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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.

متى بدأت العمل في املختارية؟
بدأت العمل في مارس املاضي وال يفوتني 
ان اتقدم بالشكر للقيادة السياسية لثقتهم 

بي وتعييني مختارا ملنطقة القيروان.
كم عدد سكان منطقة القيروان؟

املنطقة تضم 1700 وحدة س����كنية وهي 
حديثة السكنى لذلك جتد ان اغلب سكانها 

من الشباب.
ما املشاكل التي تعاني منها املنطقة؟

تعاني املنطقة من بعض املشاكل أهمها 
قيام بعض الشباب باالستعراض والتشفيط 
وكذلك كثرة السرقات في املنطقة وخاصة 
س����رقة اغطية املناهيل الى جانب انتشار 

الكالب الضالة في املنطقة.
يالحظ ان املنطقة تتبع عدة محافظات؟

هذا صحيح املنطقة تتبع عدة محافظات 
فمث����ال في التربية والصحة تتبع العاصمة 
وفي الداخلي����ة واملواصالت تتبع محافظة 
اجلهراء، فمثال لو وقع حادث تأتي س����يارة 
اإلسعاف من مستش����فى الصباح ودورية 
األمن من اجلهراء فلذلك نطالب املسؤولني 
بان يحددوا تبعية املنطقة حملافظة معينة 
حتسبا للتخبط ناهيك عن ان املنطقة تتبع 

الدائرة الثانية االنتخابية.

صالحيات المختار

ه��ل أن��ت مع أم ض��د وج��ود صالحيات 
للمختار؟

بالطبع أن أؤيد اعطاء الصالحيات لتفعيل 

دور املختار مؤكدا أن لديه مقترحا لتفعيل دور 
املختار وذلك من خالل قرار بانشاء مجلس 
في كل منطقة يسمى مجلس املنطقة تكون 
مهمته معاونة املختار في اختصاصاته على 
أن يتضمن هذا القرار املجلس املراد انشاؤه 
وتبعيته وموارده املالية وان يضم املجلس 
اعضاء متطوعني من اهالي املنطقة وممثلني 
من جهات ووزارات معين����ة مثل الداخلية 
واالش����غال والتربية والش����ؤون والصحة 
والبلدية والشباب والرياضة وغيرها وكذلك 
تعيني 3 أعضاء متطوعني من اهالي املنطقة 

الداخلية ومحافظ  وتكون تبعيتهم لوزير 
املنطقة وان تكون مدة املجلس سنة واحدة 
ليتسنى اشراك عدد كبير من أهالي املنطقة 
ملعاونة املختار في إدارة شؤون منطقتهم من 
حيث تلقي الشكاوى واالقتراحات والتعرف 
على احتياجات املنطقة وتقدميها للوزارات 

واجلهات احلكومية املعنية بذلك.

تعاون األهالي

ماذا عن تعاون أهالي املنطقة؟
هذا ال يختلف عليه اثنان فهم متعاونون 

ج����دا ودائم����ا نلتقي معهم لس����ماع آرائهم 
ومشاكلهم وتقدمي احللول لهذه املشاكل إن 
وجدت، مشيرا الى اننا في منطقة القيروان 

نعتبر كبيت واحد  وذات ميزة خاصة.
هل تتابعون أحوال طلبة املدارس؟

نتابع احوالهم بالتأكيد من خالل الزيارات 
واجلوالت الت����ي تنظمها املدارس ولقاءاتنا 
مع مديري واس����اتذة هذه املدارس ودعمهم 
التي تواجههم ومتابعة  ومعرفة املش����اكل 
سير العمل التربوي في مدارس املنطقة وال 
ش����ك في أن النظار والناظرات متعاونون 

معنا للغاية.
هل من وزراء متعاونون معكم؟

بالطبع هن����اك الكثير ولكن يبقى وزير 
األش����غال د.فاضل صفر هو الوزير املميز 
الذي يتابع احوال املنطقة وس����بق ان قام 
بزي����ارة املنطقة ونعلق آم����اال كبيرة عليه 
الس����تكمال خدمات املنطقة وخاصة مدخل 
املنطقة من قبل تقاط����ع الصليبخات على 

الدائري الرابع.
باالضافة ال����ى مطالبة الوزراء اآلخرين 
باستكمال احلدائق العامة واستكمال الساحات 

الترابية.

اتصاالت مع المحافظ

هل من اتصاالت مباشرة مع احملافظ؟
نعم، حيث ان احملافظ متعاون معنا ودائما 
ما يحثنا على النهوض باملنطقة والتعاون 
مع أهالي املنطق����ة مؤكدا اننا عندما نتلقى 
اي مشكلة تتعلق باملنطقة نقوم بإرسالها 
بشكل فوري الى احملافظ التخاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقها.
ه��ل من جه��ات تقدم لك��م الدعم ملصلحة 

اإلدارات في املنطقة؟
نعم هناك الكثير من اجلهات التي ال تبخل 
علينا إطالقا في تقدمي اي دعم وخاصة لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
م��اذا عن مش��كلة مي��اه »الصليب��ي« في 

املنطقة؟
هذه من أهم املشاكل، حيث ان املنطقة ال 
يوجد فيها مياه »الصليبي« والتي تستخدم 
عادة في أعمال الزراعة واألش����ياء األخرى، 
ولذلك نطالب اجلهات املعنية بتوفير مثل 

هذه املياه.
وم��اذا ع��ن قل��ة املخ��ارج واملداخ��ل في 

املنطقة؟
نعم املنطقة تواجه مش����كلة كبيرة من 
حيث املداخل واملخارج، حيث طالبنا اكثر من 
مسؤول بذلك ووعدونا خيرا ونحن ننتظر 
الوع����ود ونحن بطبيعة احل����ال متفائلون 

بذلك.

نلتقي دائمًا مع أهالي المنطقة للتعرف على مشاكلهم ونحاول تقديم الحلول لها
لدين�ا 1700 وح�دة س�كنية فق�ط وأغل�ب الس�كان م�ن فئ�ة الش�باب

فرج ناصر

قال مختار منطقة القيروان صباح العنتري إن املنطقة تضم 1700 وحدة س�كنية يس�كن أغلبها الش�باب، وأضاف ان هناك مشاكل كثيرة في 

املنطقة مثل االستعراض الذي يقوم به الشباب وكثرة السرقات في املنطقة وخاصة سرقة اغطية املناهيل.

وطالب العنتري املسؤولني بإيجاد حل لتبعية املنطقة حيث انها تتبع عدة محافظات، مشيرا الى ان املسؤولني يعيشون حالة تخبط بخصوص 

ضم املنطقة حملافظة معينة، وحتدث املختار عن تعاون اهالي املنطقة والوزراء واحملافظني وعرض رأيه في زيادة صالحيات املختار.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

ممك�ن وق�ت  أق�رب  ف�ي  الترابي�ة  والس�احات  العام�ة  والحدائ�ق  المنطق�ة  خدم�ات  اس�تكمال  نأم�ل 

صباح العنتري: نطالب بتحديد تبعية القيروان لمحافظة معينة
المنطقة تعاني من قلة مياه »الصليبي« وتواجه مشكلة كبيرة في المداخل والمخارج

مختار القيروان أيّد زيادة صالحيات المختار واقترح إنشاء مجلس منطقة

املنطقة تعاني قلة املداخل واملخارج

د.فاضل صفر خالل احدى جوالته في املنطقة بحضور مختار املنطقة

املختار يأمل استكمال اخلدمات في املنطقة

مشكلة
أنابيب الغاز

طالب مختار منطقة 
القي���روان وزير الدولة 
للش���ؤون االقتصادية 
ووزير االسكان الشيخ 
أحمد الفهد بحل مشكلة 
أنابيب الغاز التي تعرقل 
تنفيذ 300 بيت في املنطقة 
اراضيها  لم يتم توزيع 
الستكمال املشروع بسبب 
هذه االنابيب، وهذا ليس 

بغريب عليه.

مختار منطقة القيروان
صباح العنتري

وسام حصل عليه املختارتعاون كبير بني املختارية واجلمعيات التعاونية

)سعود سالم(مختار منطقة القيروان متحدثا للزميل فرج ناصر


