رمبا لم يشاهدوا مبنى املختارية؟
املختار ليس���ت لديه امتي���ازات مالية 
كبيرة كما يعتقد البعض ومؤخرا صرفت 
لنا سيارات وكان ذلك بتعليمات من سمو 
ولي العهد، حينما كان وزيرا للداخلية، حيث 

امر بسيارات للمختارين.
ماذا عن شرق قدميا وشرق حاليا؟

شرق قدميا كانت هي املنطقة الرئيسية 
وكان���ت اغلب العوائل تقي���م فيها ويحكم 
التطور العمراني بدأت عوائل في االنتقال منها 
ولكن التزال هناك دواوين تعود لرواد في 
تاريخ الكويت وابرز ما هو قائم حاليا قصر 
السيف العامر وديوان الشمالن والعسعوسي 
والروضان واملال وبيت املعتمد البريطاني 
ديسكن والقرية التراثية وغيرها من املرافق 

املهمة.
اذ حتدثن��ا ع��ن فت��رة الذروة ف��ي عمل 

املختارين واعداد السكرتارية؟
يحق للمختار اختي���ار 5 يعملون معه 
وه���ذا العدد غير كبير قياس���ا مبهامه، اما 
موسم الذروة فهو شهر فبراير ومارس والذي 
خالله نقوم بتقييد الناخبني والناخبات في 
الس���جالت االنتخابية وهناك تعاون بيننا 
وبني الهيئة العامة للمعلومات املدنية في 

هذه اجلزئية.

وشرق، ولألمانة اإلخوان 
لم يقصروا فهم يقومون 
بصرف مبالغ على اعمال 
الصيانة والتشجير وغير 
ذلك من األمور التي نقوم 

بها.
ه��ل هن��اك مش��كالت 

أخرى داخل شرق؟
منطقة شرق تعد من 
الكويت  املناطق في  أهم 
فيتواجد بها قصر دسمان 
وبها العديد من االسواق 
والبن���وك وغيره���ا من 
ناطحات السحاب وهناك 
مش���كلة تتعلق بوجود 
مخلفات بناء ولكن هذه 
املشكلة ستزول بانتهاء 
املعمار، ايضا شرق بها 
مناطق استراتيجية وهناك 
اهتمام مبنطقة شرق من 
قبل وزير البلدية د.فاضل 
صفر والذي يبدي في أكثر 
من اجتماع، اهتماما خاصا 
به���ذه املنطقة احليوية، 
ايضا ال ننس���ى دور هيئ���ة الزراعة في 
االعتناء بحديقة الشهداء وحديقة املقوع 
مقابل دسمان ولكن هناك اشكالية مما يتعلق 
بحديقة املقوع وهي ان هناك اعمدة انارة 
وهناك متديدات ولكن الكيبل املغذي لالنارة 
سرق واصبحت املشكلة قائمة وال نعرف 
اين احلل؟ بيد الكهرباء أم بيد الزراعة؟ كذلك 
هناك مهمالت تلقى في ساحات مبنطقة شرق 
وهذه املهمالت يلقي بها الوافدون الذين بدأت 
اعداد منهم تزحف الى منطقة شرق حيث 
ان منهم من استبدلوا سكنهم من خيطان 
واجلليب الى ش���رق ايضا، فهناك بعض 
مكاتب السيارات التي تزيد من استغاللها 
لالرصفة وتقوم بعرض اعداد من السيارات 

بخالف املسموح به.

ولكن هل وقفت املؤسس��ات عاجزة حيال 
التأجير؟

قمنا بتوجيه النصيحة ملالك الشقق ولكن 
هناك من رفض النصيحة وقال »مالي وأنا حر« 
وفي ظل الشكاوى املتزايدة قمنا مبخاطبة 
وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن 

الشقق املؤجرة للعزاب.
باعتقادي ان هذا احلل مناسب؟

نعم حل جيد ولكن في املقابل رفع مالك 
العقارات قضايا علين���ا واتهمونا باحلاق 

الضرر بهم.
املتعارف عليه ان اجلمعيات التعاونية تلعب 
دورا في جتميل املناطق فهل هذا ينطبق على 

اجلمعيات التابعة ملنطقة شرق؟
لدينا جمعيتان تعاونيتان في الصوابر 

لرفع مس���توى احلي االجتماعي والثقافي 
والعمراني.

اذا حتدثنا عن مش��كالت منطقة شرق من 
وجهة نظر مختار املنطقة فماذا تقول عنها؟

مشكلة منطقة شرق والتي بدأت في الظهور 
مؤخرا على السطح وهي مشكلة جوهرية 
تكمن في أن عددا كبيرا من قاطني مجمعات 
الصوابر والبالغ عددهم 544 بدأوا في تأجير 
منازلهم إلى العمالة الوافدة ومنهم عزاب، 
وبعد ان سدد نحو 400 مواطن املستحقات 
املالية التي عليه وأصبحت الشقة ملكا له 
قاموا بتأجير شققهم، وهذه الشقق بدأ العزاب 
في تخريبها بشكل واضح، ونحو 140 أسرة 
فقط تقيم في املجمعات وسط اعداد كبيرة 

من الوافدين العزاب.

اختيار املختار وهل يجوز 
ان يع��ني مخت��ار وهو من 

غير قاطني املنطقة؟
اذا نظرنا لقانون تعيني 
املختارين فان هناك مواد 
ح���ددت ذلك، مثل أال يقل 
في العمر عن 35 عاما ولم 
يس���بق ان سجلت بحقه 
قضايا مخلة بالشرف او 
باالمانة واملواد من 10 الى 13 
من قانون املختارين حددت 
شروطا عامة للمختارين 

وكذلك مهام عمله.
يك���ون مق���ر املختار 
في مركز الش���رطة للحي 
الذي يع���ني له، ويعاونه 
موظفو هذا املركز في القيام 
بأعماله، فان لم يوجد مركز 
للش���رطة تختار وزارة 
املناس���ب  املقر  الداخلية 

له.
ويجب على املختار ان 
يقيم ف���ي احلي املعني له 
وان يحافظ على دوامه واال 

يتغيب عنه اال بعد اخطار احملافظة اذا لم 
تزد مدة التغيب على يومني، فإن زادت ولم 
تتعد عش���رة ايام تعني احلصول على اذن 

سابق من احملافظ.
ام���ا اذا جاوزت العش���رة االيام فوجب 
احلص���ول عل���ى اذن بذل���ك م���ن وزي���ر 

الداخلية.
ويجوز لوزير الداخلية ان يحيل اعمال 
مختار احد االحياء الى مختار حي آخر في 
ذات احملافظة، بصفة مؤقتة وبناء على عرض 

احملافظ املختص.
ويرفع املختار تقريرا سنويا عن اعماله 
الى وزي���ر الداخلية الدراجه بجدول اعمال 
جلنة شؤون املختارين وللمختار ان يتقدم 
في هذا التقري���ر مبا يعّن له من اقتراحات 

م��اذا عن دور املختار ف��ي املرحلة احلالية 
وهل دور املختار اختلف عن فترات سابقة؟

القانون الصادر بشأن تنظيم عمل املختار 
صادر من ع���ام 1966 واليزال، ومت حتديد 
اختصاص���ات املختار ف���ي كل من معاونة 
ال���وزارات املختلفة ف���ي االتصال باألهالي 
وتسهيل ايصال خدماتها للجمهور، التعبير 
لدى الوزارات املختلفة عن احتياجات األهالي 
ورغباتهم في شتى النواحي، جمع البيانات 
الصحيحة اخلاصة بالسكان وإبالغها للجهات 
املختصة وتقدمي املساعدات الالزمة في عمل 
املواليد  التبليغ عن  االحصاءات املطلوبة، 
والوفي���ات، تنفي���ذ التعليم���ات اخلاصة 
بإقامة األجان���ب، اخطار اجلهات املختصة 
ع���ن اجلرائم التي تصل ال���ى علمه، اتخاذ 
االجراءات األولية ملعاونة الشرطة في ضبط 
اجلرائم، والقي���ام بالتحريات الالزمة لهذا 
الغرض، ابالغ اجلهات املختصة عن التركات 
التي يكون فيها قصر، املس���اعدة في إعالن 
األوراق القضائية وعرائض الدعاوى، معاونة 
األهالي في رسم وتنسيق مناهج اإلصالح 
االجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة 
احمللية، وترغيب املواطنني في القيام بأعمال 
اخلدمات العامة، تنفيذ ما تكلفه به أي جهة 
حكومية في ح���دود اختصاصها، وجميع 
األعمال األخرى التي تنص عليها القوانني 

واملراسيم واللوائح.
التابع���ة للمختار ملزمة  ايضا املخافر 
بتزوي���د املختارين بجمي���ع القضايا التي 
تسجل مثل جرائم السرقات وجرائم القتل 
والوفيات الناجتة، ليس هذا فحسب، بل ان 
املختار ملزم بأن يكون الى جوار املهندس في 
حال تشييد مبنى وملزم كذلك بتسلم املوقع 
بعد التشييد قطعا، ودون اي مخلفات بناء، 
ويوافق املختار على منح موافقة للكهرباء 
بتوصيل التيار الكهربائي كما ان جميع املالك 
ملزمني بتزويد املختار باسماء وجنسيات 

من يقطن عقاراتهم.
ولكن ما االش��تراطات الت��ي مبوجبها يتم 

أمير زكي
اعتبر مختار منطقة ش��رق ماهر عبداهلل معرفي األش��خاص الذين يهمشون دور 
املختار ويعتبرونه واجهة أو منصب »برستيج« ال يعلمون ما جاء في قانون املختارين، 
مش��يرا الى ان املختار هو الس��اعد األمين للمحافظ، واحملافظ في العديد من البلدان 
هو مبثابة رئيس الدولة في محافظته، وبالتالي فإن املختار مبثابة مساعد رئيس دولة.  
وأك��د معرفي في لقاء خاص ل� »األنباء« ان املختار يقع على عاتقه مهام عدة، فاملخافر 
التابع��ة له ملزمة بتزوي��ده بتفاصيل كل القضايا التي ترد اليها بدءا من املش��اجرات 
مرورا بالقضايا األسرية، الفتا الى ان املختار يحاول حل العديد من املشكالت األسرية 

قبل وصولها الى القضاء.
وأع��رب مختار منطقة ش��رق عن أمله في ان ميتن��ع املواطنون من مالكي 
عقارات مجمعات الصوابر عن تأجير ش��ققهم الى العزاب، مشيرا الى ان عددا 
كبيرا من قاطني مجمعات الصوابر وبعد متلكهم شققهم بعد دفع املستحقات 
املالية املترتبة عليهم بدأوا يؤجرون الش��قق للعزاب، والعزاب بدوا في جتزئة 

الشقق الى غرف يؤجرونها من الباطن.
وق��ال ان مثل هذه األعمال تس��بب مش��كالت 

للعوائ��ل الكويتي��ة الذين أضح��وا غرباء داخل 
مناط��ق اقامتهم، مش��يرا ال��ى ان املختارية، 

وبالتنس��يق م��ع وزارة الكهرباء قامت 
بقطع التيار الكهربائي عن الش��قق 

املؤج��رة للع��زاب، اال ان مالك 
الشقق املس��تأجرة رفعوا علينا 
قضاي��ا، محذرا م��ن ان يكون 

مجم��ع الصواب��ر مث��ل خيطان 
م��ا  اذا  واجللي��ب  اجلدي��دة 
استمرت األوضاع على حالها. 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

املخلفات مشكلة أساسية بسبب العزاب مجمعات هجرها مستأجروها وبانتظار حتويلها إلى ناطحات سحاب
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