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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.ومناطق30
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.

صدمت من حجم الفاجعة ونشكر كل من ساهم في تخفيف آالم أسر الضحاياالعميد يوسف األنصاري وفرق اإلطفاء خالل معاينة موقع كارثة العيون

)سعود سالم(ملوح احلربي متحدثا للزميل فرج ناصر

مبنى مختارية العيون

مختار منطقة العيون أكد ضرورة منح المختارين صالحيات أوسع

ملوح الحربي لـ »األنباء«: تكريم منقذي ضحايا حريق العيون بعد عيد الفطر

نطالـب المواطنيـن والمقيميـن بمراقبـة أبنائهـم والحـرص علـى عـدم 
المشـاة بشـوارع  الخاصـة  والمقاعـد  والحرائـق  العامـة  المرافـق  إتـاف 

متابعة سكن العزاب والبقاالت غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجهراء والبلدية من صاحيات المختارين

سنقوم بتشكيل مجلس إحياء منطقة العيون وسـيكون لمنقذي ضحايا الحريق نصيب األسد لمواقفهم البطولية 
فرج ناصر

أكد مختار منطقة العيون فـي محافظة اجلهراء ملوح احلربي ان املعايير التي يتم من 
خالها اختيار املختار هو أن يكون كويتي اجلنسـية ويتم اختياره من قبل وزارة الداخلية 

واحملافظني بعد ذلك يتم أخذ موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأضاف أن احملافظ هو املسؤول املباشر عما يقوم به املختار، مشيرا إلى ان املختار 

يقوم بجهود مشكورة عبر اعطاء التوجيهات واالرشادات للمواطن.

وقال انه مع منح املختار صاحيات أوسع ملصلحة املواطن، مشيرا الى انه على املختار 
االلتزام بقوانني وقرارات يجب عليه تطبيقها وعدم جتاوزها.

وكشف احلربي عن قيام املختارية بتكرمي املساهمني في انقاذ ضحايا حريق العيون قبل 
وصول سيارات االطفاء واالسعاف بعد عيد الفطر والقيام بتشكيل مجلس إحياء للمنطقة 

يكون لهؤالء الشباب نصيب األسد فيه ملواقفهم البطولية في انقاذ امهاتنا واخواتنا.
»األنباء« التقت مختار منطقة العيون وفيما يلي التفاصيل:

م��ا املعايير التي يتم م��ن خاللها اختيار 
املختار؟

املعايير هي ان يكون مواطنا وان يتم 
اختياره من قبل وزارة الداخلية واحملافظني 
ومن ثم يتم رفع اسمه الى مجلس الوزراء 

للموافقة عليه.

امتيازات

هل للمختار أي امتيازات؟
ال توجد امتيازات عدا املكافأة الشهرية 
ووسيلة النقل باستثناء ذلك ليس هناك 
أي امتيازات أخرى ولكن وزارة الداخلية 
غير مقصرة وذلك بجهود وزير الداخلية 

ووكيل الوزارة واحملافظ.
من املسؤول املباشر عن أعمال املختار؟

طبعا املسؤول املباشر هو احملافظ الذي 
يقوم بجهود مشكورة من خالل توجيهاته 
واعطاء االرشادات اخلاصة التي تساهم في 
اعطاء املواطن حقه من خالل اجناز بعض 
املعامالت اخلاصة به وكذلك املتابعة شبه 
اليومية لعمل املختارين ناهيك عن التقائه 
باملختارين من خالل ديوانه األسبوعي أو 

تواجده في احملافظة.

اصالحيات

ه��ل تؤي��د إعط��اء صالحي��ات أكث��ر 
للمختار؟

هذا ال يختلف عليه اثنان حيث ان منح 
صالحيات أوسع تصب في مصلحة املواطن 
ونحن ملتزمون بقوانني وقرارات معينة 

القوانني  ال نس���تطيع جتاوزها ونطبق 
بحذافيرها.

ما األعمال املناطة بكم؟
ه���ي األعمال اإلدارية مثل الش���كاوى 
اخلاص���ة باملواطنني وكذل���ك ما يخص 
س���كن العزاب، أضف ال���ى ذلك البقاالت 
غير املرخصة وذلك مبساعدة مديرية أمن 

اجلهراء والبلدية.
يعتبر املخت��ار الرجل الثالث في املنطقة 

هل يعني ذلك ان مسؤوليته كبيرة جدا؟
ال شك في ان هذا الكالم صحيح وذلك 
الرتباطه املباش���ر م���ع املواطن وجهات 
ووزارات الدول���ة األخرى وليس املختار 
وحده عليه مس���ؤولية ب���ل الكثير من 
الدولة لديهم مسؤولية  املس���ؤولني في 

وعليهم واجبات.
هناك من يق��ول ان املختار ليس له دور 

في املنطقة؟
هذا الكالم غير صحيح ومردود على من 
يتداوله فهناك من يعمل من املختارين فمنهم 
من يقوم باالتص���ال باجلهات احلكومية 
لنقل هموم املواطنني الى احملافظ واجلهات 
احلكومية األخرى خاصة ان املختار هو 

حلقة االتصال بني الطرفني.
ه��ل تتواج��د كمخت��ار في املناس��بات 

الرسمية في احملافظة؟
نعم، حيث ان احلضور في املناسبات من 
صميم واجباتنا ملتابعتها وهناك تنسيق 
بني املختار ومحاف���ظ املنطقة من خالل 

اتصاالت او اجتماعات دورية وشهرية.

تكليفات

ماذا ع��ن تكليفك القي��ام بأعمال مختار 
آخر في حالة غيابه أو خروجه في إجازة؟

صحيح أقوم بذل���ك حال خروج أحد 
الزمالء املختارين ف���ي إجازة، وذلك من 
خالل التعاون من اجل عدم تأخير إجناز 
معامالت املواطنني خاصة انك في املنطقة 

نفسها والتعاون مطلوب أصال.
كم منطقة تتبع مختاريتكم؟

هناك منطقة واحدة وهي منطقة العيون 
وه���ي منطقة كبيرة ومكتظة بالس���كان 
وللعلم فإن محافظة اجلهراء تشتمل على 
عدة مناطق وكل منطقة يوجد لها مختار 
من اخواني املختارين وكل واحد منهم يقوم 

بأداء عمله للمنطقة املكلف بها.
ماذا ع��ن حريق العي��ون وكيف تلقيت 

خبر الفاجعة؟
صدمت من ويل الفاجعة ولم أكن أتصور 
أن احل���ادث كان بهذا احلجم، حيث كنت 
أتوقع ان يكون احلريق بسيطا لكن عندما 

شاهدت على الواقع حزنت كثيرا، خاصة 
انه راح ضحيته عدد كبي���ر من امهاتنا 
وبناتنا واطفالنا وبهذه املناس���بة نعزي 
انفسنا ونعزي اهالي الضحايا ونبتهل إلى 
اهلل ان يشفي املصابات في املستشفى وان 
يلهم اهاليهم الصبر والسلوان كما نعزي 
القيادة السياس���ية وعلى رأسها صاحب 
السمو األمير بضحايا احلريق ونثمن قيام 
سموه مبنح املكرمة االميرية لذوي وأهالي 
الضحايا وكذلك تبرع سموه ببناء صالة 
باجلهراء وهذا ليس بغريب على سموه 

وهذا من أصل أسرة آل الصباح.
وهنا نحيي من ساهم في تخفيف آالم 

أسر وذوي الضحايا.
أين احملافظ من احلريق؟

 بالنس���بة إلى احملافظ الشيخ مبارك 
احلم���ود الصباح فق���د كان وقت حدوث 
احلريق خارج البالد واتصل بي مدير مكتبه 
أحمد العم���ار وأبلغني بأن احملافظ قطع 
إجازته وسيعود إلى البالد وبعد عودته 
الى البالد قمنا أنا واحملافظ بتعزية أهالي 
ضحايا احلريق وكذلك زيارة املصابني في 

املستشفيات.
يقول��ون إنك��م بصدد تك��رمي عدد من 
الش��باب الذين قاموا بإنق��اذ بعض األهالي 

من احلريق؟
هذا صحيح، حيث ندرس اآلن تكرمي 
هؤالء من خالل االس���تدالل على اس���ماء 
املشاركني في عملية االنقاذ الذين انقذوا 

االهالي قبل وصول سيارات االطفاء ومن 
املتوقع ان يكون التكرمي بعد عيد الفطر 
واملختارية بصدد تشكيل مجلس إحياء 
للمنطقة وسيكون لهؤالء الشباب الذين 
شاركوا في عمليات االنقاذ نصيب األسد في 
هذا املجلس كجائزة للموقف البطولي الذي 
قاموا به من خالل انقاذ امهاتهم واخواتهم 

واخوانهم.
ماذا عن اجلهات احلكومية التي شاركت 

في احلريق؟
كل الش���كر للجهات التي شاركت في 
اخماد حريق اجلهراء حتى االطفاء ورجال 
الداخلية وكذلك قياديو الدولة الذين قاموا 
باملجيء الى موقع احلادث وال يفوتنا ان 
نطالب وزارة االشغال بعمل بعض املداخل 
واملخارج التي اعاقت وصول رجال االطفاء 

واعاقت عملهم.
هل من احراجات تواجهكم في عملكم؟

اطالقا حيث نقدم املس���اعدة للجميع 
وليس هن���اك تفضيل لفئة على األخرى 
فنحن نساعد املواطن في حالة تظلمه من 

أي موضوع كان.
ماذا تقول للمواطنني واملقيمني؟

اناش���د املواطن���ني واملقيمني احلرص 
على ابنائهم ومراقبتهم على عدم اتالف 
اموال الدولة مثل انارة الشوارع واملقاعد 
اخلاصة بشوارع املشاة واحملافظة على 
اخللق وممتلكات البل���د، حيث ان البلد 

منهم وإليهم.

»األشـغال«  نطالب 
بزيادة المداخل والمخارج 
العيون منطقـة  وإلى  من 

مختار منطقة العيون ملوح الحربي


