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لدينا فوائض ضخمة 
وعلينا أن نتوسع

في التطور
والعمران

املواطن واملقيم في دولة بها جهاز 
بلدية منذ اكثر من ثمانني عاما.

وقال طوال العقود السابقة لم 
تسن قوانني رادعة لهؤالء املتسببني 
في هذه الكوارث الصحية حملدودية 
الصالحي���ات املمنوح���ة لعضو 

امللجس البلدي.
وطال���ب اجلاس���ر بتوس���يع 
البلدي  صالحيات عضو املجلس 
واعطائه املزيد من الصالحيات التي 
تعمل على ترس���يخ دوره كرقيب 

ومشرع فني.
وأضاف اجلاس���ر ان برنامجه 
االنتخابي يؤكد على وضع احللول 
العملية للحد من ظاهرة االزدحام 
املروري والتخطيط السليم للخطة 
التوسعية للطرق والشوارع التي 
الدولة مؤخرا مشيرا  باشرت بها 
الى عدم اغفال البعد املس���تقبلي 

للزيادة السكانية للكويت.
فرج ناصر  ٭

الى مالحقة املالك الذين يسمحون 
بتسكني العزاب في السكن اخلاصة 

لهم.
وش���دد على اهمية التصويت 
النظر الي  للمرشح االفضل دون 
ابعاد طائفي���ة او قبلية والتأكيد 
الفني والتخصصي  على اجلانب 
الذي يجب ان ميتاز به العضو في 

املجلس البلدي.
وقال انه على تواصل مستمر 
الرابعة اليضاح  الدائرة  ابناء  مع 
برنامجه االنتخابي الذي يؤكد فيه 
على اهمية تنظيم املدن واملناطق 
السكانية اجلديدة مبا يتوافق مع 
التزايد السكاني امللحوظ مشددا 
على ضرورة محاسبة كل من يعمل 
ضد مصلحة الوطن عن طريق تأكيد 
دور اعضاء املجلس البلدي في وضع 
عالج سريع وعملي لظاهرة االغذية 
الفاسدة التي بدأت في التفشي في 
الفترة االخي���رة وأصبحت تقلق 

النهاء ازمة الدائري االول ولم يحدث 
شيء، مشيرا الى حل ازمة الرابع 
سهلة ومن خالل توسعة جوانب 

الطريق من اجلهتني فقط.
واس���تغرب من الدائري االول 
ال���ذي صنعوا حوله االس���اطير 
والروايات اال انه لم حتل مشكلته 
حتى اآلن مش���يرا الى ان الدائري 
االول ليس���ت له مخارج ذاكرا ان 
الدائري  هناك احد اجلس���ور في 
االول والكائن بجانب الدائري االول 
صرفوا علي���ه املاليني لم يحصل 

به شيء.
واكد ان الفساد مستشر في كل 
قطاعات الدولة وباالخص بالبلدية 
وال تع���رف له نهاية مؤكدا ان في 
حال وصوله للمجلس البلدي فانه 
سينشئ ادارة جديدة تسمى بشرطة 
البلدية ومهامها تختص مبالحقة 
الفاسدة والشركات  جتار االغذية 
التابعة وشركات النظافة باالضافة 

فحصها خالل ساعتني.
وشدد اجلاس���ر على ضرورة 
مكافح���ة االغذية الفاس���دة التي 
باتت تش���كل خطرا حقيقيا على 
ارواح املواطنني مطالبا بالكش���ف 
عن املتعامل���ني بهذه الظاهرة من 
التجار والعمل على وأدها متاما، 
الكويتي  مؤكدا ان صحة املواطن 
واملقيم ثمينة جدا ولن نسمح الي 
شخص مهما كبر منصبه بالعبث 
بها مطالبا أيضا بأن يكون للمجلس 
البلدي دور حاس���م في محاسبة 
كل من تسول له نفسه باملتاجرة 

بأرواح الناس.
وأش���ار الى انن���ا يوجد لدينا 
مشكلة مزمنة وهي مشكلة الدائري 
الرابع الذي انشئ منذ نحو 30 عاما 
وال توجد في الوق���ت احلالي اي 
رؤى لتطويره خاصة أننا لم نسمع 

توصيات غير قابلة للتطبيق.
ولفت ان الدولة وضعت احللول 

الرابعة التكميلية عبداهلل اجلاسر 
بان هناك الكثير من قضايا الفساد 
منتش���رة ف���ي املجل���س البلدي 
والبلدية ونحتاج الى رجال شرفاء 

لتنظيفها.
وأض���اف اجلاس���ر ان قضية 
االغذي���ة الفاس���دة م���ن القضايا 
احلساسة خاصة وأنها تدخل للبلد 

دون رقيب او حسيب.
وأشار الى ان التعامل مع فحص 
الفاس���دة وطرق  عينات االغذية 
ضبطها واتالفها غير صحيح مشيرا 
الى انه ال توجد اي مختبرات لوزارة 
الصحة والبلدية لفحص العينات 

الغذائية.
واكد ان فحص العينات الغذائية 
خالل 15 يوما هو الذي سيجعلها 
فاسدة مطالبا بضرورة وجود رجال 
شرفاء عند املنافذ البرية والبحرية 
ووجود مختبرات كبيرة ومنتشرة 
ومتطورة تفحص العينة املطلوب 

بالتنظيم العمراني.
ولفت ال���ى ان الكل يتكلم عن 
الفساد في البلدية واملجلس البلدي 
وذل���ك الن فيها مصال���ح كبيرة 
وكثيرة للتربح والفس���اد مشيرا 
الى ان الفساد في البلدية يحتاج الى 

رجال الصالح شأن البلدية.
وطالب بضرورة اصالح االوضاع 
ومحاربة الفساد في املجلس البلدي 
والبلدية مشيرا الى اننا كنواب قد 
اقررنا عدة مشاريع ومنها انشاء 
مدينة جامعية ثانية للتكنولوجيا 
وانشاء شركة للمدن الطبية وقانون 

التقاعد املبكر املرأة.
ان لدين���ا وهلل احلمد  واك���د 
فوائض كبيرة ضخمة ويجب علينا 
ان نتوس���ع في التطور والنهضة 
العمرانية والصحية ومستشفيات 

وتنمية حقيقية.
ومن جانبه اكد املرشح للمجلس 
البلدي خلوض انتخابات للدائرة 

اكد عضو مجل���س االمة وليد 
الطبطبائي ان االنتخابات البلدية 
تذكرنا بأحداث انتخاباتنا البرملانية 
والتي فزع بها اه���ل الكويت من 
اجل التغيير ف���ي ايصال اغلبية 
التنمية  برملانية من اجل حتقيق 

واالصالح.
وأض���اف الطبطبائي في حفل 
البرنام���ج االنتخاب���ي  اختت���ام 
ملرشح الدائرة الرابعة لالنتخابات 
التكميلية للمجلس البلدي عبداهلل 
اجلاسر ان املرشح عبداهلل اجلاسر 
من املرشحني املؤهلني وذو خبرة 
في العمل احلكومي او اخلاص او 

املجلس البلدي.
واكد الطبطبائي ان صالحيات 
املجلس البلدي لالسف قد تقلصت 
مستشهدا بقانون 2005/5  والذي 
دمر املجلس البلدي والبلدية مؤكدا 
ان املجلس البلدي فيه مس���احات 
أنه يختص  كبيرة للعمل خاصة 

عبداهلل اجلاسر متحدثا جانب من حضور الندوةد. وليد الطبطبائي مشاركا في الندوة

خالل اختتام البرنامج االنتخابي ملرشح الدائرة الرابعة

الطبطبائي: قانون 2005/5 دمر املجلس البلدي والبلدية وقلص صالحياتهما
اجلاسر: مشكلة الدائري الرابع مزمنة ويجب توسيع صالحيات »البلدي«

أكد ضرورة بناء معاهد وجامعات جديدة

أكد على ضرورة تعديل الئحة األغذية

العمر: تفعيل إنشاء مستشفيات خاصة للوافدين 
لتستطيع املستشفيات احلكومية خدمة الكويت

الشهاب: ضرورة تعديل قانون البلدية

مؤك���دا على ان���ه يراهن على 
الوعي واإلدراك الذي يتمتع به 
أهالي الدائرة الرابعة ورغبتهم 
الصادقة إلحداث تغيير كبير 
يحرك حالة الركود التي تعيشه 
الكويت منذ س���نوات طويلة 
بسبب املمارسات السياسية 

غير املسؤولة.
وق���ال: ضم���ن برنامجي 
املطالبة بايجاد حلول سريعة 
التربية  ملش���كالت وزارت���ي 
العالي مع ضرورة  والتعليم 
بناء معاهد وجامعات جديدة 
بالسرعة املمكنة وايجاد حل 

جذري لقضية البدون
وانني سأس���عى لتحديث 
وتوس���عة اخلدمات الصحية 
واملطالب���ة بفتح مراكز طبية 

متخصصة.

واالفراج بعد ما يثبت صالحيتها 
لالستهالك االدمي او اتالفها ان 
كانت غير صاحلة لالستعمال، 
وذلك بعدما وص���ل له احلال 
اآلن بتواجد الغذاء الفاسد في 
املخازن التي يصعب على البلدية 

معرفتها واماكنها احلالية.
وب���ني الش���هاب ان حلول 
البلدية  التي تعيشها  االزمات 
ليست بالصعبة وامنا البد من 
وجود قرارات صارمة ورادعة 
مستندة للقوانني واللوائح التي 
نطالب بتغييرها، والتي تقر من 
البلدي، موضحا  قبل املجلس 
ان قضية س���كن العزاب التي 
تعيش���ها الكويت في املناطق 
اخلاصة ويج���ب ان نقف لها 
وقفة صارم���ة حللها وتفعيل 
املرسوم االميري 92/125 الذي 
ينص على حظر سكن العزاب في 
املناطق النموذجية وذلك باقراره 
وتعديله للعمل به في احملافظات 
ال� 6 املختلفة ليتماشى مع قانون 
الهندس���ية  الرقابية  االجهزة 
احلالية بخالف ما كان عليه في 
السابق بوجود رقابة هندسية 

مركزية.

وان العمل في البرملان ما هو 
اال جزء قد يكون بسيطا أمام 
جهات تعمل ليل نهار حلفظ 
أمن وتاريخ الكويت وتسعى 
لرفعتها، مشيرا الى ان اجلميع 
في قارب واحد يهدف الى نيل 
اكبر قدر من املسؤولية من اجل 
الكويت التي مازالت تقدم املزيد 
والعديد ألهله���ا ومواطنيها، 
مشيرا الى ان االختبار احلقيقي 
ه���و الذي س���يكون االختبار 
الصحيح ملشرعي القانون وهو 
اختيار ممثلي البلدي وتقع هذه 
املسؤولية على أهل الكويت فهم 
يقررون من ميثلهم بهذه املرحلة 
وكيف نستطيع ان نعبر البحر 
الى بر األمان الذي نستطيع ان 
نحقق من خالله أعلى عائد من 
الوالء والوفاء للكويت وأهلها، 

من املادة 21 التي تخول االعضاء 
اقرار القوانني باالغلبية بعكس 
ما ه���و معمول به في القانون 
احلالي باملادة 14 في حني رفض 
الوزير املشاريع املتقدمة تصبح 
بأغلبيته���م مخاطب���ة مجلس 
ال���وزراء وال يت���م تنفيذها او 
اقرارها، مناشدا نواب مجلس 
االمة تش���ريع قانون ليتمكن 
عضو املجلس البلدي من مراقبة 
اجلهاز التنفيذي كما نصت عليه 
املادة 24 حي���ث ذكر في املادة 
االولى م���ن قانون 2005/5 ان 
بلدية الكويت هيئة مس���تقلة 
مركز عمله���ا العاصمة، ودور 
عضو املجلس البلدي في املادة 12 
من القانون اقرار قانون ولوائح 

وشؤون خدمات البلدية.
واضاف الشهاب ان من اهم 
القوان���ني التي يج���ب ان نقف 
ونعي���د النظر به���ا هو الئحة 
االغذي���ة التي يج���ب التعديل 
عليها بحجز املواد الغذائية التي 
التجار بالدولة  يوردها بعض 
والت���ي يج���ب ان تكون حتت 
اش���راف كامل من قبل البلدية 
حلني الكشف عن هذه االغذية 

دعا املرش���ح فيصل العمر 
إلى ان اختيار الدائرة ملرشحها 
على أس���س علمي���ة وثوابت 
مجتمعية هو الذي س���يحدد 
مستوى وطبيعة العمل اخلدمي 
التي س���يكون عليها املجلس 
البلدي، وفيما اذا كان بإمكان 
اعضائه تقدمي رؤى اصالحية 
واستراتيجيات عمل تنموية 
او الوقوف ب���كل صالبة أمام 
اي م���ن املواقف او اإلجراءات 
غير االصالحية التي عادة ما 
او  اليها بعض األطراف  يلجأ 

غيره.
وأعرب عن أمله في أن تسهم 
مفاهيم احلملة االنتخابية في 
تأكيد العديد من االعتبارات التي 
كنا نفتقدها وهي ان الكويت 
هي األم الكبرى وهي املستقبل 

النائ���ب د.عب���داهلل  اك���د 
الطريج���ي أن مرف���ق البلدية 
مهم لكن كما قال صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ان الفس���اد 
في البلدية ال حتمله البعارين، 
واضاف: نح���ن مبجلس االمة 
س���نضع ايدينا بأيدي اعضاء 
املجلس البلدي للحد من الفساد 
املنتش���ر في البلدية ولتعديل 
القوانني، خاصة ان البلدية من 
اهم املرافق الت���ي نتعامل بها 

يوميا. 
واضاف الطريجي خالل ندوة 
»بلدي..الكويت« انه لالس���ف 
وصل الفساد الى درجة املتاجرة 
الفاسدة وانا  بأرواحنا باملواد 
مستعد ان اتبنى اي ملف فساد 
نستطيع من خالل موقعنا في 
مجلس االمة ان نفتحه ونحاسب 
املس���ؤولني عنه ونحد من هذا 

الفساد. 
ومن جهته اكد مرشح الدائرة 
الرابع���ة النتخاب���ات املجلس 
البلدي التكميلية خالد صالح 
الشهاب ان قانون 2005/5 سلب 
حق عضو املجلس البلدي عندما 
كان معموال به في قانون 72/15 

فيصل العمر

خالد الشهاب


