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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.ومناطق22
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.

مدينة سعد العبداهلل تعاني من مشاكل كثيرة

هناك تذمر من تسمية بعض 
امل��دارس ف��ي املنطقة بأس��ماء 

غريبة؟
بالضبط أتفق معك في هذا 
املوضوع، حيث هناك اسماء ال 
أرى من اين أتوا بها، ويجب ان 
تسمى املدارس بأسماء رجاالت 
لهم تاريخ، حيث قدموا الغالي 
والنفي���س من اج���ل الكويت 
وكذلك هناك رجاالت اجلهراء 

واملؤرخون.
ه��ل املنطق��ة بحاج��ة ال��ى 

مستشفى؟
نعم ولكن ليس���ت املدينة 
وحدها ولك���ن يجب ان يكون 
للمحافظة بشكل عام واملستشفى 
املوج���ود اآلن ال يكفي خاصة 
ان املنطقة ذات كثافة سكانية 
النظر  عالية وعلى املسؤولني 

في ذلك.
ماذا عن املعسكرات العسكرية 

احمليطة مبنطقة سعد العبداهلل؟
هذه مشكلة بحد ذاتها، فيجب 
ازالة هذه املعسكرات أو حتويلها 
الى كليات ومعاهد خلدمة أبنائنا 

وبناتنا.
ه��ل يتابع احملاف��ظ أعمالكم 

كمختارين؟
هذا ش���يء ال يختلف عليه 
اثنان فهو الداعم والذراع اليمنى 
لنا ف���ي جميع ما نحتاج اليه، 
ودائما يسأل عن هموم املواطن 
في املنطقة ومتابع لكل صغيرة 
وكبيرة ومواقفه ملموسة على 

مستوى احملافظة.
ماذا عن وزارة الداخلية؟

الداخلية لم  طبع���ا وزارة 
تقصر معنا وذلك بتوجيهات 
من وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد ال���ذي ال يألو جهدا في 
متابعة سير اعمال املختارين.

هل تؤي��دون منح صالحيات 
أكبر للمختار؟

بالطبع املختار له دور فاعل 
وهو همزة وصل بني املواطن 
الدولة وال يخفى  ومؤسسات 
الس���مو  على احد ان صاحب 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د يوليان اهتماما كبيرا 
ل���دور املختاري���ن وكذلك اود 
ان اش���ير الى ان دور املختار 
لم يفّعل على مستوى الدولة 
لكي يقوم بواجباته امللقاة عليه 
الذين ميثلهم  جتاه املواطنني 
كمختار في املنطقة حسبما جاء 

في القانون.
واذا نظرت الى ال�����قانون 
رقم 40 لسنة 1966 وه����و قانون 
املختار فستجد ان للمختار دورا 
فاعال متى ما فّعلت هذه القوانني 
التي مر عليها اكثر من 40 عاما، 

ولم تعدل هذه القوانني.
واذا نظرن���ا جلميع الدول 
الشقيقة سواء الدول العربية 
أو االجنبية فسنجد ان املختار 
له دور فاعل ايضا على مستوى 
جميع مؤسسات الدولة ضمن 
نطاق مختاريته ومن هذا قدمنا 
قانونا جديدا الى جلنة شؤون 
املختارين لتعديل بعض مواد 
قانون املختارين، كما قدمنا على 
القانون االخير الرأي واملقترحات 
القانونية التي أبدينا فيها رأينا 
بالقانون اجلديد والذي وضعته 

وزارة الداخلية اخيرا.

تفعيل قانون المختارين

ه��ل م��ن تص��ورات لديكم 
املختاري��ن  قان��ون  لتفعي��ل 

واعطائهم صالحيات أوسع؟
نعم هناك تصورات تتماشى 

والس���ائبة وكثرة الس���رقات 
ونقص في اخلدمات من حيث 
ع���دم وجود مخ���ارج خاصة 
في القطعتني 1 و3 وكذلك من 
ناحية الطريق الدائري السادس 
الى وجود  والرابع، باالضافة 
املدارس داخل القطع ما يحدث 
ربكة وزحمة، وكذلك ما تكشفه 
البيوت ملا يحدث في املدارس، 
وذل���ك من خ���الل عل���و هذه 

البيوت.
ه��ل م��ن جه��ات حكومي��ة 

متعاونة معكم؟
نعم هن���اك وزارات كثيرة 
وأخص وزارة االشغال ممثلة في 
إدارة محافظة اجلهراء ومديرها 
النشط م.رجاء الصليلي وكذلك 
املنطقة التعليمية واملواصالت 
من خالل توفير خطوط الهواتف 

للمنطقة.

من مآثر للكويت.

عدد الوحدات

كم عدد الوحدات السكنية في 
املنطقة؟

الوح���دات في  يبلغ ع���دد 
املنطقة نحو 5900 وحدة سكنية 
من بيوت وقس���ائم وتتكون 
من 6 من���اذج وتضم 11 قطعة 
وكذلك يوجد بها 24 مدرس���ة 
و16 مسجدا ومركزان للضاحية 
ومحالت جتارية ومخفر ومركز 

صحي.

المشاكل

ما أبرز املشاكل في املنطقة؟
هناك العديد من املش���اكل، 
حيث لدينا السكراب بالقرب من 
املنطقة وما يسببه من مشاكل 
كبيرة، وكذلك العمالة الوافدة 

م���ع املتغي���رات االجتماعية 
والسكانية والعمرانية في البالد 
فاملختار يساهم بصورة مباشرة 
وغير مباشرة في تطوير املنطقة 
التابع���ة ل���ه لتك���ون منطقة 
منوذجية، اضافة الى احلد من 
املشاكل ووضع احللول املناسبة 

ملعاجلتها.

تسمية مدينة سعد العبداهلل

م��اذا ع��ن تس��مية مدين��ة 
س��عد العبداهلل ب��دال من جنوب 

اجلهراء؟
تسمية املنطقة بهذا االسم 
جاء بقرار من مجلس الوزراء في 
سنة 2004 لتكون مدينة متكاملة 
اخلدمات واملرافق وتتميز بطابع 
معماري حدي���ث يجعل منها 
واحدة من املدن احلضارية في 
الكويت وملا لألمير الوالد الراحل 

مختار منطقة سعد العبداهلل أشاد بجهود »األشغال« وخصوصًا مدير إدارة محافظة الجهراء

مفرج الخليفة لـ »األنباء«: دور المختار لم يفّعل والقانون بحاجة إلى تعديل
نطالب بإعادة تسمية بعض المدارس بأسماء رجاالت قدموا الغالي والنفيس

قرب السكراب من المنطقة والعمالة الوافدة والسائبة وكثرة السرقات ونقص الخدمات وعدم 
توافر المخارج من الدائري السادس والرابع وتواجد المدارس داخل القطع أبرز ما يعانيه المواطنون
5900 وحدة سـكنية وقسـيمة تتكون من 6 نمـاذج و11 قطعة في مدينة سـعد العبداهلل

مستشـفى الجهراء ال يكفي الكثافة السكانية وندعو إلنشاء مستشفى جديد يخدم المنطقة
إزالة معسـكرات الجيش المحيطـة بالمنطقة أو تحويلهـا إلى كليات ومعاهـد ضرورة ملحّة

شكر وتقدير
شكر مختار مدينة سعد العبداهلل 
مفرج اخلليفة وزير األشغال السابق 
بدر احلميدي الذي س���عى وساهم 
بدور رئيسي وفعال في تسمية 
مدينة سعد العبداهلل بدال 
من جنوب اجلهراء وهذا 
موقف لن ينس���ى له 
اطالق���ا وأبوناصر 
ليس بغريب على 

هذه الفزعات.

 فرج ناصر

قال مختار منطقة سعد العبداهلل مفرج اخلليفة ان دور املختار لم يفّعل على مستوى الدولة لكي 

يقوم بواجباته امللقاة عليه جتاه املواطنني الذين ميثلهم في املنطقة حسبما جاء في القانون.

واضاف ان تسـمية منطقة سـعد العبداهلل جاءت بقرار من مجلس الوزراء ملا لسمو األمير 

الوالد الشيخ سعد العبداهلل من مآثر عظيمة قدمها للكويت.

وأوضح ان املنطقة تعاني من مشاكل كثيرة مثل وجود السكراب بالقرب منها والعمالة الوافدة 

السائبة وكثرة السرقات وعدم وجود مخارج للمنطقة من ناحية طريق الدائري السادس والرابع. 

وأشـار اخلليفة الى ان هناك حديثا حول تسـمية مدارس املنطقة بأسماء غريبة ال متت الى 

تاريخنا بصلة، مطالبا بأن يتم استبدالها بأسماء رجاالت قدموا للكويت الغالي والنفيس 

أو املؤرخني من رجاالت الكويت.

وطالب بإزالة املعسـكرات احمليطة باملنطقة أو ان يتم حتويلها الى 

كليات ومعاهد دراسية ألبناء احملافظة.

»األنباء« التقت مختار منطقة سـعد العبداهلل مفـرج اخلليفة، وفيما يلي 

التفاصيل:

مقترح هيكل تنظيمي لعمل ودور المختار

الهيكل التنظيمي المقترح لوظيفة المختار

وزير الداخلية

المحافظ

لدى سؤالنا مختار منطقة سعد العبداهلل مفرج اخلليفة عن وجود مقترح لهيكل تنظيمي 
قال: قمنا بوضع اقتراح لعمل هيكل تنظيمي لعمل ودور املختار يتناسب وطبيعة عمله 

حيث مت تقسيم االقتراح الى ثالثة أقسام بحسب 

تصورات لوظيفة المختار
– عمل توصيف وظيفي لوظيفة »املختار« من حيث وضع كادر إداري يراعي اخلبرة 

واملؤهل على ان تعادل الوظيفة درجة »وكيل وزارة«.
ان يتم اإليعاز جلميع اجلهات املعنية من وزارات وش���ركات ومؤسسات حكومية 
بش���أن التنسيق مع املختار عند البدء في توفير جميع االحتياجات للمنطقة التابعة 

له ملعرفة الرأي بهذا اخلصوص.
- منح املختار صالحيات تنظيمية واسعة ومنها على سبيل املثال:

- تزويده بنسخة من اإلعالنات التي ترد الى مراكز الشرطة.
- صالحية التدخل في حل املنازعات واملشاكل األسرية بعيدا عن املخافر وتسجيل 
تلك الوقائع قضايا وله احلق في االس���تعانة ببعض رجال ووجهاء املنطقة ملعاجلة 
تلك املشاكل وعرض تقرير مفصل بش���أنها لوزير الداخلية واحملافظ العتماد الرأي 

النهائي بخصوص التصورات املعروضة.
- ترش���يح املختار للمشاركة في اللجان الوزارية وجلان املرافق العامة باالضافة 
الى النظر في مدى امكانية تعاون املختار مع جلان مجلس األمة لتزويدها بأي بيانات 
أو معلومات تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في وضع التصور الالزم من قبل 

السلطة التشريعة.
ه���ذا من ناحية وم���ن ناحية أخرى ن���ود ان نع���رض االقت���راح املتعلق بوضع 
الهيكل التنظيمي لوظيفة املختار حتى يقوم مبمارس���ة عمل���ه وفقا ألسس وقواعد 

تنظيمية.

قسم المتابعة 
اإلسكانية

قسم الخدمات 
والمرافق

قسم البحث
 القانوني

1 – حصر للمقيمني في 

املنطقة ومتابعة أي 

تغيرات.

2 – متابعة اجلداول 

االنتخابية.

3 – عمل دراسة عن 

اجلنسيات املقيمة في 

املنطقة وعرض أي 

تصور بهذا اخلصوص

1 – متابعة احتياجات 

املنطقة وتوفيرها مع 

اجلهات املعنية.

2 – دراسة أي متغيرات 

تساهم في تطوير 

املنطقة.

3 – عمل املخططات 

الفنية الالزمة واملطلوبة 

للمرافق واخلدمات

1 – متابعة القرارات 

والقوانني.

2 – عمل احصائية 

عن اجلرائم التي تقع 

باملنطقة والوقوف على 

أسبابها وكيفية معاجلتها 

على ان يتم متابعتها 

حتى صدور حكم نهائي 

بشأنها.

)أسامة البطراوي(مختار »سعد العبداهلل« مفرج اخلليفة في حديثه للزميل فرج ناصر

مختار منطقة سعد العبداهلل 
مفرج الخليفة


