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نابع من مسؤولية وطنية 
ورغب���ة عارمة في اإلجناز، 
مش���يرا إلى ان���ه لن تعود 
للكوي���ت ريادتها وتفوقها 
احلض���اري إال عل���ى ي���د 
املخلصني من أبنائها، مبينا 
أن املجلس البلدي يعد من 
أهم أجنحة التشريع الفاعلة 
واحليوية لتحقيق التنمية، 
وأن ترش���حه لعضوي���ة 
املجلس وحتت شعار »لنعمل 
معا« ليس إال محاولة جادة 
للتغيير واخلروج من االنتقاد 
إلى املشاركة ومن االستياء 
إلى املب���ادرة بوضع حلول 
موضوعية ناجعة للقضاء 
على مشكالت وأوجاع الشارع 

الكويتي.
وأش���ار إلى أن���ه يحمل 
انتخابيا واقعيا  برنامج���ا 
يعك���س هم���وم ومعاناة 
املواط���ن، ويحاول أن يقدم 
احللول والبدائ���ل املالئمة 
مبش���روع إصالحي شامل، 
موضحا أن اإلصالح اإلداري 
والالمركزية ومحاربة الفساد 
في البلدية هي أولى خطوات 
إلى  اإلص���الح، باإلضاف���ة 
ضرورة تطوير آليات العمل 
عبر االستفادة من التقنيات 
احلديثة للقضاء على الروتني 

والبيروقراطية.
وأكد العمر أن هناك الكثير 
من األولويات واحملاور الهامة 
املوضوعة على أجندته، مبينا 
أن صحة املواطن وسالمته 

أكد أن اختيار الكفاءات مسؤولية الناخبني

العمر: اإلصالح اإلداري في »البلدي« 
وحتقيق التنمية وسالمة األغذية من أولوياتي

خط أحمر ال يسمح بتجاوزه، 
إلى جانب أن قضية سالمة 
الغ���ذاء ومحارب���ة األغذية 
الفاس���دة حتتل مكانا هاما 
ضمن أولوياته، مشيرا إلى 
أنه سيتبنى حال لهذه القضية 
من خ���الل تق���دمي مقترح 
بإنشاء هيئة عامة لألغذية 
تتولى املتابعة والفصل في 
س���المة األغذية ويكون لها 

حق الضبطية القضائية.
وشدد على أن من القضايا 
املهمة واحملورية في أجندته 
البيئية ومعاجلة  السالمة 
األزم���ة املروري���ة وإعادة 
النظر في العديد من القوانني 
وتعديلها مل���ا فيه مصلحة 
الكويت والتنمية املستدامة، 
إل���ى أصحاب  واجلل���وس 
االختص���اص قبل احلديث 
عن أي قانون سيصدر، إلى 
جانب توعية املجتمع بالعديد 

من القضايا املصيرية.
واختتم العمر تصريحه 
بدعوة الناخبني إلى اختيار 
املرشح األصلح واألكفأ والقادر 
عل���ى حتقي���ق طموحاتهم 
وأحالمه���م وتقدمي برنامج 
انتخابي يالم���س همومهم 
ويوجد احللول للكثير من 
القضاي���ا العالقة، مبينا أن 
الص���وت أمانة ويجب على 
الناخب أن يحسن االختيار 
وأن يوصل إلى قبة البلدي 
الكفاءات وأصحاب اخلبرة 

والريادة.

الدائرة  أعل���ن مرش���ح 
الرابعة في انتخابات املجلس 
البلدي نبي���ل العمر عزمه 
العم���ل على »نق���ل هموم 
إلى قبة  املواط���ن  ومعاناة 
البل���دي، وإيج���اد احللول 
الفعالة والبدائ���ل املالئمة 
لتحقيق التنمية املنشودة، 
والعودة بالكويت إلى سابق 
عهدها درة للخليج العربي 
من خالل سياسات منهجية 
وأفكار بناءة تسهم في رسم 
العمرانية لكويت  اخلارطة 

الغد«.
وذكر في تصريح صحافي 
أن قرار خوضه االنتخابات 

نبيل العمر

قال مرشح الدائرة الثامنة 
)اجلهراء( حسني السعيدي 
ان م����ن أولوي����ات برنامجه 
االنتخابي تطوير أس����اليب 
الرقابة الصحية على املطاعم 
لضم����ان اجلودة واحملافظة 
على الصحة العامة وتطوير 
عملي����ة نظاف����ة الش����وارع 
العادية  النفاي����ات  وتدوير 
منه����ا واخلطرة وتوس����يع 
دائ����رة خدم����ات الص����رف 
الصحي وصرف آلي للزراعة 

البرية.
وأضاف أنه يجب العمل 
على إيج����اد حلول لألحياء 
املتض����ررة بالتلوث البيئي 
بش����كل مباش����ر من خالل 
وض����ع خطة زمني����ة لذلك 
والس����عي في إيجاد مراكز 
تنموي����ة تش����مل اجلوانب 
االجتماعي����ة والرياضي����ة 

السعيدي: تطوير أساليب الرقابة الصحية
والثقافية وترفيهية، وكذلك 
العمل على تكامل استعماالت 

املرافق العامة.
وأش����ار ال����ى أن����ه البد 
من إيجاد صيغة مناس����بة 
للمحافظة على أراضي املرافق 
العامة وتطويرها واستثمارها 
بشكل مناسب، وكذلك البحث 
عن وس����ائل إليجاد مساكن 
متطورة للشباب من خالل 
صيغ للتكامل بني صندوق 
التنمية االجتماعية وأراضي 
الدولة مما يقلل كلفة السكن 
لألسر اجلديدة باالضافة الى 
وضع خط����ط طويلة املدى 
وأخرى قصيرة بشكل كامل 
لتطوير املدينة واملساهمة في 
إيجاد حلول ملشاكل النقل مثل 
العام  النقل  تطوير وسائل 
ومعاجلة مشاكل احلوادث 

املرورية. حسني السعيدي

بدراس���ة املشاريع من كل 
جوانبها الفنية والهندسية 
واملالية واقرارها بدال من 
مخاطب���ة كل جه���ة على 
ح���دة وتضييع املعامالت 

في اروقة الوزارات.
ومتنى االسراع في تشكيل 
اللجن����ة بحيث ال تقل  هذه 
عضوي����ة اي ممثل فيها عن 
درجة وكيل وزارة مس����اعد 
ليس����تطيع اتخ����اذ الق����رار 
املناسب بالس����رعة املمكنة 
بدال من »كتابن����ا وكتابكم« 
الذي يس����تغرق مدة طويلة 
ويك����ون نهايته قيام بعض 
الذين ال يقدرون  املسؤولني 
املس����ؤولية وقيمة املشروع 

وأهميته للبالد بوضعه في 
االدراج.

وطالب اخلالد بس����رعة 
اقرار مجلس االمة التعديالت 
 »B.O.T« �املقترحة على قانون ال
م����ن اجل الدفع باملش����اريع 
القطاع  املعطلة وتش����جيع 
اخلاص وجذبه للعمل داخل 
 البالد في ظل هروب الكثير 
من املس����تثمرين للعمل في 
اخل����ارج بس����بب تس����هيل 
ومنح�ه����م  اجراءاته�������م 
االمتي����ازات الت����ي يرغبون 
فيها القامة مشاريعهم بعكس 
بع����ض القوان����ني واجلهات 
احلكومية التي تعرقل عملهم 

في الكويت.

طرحه���ا للتنفي���ذ حيث 
تس���تغرق املوافق���ة على 
بعض هذه املشاريع سنوات 
طويلة، تزداد تكلفتها خالل 
هذه الفترة مما يحمل املال 
العام امواال طائلة نحن في 

غنى عنها.
ودعا الى تشكيل جلنة 
تضم جميع وزارات الدولة 
والهيئ���ات واملؤسس���ات 
وتك���ون  احلكومي���ة 
اجتماعاته���ا اس���بوعية 
تختص ببحث املش���اريع 
التنموي���ة احلكومي���ة او 
التي  املش���اريع اخلاصة 
تس���اهم في تنمية البالد 
من خالل قيام هذه اللجنة 

ش���دد مرش���ح الدائرة 
الثانية مهلهل اخلالد على 
ضرورة اتخاذ االجراءات 
الدوائر  الالزمة في جميع 
واملؤسس���ات والهيئ���ات 
احلكومية لتسهيل االجراءات 
وتبسيط الطلبات اخلاصة 
باملشاريع التنموية والتي 
يتقدم بها القطاع اخلاص من 
اجل سرعة اجناز املشاريع 
املعطلة والتي تعود بالنفع 

على البالد واهلها.
وقال اخلال���د ان اغلب 
اجلهات احلكومية تشتكي 
من تأخير اجناز املشاريع 
والتي يتم بحثها في عدة 
جهات وجل���ان مما يؤخر 

مهلهل اخلالد

شدد على ضرورة تسهيل اإلجراءات وتسريع التنفيذ

اخلالد: تشكيل جلنة لبحث املشاريع التنموية

عاتق وزارات أخرى وأبرزها 
الصحة.

كما أكد أن مسألة التلوث 
ل���م تأخذ حقه���ا جيدا في 
السنوات االخيرة، خصوصا 
التط���ور الصناعي  بع���د 
والعمران���ي الذي حدث في 
الدولة، وحتى اآلن ال تولي 
احلكومة مس���ألة احلدائق 
العامة أو انبعاثات العوادم 
األهمية الكب���رى، مما أدى 
ازدياد نسبة االمراض  الى 
جراء هذه التلوثات. وحتى 
البحر ال���ذي يعد املتنفس 
األول للناس، تعرض للتلوث 
عدة مرات وحصلت كوارث 
أثرت سلبا على حياة الناس 
وعلى الثروة السمكية. كما 
أن االغذية الفاس���دة مازال 
الدولة،  شبحها يخيم على 

وهذا يأتي نتيجة لعدم وجود 
رادع حقيقي ومساءلة فاعلة 
للمتسببني في هذه املآسي 

الالإنسانية.
وطالب بأخ���ذ احليطة 
واحلذر مسبقا من كوارث 
مقبلة محتملة في حال لم 
نستفد من الدروس والعبر. 
مشيرا الى أن فض االشتباك 
بني االختصاصات من شأنه 
أن مينح املجلس البلدي وقتا 
أفضل ومساحة أوسع إلجناز 
املهام األساسية على الوجه 

األمثل.
من جهة أخرى، يفتتح 
التويجري مقره االنتخابي 
الثالثاء بعد صالة  مس���اء 
العشاء في منطقة الفيحاء 
الفيحاء مقابل  ق1 ش���ارع 

ديوان املعجل.

ووجودها في البلدية يشكل 
عبئا من ناحي���ة، ويدخل 
البلدية في تخصصات ليست 
هي ضليعة بها، خصوصا 
أن هذا املفهوم يشتمل اليوم 
على الكثير من املعطيات مثل 
»الصحة الوقائية والرقابة 
الصحي���ة وإدارة النفايات 
ومكافح���ة نواقل االمراض 
وإصدار التراخيص الصحية 
وأنشطة الرقابة والتفتيش 
الغذائية  عل���ى املنش���آت 
واملهنية والصناعية املختلفة 
وخدمات الص���رف وإدارة 
املياه املعاجلة«. وان العديد 
من هذه اجلوانب تتداخل مع 
مهام وزارات أخرى، وميكن 
للبلدية أن تساهم في هذا 
االطار مساهمة جزئية، أما 
الدور االساسي فهو يقع على 

أوضح املرشح لعضوية 
البلدي عبدالعزيز  املجلس 
التويجري أن تداخل بعض 
االختصاصات االخرى في 
الدولة م���ع مهام ووظائف 
املجلس البلدي من ش���أنه 
أن يفقده هويت���ه، ويقلل 
الوظائف  من تركيزه على 
االساس���ية املنوطة بدوره 
الذي يتناسب واسمه. مشيرا 
ال���ى أن القوانني الضابطة 
لعم���ل املجلس يفترض أن 
تتوافق وظروف املتغيرات 
العصرية، فما كان يصلح 
باألمس ق���د ال يتوافق مع 

الوظائف العصرية اليوم.
وضرب التويجري مثاال 
على ذلك البطاقات الصحية 
التي يفترض أن تكون اليوم 
م���ن مه���ام وزارة الصحة، 

عبد العزيز التويجري

التويجري: ضرورة فك التشابك بني البلدية ووزارات أخرى

واس���تخداماته املوس���عة 
لها، والتي فاقت في اآلونة 
األخيرة املشاهدات والقراءات 
واملتابعات للمنافذ األخرى 
التي كانت في السابق حتتل 
مراكز متقدمة في التواصل، 
مبينا انه بات باإلمكان اليوم 
االستفادة من تقنيات الصوت 
الرقم���ي والڤيديو الرقمي 
لبث األخب���ار والتعريف 
باملش���روعات واإلجنازات 

واألنشطة املتنوعة.
وب���ني املنيف���ي أنه من 
املعلوم أنه تقع على عاتق 
البلدية العدي���د من املهام 
أبرزه���ا تنظي���م احلدود 
ف���ي  العقاري���ة والب���ت 
التراخيص للمؤسس���ات 
والش���ركات وتس���جيلها، 

إضافة إلى اخلدمات املتعلقة 
باحلدائق واملتنزهات والبيئة 
واملباني والصرف الصحي 
واملياه، وهذه األمور جميعها 
حتتاج إلى منوذج إلكتروني 
قادر على حتديث اإلجراءات 
الداخلية، وجعل اخلدمات 
املقدمة سلسة للغاية، إلى 
جانب متكني اإلدارة الداخلية 
م���ن أداء مهامها على اكمل 
وجه مبا ال يتوافق مع مفهوم 

الرقابة.
وأش���ار إلى أن تطوير 
الهيكلي���ات وميكنة العمل 
البلدي والبلدية والتواصل 
املباش���ر م���ع املواطن���ني 
والشركات سيسهم بشكل 
فعال في تخفيف العبء عن 

اجلميع.

آليات العمل واس���تثمارها 
في مشاريع تنموية قادرة 
النه���وض بالبالد،  عل���ى 
تس���تهدف تطوير اجلهاز 
البلدي���ة  اإلداري داخ���ل 
وإطالق ما يسمى مبيكنة 
البل���دي والبلدية،  العمل 
وإحداث آليات تواصل تلغي 
التعامالت الورقية وتنقلنا 
إلى عال���م التطبيقات عبر 
الذكية والوصول  األجهزة 
إلى املعلومات عبر البوابة 

اإللكترونية.
املجتم���ع  أن  ورأى 
الكويتي ب���ات اليوم قادرا 
على االنس���جام وبسهولة 
مع مشروع البلدية الذكية 
وذل���ك بس���بب تواصله 
املباشر مع شبكة اإلنترنت 

الدائرة  وع���د مرش���ح 
الرابعة النتخابات املجلس 
البلدي عبد العزيز املنيفي 
بتبن���ي مش���روع البلدية 
الذكية الذي سيس���هم في 
تطوي���ر آلي���ات التواصل 
وتق���دمي أفض���ل اخلدمات 
للمواطنني من خالل توظيف 
التقنية املعاصرة  اآلليات 
الختزال الدورة املستندية 
وإحداث طفرة عصرية ونقلة 
نوعية في األداء على جميع 

املستويات.
وقال املنيفي في تصريح 
صحافي إن هذا املش���روع 
ينطلق من أهمية االستفادة 
من التكنولوجيا املعاصرة 
والتط���ورات املعلوماتية 
الهائلة وتوظيفها لتحديث 

عبدالعزيز املنيفي

املنيفي: »البلدية الذكية« طفرة الختزال الدورة املستندية

مكثفة على مح���الت املواد 
الغذائية واألسواق  الواقعة 
ضمن نطاق احملافظة لضمان 

صحتها وسالمتها. 
   وأض���اف بن المي ان 
املفتش���ني يقومون بتحديد 
أماكن تكدس املواد الغذائية 
والتأك���د  منه���ا عن طريق 
أخذ عينات منها وإرسالها 
الى مختب���ر وزارة الصحة 
للوقوف على مدى  صالحيتها 

لالستهالك اآلدمي. 
وأوضح أن جوالت اليوم 
أربع  أسفرت عن غلق عدد 
بس���طات في سوق السمك 
مبنطقة شرق  وثالثة محالت 

بلوائح البلدية بغية سالمة 
إلى  الغذائية  املواد  وصول 

املستهلك. 
وأضاف الشمري أن الفريق 
يواصل تنفيذ اجلوالت يوميا 
فضال عن العمليات الرقابية  
املستمرة من قبل املفتشني 
وفرق الطوارئ على مختلف 
األنش���طة املتعلقة بعملهم 
لتغطي كل األسواق الغذائية 
التي تتبع بلدية احملافظة. 

ق���ال مراقب  من جانبه 
األغذي���ة واألس���واق بفرع 
بلدي���ة العاصمة نصار بن 
الم���ي ان  مفتش���ي الرقابة 
الصحية ينف���ذون جوالت 

الري والشرق  في منطقتي 
غلقا اداري���ا داعيا أصحاب 
احمل���الت والبس���طات الى 
االلتزام بلوائح واشتراطات 
امل���واد  البلدي���ة لس���المة 

الغذائية. 
إدارة  دع���ت  بدوره���ا 
العالقات العامة في البلدية 
املواطنني واملقيمني الى عدم  
التردد باالتصال على خط 
البلدية الساخن )139( في 
حال وجود أي شكوى تتعلق 
بجهاز  البلدية سواء كانت 
في مجاالت األغذية والنظافة 
العامة أو الباعة املتجولني أو 

أي  مجاالت أخرى.

نفذ فرع بلدية محافظة 
العاصمة ج���والت تفتيش 
ميدانية على عدد من احملالت 
واألسواق التي تتداول املواد 
الغذائية في مناطق »املباركية 
-  الري - جمعية شرق - 
الواجهة البحرية« استعدادا 

لشهر رمضان املبارك. 
البلدية  وقال مدير فرع 
م.فالح الشمري في تصريح 
صحافي أمس ان مفتش���ي 
مراقبة األغذية واألس���واق 
يعملون على قدم وس���اق 
لرصد م���دى تقيد أصحاب 
البسطات  واحملالت وباعة 
األس���ماك ف���ي األس���واق 

غلق إحدى بسطات األسماك

خالل جوالت مكثفة نفذتها استعداداً لشهر رمضان

غلق 4 بسطات و3 محالت إدارياً في العاصمة

.. وغلق أحد احملالت


