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ال أؤيد تفكيك البلدية 
ومع خصخصة بعض 

اخلدمات بشكل 
جزئي

مشاركة املهندسات 
أعضاء في مجالس 

البلدية إضافة جديدة 
ألداء املجلس البلدي

أكدت وجود دراسات حبيسة األدراج في البلدية لم تدخل حيز التنفيذ

الشبيكي: تشديد الرقابة من قبل املجلس البلدي على تنفيذ القوانني واللوائح
إملام  والناخبات المس���ت عدم 
املناط باملجلس  الناس بالدور 
البلدي عالوة على عدم وعيهم 
بأهمية عض���و املجلس البلدي 
خاص���ة ان املواطنني في حالة 
إرهاق وتعب من الوضع السياسي 
الراهن في البالد ومن انتخابات 
مجل���س األمة حي���ث الحظت 
ع���زوف الناس عن حضور أية 
ندوات ملناقشة مواضيع متعلقة 

باملجلس البلدي.
ولكن سأس���عى مس���تقبال 
إليضاح أهمية دور عضو املجلس 
البل���دي وبالتالي يجب توعية 
الناخبني بأهمية مشاركتهم في 
هذه االنتخابات. ويقع على أمانة 
سر املجلس البلدي دور مهم في 
إصدار كتيبات تعريفية بقانون 
البلدي واختصاصاته  املجلس 
واألعمال التي قام بها ونشرها 
بش���كل دوري حت���ى نرفع من 
وعي املواطنني بدور هذا املجلس 

وتشجيع املشاركة مستقبال.

وماذا عن خصخصة 
أعمال النظافة؟

٭ أقترح ان يتم ربط مشروع 
تدوي���ر النفاي���ات مبناقصات 
النظافة لتوفير املبالغ التي تدرج 
النظافة بحيث يستفيد  لعقود 
النفايات  النظافة م���ن  مقاولو 
املنزلي���ة التي يت���م جتمعيها 
وتدويرها، واعتماد نظام فرز 
النفاي���ات من املنب���ع اي فرز 
النفايات املنزلية حسب نوعها 
في املنزل مساهمة من املواطن 

في تدوير النفايات.

عمل مندمج مع بعضه البعض 
وكل عض���و فيه يكم���ل اآلخر 
املتنوعة واملختلفة،  بخبراتهم 
فأنا أؤيد العمل اجلماعي وهذا 

هو أساس النجاح.

ما رأيك مبشكلة االزدحام 
املروري في البالد؟

٭ توجد دراسات عديدة حبيسة 
األدراج في البلدية منذ انتسابي 
لهذا املرفق منذ الثمانينيات قامت 
بها مكاتب استش���ارية عاملية 
ولكن لألس���ف ل���م تدخل هذه 
الدراسات حيز التنفيذ وحاليا 
هناك بعض املشاريع املطروحة 
لدى اجلهاز الفني للمش���اريع 
التنموي���ة واملبادرات تس���اعد 
في حل املش���كلة املرورية قبل 
مشروع املترو والسكك احلديدية 
وبالتالي أرى أن نعطي الفرصة 

لتلك املشاريع لترى النور.
كما أرى م���ن الضروري رفع 
الط���رق احلالية  كفاءة ش���بكة 
بتشييد املزيد من الطرق السريعة 
والتقاطعات التي تساعد في تقليل 
االزدحام املروري وكذا ال ننسى 
دور وزارة الداخلي���ة في ضبط 
احلركة املرورية وضمان انسيابها 
باستخدام التقنيات احلديثة املتبعة 

في الطرق في الدول املتقدمة.

ما رأيك في عزوف الناس 
عن انتخابات البلدي؟

٭ نسبة احلضور ال أستطيع 
أن أتكهن بها اآلن، لكن من خالل 
هذه الفترة التي ترشحت فيها 
والتقائ���ي بعدد م���ن الناخبني 

العامة، اخلدمات االقتصادية، املياه 
والكهرباء، ووسائل النقل، األمن 
ومراقبة السلوك العام. ومع منو 
اجلهاز احلكومي واتساع رقعة 
الكويت بدأت أدوار البلدية توزع 
على وزارات اخلدمات، واحتفظت 
البلدية بدور التخطيط احلضري 
مع بعض اختصاصات الصحة 

البيئية والنظافة العامة.

ما رأيك في أداء املرأة في 
املجلس البلدي؟

٭ ملاذا نقو: أداء املرأة، يفترض أن 
نقول أداء أعضاء املجلس البلدي 
دون استثناء فالدستور ال مييز 
في اجلنس في أداء العمل. وال 
أود أن أميز أداء املرأة عن الرجل 
وإن كنت أرى أنه في املجلسني 
ان أقرت حقوق  املتتالني ومنذ 
املرأة، وتعيني زميلتي السابقتني 
في أول مجلس وهما م.فاطمة 
الصباح وم.فوزية البحر، أو في 
املجلس احلالي وهن املهندسات 
م.منى بورس���لي، م.أش���واق 
الضف، م.جنان بوشهري، فهن 
وهلل احلمد من حملة مؤهالت 
متخصصة تضيف ألداء املجلس 

البلدي.
ويجب اال ننسى أن أي فرد 
مهما كان���ت مؤهالته وخبراته 
الفنية، فهو لن يستطيع أن يرتقي 
بأي عمل منفردا ألنه في مثل هذه 
األعم���ال خاصة أعمال املجلس 
البلدي التي يغلب عليها الطابع 
االستشاري حاليا لن يتم اتخاذ 
القرار االستشاري الصحيح ما 
لم يكن هناك تعاون ضمن فريق 

املشابهة وحدد اآللية لتأسيس 
شركات مس���اهمة كويتية ألي 
مشروع وطريقة توزيع األسهم 
وكذا اختصاصات اللجنة العليا 
للمشروعات التي تقام على أمالك 
الدولة العقارية واجلهاز الفني 
لدراسة املش���روعات التنموية 
واملبادرات والقان���ون مبواده 
التنفيذية  املختلفة والالئح���ة 
لتنظيم عمل املشروعات التنموية 
التي يت���م طرحها على القطاع 

اخلاص.

هل تؤيدين تفكيك 
البلدية؟

٭ ال أؤيد تفكيك البلدية في الوقت 
الراهن دون وجود دراسة متأنية 
لذلك على مستوى القيادات العليا 
لتحدي���د االختصاصات واملهام 
إمكانية  املركزية للبلدي���ة، مع 
خصخصة بعض خدمات البلدية 
بشكل جزئي وتدريجي وتكليف 
جه���ات أخرى بالقي���ام بها مع 
استمرار الدور الرقابي للبلدية، 
وهو األمر الذي قامت به البلدية 
بأن أوكلت مهمة تراخيص البناء 
إلى املكاتب الهندسية، كما أقترح 
املزيد م���ن الصالحيات  اعطاء 
اإلداري���ة لبلدي���ات احملافظات 
املواطن  الع���بء على  لتخفيف 

وعلى البلدية املركزية.
البلدية  أن  ويجب أال ننسى 
منذ تأسيسها عام 1930 كانت تقدم 
جميع اخلدمات للمواطنني قبل 
إنشاء الوزارات املختلفة فقد كانت 
أدوارا شملت املعونات  متارس 
النظافة، الصحة  االجتماعي���ة، 

٭ مما ال ش���ك فيه أن البلدية 
خطت خطوات جريئة وسريعة 
في الفترة الت���ي أعقبت الغزو 
الغاش���م عل���ى بلدنا  العراقي 
الكوي���ت حيث كانت  احلبيب 
البلدية هي التي تتولى دراسة 
التنموية  وتنفي���ذ املش���اريع 
املدرجة في خطته���ا التنموية 
والتي أدت الى مشاركة القطاع 
اخلاص في التنمية وفق أسس 
ومعايير خاصة، كما أن البلدية 
تقوم بالرقابة على هذه املشاريع 
حتى نهاي���ة تاريخ تس���لمها 
حسب العقود املبرمة مع أمالك 

الدولة.
ومع ص���دور القانون رقم 7 
لسنة 2008 في تنظيم عمليات 
البناء والتش���غيل والتحويل 
»B.O.T« واألنظم���ة املش���ابهة 
فقد قام اجله���از بطرح العديد 
من املشاريع التنموية بالتعاون 
مع اجلهات التي كانت معنية بهذا 
الدور ومنها إدارة تنمية املشاريع 
التنموية في البلدية، والتي أعتقد 
انه يجب االستفادة من خبرات 
العاملني فيها بدمجهم وضمهم 
للجهاز الفني لدراسة املشروعات 

التنموية واملبادرات.

 ما رأيك بقانون 
الـ »B.O.T«؟

٭ مت إصدار هذا القانون لتنظيم 
تخصي���ص أو بي���ع أو تأجير 
أم���الك الدول���ة العقارية، وقد 
نظم القانون في مواده التعامل 
باألنظمة املختلفة سواء البناء 
والتشغيل والتحويل أو األنظمة 

االجراءات الروتينية الطويلة في 
البلدية وعرقلة بعض املوظفني 
بالبلدي���ة للمعامالت أصبحت 
عائقا النهاء املعامالت ومن ثم 
جلوء املواط���ن النهاء املعاملة 
الرشوة بالرغم من  باستخدام 
أن عقوبة الرشوة طبقا للقانون 
الكويتي بالنس���بة للراش���ي 
واملرتشي والوسيط تصل الى 
عشر سنوات حبس وغرامة مالية 
ضعف قيمة ما وعد به أو أعطي، 
وال ننس���ى العقوب���ة العظمى 
في دينن���ا احلنيف. وهنا نرى 
تشديد الرقابة من قبل املجلس 
البل���دي املختص بالرقابة على 
تنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة 
بكافة شؤون البلدية وفقا ألحكام 

القانون رقم 5 لسنة 2005.

هل املشاريع التي تطرحها 
البلدية كفيلة لتنمية البلد 

بنظام الـ »B.O.T«؟

دعت املرشحة خالدة الشبيكي 
الى تش���ديد الرقاب���ة من قبل 
املجل���س البلدي عل���ى تنفيذ 
املتعلقة  القوان���ني واللوائ���ح 
بجمي���ع ش���ؤون البلدية وفقا 

ألحكام القانون 2005/5.
وقال���ت الش���بيكي في لقاء 
م���ع »األنب���اء«: ال أؤيد تفكيك 
البلدية في الوقت الراهن دون 
وجود دراس���ة متأنية لتحديد 
املركزية  االختصاصات واملهام 
للبلدية مع إمكانية خصخصة 

بعض اخلدمات بشكل جزئي.
مش���اركة  ان  واعتب���رت 
املهندسات في املجلسني السابق 
واحلالي اضاف���ة جديدة ألداء 

املجلس البلدي.
ودعت الى رفع كفاءة شبكة 
الطرق احلالية من خالل اقامة 
الس���ريعة  الطرق  املزيد م���ن 
والتقاطع���ات لتقليل االزدحام 
املروري، كم���ا اقترحت ان يتم 
ربط مش���روع تدوير النفايات 
مبناقصات النظافة لتوفير املبالغ 

التي تدرج لعقود النظافة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما رأيك في تفشي 
الرشوة كأحد مظاهر 

الفساد؟
٭ مظهر من مظاهر الفساد في 
البلدية والتي تفش���ت لدرجة 
أن بع���ض املوظف���ني أصبحوا 
يعتبرونه���ا احدى أدوات انهاء 
معامالتهم بش���كل أسرع سواء 
كانت بها مخالفة للقانون أو حتى 
كانت متماشية مع القانون، اال أن 

خالدة الشبيكي

أوضح مدير إدارة نزع امللكية 
فهد الش���علة بأن اجمالي قيمة 
املعامالت التي أنهيت إجراءاتها 
خ���الل الش���هر املاض���ي بلغت 

8.682.54 مليون دينار.
وقال الشعلة في بيان صحافي 
عن اجنازات االدارة خالل شهر 
فبراير انه مت اجناز 4 كتب تثمني، 
3230 ش���هادة ص���ادرة لألفراد 
واملؤسسات، 13 حتديد عقارات 
مس���تملكة، 204 كت���ب صادرة 
للوزارات والهيئات احلكومية، 
4 كتب إع���ادة النظر، وإجمالي 
املعام���الت )الكت���ب الصادرة 

والواردة( 3537 كتابا.
كما عقدت جلنة االعتراضات 

اجتماعا لعدد 11 معاملة.

أكد مس���اعد مدير عام إدارة 
الش���ؤون القانونية ف���ي إدارة 
االنتخاب���ات علي م���راد انه مت 
إع���داد 80 صندوقا لالنتخابات 
البلدي في  التكميلية للمجلس 
الرابعة ستكون موزعة  الدائرة 
عل���ى 16 مدرس���ة 8 للذكور و8 

لإلناث.
وأضاف انه مت حتديد مدرسة 
واحدة س���تكون مقرا لتجميع 
األص���وات وإع���الن النتيج���ة 

النهائية.
وقال ان هناك 80 جلنة منها 35 

جلنة للذكور و45 لإلناث.
ان إجمال���ي عدد  وأوض���ح 
الناخبني يبلغ 60788 ناخبا منهم 
الذكور و35252 من  25536 من 

اإلناث.
فرج ناصر  ٭

أكثر من 8 ماليني 
قيمة معامالت نزع 
امللكية في فبراير 

مراد: 80 صندوقًا 
في 16 مدرسة

فهد الشعلة

علي مراد

العمر: ضرورة فرض عقوبات رادعة 
على األغذية الفاسدة

وأك���د العمر ان هناك جهة 
تراقب املواد الغذائية متمثلة في 
إدارة األغذية، وهي تطبق قانون 
وزارة التجارة والصناعة، الفتا 
الى ان الس���بب في عدم قدرة 
اجلهات املعنية على السيطرة 
على هذه األغذية هو اعتماد هذه 
اجله���ات بعضها على بعض، 
باالضافة الى افتقار الكويت الى 
وجود مختبرات لفحص املواد 
الغذائي���ة، وأيضا عدم وجود 
مخازن كافية مؤهلة للتعامل 
مع الضبطية للمواد الغذائية 

الفاسدة.

ج���دا، لتأثيره���ا على صحة 
املواطن���ني واملقيمني، كما انها 
تؤثر على الوضع االقتصادي 

واالجتماعي بشكل عام.
وأوضح ان س���بب تفاقم 
ه���ذه األزمة هو تخاذل بعض 
ضعاف النفوس الذين يهدفون 
الى الربح املادي، فهناك الكثير 
من األش���خاص والش���ركات 
يس���توردون األغذية الرديئة 
بسعر رخيص جدا، لبيعها في 
أماكن محددة بأس���عار كبيرة 
وحتقي���ق أرب���اح مادية غير 

مشروعة.

كشف املرشح فيصل العمر 
عن استمرار مسلسل األغذية 
التي ضربت أسواق  الفاسدة 
الكويت، وحتديدا اللحوم، ويبدو 
ان املواطنني واملقيمني عليهم 
احلذر ايضا من الدجاج الفاسد، 
وذلك مع دخول إرساليات مواد 
غذائية من الدجاج املجمد عبر 
املوانئ وثبت عدم صالحيتها 

لالستهالك اآلدمي.
وأشار الى ان األغذية الفاسدة 
باتت ظاهرة كبيرة في املجتمع، 
حيث سلط عليها الضوء إعالميا 
فيصل العمرفي الفترة السابقة بشكل كبير 

احلزمي: مجالس البلديات ستوفر فرص عمل للشباب
الالئحة اخلاصة بدخول االغذية 
املستوردة التي أتاحت املجال 
لعدد م���ن الوافدين وضعاف 
النفوس أن يتنافسوا في توزيع 
السموم من االغذية الفاسدة.

وأك���د أن معاجلة مثل هذا 
اخللل الذي كان له أثر واضح 
املواطنني يكمن  على صح���ة 
بيد أعضاء املجلس البلدي من 
ناحية، ومن ناحية أخرى بيد 
أعضاء مجلس األمة من خالل 
تعديل قانون 2005/5 وتغليظ 
العقوبات على املجرمني، كما 
أن اجلهاز الفن���ي في البلدية 
يجب عليه أن يكشف عن أسماء 
الشركات املستوردة ملثل هذه 
االغذية الفاسدة والتشهير بها 
وفقا ملا ه���و متاح من قوانني 
ولوائح تن���ص صراحة على 
احلفاظ عل���ى الصحة العامة 
واإلنذار املبكر عن السلع غير 

الصاحلة لالستخدام اآلدمي.

تطوير استراتيجيات التنافس 
للعمل البلدي الذي ميثل لبنة 
جديدة في بناء التعاون املثمر 
والقائم بني املجالس اجلديدة 
وبلديات احملافظ���ات، وذلك 
وف���ق اس���تراتيجية واضحة 
تقوم على األولويات التنموية 
واالحتياجات التنظيمية الراهنة 
واملس���تقبلية والربط بينها 
وبني املخط���ط الهيكلي العام 
للبالد وجعل كل محافظة من 

احملافظات عاصمة للبالد.
وصوب احلزمي على كارثة 
االغذية الفاس���دة التي غرقت 
بها البلد في الفترة الس���ابقة 
ولم تستطع البلدية من خالل 
الرقابية أن تتصدى  أجهزتها 
له���ذه اجلرمي���ة متحجج���ة 
بالقانون الذي أتاح ملثل هؤالء 
من ضعاف النفوس أن يجروا 
س���مومهم الى الب���الد، مؤكدا 
على وجود قصور واضح في 

أكد املرشح جبر احلزمي أ ن 
التحوالت السريعة في مجال 
املعلومات واالتصاالت أصبحت 
من خاللها االجهزة بالبلدية في 
حاجة ملحة لتطوير االساليب 
وتقدمي اخلدمات املختلفة، وبناء 
قواعد معلوماتية جديدة تتخطى 
وظائفها التقليدية القدمية في 
مجال األرشفة الورقية وجعلها 
الكتروني���ة وإيجاد  أرش���فة 
وظائف جديدة للقوى البشرية 
الكويتية املتدربة التي تنتظر 
الفرصة إلثبات وجودها على 
الساحة من مهندسني وفنيني 
وإداري���ني لهم رؤي���ة جديدة 
وتطلع���ات واس���عة ملواكبة 

التنافس باملنطقة.
وأضاف في تصريح صحافي 
من الضروري إفس���اح املجال 
لهؤالء الشباب من خالل عمل 
مجالس للبلديات، ومن خالل 
هذا الطرح س���تتم مناقش���ة 

جبر احلزمي

الضرمان: سأتقدم مبشروع وطني 
حول شركات النظافة

باملش���روع وس���يتبناه بقوة 
حال وصوله للمجلس، ومن 
بعض النق���اط اإليجابية لهذا 
املشروع الوطني ان تكون كفالة 
العاملني بهذه الشركة  جميع 
حتت مظلة الدولة وحتاش���ي 
التعي���ني املباش���ر بالوزارات 
الباب  والهيئات تخفيفا على 
األول واالنتهاء من اإلضرابات 
العمالي���ة لضمان األجور من 
العمالة  الدول���ة واحلد م���ن 
الس���ائبة ووضع نهاية جدية 
لوقف االستفادة املادية لضعاف 
النفوس من الكفاالت )اإلقامات(، 
واأله���م انته���اء املالحظ���ات 
التي تسجل على  واملخالفات 
الكويت من قبل منظمات حقوق 
اإلنس���ان واملنظمات العمالية 
األممية وغيرها بسبب الوضع 

احلالي.

إن دفع���ت ف���ي الوقت احملدد 
وبشكل منتظم(.

وأضاف الضرمان ان عقد 
الش���ركة مع الدولة يصل الى 
8 أضعاف أو اكثر للعامل مما 
تدفعه الش���ركة باإلضافة الى 
محدودية املعدات وقدمها، وما 
خفي كان أعظم وخالل لقائي 
مع االخوة الناخبني عرض علي 
مشروع مهم جدا وال أستطيع 
حاليا اإلفصاح عن التفاصيل 
حفاظا عل���ى حقوق أصحاب 
� يستفيد منه  فكرة املشروع 
اجلمي���ع )املواطنون، الدولة، 
القط���اع اخل���اص( � مبا فيه 
شركات النظافة � وأخيرا أداء 
ممتاز ونظافة حقيقية توفر 
بيئة صحية ومن دون تكلفة 

على الدولة.
وأشار الى انه مقتنع متاما 

قال مرشح الدائرة الرابعة 
مبارك الضرمان ان ش���ركات 
النظاف���ة ال تتج���اوز ع���دد 
أصابع الي���د الواحدة وعقود 
النظافة تتداول بينها وكذلك 
تدوي���ر العمالة املغلوبة على 
أمرها ويفت���رض ان أداء هذه 
الش���ركات هو النظافة، ولكن 
يحدث العكس متاما األمر الذي 
نراه في الشوارع واملناطق بعد 
مغادرة سياراتها وما تخلفه 
من أوساخ جراء عمليات فرز 
القمامة في املناطق للحصول 
على املعدن والبالستيك وهذا 
الوضع ممن���وع دوليا، حيث 
عملي���ة الفرز يج���ب ان تتم 
باملوقع الرئيسي للتجمع وذلك 
ليستفيد منه العمال وبأوامر من 
الشركة لتغطية الدنانير القليلة 
التي تدفع لهؤالء املساكني )هذا 

مبارك الضرمان

الفاسدة التي بدأت في التفشي 
في الفترة األخيرة، وأصبحت 
تقلق املواطن واملقيم في دولة بها 
جهاز بلدية منذ أكثر من ثمانني 
عاما، لم تس����ن في����ه القوانني 
الرادعة لهؤالء املتسببني بهذه 
الكوارث الصحية، وذلك نظرا 
حملدودية الصالحيات املمنوحة 
التي  البلدي  لعضو املجل����س 
طالب املرشح بتوسيعها، ومنح 
العضو مزيدا من الصالحيات 
من شأنها ان تعمل على ترسيخ 
دوره كرقيب ومش����رع وفني، 
وأضاف اجلاس����ر أن برنامجه 
االنتخاب����ي يؤك����د على وضع 
احللول العملية للحد من ظاهرة 
االزدحام املروري والتخطيط 
الس����ليم م����ن خ����الل اخلطة 
التوس����عية للطرق والشوارع 
التي باشرت بها الدولة مؤخرا، 
وعدم إغفال البعد املس����تقبلي 
للزيادة السكانية في الكويت.

الواقعة حتت حوزتها. 
الى  من جهة اخرى اش����ار 
ض����رورة العمل بش����كل جدي 
واعادة النظر في منطقة العاصمة 
انعكاس����ا  )الكوي����ت( لتكون 
للتطور العمراني في الكويت، 
مطالب����ا بتحويلها الى منطقة 
جذب بدال من ان تكون منطقة 
طاردة، السيما ان املتعارف عليه 
في دول العالم بأن عاصمة أي 
دولة البد أن تكون انعكاس����ا 

لتطور البلد.
ومتنى العتيبي ان يتم نشر 
ب����ني املواطنني  البيئي  الوعي 
القانون بشكل حازم  وتطبيق 
على الشركات واملؤسسات التي 
تلقي مبخلفاتها في االماكن غير 

املخصصة.

تلزم البلديات اصحاب احملال 
في تلك الدول بوضع حاوية الى 
جانب احملل ال تكون عرضة للتلف 
او العبث بها«. وفي السياق ذاته 
رأى ان حتديد ارتدادات احملال 
التجارية وافساح املجال لها في 
عرض منتوجاته����ا بعيدا عن 
االرصفة وعدم اش����غالها لهذه 
الفسحة املخصصة اصال للمشاة 
واخلدمات العامة بات امرا اكثر 
من ملح الن العديد من اصحاب 
هذه احملال يعمل على استخدام 
الرصيف كمخزن مؤقت ما يشكل 
اعاقة للناس في تنقلهم، كما ان 

ذلك يعتبر مخالفة للقانون«.

اجلاسر: ضرورة وضع عالج سريع وعملي 
لظاهرة األغذية الفاسدة

العتيبي يدعو حلل مشكلة األراضي 
اإلسكانية لتقليص مدة االنتظار

الفضالة: إلزام احملالت احلرفية 
بوضع حاويات لرمي النفايات

في خضم تنافس عش����رات 
الشاغر  املرشحني على املوقع 
في املجلس البلدي عن الدائرة 
الرابعة، أكد املرش����ح املستقل 
عبداهلل اجلاس����ر على أهمية 
التصويت للمرشح األفضل دون 
النظر إلى أية أبعاد طائفية أو 
قبلي����ة، والتأكيد على اجلانب 
الفني والتخصصي الذي يجب 
أن ميتاز به العضو في املجلس 
البلدي. كما أوضح اجلاسر أنه 
على تواص����ل مع أبناء الدائرة 
الرابع����ة إليض����اح برنامج����ه 
االنتخابي الذي يؤكد فيه على 
أهمية تنظي����م املناطق واملدن 
السكانية اجلديدة مبا يتوافق 
السكاني امللحوظ،  التزايد  مع 
وشدد على ضرورة محاسبة كل 
من يعمل ضد مصلحة الوطن، 
عن طري����ق تأكيد دور أعضاء 
املجلس البلدي في وضع عالج 
سريع وعملي لظاهرة األغذية 

طالب مرشح الدائرة الرابعة 
لالنتخابات التكميلية للمجلس 
البلدي احملامي سعود العتيبي 
اجلهات املسؤولة بايجاد حلول 
سريعة حلل مشكلة األراضي 
االسكانية وتطوير اخلدمات في 
مجال الرعاية الس����كنية وذلك 
بالتع����اون م����ع وزارة املالية 
ووزارة النف����ط لتقليص فترة 

االنتظار على املواطن.
واوضح العتيبي في تصريح 
صحاف����ي ان املواط����ن اصبح 
ينتظر 15 سنة او اكثر حتى يتم 
تخصيص منزل له، مشيرا الى 
ان طابور االسكان يقف في دوره 
االف املواطنني دون حترك سريع 
حلل هذه القضية والتي تتطلب 
تنازل وزارة عن بعض االراضي 

ق����ال املرش����ح لالنتخابات 
التكميلية للمجلس البلدي في 
الدائرة الرابعة فاضل الفضالة: 
»ان اعادة الزام احملال احلرفية 
باالشتراطات البيئية املنصوص 
عليها في القانون باتت مسألة 
ضروري����ة، الن التعديات على 
ال����ى ظاهرة«،  البيئة حتولت 
وطالب بتصريح صحافي باالخذ 
مبا هو معمول به في بعض الدول 
املجاورة ومنها السعودية ودولة 
االمارات من حيث الزام كل محل 
حرفي باستخدام حاوية خاصة 
به لرمي نفاياته به على ان تكون 
مستوفاة الشروط البيئية حيث 

عبداهلل اجلاسر

سعود العتيبي

فاضل الفضالة


