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اعداد: بداح العنزي

قال نائب املدير العام لشؤون 
قطاع البلدية مبحافظتي حولي 
ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج 
ان التنمية ال ميكن حتقيقها 
واخلدم���ات ال ميكن تقدميها 
بكف���اءة وعدال���ة، والصحة 
العام���ة وراحة  والس���امة 
املواطنني يصعب تأمينها دون 
التي تضفي  القوانني  وجود 
الش���رعية واللوائح والنظم 
الت���ي تنبثق عنه���ا لتحديد 
املسار وضبط اجتاهاته، وهذا 
االلتزام  ما يؤكد على أهمية 
بتطبي���ق القوانني واللوائح 

والنظم وتشديد الرقابة ومكافحة التجاوزات 
وضبطه���ا، وفي الوقت ذات���ه ايجاد احللول 
الهندسية والفنية والقانونية واإلجرائية الازمة 
خلدمة املواطنني ومساعدة املراجعني وتذليل 
العقبات التي يواجهونها واملساهمة في رفع 

الظلم عن املتضررين.
وأوضح انه يج���ب ان نعمل على حتقيق 
العدالة واملس���اواة بني املواطنني ولن تتحقق 
ه���ذه العدالة في ح���ال التفرقة بني املواطنني 
ومنح أي منهم مكاسب متيزه عن غيره وعدم 
االلتزام بالتش���ريعات واحكام النظام العام. 
وان نتبع آلية عمل محددة لضبط التجاوزات 
واملخالفات واالبتعاد عن االنتقائية لتحقيق 
مب���دأ العدالة واملس���اواة، وان يتم ذلك وفقا 
للوائح والنظم والقوان���ني املعمول بها، وان 
يتم حتري الدقة للتأكد من سامة اإلجراءات 

التي يتم اتخاذها.
وزاد: حتى يتم اجن���از اخلطط والبرامج 
واملشاريع وتطبيق اللوائح والنظم بدقة وكفاءة 
عالية فإنه يجب ان تكون لدينا اجراءات عمل 
موثقة يتم تطويرها بصورة مس���تمرة، وان 
نوزع املهام، وان نفتح قنوات اتصال مباشر 
بني املس���ؤولني واملواطن���ني وان نعتمد على 
سياسة الشفافية واألبواب املفتوحة، وان نتقيد 
باالختصاصات وان نلتزم بالتسلسل الوظيفي 

في امتام األعمال وإجناز املعامات.
 وقال: بينت املادة 2 من قانون البلدية 2005/5 
املهام الرئيسية للبلدية وأغراضها األساسية 
في نطاق ما هو متع���ارف عليه في الهيئات 
البلدية في تقدم العم���ران وتوفير اخلدمات 

البلدية للسكان وحتديد دورها 
في اقرار املخططات الهيكلية 
ومس���ح األراض���ي وتنظيم 
امل���دن والق���رى والضواحي 
واملناطق واجلزر وجتميلها 
العامة فيها  ووقاية الصحة 
بتأمني سامة املواد الغذائية 
واحملافظة على الراحة العامة 
والنظاف���ة وس���امة البيئة 

وحمايتها.
وعهدت املادة 26 الى الوزير 
املختص بالش���ؤون البلدية 
ان يصدر في حدود القوانني 
وبعد موافقة املجلس البلدي 
اللوائح والنظم اخلاصة باملسائل التالية: احملات 
العامة واملقلقة للراحة واملضرة بالصحة، بيع 
األغذي���ة وتخزينها واحملات اخلاصة بالبيع 
والتخزين، اإلعان في األماكن العامة، الباعة 
املتجول���ون، النظافة وش���غل الطرق العامة 
وامليادين واألرصفة، زراعة املساحات العامة 
واملاصقة لبيوت الس���كن اخلاص، املسالخ 
واألس���واق، القواعد اخلاصة بحقوق امللكية 

واالنتفاع واالرتفاق باحلفر.
واستطرد: كما بينت املادة 27 مسؤوليات 
مدي���ر عام البلدية فيما يل���ي:  تنفيذ قرارات 
املجلس البلدي، اتخاذ التدابير الازمة للمحافظة 
على صحة الس���كان وسامتهم وراحتهم في 
حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص 
باألمور التالية: أعمال تنظيف الشوارع والطرق 
وهدم املباني اآليلة للسقوط أو اصاحها وفقا 
للوائح واألنظمة املنظمة لها، مراقبة األسواق 
والتفتيش على املواد الغذائية لاستيثاق من 
صاحيتها، مراقبة احمل���ات العامة واملقلقة 
للراحة واملضرة بالصحة للتحقق من توافر 
الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية 
وسحبها مبا ال يتعارض مع اختصاص اجلهات 
األخرى وفقا لقوانني واللوائح، اصدار رخص 
البناء ورخص املكاتب الهندس���ية واإلشراف 

عليه��ا.
ونصت املادة 34 على العقوبات التي توقع 
على مخالفة احكام واللوائح املش������ار اليها 
في املادة 26 من هذا القانون بالغرام���ة التي 
ال تقل ع���ن مائة دينار وال تزي���د على أل���ف 

دين��ار.

يعقد املجلس البلدي جلسته العادية 
صباح غد ومن املتوقع ان يقدم اجلهاز 
التنفيذي مذكرة حول ابراج االتصاالت 
بناء على طلب املجلس خال جلس���ته 

املاضية.

»البلدي« يبحث مذكرة
أبراج االتصاالت غدًا

أهالي الرابية والرحاب استنكروا تصرف »األشغال«: »هل أبناء مشرف مادة أولى ونحن أبناء مادة خامسة؟«

فرز المطيري: نقل مكب الصرف الصحي من مشرف يزيد األمر سوءاً

محمد راتب
البلدي  ناش���د عضو املجلس 
فرز املطيري سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد التدخل 
سريعا لرفع معاناة أهالي الرابية 
والرحاب والعارضية نتيجة نقل 
كمي���ات من مياه الصرف الصحي 
م���ن محطة مش���رف لصبها قرب 
مس���اكنهم اخلاصة، الفتا إلى ان 
محطة الصليبية تستوعب جميع 
هذه اجلالونات، باإلضافة الى وجود 
عدد من احملميات البرية والتي ميكن 
االس���تفادة منها في التخلص من 

هذه السموم.
وقال املطيري خال جولة قام 
بها صب���اح أمس ف���ي املوقع مع 
بعض أهالي املنطق���ة: »إن اهالي 
الرابية والعارضية كويتيون شأنهم 
شأن أهالي منطقة مشرف ويجب 
معاملتهم باملثل دون الكيل مبكيالني 
م���ن قبل بعض مس���ؤولي وزارة 
االشغال بنقل السموم من مشرف 
الى العارضية والرابية«، مستنكرا 
جعل منطقة العارضية الصناعية 
بديا ملكب نفايات محطة مشرف 
التي كانت كارثة بح���د ذاتها في 

تاريخ البيئة الكويتية، كما أكد أنه 
خاطب وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل 
صفر، اكثر من مرة بخصوص نقل 
احملطة اجلديدة لتصريف النفايات 
الس���كانية والصرف الصحي الى 
خارج نطاق السكن اخلاص، ولكن 
دون ان يت���م الرد من الوزير بأي 

شكل من االشكال.
وذك���ر ان���ه تلق���ى العديد من 
االتصاالت من قبل أهالي منطقتي 
الرابية والرحاب بش���أن الروائح 
الكريه���ة املنبعث���ة م���ن منطقة 
العارضي���ة الصناعية في محطة 
الصرف الصح���ي البديلة حملطة 
مشرف، وتضمنت االتصاالت طلب 
االهالي نقل احملطة الى موقع آخر 
بعيدا عن االهالي ملا لذلك من أثار 
صحية وبيئي���ة خطيرة، واصفا 
وضع احملطة باملخزي ملا رآه وعاينه 
على أرض الواقع، نظرا ألن االمر 
ال يتوقف فقط على اآلثار الصحية 
والبيئية، وإمنا امتد لضرب البنية 
التحتية التي طاملا دأبت الدولة على 

اصاحها بشتى الطرق املختلفة.
واشار املطيري الى ان الوضع 

احلال���ي للمحطة أجب���ر عددا من 
االهالي الى اخاء منازلهم والتوجه 
الى االيجار في مناطق سكنية اخرى 
اكثر امانا بيئيا، وذلك خوفا على 
صحة ابنائهم، مبينا ان هذا الوضع 
ليس عاجا لكارثة مش���رف، بل 
يعتبر مبنزلة تصحيح اخلطأ بخطأ 

آخر اكبر منه وأكثر سوءا.
واضاف املطيري ان س���جات 
وزارة الصحة تشهد تسجيل عدد ال 
يستهان به من احلاالت التي أصيبت 
بأمراض في اجلهاز التنفسي نتيجة 
اآلثار الس���لبية للمحطة اجلديدة 
في العارضي���ة الصناعية، وقال: 
»إننا اليوم على مرأى ومشهد من 
قبل وسائل االعام املختلفة ننقل 
هذه املأساة، وفي حال عدم جتاوب 
اجهزة الدولة املعنية معنا، سنتوجه 
بصحبة اهال���ي املنطقتني ملقابلة 
سمو رئيس مجلس الوزراء لشرح 
معاناتنا وما يترتب عليها من أثار 
سلبية من جميع النواحي صحيا 

واجتماعيا«.
من جانبه، قال عضو املجلس 
البلدي الس���ابق ماج���د املطيري: 
»ان وجود هذه احملطة في منطقة 

العارضية الصناعية اثر سلبا على 
صحة املواطنني والبيئة السكنية، 
باالضافة الى تدمير جميع اخلدمات 
اخلاصة بالبني���ة التحتية، وذلك 
واضح متاما من خال احلفر التي 
بدأت تطفو على املنطقة لذلك اصبح 
ضروريا وجود حل لهذه املأس���اة 
سواء عن طريق احلكومة او عن 
طري���ق مجلس االم���ة«، مبينا ان 
الكارثة في تفاقم مس���تمر وان لم 
جتد لها الدولة بجميع اجهزتها حا، 
فسيأتي احلل عن طريق املواطنني 

الكويتيني البسطاء بأنفسهم.
وقال احد قاطني منطقة الرابية 
زب���ن الراجحي: ان م���ا قامت به 
احلكومة هو معاجلة اخلطأ باخلطأ 
ليس اال، معبرا عن ذلك بقوله »هل 
ابناء مشرف مادة اولى ونحن مادة 
خامسة؟« مضيفا ان لديه حا لهذه 
الكارثة بتكلفة 150 ألف دينار فقط، 
وليس كما يأخذ املتنفذون من مايني 
الدنانير، إال أنه لن يبوح باحلل اال 
لسمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك 
حتى ال يأخذه اعضاء مجلس االمة 
ويتفاخرون ب���ه، في حني انهم ال 

يفقهون شيئا سوى الكام«.

أهالي الرحاب والرابية يحتجون على نقل الصرف الصحي من مشرف إلى منطقتهم

روائح كريهةفرز املطيري متفقدا املنطقة

مياه الصرف الصحي تنقل من صهاريج مشرف إلى املكب اجلديد

م.أسامة الدعيج

لتخفيف الضغط عن المداخل األخرى وتيسيرًا لحركة المرور

العنزي الستحداث مدخل من »الرابع« إلى »سعد العبداهلل«

إزالة 6 أبراج مخالفة في محافظة حولي بعد مهلة األسبوع
م.عبداهلل العنزي

)أسامة البطراوي(أحد األبراج املخالفة

طال���ب عضو املجلس البل���دي م.عبداهلل 
العنزي بسرعة عمل مدخل من طريق الدائري 
الرابع السريع الى مدينة سعد العبداهلل لتخفيف 
الضغط على املداخل األخرى املوجودة تيسيرا 
حلركة املرور للدخول واخلروج من املدينة. 
وقال في تصريح صحافي ان مدينة سعد 
العبداهلل تعتبر من املدن احلديثة واملتكاملة 
والتي تتوافر فيها جميع احتياجات املواطنني من 
حيث املرافق العامة واخلدمات. ولكن ينقصها 
وجود مداخل جديدة تعمل على انسيابية حركة 
املرور للدخول الى املدين���ة واخلروج منها، 
مشيرا الى ان مشروع مدينة سعد العبداهلل 
يتميز بوقوعه داخل املناطق العمرانية ويتميز 
بالكثافة السكانية العالية، لذا يتطلب وجود 

أكثر من مدخل لتخفيف الزحام.
وأضاف م.العنزي ان مشكلة تعدد املداخل 
واملخارج للمناطق السكنية يعاني منها العديد 
من املناطق السكنية، وهذا من األخطاء التي لم 
يتم تافيها في تصميم املدن االسكانية اجلديدة 
ومن ثم تخلق مشكات مرورية متعددة، مبينا 
ان مش���كلة قلة املداخل واملخارج الرئيسية 
يعاني منها املواطنون بشدة في مدينة سعد 
العبداهلل وضاحيتها مما خلق ايضا صعوبة 
الوصول الى اخلدمات الرئيس���ية املوجودة 
في املنطقة، مطالبا بتس���هيل وتنفيذ جميع 
املطالب واملقترحات التي يطرحها أهالي املنطقة 
وأهمية تنوع مداخل املدينة، خصوصا قدوما 
من طريق الدائري الرابع. وش���دد م.العنزي 

على ضرورة وض���ع حلول جذرية ملثل هذه 
القضايا التي تتس���بب في مضايقات كبيرة 
للمواطنني، خصوصا مشاكل الطرق وقضية 
تكدس الطرق، خصوصا مع اتساع املساحة 
اجلغرافية والزيادة الس���كانية التي تشهدها 
محافظة اجلهراء ودخ����ول مدن جديدة في 
احملافظة مثل مدينة سعد العبداهلل والتي 
متثل أكبر عدد للوحدات السكنية في الكويت، 
مما أدى الى وجود اختناق في شوارع املنطقة 
بسبب كثرة املش����اكل، ما يتطلب االسراع 
ف����ي وجود حلول جذرية لهذه املش����كات، 
واالسراع في اجناز املشاريع املعلقة بسبب 
الروتني املهني من اجل ان نعيش جميعا في 

كويت أفضل.

فرج ناصر
قامت جلنة ازالة التعديات في محافظة حولي بازالة االبراج 
غير املرخصة لش����ركات االتصاالت الثاثة »زين« و»الوطنية« 
و»ڤيڤا« وذلك في محافظة حولي بسبب تواجدها بشكل مخالف 
على اماك الدولة وشك����اوى األهالي، حيث قامت جلنة االزالة 
صب����اح امس بازال��������ة 6 ابراج في جن���وب الس����رة من اصل 
2000 برج ستتم ازالته���ا الح�ق���ا وحس���ب البرنام��ج الزمني 

املعمول ب��ه.
واكد رئيس فريق عمل طوارئ محافظة حولي م.طارق القطان 
انه متت ازال����ة 6 أبراج مخالفة في نطاق احملافظة وحتديدا في 
منطقة جنوب السرة وذلك لكثرة الشكاوى التي تصدر الينا من 
املواطنني وما تسببه من اخطار مثل انبعاث االدخنة وخطورتها 

على االطفال.
واضاف انه متت ازالة االبراج غير املرخصة سواء الثابتة او 
املتنقلة، مش����يرا الى انه ستتم الحقا ازالة االبراج الواقعة على 

السكني اخلاص او االستثماري او حتى التجاري.
وقال انه مت اعطاء مهلة اسبوع الصحاب هذه االبراج الزالتها 
ولكن في حالة عدم التقيد بذلك او عدم االمتثال فستقوم بازالة 
الب����رج وان يتحمل صاحب البرج غرامة النقل ولكن حال اعادة 
التي����ار الكهربائي للبرج م���رة اخرى فسنقوم باالزالة الكلية 
للب����رج بالكام���ل ويتحم����ل صاحب��������ه الغرام���ة التي تق���ع 

علي���ه.
واضاف انه مت حصر االبراج الثابتة واملتحركة في احملافظة 
والواقعة على االسطح واجلمعيات واالندية واجلهات احلكومية 

وذلك متهيدا الزالتها قريبا.

لقطات
� انطلقت اجلولة من أمام 
مركز طوارئ بلدية حولي 

في العاشرة صباحا.
� األبراج التي متت إزالتها 
كانت في مناطق الس���ام 

والصديق والزهراء.
� بلغ عدد فريق التعديات 
أكثر من 30 ش���خصا مع 

جميع معداتهم وآلياتهم.
� أثن���اء اجلولة وصل 
مس���ج لرئي���س فري���ق 
الطوارئ من الوزير د.فاضل 
صفر يبلغه بإزالة بعض 
التعديات في املنطقة ومت 
تلبية طل���ب الوزير على 

الفور.
� قام الفريق مبصادرة 
بعض املول���دات اخلاصة 

بهذه األبراج.

استعرض قانون البلدية 2005/5

الدعيج: االلتزام بالقوانين واللوائح
وتشديد الرقابة لمكافحة التجاوزات

)أسامة البطراوي(


