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وجه النائب علي الراشد سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 6
جاء فيه: ما اسباب تأخر وزارة الصحة في افتتاح مستوصف 

الدوحة الجديد، ارجو بيان اسباب التأخير.
يرجى تزويــدي بنــسخـة مــن الـعقد الــمبرم مع الوزارة 
لبناء مشـــروع المســـتوصف الجديد، وما الــتاريخ المــحدد 
الفتتاحه، او الفترة الزمنية المقترحة الفتــتاح المستــوصف 

الـجديد؟

الراشد يسأل عن تأخر افتتاح مستوصف الدوحة الجديد

العبدالهادي يسأل عن المباني المؤجرة للحكومة شامان: الحكومة سبب رئيسي في أزمة القروض
وجه النائب ناجي العبدالهادي ســـؤاال لوزير 
املالية مصطفى الشمالي أكد فيه ان الدولة حترص 
على توفير املباني للمصالح احلكومية الستغاللها 
في املهام الرسمية واالستخدامات احلكومية، فتضع 
الضوابط والقواعد الالزمة لضبط وتنظيم االيجار 
مبا فيها حسن استغالل تلك املباني في االغراض 
املخصصة لها، وذلك في ظل االلتزام بقواعد ضبط 
وترشيد االنفاق العام، وعهدت الى وزارة املالية 
تنفيذ ذلك. مضيفا: وملا لوحظ من زيادة االعتمادات 
املالية مبيزانية الدولة لبند االيجار وزيادة عدد 
املباني املطلوب استئجارها وظهور بعض احلاالت 
االستثنائية التي جتيء بالتجاوز والتخطي للقواعد 
والضوابط املنظمة، كان لزاما علينا اســـتيضاح 
القواعد والضوابط التي حتكم عملية اســـتئجار 

املباني املخصصة لالستخدام احلكومي في االستعماالت الرسمية.
وتساءل العبدالهادي: ما عدد املباني املؤجرة لالستعماالت احلكومية 
واملهام الرسمية بواسطة وزارة املالية في كل محافظة، وذلك بالتفصيل 
الوافـــي خالل الفترة من 2005 حتى 2009؟ وما القواعد والضوابط 

املوضوعة واملنظمة لتأجير املباني لالســـتغالل 
احلكومي واملهام الرسمية وضمان استغاللها في 
االغراض املخصصة لها؟ وما املدد القصوى إليجار 
املباني احملددة بواسطة الوزارة؟ هل هناك حاالت 
استثنائية متت بالتجاوز والتخطي لتلك الضوابط 
والقواعد املنظمة لتأجير املباني وفق االستعماالت 
املقرة باملخطط الهيكلي بواسطة وزارة املالية؟ وما 
اسباب ومبررات اللجوء لالستثناء من الضوابط 
والقواعد املنظمة لكل حالة تفصيليا على حدة؟ 
وما االجراءات االحترازية التـــي اتخذتها وزارة 
املالية بالتنسيق مع بلدية الكويت ملنع التجاوز 
والتخطي لقواعد وضوابط التأجير للمباني ألغراض 
االستعماالت واالستخدامات احلكومية ومنع اتخاذ 
أي اجراءات استثنائية ألي ظروف كانت؟ وما عدد 
وطبيعة املخالفـــات التي مت حصرها في تنفيذ عقود ايجار املباني 
لالستخدامات احلكومية واالستعماالت الرسمية، وذلك خالل الفترة 
من 2005 حتى 2009 )تفصيليا(؟ وما االجراءات القانونية التي مت 

اتخاذها ملواجهة هذه املخالفات ومنع تكرارها؟.

قال الناشط السياسي عيد شامان املطيري ان 
احلكومة خالل املرحلة السابقة اخفقت في العديد 
من القضايا ولم تكن لديها الرؤية الواضحة حيث 
انشـــغلت في صراعات مع السلطة التشريعية 
وتغافلـــت عن معاناة املواطن احلقيقية رافضة 
جدولة مديونياته التي اثقلت كاهله والتي هي في 
االصل سببها الرئيسي وكذلك مساعدته وزيادة 
مدخوله الشهري من اجل حتسني اوضاعه املالية 

جتاه مشاكل الغالء وزيادة األسعار.
واوضح شـــامان في تصريـــح صحافي ان 
املتسبب احلقيقي في ازمة القروض واملديونيات 
هي احلكومة وذلك من خالل التســـهيالت التي 
قدمتها للبنوك من رفع الفائدة وفتح الســـقف 
االعلى للقروض واعادة اجلدولة على القروض 

وزيادة الفوائد عليها ومـــن خالل عدم احكام رقابتها على البنك 
املركزي مؤكـــدا ان املواطنني اصبحوا ال يريدون حكومة ترفض 
مقترحاتها وتتعمد التضييق على شعبها في ظل الغالء الفاحش 
على السلع االستهالكية واملواد الغذائية مستغربا النهج احلكومي 

في رفض املقترحات التي تساهم في رفع الظلم 
وحتقق االستقرار االجتماعي.

وبني شـــامان ان هذه القضية كشـــفت مدى 
املســـتوى الذي وصل اليه التعامل املتشنج بني 
السلطتني، األمر الذي بات يقلق جميع املواطنني 
وخاصة بعد فشل كل محاوالت ترميم هذه العالقة 
ما فـــوت على اجلميع وطنـــا ومواطنني فرصا 
للسير بالتنمية الشاملة الى االمام، مشددا على 
ضرورة التركيز على ايجاد حل يرســـي اسسا 
سليمة للعالقة بني املجلس واحلكومة ميكن ان 
يحل الكثير من القضايا االخرى العالقة ســـواء 
علـــى صعيد املطالب الشـــعبية او على صعيد 
شؤون التنمية البشرية واالقتصادية او حماية 
املال العام مستدركا: وفي الوقت نفسه فان حالة 
التأزمي والتعســـف بني السلطتني ستســـاهم في تأخير مشاريع 
التنمية ولـــن حتقق طموحات املواطن فـــي العمل على معاجلة 
القضايا املهمة والتي باتت مصدر قلق ومعاناة بالنسبة للمواطن 

البسيط وذوي الدخل احملدود.

ناجي العبدالهادي عيد شامان

 مزيد: نهوض األمم ال يأتي
إال بالتسلح بالعلم

 عسكر: أهالي العميرية
يعانون من مشاكل بيوت التركيب

 الدقباسي لترقية
رؤساء الفرق في القطاع النفطي

حسني مزيد

د.فاضل صفر مبارك الوعالن

عسكر  العنزي

علي الدقباسي

اكــــد النائب حســــني مزيد ان 
الركيزة االساســــية  املعلم هــــو 
للعمليــــة التعليميــــة وان معيار 
جنــــاح السياســــة التعليمية هو 
رهــــن بأداء املعلم حيث ان جميع 
البحــــوث والدراســــات التربوية 
اجمعــــت على ضــــرورة االهتمام 
باملعلمني باعتبارهم االساس جلميع 

استراتيجيات وخطط التطوير.
وقــــال مزيــــد فــــي تصريــــح 
صحافي ان نهوض األمم ال يأتي 
اال بالتسلح بالعلم والذي يكون 
التي  التربوية  ميدانه املؤسسات 
تستنزف بها جهود يبذلها حاملو 
التعليم وهم املعلمون،  رســــائل 
مطالبا احلكومة وعلى رأسها سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمــــد االهتمام بقضايا املعلمني 
العديدة والتي من شأنها ان تساهم 
في استقرار املؤسسات التعليمية 
وتبعد ظاهرة العزوف التي بدأت 
تستشري بني صفوف ممتهني هذه 
املهنة السامية والتي عكستها قلة 
الدولة بقضاياهم وأهمها  اهتمام 
رفع الكادر واقرار ضم مهنة التعليم 
ضمن املهن الشاقة وتعديل قوانني 

اخلدمة املدنية لهذا الشأن املهم.
ادراج  واســــتغرب مزيد عدم 
مقترح املهن الشاقة ضمن اولويات 
عمل السلطتني وهو القانون الذي 
سيساهم في حالة استقرار املعلمني 

دعا النائب عسكر العنزي نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد 
الى انهاء مشــــكلة قاطني البيوت 
اخلرسانية والتركيب في منطقة 
العميرية على غرار وعده بحل ذات 
املشكلة في منطقة الصليبخات، 
مشيرا الى عزمه تقدمي اقتراح بهذا 

الصدد.
واشــــاد العنــــزي بوعد وزير 
البيوت  االسكان بانهاء مشــــكلة 
التركيب في منطقة الصليبخات 
بأســــرع وقت ممكن وبرغبته في 
وضع حلول جذرية ترضي جميع 
قاطني تلك البيوت، مشيرا الى ان 
ما أعلن عنه مؤخرا مبنح اصحاب 
البيوت التركيب من منحة للترميم 
قيمتها 10 آالف دينار تقدم منها 5 
آالف كمنحة وأخرى كقرض يدفعه 
اصحاب هذه البيوت، هي خطوة 
غير كافية وال حتقق حال جذريا 

للمشكلة.
وقال العنــــزي ان عدد بيوت 
التركيب في العميرية نحو 200 بيت 
حيث يتم تشييدها بواقع منزلني 

قــــدم النائب علي الدقباســــي 
اقتراحا برغبة لـ»ترقية رؤســــاء 
الفرق في القطاع النفطي ومنحهم 

حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية«.
وقال الدقباســــي: حرصا على 
حتقيق العدل واملساواة بني العاملني 
بشركة نفط الكويت، وحلفظ حقوق 
ودرجات العاملني داخل املؤسسة، 
لوحظ ان ادارة املؤسسة دأبت في 
الفترة السابقة على اعادة تقييم 
الوظائف فابتــــدأت باجلامعيني 
واملــــدراء وحملة الدبلوم االداري 
دون رؤساء الفرق في املؤسسة، 

لذا اتقدم بهذا االقتراح.

الذين يتجاوز عددهم الـ 80 ألفا، 
مؤكدا ان مــــن بني القضايا املهمة 
املعلم واقرار كادر  قانون حماية 
االدرايني واالخصائيني في املدارس 
وهم الذين يبذلون جهودا جبارة 
في بناء اجيال املستقبل للدولة، 
مشددا على ان قضايا التعليم البد 
ان تتصدر اجندة احلكومة واملجلس 
معا ألهميتها البالغة كون انعكاسها 
االيجابي سيعود على نهضة الدولة 
التنمية  البشرية وهي  وتنميتها 
احلقيقية للحاق بركب احلضارة، 
معربا عن امله ان يتم ادراج قضايا 
املعلمني ضمن اولويات السلطتني 
للمرحلــــة املقبلة وان يتم عبرها 
اقرار القوانني اجلاذبة والتي تهدف 

الستقرار هذه املهنة.

متالصقــــني بعضهما مع البعض 
باأللواح اخلرسانية اجلاهزة، مشيرا 
الى ان هذه البيوت باتت متهالكة، 

ولم تعد صاحلة للسكن.
وقال العنزي ان األسباب التي 
دعتــــه الى التحــــرك بهذا االجتاه 
قلة مساحة هذه البيوت والكثافة 
السكانية، بعد ان اطلعت اللجان 
املكلفة من مجلس الوزراء مبتابعة 
هذه القضية، وأثبتت ان هذه املنازل 
بحاجة ملحة للترميم واعطائهم 

القروض الكافية.

الوعالن لصفر: المنصة أو االستقالة وسنكشف الفساد
بالشكل الذي قام بتنفيذه؟

4- متى يتم البدء باتخاذ االجراءات القانونية لوقف العمل ومخاطبة 
اجلهات املختصة بذلك للمشاريع املخالفة املذكورة؟

نسب البناء

قامت الدولة في ظل تشجيع مشاريع التنمية واملبادرات في العديد 
من املشاريع احليوية ومنها مشروع مدينة اخليران التي امتدت موافقاته 
ومناقشة املستثمر سنوات عديدة حتى توصلت الدولة الى صيغة عادلة 
الجناز املشروع مع املستثمر وذلك ضمن شروط ومواصفات اصبحت في 
حكم الدولة منصفة بني مواردها واالموال العامة وامالك الدولة من جانب 
وبني ما تكبده املستثمر من مستحقات ومبادرات واجنازات وما ستحصل 

عليه الدولة من تطور واجناز، وعليه يرجى افادتي مبا يلي: 
1- من اجلهة التي حددت نسب البناء وما التفسير القانوني لتلك النسب 

وهل يجوز ملستثمر بناء وانشاء مدن حكومية او مدن جتارية؟
2- من اجلهة التي اعطت املوافقات حول تقســــيم القسائم واعتماد 
التقسيم التنظيمي للمشروع والذي من خالله مت حتديد اطوال ومواقع 

وتقسيم القسائم بانواعها املختلفة؟
3- هل مت اجناز )ما مت اجنازه حتى االن( مبخالفات الي من االنظمة 

واللوائح املنظمة للمشروع؟
4- هل هناك اي استثناءات متت على القسائم بانواعها املختلفة؟

5- من قــــام باصدار تلك املخالفات؟ وما االجــــراءات التي قامت بها 
البلدية جتاه معاقبة ومحاسبة من قام باالستثناء؟

6- ما اعداد التراخيص التي صدرت وما املخالفات التي مت استثناؤها 
حتى االن؟

7- هل هناك قضايا تقدم بها اي من املســــتثمرين او املالك )مبراحل 
املشــــروع كافة( ضد البلدية او اي جهة اخرى نتجت عن طلب البلدية 

مثل قطع التيار الكهربائي؟
8- ما االسباب التي ادت الى طلب البلدية قطع التيار الي من املباني 

في املشروع؟
9- ما دور البلدية في تلك القضية وما مرحلة التقاضي التي وصلت 

اليها وما االحكام الصادرة؟
10- ما دور ادارة التنظيم باملشروع وما اجنازاتها في ذلك، وهل اصدرت 
االدارة املوافقات التنظيمية وفــــق النظم املعمول بها، وما االجراء الذي 
اتخذه رئيس القطاع املعني بتنفيذ ومتابعة املشروع وفق اختصاصات 

البلدية؟
11- لوحــــظ ان عددا كبيرا من املباني حتت االنشــــاء لفترات طويلة 
جدا مقارنة بالفترات املعقولة لالنشاء، لذا يرجى تزويدي برخص البناء 
الصــــادرة حتى االن وتاريخ كل رخصة وكتاب ايصال التيار الكهربائي 

ونسخة منه لتلك االنشاءات؟
12- هل مت استخدام املباني منذ الترخيص حتى االنتهاء من ايصال 

التيار الكهربائي للمباني؟
13- ما دور البلدية خاصة االجهزة الرقابية فيها في املشروع مبراحله 
الثــــالث قبل التصميم واثناء االنشــــاء وبعد ايصال التيــــار الكهربائي 

للمشروع؟
14- ما دور البلدية في ظل القضايا املرفوعة من صغار املستثمرين 

او املستغلني لڤلل املشروع والشركة املستثمرة؟
15- هل هناك قضايا دخلت البلدية طرفا فيها بني املستثمر وصغار 

املستثمرين او املستغلني لڤلل املشروع؟

لجان وتجاوزات

شكلت في البلدية اللجنة الفنية لشــــؤون البناء وقد بينت قرارات 
تشكيلها او اعادة تشكيلها اختصاصات اللجنة وتسمية أعضائها ورئاستها 
وتقوم اللجنة باصدار عدة قرارات يكون من شأنها اصدار املوافقات على 
اصدار تراخيص البناء وفق النظم املقرة من قبل املجلس البلدي والصادر 

بشأنها قرارات تنفيذية وبناء على ذلك يرجى افادتي مبا يلي: 
1- صدرت عدة قرارات بشــــأن اعادة تشــــكيل اللجنة خالل اخلمس 
سنوات املاضية، يرجى بيان تاريخ اعادة التشكيل واالسباب التي ادت 

الى ذلك؟ 
2- اسماء السادة الذين تناوبوا على رئاسة اللجنة واملناصب التي 
كانوا يشــــغلونها اثناء ترؤسهم لها، مع ارفاق صور من القرارات الدالة 

على ذلك؟
3- هــــل تتم تســــمية الرئيس واالعضاء مبســــمياتهم الوظيفية ام 

باسمائهم الشخصية؟
4- بيان ما اذا قامت اللجنة باملوافقة على اي قرار يخالف انظمة البناء 

املعمول به خالل اتخاذها للقرارات خالل ذات الفترة؟
5- حتديد املســــمى الوظيفي واسم املفوض باعتماد قرارات اللجنة 
ومحاضر اجتماعاتها لكل مرحلة من مراحل صدور قرار تشكيل اللجنة 

واسماء املوقعني على احملاضر من االعضاء احلضور؟ 
6- يرجى بيان اســــباب عدم توقيع االعضاء احلاضرين االخرين ان 

وجدت؟
7- هل تتم اعادة التشــــكيل وتسمية رؤساء اللجان واالعضاء بناء 
على التخصص والعمل املؤسسي ام بناء على اهواء السادة القياديني؟ 

ارجو بيان ذلك؟ 
8- يرجى بيان آلية الترشــــيح واالعتماد للرئاســــة والعضوية في 

اللجنة؟
9- مــــا االختصاصات التي ميارســــها رئيس اللجنــــة احلالي؟ وما 

منصبه؟
10- وما عالقة االختصاصات التي ميارســــها رئيس اللجنة احلالي 

باعمال اللجنة؟
11- ملاذا لم يرأس اللجنة حاليا من يشــــغل املنصب احلالي لرئيس 

اللجنة السابق؟
12- ملــــاذا لم يرأس اللجنة من كان يشــــغل املنصب احلالي لرئيس 

اللجنة احلالي؟
13 يرجى تزويدي بنســــخ مــــن محاضر اللجنة للســــنوات الثالث 
املاضية مع قراراتها املنفردة الصــــادرة الى اجلهات للترخيص موزعة 

على احملاضر؟

أكد النائب مبارك الوعالن متسكه باحلق الذي كفله دستور الكويت لنائب 
مجلس األمة في استجواب الوزراء، مشيرا إلى انه مستمر باستجواب وزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر، مؤكدا ان الدستور هو 

صمام األمان واملرجع الذي يحتكم إليه اجلميع.
وشدد الوعالن على رفضه التخندق أو االنحياز ألي مسؤول أو الوقوف 
ضــــده إال في إطار املصلحة العامة للبالد، طالبا من اجلميع االنتظار حتى 
ســــماع املرافعة ومن ثم إصدار األحكام بعد ذلك، مبينا أن االحكام املسبقة 
على االستجواب أمر غير جيد مذكرا اآلخرين مبوقفهم من وزير الداخلية 
وتغيير موقفهم بعد ان انكشفت األمور، مؤكدا بقوله »لن ننجر بالرد على 
احد مع احترامنا لهم ألننا امام قضية خطيرة نحتاج فيها للتركيز، وقال 
ان االلتزام بالدســــتور واحلرص عليه من املبادئ التي ال تزال موفورة في 
أحكام الدستور بالقدر الكافي، فاحلق الكامل ملجلس االمة في إبداء ما يراه 
من مالحظات على برنامج كل وزارة جديدة )مادة 98( من الدســــتور، وله 
في مواجهة الوزراء وحق السؤال )مادة 99(، وحق االستجواب )مادة 100( 
وحق ســــحب الثقة من الوزراء )مــــادة 101(، موضحا أن املادة )99( جتيز 
لكل عضو من أعضاء مجلس األمة ان يوجه إلى الوزراء أسئلة الستيضاح 
األمور الداخلية في اختصاصهم، كما أن املادة )100( من الدستور جتيز لكل 
عضو من أعضاء مجلس األمة ان يوجه إلى الوزراء استجوابات عن األمور 
الداخلة في اختصاصاتهم، ومبراعاة حكم املادتني )101و102( من الدستور 

يجوز ان يؤدي االستجواب إلى طرح موضوع الثقة على املجلس. 
ودعا الوعالن الوزير صفر الى االحتكام الى الدستور والعمل مبضامينه 
وأن يســــتمر حلني صعود املنصة أو االســــتقالة نظرا لفداحة التجاوزات 
وخطورتها كما هو واضح في األسئلة املقدمة وهي جزء من شيء يسير مت 
كشفه داخل أروقة البلدية وأن الكثير محل اإلعداد سواء في البلدية أو األشغال 
العامة وال نريد سوى كشف املتالعبني واملفسدين وتطبيق القانون أو أن 
تكون جزءا من هذه الشبكة املتالعبة بحقوق اآلخرين مبينا أن االستحقاق 
الدستوري بني السلطة التشريعية والتنفيذية هو املسطرة والعالقة بني 
اجلميع وأن ما نقوم به هو جزء من التزامنا الدستوري جتاه األمة وبيان 
مجلس الوزراء األخير دعا ملواجهة االســــتجوابات والصعود للمنصة هو 
خيار دستوري وصحيح ويصب في املصلحة العامة وهو شيء جيد وعدم 

جزع الوزراء من االستجوابات حتى يعرف اجلميع ما نهدف إليه.

تخصيص مواقع

يعتبر استغالل املناصب االدارية احد انواع الفساد االداري كما يعتبر 
من اهم املعوقات التي تواجه املؤسسات في حتقيق الشفافية في املؤسسات 
احلكومية والبلدية احدى تلك املؤسسات والتي يجب ان ترتقي في اعمالها 
لكي حتقق العدالة الرتباطاتها املباشرة مع املجتمع املدني، كما يتطلب ان 
تعمل البلدية في ظل التعامل بشــــفافية ووضوح خاصة في احلاالت التي 
تثيرها الشــــبهات في اطار الدســــتور وكفالته ال ان يكون اتخاذ مثل تلك 
القــــرارات يثير الريبة والتعارض مع النظــــم واللوائح والقوانني املنظمة 
للعمليــــة االدارية واللوائح، وقد نشــــرت احدى الصحف احمللية عددا من 
املستندات التي قد تثير الشبهة واملتعلقة بالقيام باصدار قرارات تخصيص 
ملواقع مؤقتة لعدد من ابراج االتصاالت الحدى الشــــركات حســــب ما جاء 

بالتصريح الصحافي، وعليه يرجى افادتي مبا يلي: 
1- هل يوجد تفويض صريح لتخصيص مواقع بصفة مؤقتة؟ برجاء 

تزويدي مبثل هذا التفويض ومن قام باصداره؟
2- هل االفتاءات التي قدمتها االدارة القانونية ملزمة لكل االطراف املعنية 

)مثل املجلس البلدي وادارة الفتوى والتشريع واحملكمة وغيرها(؟ 

ترقية

يكفل الدستور الكويتي حقوق املواطنني وتعمل املؤسسات احلكومية 
في ظل حتقيق وضمان احلقوق املنصوص عليها في الدستور وينظم ذلك 
آليات واضحة وبينة للكافة لتحقق ما كفله الدستور الكويتي للمواطنني، 
وان العمل في املؤسســــات احلكومية يتطلب بها اتباع النظم واالجراءات 
واللوائح فــــي اتخاذها لقراراتها مبا يكفله الدســــتور والقانون ومن هذا 
املنطلق فــــان اي عمليه ترقيات او تغيير دمــــاء جديدة تبث في االجهزة 
االداريــــة املختلفة فانها تتطلب الوضوح والشــــفافية في اتخاذ مثل تلك 
التغييرات، وقد قامت البلدية مؤخرا باصدار قرار وزاري رقم )2009/337( 
يشتمل على ترقية وتدوير جزئي لبث دماء وطنية جديدة وتغيير امناط 
ادارية في اطار تطوير العمل وتشــــجيع الطاقات الوطنية على العطاء، اال 
ان اتخــــاذ مثل ذلك القرار ال يعطي احلق ألي من كان ان يســــلب اآلخرين 
حقوقهم االدارية واالجتماعية ففي ســــبيل حتقيق هذا الهدف فانه يتعني 
تقييم كل املستويات االدارية في ظل الية واضحة للجميع مبينة املعايير، 
ويتم تنفيذها وفق نظام اداري محدد مســــبقا يهدف الى االصالح، وحتى 
ال يترك مجاال الى تفسيرات متكن الدخالء واصحاب املصالح من استثمار 
ذلك العمل النبيل، ومن جانب آخر ال يترك مجاال للشك واستغالل العالقات 
احلزبية والقبلية والعالقات االجتماعية وغيرها لتكون هي السبب الرئيسي 
في الوصول الى املناصب والى الترقيات مما يتعارض مع مبادئنا االسالمية 
وما يكفله الدستور الكويتي من حقوق وواجبات والوحدة الوطنية، وعليه 

يرجى إفادتي عما يلي: 
1- االســــباب احلقيقية للتدوير اجلزئي والترقيــــة الواردة في القرار 
لــــكل منصب من املناصب القيادية الثــــالث الواردة في القرار لكل منصب 

على حدة؟
2- بيان ما إذا كانت الترقية )الندب الى منصب نائب مدير عام( تعتبر 

مرحلة تاهيلية للتعيني مبرسوم؟
3- بيان ما اذا كان قد أحيل اي من القياديني الثالثة الى النيابة العامة 
من عدمه او مت التحقيق معه مع تزويدي باملســــتندات الدالة ونســــخ من 

التحقيقات واالحالة الى النيابة وسنة ذلك؟

فتاوى »القانونية«

تختص االدارة القانونية في بلديــــة الكويت، دون غيرها من االدارات 
القانونية في اجهزة الدولة املختلفة، بعدة اختصاصات منها اجراء التحقيقات 
والفتاوى واعداد مشاريع القوانني والقرارات ذات االختصاص البلدي، ومن 
هذا املنطلق فان وضع االدارة القانونية يشكل متيزا في اعمالها وكذلك ما 
يصدر من مكاتبات مديرها باعتباره ســــندا مميزا ومديرا للجهة املختصة 
بالدفاع عن البلدية دون الدفاع في القضايا االدارية، ويستمد هذا االختصاص 

من القانون رقم 2005/5 بشأن بلدية الكويت، ومن هذا املنطلق فانه يتوجب 
احلــــرص في اتخاذ التدابير الالزمة ملا تقوم به تلك االدارة نظرا ملا تتمتع 
به من امتيازات قانونية وادارية وحتى وظيفية، كما انها املختصة بالقيام 
باجراء التحقيقات الالزمة للمواضيع احملالة اليها األمر الذي يتطلب اهمية 
اتخاذ احليطــــة واحلرص والدقة في ذلك دون ترك اي ســــند دون بحث، 
واســــتنادا ملا تتداوله بعض وسائل االعالم من مواضيع مثارة ترتكب في 
تلك االدارة احلساسة يتطلب الوقوف على حقيقتها، كما صدرت عدة فتاوى 
متناقضة بشأن قانونية قيام احد القياديني بالترخيص الحدى الشركات 
مواقع مؤقتة، كما صدرت عدة فتاوى تتناقض في طياتها الرأي القانوني 
بشأن آلية حتصيل اموال للدولة نتيجة تنفيذ قرار املجلس البلدي بشان 
زيادة نســــبة البناء الى 400%، ومن املتعــــارف عليه قانونا ان هناك رأيا 
قانونيا لالدارة وان هناك رأيا قانونيا للسادة القانونيني، وخالف ذلك فان 
االدارة القانونية كجهاز تتحمل تبعية الرأي القانوني الصادر منها، اما الرأي 
القانوني اخلاص فان القانوني املصدر لهذا الرأي يتحمل تفسيراته كفرد 

مختص ومن هنا تأتي خطورة االفتاء، لذا يرجى افادتي مبا يلي: 
1- ما الوضع القانوني ملدير االدارة القانونية؟

2- كم فترة مت التجديد له في هذا املنصب؟
3- ما اقدمية مدير االدارة القانونية مقارنة بزمالئة املستشــــارين في 

االدارة؟
4- هــــل يجوز قانونا العمل مبا يقــــوم به من توجيهات او آراء تدخل 

ضمن اختصاص االدارة القانونية يرفعها مبخاطبات رسمية؟

لجان وفرق عمل

ال شك في ان أجهزة البلدية تعمل في إطار النظم واللوائح املنظمة ومن 
تلك األجهزة اجلهاز التنفيــــذي للبلدية وفي إطار أعمال تلك اجلهات يتم 
تشــــكيل جلان بأنواعها املختلفة وفرق عمل وغيرها من األدوات اإلدارية 
والتي يتم من خاللها اجناز األعمال التي تتطلب عدم التضارب مع أعمالهم 

اليومية واختصاصاتهم التي ميارسونها، وعليه يرجى إفادتي مبا يلي: 
1- هل هناك آلية يتم من خاللها تشكيل اللجان وفرق العمل واملشاركات 
والعمل االضافي والعمل االضافي االســــتثنائي او زي مشاركات اخرى اي 

كان نوعها؟
2- هل يتم اتخاذ اي اجراءات ادارية او مالية قبل تشــــكيل اي من تلك 

املشاركات في البلدية؟ وملاذا؟

تراخيص

خالل اخلمس سنوات املاضية، أصبح عرفا سائدا في البالد أن البلدية 
تتقاعس كعادتها في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من فقدان هيبة القانون 
خاصة في مراقبة املنشات التي يتم إنشاؤها دون سند قانوني أو رخص 
إنشــــائية أو في حالة وجود مخالفات في البنــــاء. وقد طالعتنا الصحف 
احمللية بعدد من املنشآت التي مت إنشاء نسبة كبيرة جدا من مبانيها دون 
اتخاذ البلدية أي إجراء مما يجعل كثيرا من الشــــركات حتى الكبيرة منها 
وكذلك املكاتب الهندســــية تعول كثيرا على مثل هــــذا التقاعس في كثير 
من األحيان عن أدائها لواجباتهــــا الرقابية ليصبح البناء في حكم الواقع 
وحينها يتطلب اتخاذ إجراءات مخالفة للنظم واللوائح حتى يتم حل مثل 
تلك اإلشكاالت الحقا كونها اصبحت بحكم الواقع، كما أن البلدية تتقاعس 
كعادتهــــا في اتخاذ اإلجراءات الالزمة جتاه املوظفني للحد من فقدان هيبة 
القانون خاصة في مثل هذه احلاالت حتى أصبحت عرفا سائدا في البلدية 
ومن هذه املشــــاريع، إنشــــاء عدد ال يقل عن ست عشرة عمارة سكنية في 
محافظــــة االحمدي دون ترخيص وبارتكاب مخالفات عديدة باإلضافة إلى 
عدم االلتزام بشــــروط واشــــتراطات أنظمة البناء املختلفة، وقد قام احد 
أعضاء املجلس البلدي الســــابقني بالتطرق لها في وسائل اإلعالم املختلفة 
االمر الــــذي أدى الى قيامه بعقد مؤمتر صحافي خصيصا لبيان مثل هذه 
املخالفات وكشف هذه الواقعة، وقد صدرت عدة قرارات في البلدية بالترقية 
والتدوير بحجة ضخ دماء جديدة وتطوير العمل البلدي ملرتكبي مثل هذه 
التجاوزات. وباالضافة الى ذلك مت إنشــــاؤه من مواقف للسيارات تتعدى 
مساحتها الستة االف متر مربع على اراضي الدولة دون اصدار تراخيص 
لذلك في موقع يقع على شــــارع خالد بن الوليد الذي يعد احد الشــــوارع 

الرئيسية في العاصمة. 
كما أنشئت عدة مبان ملشاريع مستشفيات طبية متعددة األدوار على 
ارض الدولــــة دون ترخيص بناء ومخالفة قــــرارات املجلس البلدي وذلك 
مبنطقتي الساملية وحولي وقد مت رفع تقارير بشأن طلب اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة حلل تلك املشكلة.
كما أنشئت عدة مبان ملشاريع في محافظة حولي دون االلتزام بقرارات 
املجلس البلدي وبارتكاب مخالفات عديدة باإلضافة إلى عدم االلتزام بشروط 
واشــــتراطات أنظمة البناء املختلفة ودون ترخيص بناء وجار رفع تقرير 
بشــــأن طلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلل هذه املشكلة خاصة بعد ايصال 
التيار الكهربائي لتلك املشاريع او بصدد ايصال التيار الكهربائي لها. وعليه 

يرجى افادتي مبا يلي: 
1- هل قام املالك بتوقيع عقود االنتفاع مع وزارة املالية لالنتفاع باالراضي 

إلنشاء مشاريعهم وتسديد الرسوم وتنفيذ بنود عقد االنتفاع؟
2- هل قام املقاولون بامتام اجراءات تسلم املواقع؟

3- كيف قام املقاولون بالبدء باالنشــــاء دون وجود ترخيص للمبنى 

وّجه حزمة أسئلة احتوت أكثر من 140 بندًا لوزير األشغال والبلدية كشفت بعضًا من مالمح وأبعاد استجوابه


