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دعا في مؤمتره الشعبي إلى استخدام التقنيات احلديثة في البلدية 

بورسلي: خطة ثالثية لتفعيل التنمية وحل مشكلتي الزحام واألغذية الفاسدة 

أنور الكندري(راشد بورسلي متحدثا الى أبناء الدائرة الرابعة خالل افتتاحه مقره االنتخابي حديث بني راشد بورسلي وصالح العسعوسيحضور غفير في املؤمتر االنتخابي ملرشح البلدي راشد بورسلي  

حضور نسائي في املؤمترأعضاء احلملة االنتخابية

 أكد مرش���ح املجلس البلدي 
في الدائرة الرابعة راشد بورسلي 
ان لديه خطة متكاملة للنهوض 
بالشأن احمللي، تساهم في القضاء 
على االشكاليات التي يعاني منها 
املواطن والبلدية، الفتا الى انها 
قائم���ة على 3 محاور رئيس���ية 
ستس���اهم في تطوير األداء في 
البلدية وس���رعة اجناز مصالح 

املواطن.
وقال بورسلي خالل املؤمتر 
الشعبي الذي اقامة مساء أول من 
أمس في مقره االنتخابي بالسرة في 
ختام حملته االنتخابية بحضور 
جمع كبير من السياسيني وأبناء 
الدائرة ان هذه احملاور تتضمن 
العديد من احللول غير التقليدية 
التي ستس���اهم في القضاء علي 
الس���لبيات التي تواجه املواطن 
العادي في املعامالت اليومية مع 
البلدية وكذلك النهوض باخلدمات 
التي يحتاجها املواطن مع اجلهات 

احلكومية .
ف���ي مقدمة هذه  ان  واضاف 
احملاور محور تطوير آليه العمل 
في البلدية من خالل اس���تخدام 
البلدية  ف���ي  التقنيات احلديثة 
البيروقراطية  للقض���اء عل���ى 
والروتني الذي يئن منه املواطن، 
وذلك من خالل ميكنة االجراءات 
الرسمية بعيدا عن األداء النمطي 
الذي تس���بب في عرقلة مسيرة 
العمل االداري في البلدية وتأخر 
عجلة اجناز املعامالت بها، الفتا 
الى ان توقي���ت اجناز املعامالت 
البد ان يك���ون واضحا ومحددا 

للجميع.
وأشار الى ضرورة إعداد ورقة 
عمل واضحة املعالم وذلك من اجل 
إعادة تنظي���م الهيكل التنظيمي 
واإلداري للبلدية مع غربلة اجلهاز 

قانونية االجراءات واملوضوعات 
قب���ل عرضها على املجلس لعدم 
وجود أي اشكاليات قانونية في 

قرارات املجلس.
ودعا العسعوسي وزير البلدية 
اجلديد الى التعاون مع املجلس 
البلدي ألن املرحلة املقبلة حتتاج 

الى تكاتف اجلهود بينهما.
السابق  كما حتدث املرش���ح 
للدائرة الثالثة خالد الصالل مشيدا 
انه  مبناقب بورس���لي موضحا 
األفضل للمرحلة املقبلة من خالل 
احلس الوطني والطرح العقالني، 
موضحا ان املجلس البلدي ال يقل 

أهمية عن مجلس االمة.
الكويت متلك  ان  الى  واشار 
منظومة متكامل���ة من القوانني 
واخلبرات واملهارات ولذا البد ان 
الكويت مبكانة مرموقة  حتظى 
اال ان القانون رق���م 5 أدى الى 
البلدي، كاشفا  تكتيف املجلس 
عن ان العضو ش���ايع الش���ايع 
يس���عى حاليا الى اعادة النظر 
في هذا القانون. واضاف الصالل 
انه من املفترض ان يكون جميع 
اعضاء املجلس البلدي منتخبني 

من الشعب وال يكون هناك اعضاء 
بالتعيني، وذلك حتى يعبر عن 
ارادة املواطنني ويحقق طلباتهم 
ف���ي التنمية بع���د ان تراجعت 
الكويت بني الدول املجاورة في 

ركب التنمية.

السيرة الذاتية

٭ االسم: راشد مساعد راشد ناصر 
بورسلي.

٭ املواليد: 1965.
٭ املؤهل الدراسي: بكالوريوس 
ادارة أعمال تخصص علوم إدارية 

الواليات املتحدة األميركية.
٭ تاريخ التخرج: 1988.

احلالة االجتماعية: متزوج.
اخلبرات العملية

٭ االلتحاق بالس���لك العسكري 
الغزو  إبان  برتبة شرفية مالزم 

الغاشم على دولة الكويت.
العالقات  ٭ مراق���ب لش���ؤون 

واالتصاالت الداخلية 1997.
٭ عضو مجل���س ادارة جمعية 
الشامية 2007 و2010 حيث حصل 

على املركز األول 
٭ عضو جلنة االنشاءات.

٭ عضو مجلس املنطقة )2007 
.)2009 - 2008 -

٭ عضو احتاد اجلمعيات.
الدورات

٭ دورة توصيف وتقييم الوظائف 
سنة 1990.

٭ دورة ف���ي اجلامعة األميركية 
)AUC( البروتوكول الدولي واللغة 

الديبلوماسية الدولية 1994.
٭ دورة من جامعة الكويت في 

البروتوكول واملراسيم 1996.
٭ دورة أصول املراسيم وقواعد 
البروتوكول من جامعة الكويت 

كلية اآلداب 2001.
أسامة دياب  ٭

التنفيذي وتطبيق سياسة الثواب 
والعقاب بني املوظفني، باإلضافة 
الى اعادة مراجعة عقود البلدية 
مع القطاع اخلاص وذلك لوضع 
عقوبات جزائية على غير امللتزمني 

بشروط العقود املوقعة.
وزاد ان احمل���ور الثان���ي في 
برنامج���ه التطويري يقوم على 
تطوي���ر اخلدمات الت���ي يعاني 
منها املواطن عبر تفعيل القوانني 
احلالية وتطبيقها بصرامة على 
اجلمي���ع وفي مقدمتها تش���ديد 
الرقاب���ة على الغ���ذاء من خالل 
تشديد الرقابة والتأكد من سالمة 
كل ما يباع في األس���واق الن ما 
يحدث جرمية في حق املواطنني 
باإلضافة ال���ى معاجلة القضايا 
البيئة واالستعانة بالتكنولوجيا 
احلديثة في هذا املجال مع سرعة 
اجناز اخلطط التي سبق وضعها 

لتشجير الكويت.
الثال���ث قال   وعن احمل���ور 
انه قائم على سرعة  بورس���لي 
تنفيذ املش���اريع التنموية التي 
تساهم في تطوير البنية التحتية 
واملرافق التي تساهم في تطوير 

اخلاص ملؤسسة الرعاية السكنية 
التي بلغ ع���دد الطلبات فيها ما 
يق���ارب ال� 92 أل���ف طلب وفقا 
الس���كنية  الرعاية  إلحصائيات 
باإلضافة الى سرعة اجناز املدن 
التي س���بق إع���الن تنفيذها من 
قبل ولم تظه���ر الى النور حتى 

اليوم. 
وقال بورسلي انه سيسعى الى 
تطوير العاصمة مع احملافظة على 
الهوية الكويتية وذلك للقضاء على 
الفوضى العمرانية التي بدأنا نراها 
حاليا في تطبيق اللوائح واألنظمة 
اليجاد حلول الزمة سكن العزاب 

في مناطق السكن اخلاص.
وأك���د بورس���لي ان املرحلة 
احلالي���ة في الكوي���ت مفصلية 
وحتتاج الى تكاتف اجلهود بني 
املجلس البل���دي وجميع جهات 
ومؤسس���ات الدول���ة م���ن اجل 
النهوض بالكويت وذلك عبر رسم 
مجموعة من السياسات العمرانية 
والبيئية واخلدماتية والصحية 
وغيرها من املشاريع التي تالمس 

حاجات املواطنني. 
واختتم بورسلي تصريحاته 

البنية العمرانية ومد اجلس���ور 
والطرق واألنفاق وتطوير املظهر 
الس���ت  اجلمالي في احملافظات 
وخاص���ة الدائ���رة الرابعة قلب 
الكويت، موضحا ان املرحلة املقبلة 
حتتاج فيها الكويت الى تكاتف 
جميع اجلهود من أجل إعادة بناء 
وتطوي���ر الكويت وإعادتها مرة 
أخرى درة اخلليج، خاصة ان هذه 
املشاريع ستساهم في خلق فرص 
عمل جديدة والقضاء على مشكلة 

البطالة بني الشباب.
وزاد ان األزمة املرورية ستكون 
من ضم���ن أولوياته خاصة انها 
تفاقمت بشكل خانق وذلك عبر 
الدول  االس���تفادة من جت���ارب 
املج���اورة ف���ي تطوي���ر الطرق 
والش���وارع وامليادين عبر اقامة 
مجموعة األنفاق التي تساهم في 
فك االختناقات وحتقيق السيولة 
املرورية عبر محاور جديدة وذلك 
من خالل التع���اون بني البلدية 

واملرور واألشغال.
وأوضح بورس���لي انه يجب 
البلدية اإلسراع في توفير  على 
وتخصيص القس���ائم للس���كن 

بأنه سبق ان خاض االنتخابات 
املاضية )انتخابات بلدي 2009( 
وحصل على املركز الثاني، الفتا 
الى إنه رغم قصر الفترة الباقية 
للمجلس البلدي اال انه سيسعى 
لتفعي���ل وتطبي���ق برنامج���ه 
االنتخابي من خالل جدول زمني 
يتماشى مع تلك الفترة بالتعاون 

مع زمالئه في املجلس.
وم���ن جانبه حت���دث نائب 
رئيس املجلس البلدي الس���ابق 
صالح العسعوس���ي عن قانون 
رقم 5 لس���نة 2005 موضحا انه 
صدر في نصف ساعة منذ6 أعوام 
وس���لب الصالحيات املخصصة 
لرئيس مجل���س البلدي وأعطى 
الصالحيات للوزير مما أدى الى 
عدم التوافق بني الوزير واألعضاء 

وغياب التنسيق بينهما.
وزاد انه البد من إعادة النظر 
في هذا القانون إلعادة القوة الى 
املجلس البل���دي الذي ميكن ان 
يكون ل���ه دور حيوي وهام في 
النهوض باخلدم���ات التي تقدم 
للمواطنني الفتا الى ضرورة عرض 
املوضوعات على اللجان لدراسة 

محمد املفرج

مطلوب إقامة 
منظومة متكاملة من 

األنفاق وتطوير الطرق 
وامليادين لفك 

االختناقات وحتقيق 
السيولة املرورية

إعادة رسم 
السياسات العمرانية 
والبيئية واخلدماتية 

والصحية التي تالمس 
حاجات املواطنني

املعوشرجي يقترح عمل شبك 
جتميلي بني خيطان والفروانية

جلنة العاصمة أحالت تخصيص موقع 
بناء مخازن ملزيد من الدراسة

»البلدي« يبحث تخصيص مقر مؤقت
للفحص الفني في صبحان

قدم العضو احمد املعوشرجي اقتراحا بعمل شبك جتميلي 
بني خيطان والفروانية. وقال: إحلاقا ملقترحنا الس����ابق بعمل 
جسر مشاة بني الفروانية وخيطان على طريق املطار 55، نرى 
س����رعة ضرورة عمل منطقة فاصلة من الشبك التجميلي ملنع 

عبور املشاة للطريق بصورة تعرض حياتهم للخطر.

أعادت جلنة العاصمة خالل اجتماعها امس برئاسة مهلهل 
اخلالد طلب مجلس ال���وزراء تخصيص موقع لبناء صوامع 
ومخازن للحبوب ضمن شبرة اخلضار بالشويخ الى اإلدارة 
الختيار موقع بديل. وقال اخلالد انه متت املوافقة على الطلبات 
التالية: اقتراح العضو عبداهلل العنزي بشأن إلغاء االلتفافات 

العكسية على طريق أبوظبي، طلب 
وزارة الداخلي���ة حتويل مواقف 
السيارات الس���طحية العمومية 
املقابلة لقصر الس���يف بالقطعة 
2 منطق���ة العقل���ة ال���ى مواقف 
التحصيل وإسناد املوقع  بنظام 
الى ش���ركة املرافق، طلب وزارة 
الشؤون للموقع املخصص إلقامة 
فرع دكاكني جلمعية السرة قطعة 
الداخلية )اإلدارة  1، طلب وزارة 
العامة للدفاع املدني( تخصيص 
نفقني كمخرج للهروب من امللجأ 
املرخص في السرداب من مشروع 

بناء مواقف الس���يارات متعددة األدوار باملرقاب، طلب وزارة 
الصحة إقام���ة مركز صحي مؤقت ليكون بديال حلني االنتهاء 
من تنفيذ مركز محم���د ثنيان الغامن الصحي اجلديد مبنطقة 
الصليبخات قطعة 5، طلب رئيس الفتوى والتشريع استغالل 
املساحة املجاورة للمبنى مبنطقة شرق قطعة 6 كمواقف سيارات 
مؤقت���ة خلدمة املبنى، طلب جمعية الس���رة التعاونية إعادة 

تخصيص موقع إلقامة فرع البنشر والكهرباء بالقطعة 2.

يلتقي وزير الكهرباء واملاء ووزير الدولة لش����ؤون البلدية 
عبدالعزيز االبراهيم صباح غد رئيس وأعضاء املجلس البلدي 
في لقاء يعتبر األول بعد توليه املنصب اجلديد، وذلك للتباحث 
في جميع األمور املتعلقة بالعم����ل البلدي والبلدية والتي من 

شأنها أن تساهم في تطوير العمل.
من جانب آخر، يبحث املجلس البلدي خالل اجتماعه اليوم 
برئاس����ة زيد العازمي طل����ب وزارة الداخلية تخصيص موقع 

مؤقت للفحص الفني مبنطقة صبحان الصناعية.
ويتضمن جدول األعمال التالي:

طلب وزارة االشغال العامة توسعة مواقف سيارات مدرسة 
ثانوية سالم املبارك مبنطقة الرقة قطعة 5، طلب وزارة االوقاف 
تخصيص موقع مصلى دائم بدال من الشبرة القائمة على جزء من 
احلديقة العامة مبنطقة الفنطاس قطعة 41، طلب وزارة االوقاف 
تخصيص موقع مسجد ضمن احليازة رقم 54 قطعة 8 مبنطقة 
الوفرة الزراعية، طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع مطعم 

جلمعية علي صباح السالم ضمن مركز الضاحية.

مهلهل اخلالد

اقترح العضو محمد املفرج عمل 
جسر مشاة بني القطعتني 7 و8 

مبحافظة مبارك الكبير.
وقال املفرج في اقتراحه: 

نظرا ملا يعانيه طالب املدارس 
القاطنني بالقطعتني 7 و8 في 

محافظة مبارك الكبير من عدم 
وجود جسر مشاة للوصول الى 

مدارسهم مما يؤدي الى كثرة 
احلوادث املرورية في هذه املنطقة 

السكنية.
لذلك اقترح: عمل جسر مشاة 

بني القطعتني 7 و8 في محافظة 
مبارك الكبير للتسهيل على 
طالب املدارس الوصول الى 

مدارسهم وايضا لتنظيم 
احلركة املرورية والتخفيف من 

احلوادث.

املفرج يقترح جسر مشاة بني القطعتني 7 و8 مببارك الكبير


