
ريا�ض عواد 

أكد مساعد املدير العام للشئون القانونية 
ف��ي إدارة ش���ؤون االن��ت��خ��اب��ات ف��ي وزارة 
الداخلية العقيد حقوقي صالح الشطي أن 
اإلدارة  استقبلت أمس األربعاء 10 مرشحني 
النتخابات املجلس البلدي ليصبح عدد 
املرشحني 56 مرشحا،  مضيفا أن اإلدارة 
مستمرة في استقبال طلبات الترشيح حتى 

نهاية الدوام الرسمي السبت املقبل. 
وأض���اف الشطي أن اإلدارة ستستقبل 
طلبات املرشيح بالنسبة لتعيني املناديب 
والوكالء اخلاصني بهم، موضحا أن املناديب 
يجب أن يكون لهم قيد ف��ي أي دائ���رة من 
ال��دوائ��ر االنتخابية، أم��ا بالنسبة للوكالء 
فالبد أن يكونوا مقيدين في دائ��رة املرشح 
نفسه حتى يتم إص��دار البطاقات اخلاصة 

بهم في يوم االنتخاب. 
وحول مقارنة أع��داد املرشحني احلاليني 
بأعداد املرشحني في االنتخابات السابقة  
ذك��ر الشطي أن م��ع��دل امل��رش��ح��ني يعتبر 
في املستوى الطبيعي النتخابات أعضاء 
املجلس البلدي، متابعاً أن انتخابات البلدي 
تشهد اقباالً كبيراً في األي��ام األخيرة قبل 

إقفال باب الترشيح .

رؤية صاحب السمو املستقبلية 
وق��ال مرشح ال��دائ��رة الرابعة املهندس 
ناصر على البلوشي إن ع��زوف املرشحني 
النتخابات املجلس البلدي 2018 ألسباب 
عدة منها تعيني جلنة مؤقتة، إذ مت التمديد 
ل��ه��ا ع���دة م���رات مم��ا ج��ع��ل ب��ع��ض ال��ن��اس 
يعتقدون  أن اللجنة املكلفة ستستمر طويال 

في تسيير أعمال املجلس البلدي. 
وأضاف: توقعنا استراتيجية جديدة لهذه 
االنتخابات حيث أن هناك تغييرات توقعناها  
منها إضافة بعض األماكن التي استحدثت  
من التطور العمراني ال��ذي شاهدته البالد 
مؤخرا وكذلك توقعنا مجلس احملافظات 

وتغيير عدد الدوائر وزيادة عدد الناخبني. 
كما دع��ا البلوشي إل��ى إن��ش��اء مجالس 
للمحافظات تكون عضوية أعضائها من 
اعضاء املجلس البلدي املمثلني عن املناطق 
التابعة لهذه احملافظات، وتكون مهامها 
االهتمام بتطوير املناطق التابعة للمحافظة 
ومتابعة كل القضايا واهتمامات املواطنني 
وتلبية حاجاتهم واستكمال كل اخلدمات 
ودراس���ة املشاريع املقدمة للمحافظة من 
مشاريع اسكانية واستثمارية وخدمية 

وترفيهية.

وق��ال  البلوشي إنه على املجلس  القادم 
أن يشكل جلنة م��ن الفنيني م��ن اعضائه 
حلصر ودراس���ة ك��ل امل��ش��روع��ات الكبرى 
املقدمة للبلدية للفصل بها واتخاذ القرارات 
املناسبة بشأنها آخذين في االعتبار مصلحة 
ال��وط��ن وال��ع��دال��ة ب��ني امل��واط��ن��ني، على ان 
تتضمن تلك امل��ش��اري��ع ف��ي ح��ال اق��راره��ا 
جهازا متخصصا في البلدية ملتابعة تنفيذها 
وتوفير احتياجاتها وتذليل كل املعوقات 
التي ميكن ان تواجهها تلك املشاريع مع كل 
اجهزة الدولة، وان يكون هناك برنامج زمني 

واضح الجناز تلك املشروعات.
ك��م��ا اش����اد امل��ه��ن��دس ن��اص��ر البلوشي  
باملجلس السابق ساهم في تخصيص اراض 
كثيرة للمشاريع االسكانية ومت تسليمها 
للمؤسسة العامة للرعاية وكذلك وتعديل 
بعض لوائح البلدية التي من شأنها التسهيل 

على املواطنني.

وطالب بضرورة ان يشمل املخطط الهيكلي 
لدولة الكويت استراتيجة الدولة والبلدية 
واعتباره املرجع الرئىسي للبلد والسلطات 
االخرى بالدولة. ووصف البلوشي  املخطط 
»هو استراتيجية شاملة للتطوير املنسق 
الستعماالت االراضي والنقل تسمح للحياة 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي الكويت 
باالزدهار، وتساعد على جعلها مكانا مريحا 
وجذابا للعيش فيها، وحتقق افضل استخدام 
لألراضي في البالد لضمان معيشة وتنقل 

افضل للسكان.
واختتم البلوشي تصريحه ال��ذي ركز 
على طموح مجلس احملافظات وتزامنا مع 
مشاريع اخلطة التنموية في البالد علما بأن 
دول��ة الكويت تتكون من 6 محافظات منها 
ما يتميز بالتجاري والسياحي والصناعي  
والسكني واالستثماري مضيفا ان تغير 
شكل احملافظات لدا نادينا ملجلس محافظات 

متنوع املهام ليكون هناك مهام لكل مجلس 
محافظة حسب نشاط وصفة كل محافظة 
كوجود آب��ار نفطية فيها وشواطئ بحرية 
ومبا أني متخصص في إعطاء محاضرات عن 
الطاقة والترشيد ومتاشيا مع رؤية صاحب 
السمو في انتاج  25%  من الطاقة املتجددة 

عام 2030 وهذا ما ننادي به ونعمل عليه.

دعم املشاريع الشبابية 
من جانبه أكد مرشح الدائرة الثامنة فراج 
احل��ج��رف أن ترشحه خل��وض انتخابات 
املجلس ال��ب��ل��دي 2018 ي��ات��ي م��ن منطلق 
حرصه على إكمال مسيرة إخوانه األعضاء 
مم��ن سبقوه ف��ي متثيل ال��دائ��رة لالهتمام 
مبتطلبات املواطنني و توفير اخلدمات التي 
يحتاجونها ، ال��ى جانب العمل على دعم 

املشاريع الشبابية و التنموية في البالد .

وأش��ار الى ان اب��رز اولوياته في العمل 
البلدي هو تعديل قانون البلدية 33 لسنة 
2016 الذي سلب وحجم صالحيات اعضاء 
املجلس البلدي في ممارسة اختصاصاتهم ، 
باعتباره أقدم مؤسسة دميقراطية في الدولة 
و ال يجوز تهميش دورة بل يتوجب اعطاءه 
املزيد من الصالحيات للرقي بالعمل البلدي 
، ناهيك عن املطالبة باعادة النظر في توزيع 

الكثافات السكانية في احملافظات .
وأوض����ح ان ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون سيمكن 
االعضاء من اتخاذ القرارات التي تصب في 
صالح املواطنني وذل��ك من خ��الل امكانهم 
في العمل على تطوير و توفير متطلبات 
و احتياجات احملافظات للرقي مبستوى 
اخل��دم��ات ال��ت��ي يتطلب ت��واف��ره��ا خلدمة 
أهالي املناطق ، الفتا الى معانات الدائرة من 
نقص العديد من اخلدمات الضرورية التي 

يحتاجها أهالي الدائرة .

تضخم الطلبات اإلسكانية
وانتقد مرشح املجلس البلدي لالنتخابات 
البلدية 2018 مطلق احلريجي قانون البلدية 
2016/33 والذي يحد من صالحيات املجلس 
البلدي، معتبرا أن قرارته التي يصدرها مرهونة 
بشخطة قلم من وزير البلدية الذي يوافق عليها 
او ال يوافق وص��ارت ق���رارات البلدي عرضة 

للرفض املستمر.
وقال في تصريح صحافي في ادارة شؤون 
االنتخابات أمس ان الوضع السكاني في البلد  
مؤسف ج��دا حيث تزايد الطلبات االسكانية 
وتراكمها دون حتريك اي دفعة جديدة لدرجة 

انها وثلت الى 100 الف طلب اسكاني 
وأض��اف ان م��واد البناء متوفرة والسيولة 
النقدية متوفرة فلماذا ال تنجز الدولة اي خطة 
اسكانية قريبة بدال من انتظار اصحاب الطلبات 
حلني بلوغ ابنائهم سن التوظيف وهم ال ميلكون 
بيتا معتبرا ذل��ك تقاعسا ال ب��د م��ن الوقوف 

بوجهه.

أهمية املجلس البلدي 
بدوره أكد مرشح الدائرة األولى  املهندس 
يونس اخلليفي على أهمية  املجلس البلدي 
ودوره التشريعي وال��ف��ن��ي ف��ي تأثيره 
االجتماعي على الدولة ، خاصة أنه يساهم 
في تطوير جميع اخلدمات أن كانت أسكانية 

أو صناعية استثمارية ..
وقال اخلليفي أن من أهدافه هو السعي 
لتحقيق رؤي��ة صاحب السمو أمير البالد 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تطوير ق����رارات املجلس 
البلدي التي عفى عليها الزمن داعيا أن تكون 
معامالت اجلهات احلكومية منفصلة عن 
املعامالت االخ��رى وذلك من اجل اجنازها 

بشكل اسرع 

تطوير املناطق الصحراوية 
ومن جهته قال مرشح الدائرة العاشرة 
س��ال��م اجلعفر أن اول��وي��ات��ه تتمثل في 
املطالبة بتطوير املناطق الصحراوية 
وزيادة اخلدمات املقدمة فيها ، موضحا أن 

بعض املناطق تفتقر إلى اخلدمات .
وطالب اجلعفر أن يكون للمتقاعدين 
ن��ص��ي��ب االس����د ف���ي اس��ت��ث��م��ار احمل���الت 
واخلدمات في اجلمعيات التعاونية وان 
تكون هناك فرصة للمشاريع الصغيرة 

للشباب.
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10 مرشحني أمس  استقبلت 

إدارة شؤون االنتخابات تواصل استقبال مرشحي املجلس البلدي 

أعرب د. عصام الفليج )أمني سر جمعية 
املنابر القرآنية( عن بالغ شكره وتقديره 
للرعاية السامية من لدن أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د جل��ائ��زة الكويت الدولية 
حلفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وق��راءات��ه وجتويد 
تالوته؛ والتي تعد خير دليل على حرص 
سموه على دع��م وم��س��ان��دة حفظ القرآن 
وتشجيع حفظته؛ كما تقدم بالشكر اجلزيل 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة 
باللجنة العليا على تنظيم اجل��ائ��زة في 
دورتها التاسعة  في الفترة )24 رجب- 
2شعبان1439ه� املوافق 10-18 أبريل 
2018م(، في فندق كراون بالزا، واللجان 

التابعة لها.
كما توجه بالشكر اجلزيل ملمثل رئيس 
مجلس ال��وزراء املستشار د. فهد العفاسي 
وزي���ر ال��ع��دل وزي���ر األوق����اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية، وراع��ي احلفل م. فريد عمادي 
وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ود. وليد الشعيب وكيل وزارة األوق��اف 
امل��س��اع��د ل��ق��ط��اع ش���ؤون ال��ق��رآن ال��ك��رمي 
وال���دراس���ات اإلس��الم��ي��ة، على تفضلهما 
بتكرمي جمعية املنابر القرآنية في حفل 
اجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة، كما شكر أ. يعقوب 
األحمد )رئيس جلنة املعرض( على جهوده 
الكبيرة في إجناح تلك التظاهرة القرآنية 
املتميزة التي جعلت م��ن الكويت منارة 
دولية للعناية بحفظ القرآن الكرمي ونشر 

علومه.
وأك��د الفليج أن دول��ة الكويت تبوأت 
مكانة م��رم��وق��ة وأص��ب��ح��ت محط أنظار 
العالم أجمع في العناية بالقرآن الكرمي 
ورعاية أهله من خالل تنظيم جائزة الكويت 
الدولية التي وضع القائمون على تنظيمها 
ضرورة االرتقاء واالهتمام بحفظة القرآن 
الكرمي والقائمني عليه أف��رادا ومؤسسات 
م��ن داخ���ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا، والسعي 
الستقطاب شباب األم��ة نحو كتاب الله 

والتعريف بعلم ال��ق��راءات وإب���راز القراء 
املجيدين على مستوى العالم وإشاعة روح 
التنافس اإليجابي في حفظ القرآن الكرمي 
ورعاية حفاظه وإب��راز الوجه احلضاري 
لدولة الكويت وتكرمي الشخصيات البارزة 
التي تقوم على خدمة ال��ق��رآن وترسيخ 
القيم القرآنية من خالل فعاليات اجلائزة 

واملعرض املقام على هامشها؛ وليس أدل 
على ذلك من مشاركة )139( حافظا للقرآن 
في تلك اجلائزة ، من )79( دولة موزعني 

على فروع احلفظ والقراءات والتالوة .
وع��ن مشاركة جمعية املنابر القرآنية 
في اجل��ائ��زة أوض��ح الفليج أن مدير عام 
اجلمعية تشرف ب��إه��داء وزي��ر األوق��اف 

لوحة )أم الكتاب( أثناء جولته في معرض 
اجلائزة، كما استمع معاليه لشرح حول 

مشاريع اجلمعية وأهدافها.
وع��ن أه���داف م��ش��ارك��ة اجلمعية لهذا 
العام ق��ال الفليج إننا جنحنا في تعريف 
زوار املعرض بجهود اجلمعية وتسليط 
الضوء على أب��رز إجنازاتها، كما أتاحت 

املشاركة في مد جسور التعاون مع الهيئات 
واجلهات واجلمعيات املشاركة من داخل 
الكويت وخ��ارج��ه��ا ، وف��ي التعرف على 
اخلبرات القرآنية والتقنية املشاركة في 
امل��ع��رض، واالل��ت��ق��اء ب��أب��رز الشخصيات 
القرآنية؛ حيث تشرف اجل��ن��اح بزيارة 
وتزكية كل من فضيلة الشيخ العالمة محمد 
الشريف السحابي )شيخ عموم املقارئ 
باململكة املغربية( وال���ذي عقد مجالس 
اإلق��راء بالطرق العشر النافعية في جناح 
اجلمعية، والعالمة الشيخ أحمد معمر 
شرشال، وفضيلة الدكتور إبراهيم األخضر 

)شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف(، 
وأ.د. محمد محمود أبو هاشم )نائب رئيس 
جامعة األزهر بجمهورية مصر العربية( 
ود. شيخنا بن أحمد سيد احلاج ) رئيس 
جمعية القرآن الكرمي مبوريتانيا ونائب 
رئيس مركز تكوين العلماء(، والبروفيسور 
كمال قده )رئيس جمعية التبيان لتحفيظ 
القرآن الكرمي، وأستاذ التجويد والقراءات 
بجامعة ال���وادي- اجل��زائ��ر( وغيرهم من 
الشخصيات الرسمية والقرآنية؛ كما كانت 
فرصة لتعريف الطلبة والطالبات على 
ومنتسبي املراكز القرآنية على أهمية القرآن 

والتعريف بفضله ونشر علومه.
كما أطلقت اجلمعية مسابقة قرآنية 
خاصة حتت عنوان : ) مع القرآن .. أنت 
الرابح ( والتي القت إقباال كبيرا من جمهور 
املعرض، وحققت مشاركة مباركة، وذلك 
إل��ى جانب توزيع العديد من املطبوعات 

واإلهداءات في املعرض.
وختم الفليج تصريحه ب��أن مشاركة 
املنابر القرآنية في معرض جائزة الكويت 
ال��دول��ي��ة حل��ف��ظ ال���ق���رآن ال��ك��رمي حققت 
بفضل الله  جناحا كبيرا، وتفاعال إيجابيا 
ومشاركة كبيرة من قبل زوار املعرض وما 
شهدته من توافد جموع الطلبة والطالبات 
م��ن شتى األع��م��ار، كما يعد ن��اف��ذة مهمة 
للتواصل مع شتى الشرائح والفئات التي 
توافدت على زيارة املعرض واملشاركة في 
فعالياته ، كما مكن اجلمعية من فتح جسور 
من التعاون والتكامل مع اجلهات القرآنية 
امل��ش��ارك��ة ف��ي أجنحة امل��ع��رض م��ن شتى 
دول العالم؛ مبا يحقق انسجاما مع أهداف 
اجلمعية في نشر القرآن وتعليمه وحتفيظه 
وتربية األجيال الناشئة على القيم القرآنية، 
ومتاشيا مع توجيهات أمير البالد حفظه 
الله في العناية بالقرآن الكرمي ورعاية 
أهله، وإبراز مكانة الكويت كدولة رائدة في 

خدمة القرآن الكرمي ونشر علومه.

على هامش مشاركة »املنابر القرآنية« في معرض جائزة الكويت الدولية 

 الفليج: الكويت أصبحت محط أنظار العالم في العناية بالقرآن الكرمي ورعاية أهله

أحد املرشحني يسجل ترشحه مرشح الرابعة م. ناصر البلوشي 

 تكرمي جمعية املنابر القرآنية

د. عصام الفليج

تتمات

بوشهري
وأضافت بوشهري: عدم تبادل القسائم 
مم��ن��وع ف��ي ك��ل امل��ن��اط��ق مثل اب��و حليفة 
وال��ص��ب��اح��ي��ة وي��ط��ب��ق ذل���ك ع��ل��ى قسائم 
خيطان وهذا قرار ِمن مجلس الوزراء ومنع 
التبادل قرار مجلس الوزراء وهو محدد له 
10 سنوات ويشمل قسائم الصباحية وابو 
حليفة وخيطان  و مجلس ال��وزراء وليس 

وزير االسكان هو من منع التبادل.
الى ذلك قالت بوشهري في كلمة بافتتاح 
أع��م��ال )امللتقى الثاني للتنمية البيئية 
املستدامة( : إن )السكنية( تعمل جاهدة 
على حتقيق ال��رؤي��ة السامية لتأمني 15 

في املئة من الطلب احمللي على الكهرباء 
باستخدام الطاقة املتجددة بحلول عام 
2030. مشيرة الى أهمية مصادر الطاقة 

املتجددة في احلفاظ على املال العام.
وأضافت أن املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية تتابع بناء أول منزل ذكي متكامل 
ف��ي الكويت ف��ي مدينة جابر األح��م��د عبر 
م��ش��روع تنفذه ه��ي وع���دد م��ن الشركات 
احمللية بهدف إج��راء األب��ح��اث وال��دراس��ة 
للوصول إل��ى النتيجة املثلى التي ميكن 
تطبيقها الحًقا على املشاريع والوحدات 

السكنية في مجال توفير الطاقة.
 وأش���ارت بوشهري إل��ى أن املؤسسة 
تتابع تنفيذ مشروع مدينة جنوب الشيخ 

سعد العبدالله والتي ستكون أول مدينة 
ذكية متكاملة في الكويت تعمل وفًقا ملبدأ 
االس��ت��ف��ادة القصوى م��ن م��ص��ادر الطاقة 

النظيفة واملتجددة.
من جانبه استعرض املدير العام لشؤون 
التخطيط والتصميم في )السكنية( ناصر 
خريبط خالل امللتقى مشاريع )السكنية( 
وقال إن دولة الكويت تولي اهتماًما كبيًرا 
بتنويع م��ص��ادر ال��ط��اق��ة لديها إذ ب��دأت 
اجلهات املختصة في امل��راح��ل التنفيذية 
بخطة طموحة نحو استخدام طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية الف��ًت��ا إل��ى أن املدينة 
الذكية تستخدم التكنولوجيا والشبكات 

احلديثة لتحسني جودة احلياة للمواطنني.

»اآلفرو آسيوي«
وأوضح أن املؤمتر يعد حدثا اقتصاديا 
دوليا متكامال لكونه يستعرض الفرص 
الواعدة التي توفرها حكومة دولة الكويت 
م��ن خ��الل مشاريع مدينة احل��ري��ر بكافة 
أنواعها ومجاالتها للمستثمرين وأصحاب 
رؤس األموال ورجال األعمال على املستوى 
العربي والدولي من خالل التواصل املباشر 
مع الشركات والكيانات األجنبية واملعنيني.

وأش��ار إلى »ال��دور الفعال للنائب األول 
ل��رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وزي���ر ال��دف��اع 
الكويتي الشيخ ناصر صباح األحمد في 
تفعيل وإجن��از رؤي��ة الكويت االقتصادية 

2035« إذ يولي اهتماما بالغا لتطوير 
مدينة احل��ري��ر واجل���زر الكويتية لدفع 
عجلة التنمية االقتصادية املستدامة قدما 
األمر الذي يتطلب دعم هذه الرؤية من قبل 
الكيانات واملؤسسات االقتصادية العربية 

والدولية.
م��ن جانبه ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س )األف���رو 
آس��ي��وي( ع��ص��ام أب��و احل��س��ن إن اللجنة 
املنظمة للمؤمتر االقتصادي تضم فريقا ذو 
خبرة من داخ��ل وخ��ارج دول��ة الكويت في 
مجال االستثمار واملشاريع وبناء الشراكات 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني ال����دول وامل��ؤس��س��ات 

والشركات والكيانات الكبرى.
وأض��اف أن االستراتيجية املستقبلية 

لدولة الكويت تركز على إجن��از املشاريع 
استثمارية مع كافة اجلهات والكيانات 
االقتصادية الكبرى وب��ن��اء ش��راك��ات في 
مختلف دول العالم من أجل خلق اقتصاد 

وطني متنوع.
وأوض��ح أن املجلس االقتصادي االفرو 
أسيوي وع��دد من الكيانات االقتصادية 
يعملون ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب كبرى 
الشركات واملؤسسات الدولية والعربية 
املعنية ب��اع��م��ال امل��ؤمت��ر للمشاركة في 
الفعاليات واالنشطة املصاحبة باملؤمتر 
وص��وال إل��ى حتقيق الهدف املنشود نحو 
التعرف على مشاريع مدينة احلرير واجلزر 

الكويتية الختيار الفرص املناسبة.

تتمات


