
23انتخابات المجلس البلدي

انتخابات 

املجلس البلدي

املجلس البلديانتخابات 

االحد 22 سبتمبر 2013

6 باقي
أيام

b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

احمد البغيلي

أكد أن الدولة البد أن تتحمل مسؤولية ما مت من أخطاء فنية فيها

البغيلي ملنح أصحاب البيوت املشيدة في الفردوس 
من دون أعمدة 70 ألف دينار منحة إلعادة بنائها

املسالخ ستعمل بنظام 3 نوبات طوال أيام عيد األضحى

طالــب عضــو المجلس 
البلدي السابق مرشح الدائرة 
انتخابــات  السادســة فــي 
البلــدي أحمــد  المجلــس 
البغيلي الحكومة بالتدخل 
الســريع إلنهاء أزمة مئات 
العوائل الكويتية في منطقة 
الفردوس التي تحتوي على 
9 قطع 8 منها بيوت حكومية 
وقطعة واحدة قسائم، وقال 
إن هناك عــددا من البيوت 
آيلة للسقوط طبقا لعدد من 
التي  الهندسية  الدراســات 
أكدت أن عمرها االفتراضي 
انتهــى منذ ســنوات وهي 
بحاجــة إلى تدخل ســريع 
لترميمهــا أو بنــاء بيــوت 

جديدة لتحل محلها.
البغيلــي ضرورة  وأكد 
أن تتحمل الدولة مسؤولية 
بيــوت الفــردوس التي تم 

تنفيذا للخطة الميدانية 
إدارة  لتعــاون  الشــاملة 
العالقات العامة مع كل أفرع 
البلدية بالمحافظات استعدادا 
لمناســبة قــرب حلول عيد 
األضحى وحالة الرقابة التي 
قد تم رفعها إلى أعلى درجاتها 
في كل المسالخ بجميع أفرع 
البلديات بالمحافظات وفي 
هذا السياق أكد رئيس مسلخ 
محافظة حولي جواد قمبر 
أن مســلخ محافظــة حولي 

جاهز تماما الستقبال ذبائح 
المواطنين والمقيمين خالل 
أيام عيد األضحى جاء ذلك 
في ســياق تصريحه إلدارة 
العالقات العامة بخصوص 
اســتعدادات المسلخ لقدوم 

عيد األضحى.
وفــي هــذا الخصــوص 
الطاقــة  أن  أوضــح قمبــر 
االســتيعابية للمســلخ في 
األيــام العادية 1500 ذبيحة 
يوميــا وتتضاعــف خــالل 

عيد األضحى مبينا أنه يتم 
زيادة عدد األطباء البيطريين 
وأعداد القصابين خالل أيام 
العيد، مشــيرا إلــى وجود 
تنظيم كامل بين المسؤولين 
المســلخ والشــركات  عــن 
المتعهدة بالذبح خالل تلك 
الفترة لمنع االزدحام بوضع 
خطوط لكل نوع من الذبائح 

إلى جانب ترقيمها.
الفتا إلــى أن العمل يبدأ 
طوال أيــام العيــد من بعد 

صالة العيد ويستمر طوال 
24 ســاعة على نظام ثالث 
نوبات مع مالحظة النظافة 
التامــة داخل صالــة الذبح 
باستمرار باستخدام المياه 
والمنظفــات مــع مالحظــة 
النظافة التامة ألرضية الذبح 
إلى جانــب نظافة العاملين 
الرســمي  الزي  وارتدائهــم 
أثناء العمل والكشف الدوري 
عليهم إلى جانب مخالفتهم 
في حال وجود أي تقصير.

أو  أعمــدة  دون  بناؤهــا 
أساســات قويــة بإشــراف 
حكومي منذ زمن وهي اآلن 
مهــددة بالتصدع واالنهيار 
نتيجة ما تم فيها من عبث 

أثناء بنائها.
وقال إن الدولة أصبحت 
ملزمة بــأن تعطي أصحاب 
هــذه البيــوت منحة ال ترد 
بما ال يقل عن 70 ألف دينار 
إلعــادة بناء هــذه البيوت، 
خاصة أنها هي المســؤولة 
عمــا تم مــن أخطــاء فنية 
وهندســية أثنــاء بناء هذه 

البيوت.
وأشــار  البغيلي إلى أن 
البالد شهدت ارتفاعا كبيرا 
في أسعار مواد البناء بنسبة 
تفوق 60% وارتفاع أسعار 
المواد األولية، باإلضافة إلى 
أن مــواد البناء ارتفعت في 

اآلونــة األخيرة ارتفاعا أثر 
على حركة البناء واإلنشاء 
وزاد مــن تكاليفها بشــكل 
كبير، كما أثر على أســعار 
األبنيــة والعمــارات التــي 
وصــل ثمــن بعضهــا إلــى 
أرقام خيالية، لــذلك أصبــح 
مـــــن الصـــعب أن يتحمل 
المواطنون تكلفة الترميم أو 
الهدم والبناء بسبب أخطاء 

الدولة.
البغيلــي  واختتــم 
تصريحه بالتأكيد على  أن 
التدخل الســريع من جانب 
الحكومــة أصبــح ضرورة 
بدال مــن الدخول في كارثة 
واستباقا لألحداث، خاصة 
أن بعــض البيــوت مهددة 
باالنهيار مطالبا بتشــكيل 
لجنة لدراســة هذه البيوت 

على وجه السرعة.

مهلهل اخلالد

نبيل العمر

دغيم الركاكه

انتقــد مرشــح الدائــرة 
الثانية مهلهــل اخلالد بطء 
االجهزة احلكومية في اجناز 
املشــاريع التــي مت اقرارها 
في السابق ومن بينها املدن 
العمالية واالستراحات على 
الطرق الســريعة ومعارض 
بيع وشراء السيارات وغيرها 
من املشاريع املهمة في البالد.
وقال اخلالد في تصريح 
صحافي ان املجلس البلدي 
قــام منــذ ســنوات طويلة 
بتخصيص مواقع للمشاريع 
التــي ســيتم طرحهــا على 
القطاع اخلاص وفقا لنظام 
الـ »B.O.T« اال انه لم يتم البت 
فيها ما يدل على عدم جدية 
احلكومة فــي تطوير البالد 
والســير في عملية التنمية 

وتشجيع القطاع اخلاص.
واضاف أن مشكلة العزاب 
في مناطق الســكن اخلاص 
اصبحــت ظاهــرة خطيــرة 
تنتشــر بــن العائــالت في 

الدائرة  طالــب مرشــح 
الرابعة النتخابات املجلس 
البلدي نبيل العمر باإلسراع 
في أرشفة البلدية التي مضى 
على إطالق مشروعها سنوات 
عديدة من دون الوصول إلى 
نتائــج علــى أرض الواقع، 
مؤكــدا أن البلديــة مازالت 
تئن مــن التأخير والروتن 
القاتلة  والدورة املستندية 
التي تتســبب فــي ضعف 
التنمية وتقويض املشروعات 
التطويريــة وتأخير عجلة 

التطوير املنشودة.
املهــام  إلــى أن  وأشــار 
الكثيرة امللقــاة على كاهل 
البلديــة تتطلــب تطويــر 
الهيكلية وإعــادة تنظيمها 
لتتناســب مع مــا ورد في 
القانون من مهام موكلة، فقد 
أوكل إليها القانون 2005/5 
العمــل على تقــدم العمران 
الكويتــي  الطابــع  وإبــراز 

أكد مرشح املجلس البلدي 
عن الدائرة السابعة دغيم ركاكه 
الرشيدي أن املجلس البلدي 
بحاجــة لشــباب يحمل فكرا 
مخلصا خلدمة البلد وأهله فما 
نشاهده حاليا وضعا متراخيا 
لالسف في امور مهمة، فالفساد 
متفش في اروقة البلدية سواء 
كان إداريا او ماليا باإلضافة 
إلى الغــش التجاري، ناهيك 
عن طول الدورة املســتندية 
وبطء عجلتها رغم أننا حاليا 
في عصر التطور والســرعة 
وتوافر اإلمكانيات التي تنجز 
أصعب وأطول األعمال خالل 
دقائق معدودة لذلك رأيت ان 
من واجبي الترشح للتصدي 

ملثل هذه األمور.
وانتقــد قانــون 2005/5 
مشيرا إلى أنه سلب صالحيات 
املجلس البلــدي وحوله الى 
مجلــس استشــاري وهمش 
وجود املجلس البلدي وقيد 
أعضاءه ولم يتح لهم القدرة 
على العمــل واإلجناز وأجبر 
األعضاء على التحرك ملراضاة 
الناس اكثر من التحرك لإلجناز 
ملصلحة البالد بشكل عام وهي 
التي من املفتــرض أن تكون 
القاعــدة األساســية في عمل 

األعضاء.
وقال إنــه ليس صحيحا 
أن املجلس هو سبب ارتفاع 
أسعار األراضي والعقار وإمنا 
املشكلة أساسها قلة العرض 
وكثرة الطلب لذلك جتد ارتفاعا 
كبيرا باألسعار، ومهما وضعت 
من حلول فلن جتدي نفعا في 
ظل قلة العرض وكثرة الطلب 
ودور املجلــس البلــدي بهذا 
االجتاه هو املطالبة بتحرير 

األراضي.

اغلب املناطق ما انعكس على 
مستوى اخلدمات، اضافة الى 
اخلطورة االمنية جراء تسكن 
اعداد كبيرة من العزاب بن 

العائالت.
وبــن اخلالــد ان املــدن 
العمالية ستستوعب اعدادا 
كبيرة من العزاب وستكون 
االيجارات باســعار مناسبة 
ما سيشجعهم على االنتقال 
لهــذه املدن للعيش فيها في 
ظل توافر جميــع اخلدمات 
الضرورية من سوبر ماركات 
واســتراحات ومواصــالت 
وغيرهــا مــن االمــور التي 
تساهم في تشجيعهم للسكن 

فيها.
وقال ان االستراحات على 
الطرق الســريعة ستســهل 
لقائدي املركبات وخصوصا 
املتجهن للشاليهات او البر 
او على طريق السفر توفير 
احتياجاتهم، مشيرا الى ان 
هذه االستراحات موجودة في 

العربي اإلسالمي واحملافظة 
على التراث املعماري وإبرازه 
بصورة متجــددة، وتوفير 
اخلدمات البلدية للســكان، 
إضافة إلى إقرار املخططات 
الهيكلية ومســح األراضي 
املــدن والقــرى  وتنظيــم 
والضواحي واملناطق واجلزر 
وجتميلهــا ووقاية الصحة 

العامة فيها.
وزاد ان البلديــة تتولى 
القانــون  كذلــك بحســب 
العقارات ومسحها  معاينة 
وحتديدها وعمل رسوماتها 
وحساب مسطحاتها على أال 
جتاوز حدود هذه العقارات 
ما هــو منصوص عليه في 
وثائقها الرسمية، وال تبدل 
مبوافقــة  إال  مخططاتهــا 
أصحــاب العالقــة أو بنــاء 
على أحكام قضائية نهائية 
ما عــدا األراضــي األميرية 
فهي ملك للدولة. وأكد العمر 

ما مشاكل الدائرة االنتخابية 
السابعة التي تود متثيلها؟

٭ في الواقع هذه الدائرة 
مشــاكلها عديدة، وهي دائرة 
مظلومة ومهمشــة. ومع كل 
احترامنــا ملــن مثلهــا رغــم 
اجتهادهم لم يضعوا ايديهم 
على جروحها، فالرابية أهاليها 
يعانــون من وجــود حديقة 
احليــوان ومــا يصــدر عنها 
من أوبئة وأصوات وامراض 
احلساســية وحــاالت الفزع 
خالل مــا اثير حول انفلونزا 
الطيور ونحــن نريد إزالتها 
خاصة بعد املوافقة على إنشاء 
حديقة احليوان الكبرى. لكننا 
في الوقت نفسه نريد استغالل 
موقعهــا فــي شــيء يصــب 
لصالح أهالي املنطقة كعمل 
مراكز شباب وصاالت مغلقة 
لرياضة املشي وتوفير امان 
لذوي االحتياجات اخلالصة 
للتنزه وممارســة الرياضة، 
او استغاللها للسكن وتوفير 
مساكن للمواطنن. كذلك نريد 
اســتغالل الساحة في قطعة 
3 التي باتت مقرا لالستهتار 
من قائدي الســيارات مع قلة 
وجــود األمن وهذه مشــكلة 

حتتاج إلى حل.
كما أن هناك مشكلة فصل 
جمعية العمرية عن الرابية، 
وأيضا نحتاج ملختار بشكل 
مســتعجل بعــد وفــاة العم 
ســعيد اخلرينج وان يعطى 
الصالحيات ويكون من ذوي 
االختصــاص واخلبرة ومن 
اهالي املنطقة وال يتم تعيينه 
بالواسطة. اما منطقة االندلس 
فمنطقــة غير منظمة وكانت 
محتكرة واآلن مت االفراج عن 
بعض االراضــي لكن املنازل 

جميــع دول العالم وتتوافر 
فيهــا جميع اخلدمات إال في 
الكويت التي حتتاج لسنوات 

طويلة الجناز مشاريعها.
واضــاف ان تخصيــص 
مواقع ملعارض وبيع وشراء 
الســيارات سيســاهم فــي 
القضاء على قضية استغالل 
العامة واالرصفة  الساحات 
وتوفيــر موقع آمن لكل من 
يريد بيع ســيارته، متمنيا 
مــن احلكومة االســراع في 
اجنــاز هذه املشــاريع التي 
مضت سنوات طويلة وهي 
جاهزة على املخططات فقط.

ومتنى اخلالد من احلكومة 
ان يكون لديها مســؤول من 
الذي يطلب  القرار  اصحاب 
تنفيذ هذه املشاريع املعطلة 
بصــورة ســريعة بــدال من 
التعطيــل الذي يقضي على 
اجناز هذه املشاريع بل ويزيد 

تكلفتها مستقبال.

أن هــذه املهام كبيــرة للغاية 
وحتتــاج إلــى التوزيع على 
إدارات مختلفــة حتــت مظلة 
البلدية، مبينا أن هذا املطلب 
حيوي وهام لتنظيم العمل مع 
توعية املراجعن بالدوائر التي 
تقوم بتوفير اخلدمات لهم من 
خالل توزيع نشرات بالهيكلة 
اجلديــدة للبلديــة ووضعها 
على املوقع اإللكتروني الذي 
ســتكون له مهــام تطويرية 
وتفاعلية في املستقبل. وذكر 
أنــه من غير املقبول في عالم 
اإلنترنــت والبحــث الرقمــي 
أن يتم البحث عــن املعلومة 
واالرشيف املوجود في البلدية 
مــن خالل األوراق املتكدســة 
والتي متأل سراديب البلدية، 
وتعج بها ممراتها، داعيا إلى 
االرشفة االلكترونية التي متكن 
اجلهات املختلفة من احلصول 
على املعلومة بأيســر الطرق 

وأسهلها.

في وضع ضيق بسبب الشوارع 
والتقاطع في نهاية اخلط السريع 
نقطــة كانها تقــول هذه نهاية 
الكويت، ملاذا ال يتم اســتكمال 
اخلط السريع او اللجوء لعمل 
دوار باالضافــة الــى وجــود 
مستشــفى االمراض الســارية 
الــذي يعتبر هاجســا لالهالي 
ملنظــر املستشــفى اخلارجــي 
وإهمال أسواره الزراعية ناهيك 
عن اخلــوف من االوبئــة لهذا 

املستشفى.
كذلك في منطقة العارضية 
التي يقطنها ما يقارب 50 ألفا 
والتــي تعاني زحمة شــديدة 
جدا وســتزيد بوجود الكليات 
واجلامعــات فيهــا والســجن 
املركــزي واألســواق التجارية 
واملخازن ناهيك عن انها منطقة 
تعتبــر طريقــا لــكل املناطق 
املجاورة لها وبها مشاكل حفريات 
وصرف صحي ألكثر من عامن 
على التوالي. اما جليب الشيوخ 
فتعاني مشــكلة عمالة سائبة 
وعمالة مخالفة لــكل القوانن 
الوضعية والشرعية والعادات 
والتقاليــد يخــاف ان يدخلها 
املواطن بعد الســاعة العاشرة 
مســاء وبهــا عصابــات تؤوي 
الهاربن من اخلدم واخلادمات 
وحــن يدخلونها يختفون وال 
ميكن الوصول لهم فهي منطقة 
»ساقطة امنيا« مبعنى الكلمة 
وحلها بتثمــن املنطقة وعمل 
منطقة عمالية لها موعد دخول 
وخروج وتوفر بها كل ما يتعلق 
بحقوق اإلنسان وكراماته وهذا 
الــذي ذكرته جزء من مشــاكل 

الدائرة وليس الكل.

عادل الشنان  ٭

شدد على ضرورة اإلسراع في إجناز املدن العمالية

أشار إلى أن »البلدي« بحاجة لشباب يحمل فكراً مخلصاً خلدمة البلد وأهله

اخلالد: تأخر طرح مشاريع الـ »B.O.T« يعكس
عدم جدية احلكومة في حتريك عملية التنمية

العمر: البلدية حتتاج إلى إعادة هيكلة  واألرشفة اإللكترونية

الركاكه: قانون 2005/5 سلب صالحيات »البلدي« 
واملجلس بريء من ارتفاع أسعار العقار

العارضية يقطنها 50 
ألفًا وتعاني زحامًا 

شديداً وحتتاج
إلى حلول

جليب الشيوخ 
»ساقطة أمنيًا« 

واملواطن يخشى 
دخولها بعد 

العاشرة مساء

مراعاة النظافة التامة داخل صاالت الذبح


