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طالبا بوضع إستراتيجية متكاملة للبلدية وتفعيل دورها في المناطق السكنية

كمال والكندري إليقاف استثناءات البناء في »االستثماري«
وتعزيز سريّة الوثائق واالستعجال في إقرار كود البلدية

تقدم عضوا املجلس البلدي 
د.حسن كمال وعبداهلل الكندري 
باقتراح لوضع إســتراتيجية 
للبلدية مع وجود فريق ملراقبة 

تنفيذها.
وقال كمــال والكندري في 
اقتراحهما: إن أغلب البلديات 
فــي دول العالم تســير نحو 
خطط إســتراتيجية واضحة 
املعالم ويعمل اجلهاز التنفيذي 
من خاللها لتنفيذها، كما يقوم 
القائمون على هذا العمل بإنشاء 
فريق ملراقبة آلية التنفيذ وإزالة 
العقبات التي تعترض اخلطة 
ومحاســبة املســؤولني الذين 

يتقاعسون عن تنفيذها.
وملا كان الشروع فورا في 
خطة إستراتيجية بعيدة املدى 
»إدارية ومالية« بالتوافق مع 
املخطط الهيكلي »الفني« ليتم 
بعد ذلك توزيع برنامج عمل 

احلكومة قصير املدى، وللعمل 
بذلك من خالل قانون البلدية 

اجلديد 33/٢٠١٦.
ولذلك، نقترح العمل على 

اآلتي:
١- وضــع إســتراتيجية 

للبلدية.
٢- العمــل علــى دراســة 

تطوير أداء اإلدارة القانونية.
3- االستعجال إلقرار )كود 

البلدية(.
4- تعزيــز الســرية فــي 

الوثائق.
5- العمل على إيجاد جائزة 

التميز للموظفني.
٦- ضــرورة تفعيــل دور 
مراكــز البلديــة فــي املناطق 
الســكنية لتكون علــى غرار 

مراكز اخلدمة في احملافظة.
7- تفعيــل الرقابــة فــي 
اجلهات الرقابية بالتعاون مع 
ديوان احملاسبة ووزارة املالية 

وديوان اخلدمة املدنية.
8- االستفادة من التجارب 
الدولية والعمل على املشاركة 
واملنافسة في جميع املسابقات 
احملليــة واإلقليمية والدولية 
ذات الصلة في العمل البلدي.
اســتثناءات  إيقــاف   -٩

البناء في السكن االستثماري 
وااللتزام بالنظم وعدم جتاوزها 
مع التأكيد على أهمية محاسبة 

املسؤولني.
يجــب  مخالفــات   -١٠
معاجلتهــا فــورا ومنها على 
سبيل املثال الكفاالت املصرفية 
وآلية متابعة وإنهاء اإلعفاءات 
والتعهــدات الصــادرة علــى 
آليــة  املشــاريع، ومعاجلــة 
الصرف على مشروع شاطئ 
الوطية واملشــاريع املشابهة، 
العمل على إزالة التعديات على 

أمالك الدولة.
١٠- التوعيــة العامة: بعد 
صــدور قانــون ٢٠١٦/33 كان 
ال بد من وقت نشــره بجريدة 
»كويت اليوم« ١٢ يوليو ٢٠١٦ 
العامة  آليــة بالتوعية  إيجاد 
للجمهور وإيجاد آلية لإلبالغ 

عن أي حاالت الفساد.

عبداهلل الكندريد.حسن كمال

السور إلنصاف »البدون«

املوسى: نسعى لتسريع إقرار
املخطط الهيكلي للدولة

طالــب عضــو املجلس 
ورئيــس جلنــة  البلــدي 
محافظــة الفروانيــة نايف 
الســور بحل منصف ألبناء 
البــدون في الكويت ســواء 
أو إعطاؤهــم  بالتجنيــس 
حقوقا ومزايا تعود بالنفع 
عليهــم وعلــى املجتمــع، 
موضحا ان هذه القضية من 
اهم القضايا اإلنسانية التي 
يجب حلها في الوقت الراهن.

وبني السور في تصريح 
صحافي ان هذه الفئة تعاني 
حاليا من عدم جوازات سفر 
لهــم ليتمكنــوا مــن تأدية 
احلج والعمرة، مشددا على 
اهمية ان حتل هذه املعضلة 
ليتمكنــوا مــن أداء احلــج 
والعمرة كما كان في السابق.
واضــاف ان من ضمنهم 
ابناء شــهداء واسرى ومن 

أكد رئيس جلنة املخطط 
الهيكلي للدولة في املجلس 
البلــدي م.علــي املوســى 
وجود رغبة لدى املجلس 
البلــدي لتســريع إقــرار 

املخطط الهيكلي للدولة.
فــي  املوســى  وقــال 
تصريح صحافي إن املرحلة 
البلدي  املقبلة للمجلــس 
باتت حرجة لسرعة وتيرة 
األوضاع االقتصادية العامة 
في املنطقة وانعكاسها على 

الكويت.

شارك في حروب مع اجليش 
الكويتــي وحــرب حتريــر 
الكويــت، وهم يســتحقون 
ان مينحوا حق االنتماء لهذا 
الوطن عبر جتنيسهم بأسرع 

وقت ممكن.
وشــدد على ضرورة ان 
تتحرك اجلهات املسؤولة في 
البالد سريعا ملنحهم حقوقا 
مستحقة كحق التعليم في 
املدارس احلكوميــة كبقية 
ابناء هذه الفئة التي التحقت 
باملــدارس احلكوميــة قبل 
عامني، إضافــة الى منحهم 
الرعايــة الصحيــة أســوة 
باملواطنــني وعــدم التفرقة 

في هذا اجلانب.
ومتنى السور ان حتدد 
احلكومة األعداد املستحقة 
الفئة لتجنيســهم  من هذه 
وفق دفعات سنوية، السيما 

وبني أن املخطط الهيكلي 
يرســم خارطــة الطريــق 
للكويت من جميع النواحي 
االجتماعيــة والعمرانيــة 
واالقتصاديــة، وهو احد 
اهم القرارات التي ستتخذ 

باملرحلة املقبلة.
جلنــة  أن  وأضــاف 
املخطط الهيكلي ستجتمع 
قريبــا وســتدعو جميــع 
املعنيــة لوضع  اجلهــات 
آلية ربط بني هذه اجلهات 

لتسريع آلية اإلجناز.

ان هناك من ضحى بنفســه 
ومنهــم اصحاب شــهادات 
وخبرات ومــن امضى اكثر 

من 4٠ عاما في الكويت.

نايف السور

م.علي املوسى

جانب من حملة النظافة

رفع 6797 دربًا من النفايات في العاصمة
وحتصيل رسوم قدرها 32193.972 ديناراً خالل سبتمبر

أعلنــت إدارة العالقات العامة في البلدية عن أن 
إدارة النظافة العامة وإشــغاالت الطرق مبراقباتها 
وأقسامها ومراكزها بفرع بلدية محافظة العاصمة 
حققت العديد من اإلجنازات خالل شــهر سبتمبر 
املاضي حيث قامت برفــع 6797 دربا من النفايات 

وحتصيل رسوم بلغ إجماليها 32193.972 د.ك. 
وفي هذا الســياق، أوضح مدير إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة 
مشــعل العازمي أن إجمالي إيرادات إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق خالل سبتمبر املاضي قد 
بلغ 32193.972 دينارا، حيث اشتملت على رسوم 

مخالفات قدرت بـ 5202.172 د.ك ورسوم بلغ إجماليها 
25991.800 دينارا فيما بلغت رســوم التأمني 1000 

دينار. 
وأشــار العازمي إلى أنه مت رفع 6797 دربا من 
النفايات تنوعــت فيما بني 2027 درب نقل نفايات 
و2201 درب نفايات البلدية، 2375 دربا من النفايات 
اإلنشائية، فيما بلغ عدد دروب تنكر مجاري وعمال 

تسليك 194 دربا. 
ولفت العازمي الى أنه مت وضع عدد 1607 ملصقات 
إلى جانب إعطــاء عدد 214 تعهدا وتوجيه عدد 195 
إنذارا، الفتا إلى أن إجمالي السيارات التي مت رفعها 

وإرسالها ملوقع حجز البلدية بلغ 307 سيارات مهملة 
وسكراب ومت اإلفراج عن 74 سيارة. 

وأضاف العازمــي ان إجمالي املخالفات التي مت 
الصلح فيها بلغ 128 مخالفة، فيما بلغ إجمالي الشكاوى 
التي مت إرسالها لإلدارة القانونية 61 مخالفة ولم يتم 
البت في عدد 21 مخالفة، مشيرا إلى أن مت إصدار 11 

ترخيصا جديدا وجتديد عدد 32 ترخيصا. 
واختتــم العازمي تصريحه عن قيام النوبة )ب( 
بحملة برئاسة املفتش مشعل العنزي وأسفرت عن 
رفع عدد 12 سيارة مهملة مبنطقة شرق وإرسالها 

ملوقع حجز البلدية.

املطوطح: »البلدي« ساهم في توفير األراضي اإلسكانية اخلالية من العوائق
أكــد عضو املجلس البلدي مشــاري 
املطوطح حرص وسعي املجلس على توفير 

األراضي اإلسكانية اخلالية من العوائق.
وقال املطوطح إن املجلس اعطى قضية 
توفير األراضي اإلسكانية في املدن اجلديدة 
االهتمام الكبير، حيث يهدف لتقليص فترات 
االنتظار ورفع املعاناة عن الشباب الكويتي 

للحصول على سكن.
وبني املطوطح أن املجلس البلدي سعى 
منذ بداية اعماله الى املساهمة في حترير 
األراضي الفضاء وذلك للحصول على اعداد 
كبيرة من األراضي خالية من العوائق تساهم 
بشكل مباشــر في اقامة العديد من املدن 
االسكانية مبختلف املناطق، خاصة ان ذلك 

كان له االثر املباشــر في تخفيض اسعار 
االراضي بعد عمليات التوزيعات االخيرة 
خاصة مشــروع املطالع االسكاني الذي 
الزالت عمليات التخصيص به مستمرة من 
قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية الى 
ان يتم االنتهاء من توزيع كافة الوحدات 
السكنية والبدء في مناطق جديدة اخرى.

مشاري املطوطح
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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

قوالب 
تبييض

فقط بـ 29 د.ك

ابتسامة
هوليود

فقط بـ 550 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط


