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19 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.

شاطئ املسيلة أحد شوارع املسيلة

مختار املسيلة وأبو احلصانية يعقوب السويطي متحدثا إلى الزميل فرج ناصر

قرار تطبيق العملة الخليجية الموحدة بحاجة لدراس�ة ش�املة ووافية لمختلف جوانبه الس�لبية واإليجابية مع االس�تفادة من تجارب اآلخرين

نتمنى أن تعود رياضتنا إلى تألقها وتحقق أنديتنا اإلنجازات المش�رفة واالهتمام بالمنشآت الرياضية لتكون المكان األنسب لشغل أوقات الشباب
ماذا عن دور احملافظ ومتابعته 

لشؤون املنطقة؟
بكل أمان���ة احملافظ ال يألو 
جهدا في خدمة املنطقة وأهاليها، 
كما ان ابوابه مفتوحة لكل من 
يري���د اللقاء ب���ه، ايضاوزارة 
الداخلية ه���ي األخرى ممثلة 
بوزير الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد تقوم بجهد وعمل جبارين 
في متابعة عمل املختار وتقدمي 
أي مساعدة في مجال تسهيل 

األمور ومتابعتها.
ماذا عن اجلرمية وكيف ترى 

امكانية احلد منها؟
أعتق���د أن ذل���ك يرجع إلى 
تربي���ة العائل���ة، ف���إذا كانت 
العائلة متماسكة وذات تربية 
صاحلة فإن هذه الس���لوكيات 
تبعد اجلرمية وإذا كانت االسر 
مفككة »فأبشر بكثرة اجلرائم« 
والتربية األسرية هي األساس 
في أمن املجتم���ع كما ان دور 
رجال الداخلية مشهود في حفظ 
األمن من خالل الدوريات وتلقي 
البالغات والش���كاوى والسهر 
على حماية الناس وممتلكاتهم 

وحقوقهم.
ماذا عن اعمال فريق االزالة؟

بالطبع جهود فريق اإلزالة 
كبيرة وجبارة من خالل عملهم 
وحرصهم على إزالة جميع انواع 
املخالفات في املنطقة وعملهم 
يستحقون عليه الشكر برئاسة 
الفريق  رئيس فريق اإلزال���ة 
محمد البدر والذي يتابع اعمال 
الفريق بشكل مباشر وفي جميع 

املناطق.

األزمة االقتصادية

ماذا ع��ن الوضع االقتصادي 
وم��ا يعانيه م��ن تأث��ر باألزمة 

االقتصادية العاملية؟
اعتقد أن الوضع االقتصادي 
مير بحالة عارضة وأتوقع أن 
تختفي ه���ذه احلالة، حيث ان 
العالم بأجمع���ه أصيب بحالة 
الركود االقتصادي وحتما  من 
سيتم تداركها مستقبال، حيث 
ان الوضع االقتصادي مثل البحر 
مرة مد ومرة جزر وس���يعود 
االستقرار االقتصادي الى سابق 
عه���ده. واعتق���د ان االقتصاد 
الكويت���ي وان كان قد تأثر إال 
أن ذلك كان بشكل جزئي وهو 
في حالة تعاف اآلن وثقتنا كبيرة 
بأن يتجاوز تل���ك األزمة بأقل 

اخلسائر.
هل صحيح ان املنطقة سوف 

تشهد تغييرا في االسم؟
طالبنا اجلهات املختصة ومن 
خالل تواقيع اهالي املنطقة بأن 
يكون مسمى املنطقة نفس االسم 
احلال���ي وعدم تغيي���ره كما ان 
املنطقة تعتبر منطقة سياحية 
وفي املستقبل قد يتم فيها وضع 
فنادق ومطاعم ومقاه لذلك نرفض 
بشدة تغيير مسماها احلالي من 
منطقة املسيلة وأبو احلصاينة 

الى اي مسمى آخر.
كما ان املنطقة متتد من فندق 
املسيلة الى فندق السفير على 

الشريط الساحلي.

هل ترى أن املختارين بحاجة 
إل��ى صالحيات ليتابع��وا تنفيذ 
اخلدم��ات ف��ي املناط��ق التابعة 

لهم؟
بكل تأكيد كل مختار يسعى 
إلى األفضل سواء في الصالحيات 
أو غيره���ا من األعمال األخرى 
التي جتعل املختار يقدم الكثير 
والكثير ألهل منطقته من خالل 
متابعة متطلباتها من خدمات 
واحتياج���ات ومتابعة تنفيذ 

املشروعات اخلدمية.
وحس���ب علمي فإن وزير 
الداخلي���ة يطال���ب مبنح هذه 
الصالحيات وه���ي معروضة 
أمام مجلس األمة، حيث أن أي 
مسؤول ال يس���تطيع التحرك 
دون وج���ود صالحيات لديه 
يستخدمها إلجناز األعمال ووفقا 

للقانون.
ما اخلدمات التي حتتاج إليها 

املنطقة؟
حتتاج إلى الكثير من اخلدمات 
مثل البنية التحتية اضافة الى 
ترسية مناقصة صيانة الشوارع 
والكهرباء والشبكة الهاتفية على 
اح���د املقاولني والتي تقع على 
الشريط الس���احلي. كما انني 
كمختار أعاني من عدم وجود 
مبنى خاص للمختارية منذ اكثر 
من سنة، وحتتاج املنطقة الى 
مخفر للش���رطة ملتابعة األمن 

في املنطقة.
ه��ل تعان��ون م��ن مش��اكل 

معينة؟
نعان���ي بع���ض الوقت من 
روائح املج���اري الصادرة من 
أماكن بعيدة على ساحل البحر 
لكن بش���كل عام البحر يعتبر 
متنفس���ا لنا خاص���ة في هذه 
املنطقة، كم���ا ان البلدية تقوم 
مشكورة بتزيني البالجات العامة 

وتنظيفها

صراع ومهاترات

ماذا عن الصراعات بني بعض 
النواب في مجلس األمة؟

ال أؤيد اطالقا هذه الصراعات 
واملهاترات التي حتدث بني بعض 
االعضاء واس���تغرب من هذه 
االمور الت���ي حتدث حتت قبة 
عبداهلل الس���الم إضافة الى ان 
اس���تخدام بعض املصطلحات 
والعبارات غير الئق مبن ميثلون 

الشعب.
وأفضل العمل الهادئ واملتقن 
والصحيح ويجب على اعضاء 
مجلس األمة العمل ألجل الكويت 
ومصلح���ة املواطن والس���عي 
إلجناز املش���روعات التي تفيد 
الناس وان يعملوا على حتقيق 
برامجهم االنتخابية وان يطبقوا 
الشعارات التي كانوا يطرحونها 
على ارض الواق���ع وان يكون 
هدفه���م األول تطوي���ر عم���ل 
التشريعات  املؤسسات واقرار 

املناسبة.

الصحة والعالج بالخارج

م��اذا ع��ن الوض��ع الصحي 
ومس��توى اخلدمات التي تقدمها 

املستشفيات واملراكز الصحية؟

لترابها وبالتالي فهم وابناؤهم 
يستحقون اجلنسية قبل غيرهم 

وهم معروفون.
هل م��ن تعاون م��ع اجلهات 

اخلدمية والوزارات؟
نعم هن���اك تع���اون كبير 
خاصة م���ع اجلهات احلكومية 
التي تسعى الى تقدمي خدمات 
أفضل للمنطقة وأهالي املنطقة، 
حيث خاطبنا أكثر من جهة حول 
ذلك كما ان وزارة االشغال في 
الوزارات النش���طة التي تقوم 
بجهد كبير تشكر عليه، كما اننا 
نسعى للتعاون مع الكثير في 
اجلهات االخرى من اجل اهالي 

املنطقة وخدمتهم.
ماذا عن طبيعة املنطقة؟

أغلب س���كان املنطقة هم من 
الكويت حيث  التجار ورجاالت 
تضم املنطقة قصورا وبيوتا كما 
ان هناك طلبا كبيرا من البعض 
الستمالك قس���ائم في املنطقة، 
واملنطقة متت���از بأنها من أكثر 
مناط���ق الكويت هدوءا وتتميز 

مبوقعها اجلميل.

مثل ايطاليا وبريطانيا واميركا 
لكن لألسف لم نطبق ما تعلمناه 
وما حصلنا عليه من علوم في 
اخلارج في الكويت ألسباب عدة ال 
مجال لذكرها واطالب املسؤولني 
في وزارة الدفاع بإرسال دفعات 
من العسكريني للخارج لالستفادة 
من خبرة هذه الدول وتطبيقها 

فعليا في الكويت.
ماذا عن تكويت اجليش؟

هذا ليس ش���رطا حيث ان 
بريطاني���ا قاتلت اثناء احلرب 
العاملية ليس بالبريطانيني فقط، 
حيث ان االصل في العسكرية 
هو زرع محبة الوطن في قلوبهم 
وغرس األهداف من أعلى رتبة 

إلى أصغر رتبة.
وماذا عن جتنيس العسكريني 

»البدون«؟
كل واح���د خ���دم باجليش 
الكويتي منذ زمن طويل يستحق 
اجلنسية وكل من ضحى من أجل 
الكويت يس���تحق ذلك وهناك 
الكثير من البدون ضحوا من أجل 
ارواحهم فداء  الكويت وقدموا 

تعثر بعض التجارب والوضع 
الذي يعاني منه اليورو والبد 
في حال التطبيق من االستفادة 
من جتارب اآلخرين والنظر الى 
السلبيات قبل االيجابيات لتأثير 
مثل ذلك القرار على االقتصاد 

في تلك الدول.
تعلمت  ماذا  كونك عس��كريا 

من العسكرية؟
تعلمت الكثير كاالعتماد على 
النف���س والش���جاعة والضبط 
والربط واتخاذ القرار وتعلمت 
الكثير من امور العسكرية في دول 

بعادات وتقاليد مشتركة لذلك 
فإن السفر بالبطاقة امر مطلوب 
والبد منه تسهيال على ابناء هذه 

الدول في تنقلهم.
توحيد العملة؟

أعتقد بأن توحيد العملة بني 
دول مجلس التعاون بحاجة الى 
وق���ت كاف لتطبيقه فمثل هذا 
القرار بحاجة الى دراسة شاملة 
وفي حالة تطبيقه البد ان تقر 
على خطوات، كما اظن ان الوقت 
احلالي ال يتناس���ب اطالقا مع 
تطبيق هذا االقرار، خصوصا مع 

الرياضة واملسؤولني عن  اهل 
ابتعدوا عنها خاصة  الرياضة 
كبار السن، األمر الذي ادى الى 
صراعات ومشاحنات وتالسن 
لذلك يجب على املسؤولني عن 
الرياضة ان يوحدوا قراراتهم من 
اجل املصلحة العامة للرياضة 
وان تكون املرحلة القادمة بداية 
عودة الرياض���ة الكويتية الى 
ما تطمح ال���ى ان تكون عليه 
وان حتق���ق انديتنا البطوالت 
الدولية، وان  في مش���اركاتها 
تكون االندية متنفسا لشبابنا 
وابنائنا ميارسون فيها هواياتهم 
ويش���غلون اوقات فراغهم مبا 

هو مفيد.
ه��ل تؤيد الس��فر إل��ى دول 

اخلليج بالبطاقة املدنية؟
نعم، وهذا اجناز يس���جل 
للمس���ؤولني في دول اخلليج 
العربي، وما املانع من الس���فر 
بالبطاقة املوحدة والتجول في 
دول اخلليج خاصة انها تعتبر 
دولة واحدة ذات ارتباط قوي 
خاصة ان ه���ذه الدول ترتبط 

يعتبر الوضع الصحي من 
أفضل ما يكون حيث ال يوجد 
بلد مثل الكويت يتمتع بالرعاية 
املمت���ازة وأطالب  الصحي���ة 
احلكوم���ة بان تلغ���ي العالج 
باخل���ارج وان تعمل على فتح 
مستشفيات متخصصة ومجهزة 
آلية  الوس���ائل ووفق  بأحدث 
جديدة لتقدمي خدمة متكاملة من 
اجل توفير املال على احلكومة، 
واستقدام بعض الكفاءات العاملية 
لالستفادة منها خاصة في ظل 
وج���ود الك���وادر الوطنية من 
اصحاب اخلبرات الكبيرة، إضافة 
الى توافر االجهزة املتطورة في 
الكويت والتي هي بحاجة الى 
تأهيل وتدريب مستمر ملواكبة 
التطورات العاملية في اخلدمات 

الصحية.

الرياضة والفراغ

وكيف ترى الوضع الرياضي 
في الكويت؟

ه���و اآلخ���ر يعان���ي م���ن 
صراعات كثيرة ولألس���ف ان 

)سعود سالم � متين غوزال(قرية املسيلة املائية

مختار المسيلة وأبو الحصانية
 يعقوب يوسف السويطي

خدمة الوطن والمواطنين
اللواء الركن متقاعد يعقوب يوس���ف الس���ويطي 
تشرف بخدمة بلده الكويت في املجال العسكري حيث 
خدم في العمل العسكري مدة 36 سنة وتشرف اآلن 
بخدمة بلده في عمل املختارية وذلك يعود حلبه األول 
واألخير الكويت واهتمامه بخدمة ابناء وطنه في اي 

مجال وفي اي موقع كان.

أوضح أن وزير الداخلية يؤيد منح المختارين صالحيات واسعة وهي معروضة أمام مجلس األمة

مختار المسيلة وأبو الحصانية يعقوب السويطي ل� »األنباء«: 
ضرورة توجيه أموال العالج بالخارج لالهتمام

 بالقطاع الصحي وإنشاء المستشفيات
فرج ناصر

طالب مختار منطقة املسيلة وأبواحلصانية اللواء الركن متقاعد يعقوب يوسف 
السويطي احلكومة بإلغاء العالج باخلارج واالهتمام بالوضع الصحي داخليا من خالل 
توجيه االموال لفتح املستشفيات واملراكز الصحية املتخصصة واستدعاء اخلبرات 
الصحية من اخلارج وارسال البعثات الطبية للحصول على آخر ما توصل إليه الطب من 
تطورات. وحول توحيد العملة اخلليجية قال ان الوقت احلالي غير مناسب لتوحيد 
العملة اخلليجية حيث ان مثل هذا القرار بحاجة الى وقت كاف لدراسته بعمق وبحث 
كيفية تطبيقه، وان يتم على مراحل متتالية ش�ريطة االستفادة من جتارب الدول 

األخرى في هذا املجال لتالفي األخطاء واألزمات التي قد حتدث.

وعن تكويت اجليش أجاب بأن هذا ليس ش�رطا حيث ان اجليش البريطاني 
خاض احلرب العاملية مبش�اركة عدد كبير من اجلنود غي�ر البريطانيني، حيث 

ان األصل في العسكرية زرع محبة الوطن في قلوب العسكريني مبختلف فئاتهم 
وغرس االهداف التي يسعون لها في قلوبهم. 

كما اشاد الس�ويطي بجهود احملافظ ووزير الداخلية في متابعة شؤون 
املنطقة والعمل على تذليل اي عقبات قد توجه تنفيذ املشروعات واألعمال 

اخلدمية في املنطقة.
»األنباء« التقت مختار منطقة املسيلة وأبو احلصانية يعقوب السويطي 

وفيما يلي التفاصيل:

المنطق�ة تفتق�ر إل�ى العدي�د م�ن الخدم�ات وتعان�ي ضع�ف 
البني�ة التحتي�ة .. والمراف�ق بحاج�ة إلى صيان�ة دورية وإع�ادة تأهيل


