
الثالثاء 5 يناير 2010   11المجلس البلدي

أعضاء البلدي يرفضون المطالبات النيابية بإلغاء المجلس
ويؤكدون أهمية إجراء التعديالت على القانون الحالي

اعتم�اد تخصيص 4 مواقع للي�داف بمنطقة األخش�اب في الدوحة

افتتح رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي اجللسة الساعة 10.05 

صباحا.
االمني الع����ام: التصديق على 

محضر االجتماع السابق.
منى بورس����لي: اعترض على 
القرارات الصادرة  صيغة بعض 
املاضي����ة ومنها  ف����ي اجللس����ة 
تخصيص موقع ملركز صحي في 
منطقة العبدلي وليس الترخيص 

ملوقع.
جنان بوشهري: نشرت احدى 
الصحف تقريرا من البلدية تطرقت 
الى مواضيع حساس����ة وطرحها 
خالل مخالفات جسيمة ويفترض 
من اجله����از الفني ان يكون لديه 
وقفة جادة معها، والبد من تقدمي 
ايضاح����ات كاملة وراقية عن كل 
ان����واع الفس����اد واملخالفات التي 

طرحت في التقرير.
البداية،  العنزي: في  عبداهلل 
نسأل اهلل ان يحصل هذه السنة 
خي����ر على اجلميع، واس����تغرب 
اعتراض الوزير على هذه املعاملة 
بس����بب العرض على الدراس����ة، 
خاصة ان اعضاء املجلس اعتمدوا 
التنظيمي وكان على  الرأي  على 
الوزير ان يحاسب املسؤول وانا 
ضد االعت����راض ونرجو ان يتم 
استخدام املادة 14 حتى ال يحصل 
تعطي����ل للمعامل����ة، خاصة انها 

حكومية.
غس����ان الثاقب: لم يكن لدينا 
مانع على املعامل����ة، لكن الطلب 
يتضمن تعديال لوضع القس����ائم 
خاصة انه توجد بنوك وشركات 
تأمني سيتم وفق ذلك تغيير بناءها 
لذلك ميكن تعديل ما يتعلق بجميع 

القسائم حتى ال نشمل البنوك.
عبداهلل العنزي: مازلت احتفظ 

بحقي في استخدام املادة 14.
يوافق املجلس على االعتراض 
لعدم سقوط التصويت باستخدام 
املادة 14 بحصوله على 8 اصوات 

فقط.

مكاتب السيارات

الوزير  العام: اعتراض  االمني 
على قرار متديد اصحاب مكاتب 
السيارات 4 سنوات مهلة لتعديل 

وضعهم.
مانع العجمي: اصحاب السيارات 
وافق املجلس على منحهم مهلة 4 
سنوات لتعديل وضعهم، خاصة ان 
الالئحة تتيح 5 سنوات، واستغرب 
م����ن الوضع احلال����ي ويفترض 
الس����ماح الصحابها مهلة مقررة 
والبد من وضع احلل الصحاب تلك 
املكاتب واستخدام املادة 14 ليس 
حال لكل املعامالت والبد من اجلهاز 

التنفيذي ان يعالج الوضع.
فرز املطيري: اطلب التصويت 

على استخدام املادة 14.
جن����ان بوش����هري: هل ميكن 
معرف����ة البديل املقترح الصحاب 

السيارات؟
احمد الصبيح: حس����ب قرار 
املجلس البلدي ال ميكن مناقشة 
الوضع ألنه مت االعتراض وميكن 
للعضو تقدمي سؤال ليأتيه الرد.

أشواق املضف: نهنئ اإلخوان 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
افتتاح أكبر برج في العالم ونحن 
مازلنا � لألسف � نعاني من التأخير 
وتعطيل املشاريع من قبل اجلهاز 
التنفيذي ولذلك جند ان األمر أصبح 
مزعجا بالنسبة لنا في ظل املطالبة 

بالتنمية وإقرار املشاريع.
شايع الش����ايع: أستغرب من 
الردود التي تص����ل الى املجلس 

بهذه الطريقة.
أحمد الصبي����ح: التصويت ال 
ميكن النقاش فيه، ونحن في قارب 
واحد وليس هناك اختالف معكم 
وبخصوص مكاتب السيارات مت 
تخصيص موقع����ني في اجلهراء 
وميناء عب����داهلل ومت تنفيذهما 
واملوضوع اآلن لدى وزارة التجارة 
ونالحظ ان هناك مخالفة قانونية 
خاصة بأن املجلس خصص 500 

ألف متر لكل موقع.
شايع الشايع: ملاذا التأخير في 

الرد على أسئلة األعضاء.
القانون����ي رجعان الغريب: ال 
ميكن مناقش����ة اي موضوع عند 

التصويت.
مانع العجم����ي: ما املادة التي 

استند عليها القانوني.
رجعان الغريب: ال ميكن مناقشة 

املوضوع.
عل����ى  املجل����س  يواف����ق 

االعتراض.
عبدالكرمي السليم: لدي استفسار 
كيف يعترض الوزير على توصية 
خاصة باملجلس وأعتقد ان هناك 
تداخال والبد من حل تلك املشكلة 

القانونية.
األم����ني العام: كت����اب العضو 
عبداهلل العنزي بشأن اإلسراع في 

تطبيق األرشفة اإللكترونية.
عبداهلل العنزي: نشكر اجلهاز 
التنفيذي على مثل هذا االقتراح 

وندعم اجلهاز.
يوافق املجلس على إحالته الى 

جلنة اإلصالح والتطوير.
األمني العام:

منى بورسلي: هذه وقفة اكثر 
من ممتازة وتدل على تش����جيع 
مجلس ال����وزراء للقطاع اخلاص 
وه����ذا يؤكد املس����ار اجليد جتاه 

تشجيع القطاع اخلاص.
الع����ام: هناك أس����ئلة  األمني 

لألعضاء.
يوافق املجل����س على إحالتها 

لإلدارة.
مانع العجمي: اجلهاز التنفيذي 
لألسف رد على جميع األسئلة وكان 
الرد يدل على التناقض حيث مت 
الرد عل����ى س����ؤال للنائب احمد 
الس����عدون على نفس املوضوع 

كلف مجلس ال���وزراء البلدية والهيئة العامة للبيئة ومعهد 
الكوي���ت لألبحاث العلمية بإعداد دراس���ة تفصيلية ملوقع ردم 

النفايات بالقرين.
وأوضح كتاب مجلس الوزراء املرسل الى وزير الدولة لشؤون 
البلدية انه: احلاق���ا لكتابنا املؤرخ 2009/10/15 واملرقم )6094( 
املتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم )811/رابعا( واملتخذ في اجتماعه 
رقم )50-2009/2( واملنعقد بتاريخ 20009/10/5 والتالي نصه:

تكليف بلدية الكويت باختيار مكتب استشاري عاملي متخصص 
في املجال البيئي يتولى دراس���ة موقع ردم النفايات الس���كنية 
املغلق في منطقة القرين لتقدمي املعاجلة املناسبة للموقع بشكل 

كامل ونهائي.
تكلي���ف كل من بلدية الكويت، الهيئ���ة العامة للبيئة، معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بإعداد دراسة متكاملة وتفصيلية بشأن 
موقع ردم النفايات الس���كنية املغلق مبنطقة القرين السكنية 
ورفع تقرير بهذا الش���أن الى مجلس الوزراء، متضمنا النتائج 
والتوصيات التي يتم التوصل اليها بهذا اخلصوص، وذلك في 

غضون أسبوعني من صدور قرار التكليف.

االستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص في المجال البيئي

مجلس الوزراء يكلف 3 جهات بوضع 
دراسة لمردم نفايات القرين

الى القضاء، ولذلك اقول ان الفساد 
كبير.

مان����ع العجمي: اطل����ب احالة 
املوضوع ال����ى اللجنة القانونية 
للتحقي����ق مع املتس����بب في هذه 

اخلسارة.
احمد البغيل����ي: هناك معاملة 
اخرى مبنطقة خيطان بشأن وجود 
إحدى القسائم من ضمن 7 قسائم 

على مجرور مياه.
محمد الهدية: االدارة القانونية 
ليس لديهم علم ببعض القضايا 
التي يطرحها األعض����اء، إضافة 
الى اخلسائر الكبيرة لذلك انا مع 
منحهم احلق في اخذ الوقت للرد 
على تلك االسئلة ولكن في املقابل 
البد من معرفة املتس����بب في تلك 

القضايا.
أشواق املضف: القضية اخلاصة 
بالطيور لم يحضر احملامي املكلف 

بذلك ألنه نسي موعد اجللسة.
فرز املطيري: أستغرب من اهدار 
املال العام حيث خسرت البلدية 20 
مليون دينار وفي قضايا مرفوعة 

ضدهم.
منى بورس����لي: ما يطرح امر 
خطير وهذا املوضوع البد من بحثه  
والبد من املساندة ألي شيء غير 
واضح اذا كان����ت القضايا صادر 
بشأنها احكام ومازالت في املكتب 
القضائ����ي ألن األمر ليس لصالح 

البلدية او الطرف الثاني.
املستشار القانوني: لدي مذكرة 
بحضور محامي البلدية جللس����ة 
الطيور وما ذكر بشأن عدم حضوره 

فهو أمر غير صحيح.
عبداهلل العنزي: البد ان يتحمل 
كل مسؤول األمانة املكلف بها خاصة 
ان القضية معروضة على القضاء 
وندعو اجله����از التنفيذي بتحمل 
مس����ؤولياتهم والبد من ارس����ال 
مذكرة ال����ى الوزير اللتزام املدير 

العام باجللسة حتى نهايتها.
ف����رز املطيري: هن����اك قصور 
ف����ي اجلهاز التنفي����ذي بحيث مت 
تخصي����ص اراض عل����ى مجرور 

مياه.
أحمد البغيلي: أستغرب تعطيل 
معامالت املواطنني من قبل مدراء 
بالبلدي����ة والب����د من محاس����بة 
املسؤولني واستغرب الفساد الذي 

يساهم في تخريب البلد.
مانع العجمي: البد من تفعيل 
دور اللجنة القانونية في املجلس 

لبحث تلك املواضيع.
محمد العتيبي: نحن ضد توجيه 
الفساد بالبلدية على العموم وهناك 

اشخاص شرفاء.
القانوني: حسب الالئحة يحق 
للمدير العام االستعانة مبن يراه من 

املختصني حلضور اجللسات.
عبداهلل العنزي: نحن حريصون 
على الالئح����ة ونؤكد أن حضور 
املدير العام مهم جدا في اجللسة.

األمني العام: اقتراح ملناقش����ة 

موضوع التقرير الذي نشر باحدى 
الصحف حول الفساد بالبلدية.

جنان بوشهري: أحيل تأجيل 
املوضوع حلني حضور مدير عام 

البلدية خالل اجللسة املقبلة.
مانع العجمي: اطلب تش����كيل 

جلنة حتقيق من قبل املجلس.
جن����ان بوش����هري: املخالفات 
واضحة ترفع للجهاز من قبل األمانة 

العامة للمجلس البلدي.
األمني العام: سؤال بشأن بيان 
عدد القضايا التي خسرتها البلدية 

مقدم من م.أشواق املضف.
� يحال لإلدارة.

إلغاء المجلس

األمني العام: يتلو بيان املجلس 
البلدي بش���أن اعتراضهم على ما 
يتردد ف���ي مجلس األم���ة بإلغاء 

املجلس البلدي.
جنان بوشهري: أرجو تسجيل 
اعتراضي ألن األمر مجرد اقتراح.

منى بورسلي: نحن في املجلس 
ال ميك���ن أن نحجر على أي عضو 
من تقدمي اقتراح وال منلك مصادرة 

أي حق.
ش���ايع الش���ايع: أرجو احالة 
املوض���وع ال���ى مكت���ب املجلس 

ملناقشته.
مانع العجمي: من حق مجلس 
األمة مناقشة أي موضوع ولكن من 
غير املعقول مصادرة احلق والغاء 

املجلس البلدي.
جنان بوشهري: املوضوع مجرد 
رأي ومقترح وأنا ضد الغاء املجلس 
البل���دي وحتويله ال���ى مجالس 

محافظات.
أش���واق املضف: نحت���رم آراء 
اجلميع ويفت���رض على االعضاء 
فرض احترامه���م وهذا املوضوع 
غي���ر وارد وليس م���ن أولويات 
مجل���س األمة ألن املجلس البلدي 

آخر همهم.
عبداهلل العنزي: البد من عدم 
اخلوض ف���ي املوضوع واخلروج 

بصيغة توافقية للجميع.
مانع العجمي: ال يعقل اصدار 
بيان نحن كأعضاء املجلس البلدي 

غير متفقني عليه.
فرز املطي���ري: نحن مع إحالة 
املوضوع إلى مكتب املجلس  وسنقدم 
تقريرا بشأن التعديالت املقترحة 

على قانون البلدية 2005/5.
محمد الهدية: كل شخص حر في 
طرح رأيه وكان األولى من أعضاء 
مجلس األم���ة االلتقاء مع اعضاء 
املجلس البلدي ملناقشة السلبيات 
في القانون 2005/5 واستغرب من 
ترك األم���ور املهمة واخلوض في 
األمور املتعلق���ة باملجلس البلدي 
وكانت هن���اك محاولة الفش���ال 
املجلس، ويجب اصدار بيان يؤيد 

ذلك.
رفعت اجللس����ة الساعة 2.32 

ظهرا.

ويأتي الرد بأن هذا يحتاج وقتا 
والبد من تشكيل جلنة من املجلس 
البلدي ملتابعة األسئلة خاصة أن 
األمر غير مقبول، والبد ان يكون 

لنا موقف.
فرز املطي����ري: هذا األمر غير 
مقب����ول ونطل����ب حتقيق����ا بهذا 

اخلصوص.
جسار اجلسار: سبق ان قدمنا 
جلنة ملناقشة اجلهاز التنفيذي في 

الردود التي تصل الى املجلس.
محمد الهدية: لألسف جند ان 
اجلهاز يتعامل مع الردود بطريقة 

غير واضحة.
شايع الشايع: أطلب معرفة اذا 
كانت هناك مكافأة ألعضاء فريق 

متابعة األسئلة.
أحمد الصبيح: نحن لدينا 1600 
س����ؤال مختلف سواء من النواب 
او اعضاء البلدي وكذلك اإلدارات 
ونحن نرد على جميع االس����ئلة 
وهناك جلنة تقوم بأعمال الردود 
يتم من خاللها مراس����لة اإلدارات 

وحتتاج الى وقت.
واملجلس يحظى بأولوية.

مان����ع العجمي: لق����د أعطينا 
اجلهاز الفني 3 أش����هر للرد على 

األسئلة، 
مانع العجمي: البد من احترام 
قناعات املجلس البلدي والرد على 
أسئلتهم ويجب احترام أي سؤال 
يأتي من املجلس والبد من تشكيل 

جلنة حتقيق في ذلك.
الهدف من  جنان بوش����هري: 
تشكيل اللجان اإلسراع بالردود، 
واعتقد ان التأخير يدعو الى تعطيل 

اللجنة.
عبداهلل العنزي: أدعو الوزير 
ان يتنبه الى اجله����از التنفيذي 

وتوفير املكاف����آت إذا كان العمل 
يحتاج الى ذلك.

منى بورسلي: جميع األسئلة 
التي وردت من اجلهاز كلها تأتي 
في صيغة واحدة لألس����ف وهذا 
األم����ر غير مقب����ول ويحتاج الى 
وقفة للتنس����يق مع اجلهاز بهذا 

اخلصوص.
ش����ايع الش����ايع: هناك جلنة 
برئاسة عبدالكرمي الزيد وتتسلم 
مكافأة ولذلك ندعو الى إلغاء تلك 
اللجنة خاصة ان هناك موظفني 

لألسف لم يتسلموا رواتبهم.
أحمد الصبيح: نحن ليس����ت 
لدينا تفرقة بني أعضاء مجلس األمة 
أو املجلس البلدي ومتى وصلت 
األمور الى اإلدارة يتم ارسالها الى 
املجلس وس����يكون هناك تفعيل 
لهذه اللجنة، وبخصوص املكافأة 
تتم وفق آلية بحيث حتسب على 

االجتماع.
األم����ني العام: هن����اك اقتراح 
بتش����كيل جلنة تقص����ي حقائق 
لبيان أس����باب تأخي����ر الرد على 

األعضاء.
زي����د العازمي: اس����تغرب من 
الردود على األس����ئلة وهذا يدل 
مهزل����ة من قبل اجلهاز وس����يتم 
ابالغ رئيس مجلس الوزراء بهذه 
اإلهانات التي حتصل اآلن وال ميكن 
ألي شخص تهميش دور املجلس 
البلدي وأطلب من األعضاء مطالبة 
النواب ف����ي دوائرهم برفض هذا 

التوجه.
جسار اجلسار: نتمنى تفعيل 

اللجنة ومشاركة األعضاء.
فرز املطيري: ستكون لنا وقفة 
جادة مع نواب مجلس األمة بشأن 

إلغاء هذا التوجه.

مانع العجمي: سبق ان ذكروا في 
مجلس األمة ان هذا األمر لم يدرج 
على جدول أعمال املجلس بشأن 
البلدي واستغرب  إلغاء املجلس 
تلك املطالبات احلالية خاصة ان 
عددا م����ن نواب مجلس األمة كان 
املجلس البل����دي بوابة لهم وهو 
أقدم مؤسسة ولذلك من الصعب 
االس���تمرار بهذا الطرح الذي يتم 
تداوله حاليا بشأن إلغاء املجلس 
البلدي ويجب عدم محاربة املجلس 
وهو أقدم مؤسسة ويجب إصدار 

بيان بذلك.
جنان بوش���هري: ما طرح هو 
مقترح مت تقدميه من قبل مجلس 
األمة ويتم دراسته قبل إقراره وهو 
ضمن اختصاصات مجلس األمة.

زيد العازمي: هذا املقترح قدم 
من قبل أعضاء مجلس األمة ونحن 
نحذر من االستمرار بهذا التوجه.

أنا مع عودة  جنان بوشهري: 
الصالحيات الى املجلس البلدي.

زي���د العازمي: نح���ذر أعضاء 
مجل���س األمة م���ن اعتم���اد هذا 

املقترح.
جنان بوشهري: نحن على أي 

بند نناقش هذا املوضوع.
زي���د العازمي: املوضوع ليس 
مدرجا ولكن انا احتدث حمية عن 

املجلس البلدي.
اقتراح العضو الس���ابق وزير 
البلدي���ة د.فاض���ل بش���أن نفق 
للمشاة في شارع فهد السالم داخل 

املدينة.
يوافق املجل���س على االقتراح 
بحيث يقع النفق بني مكتب العاصمة 
الرئيس���ي للبريد ومبنى مواقف 
س���يارات متع���دد األدوار حت���ت 

األرض.

األمني العام: طلب الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة الترخيص ملعمل 
األلبان ضمن حيازة بإحدى القسائم 

مبنطقة الصليبية.
يوافق املجلس على الطلب.

العام: تخصيص موقع  األمني 
لليداف بالفراغات البينية بعماير 

األخشاب في منطقة الروضة.
يواف���ق املجلس عل���ى الطلب 
ش���ريطة احلصول على موافقات 
وزارات اخلدمات والتنس���يق مع 

الهيئة العامة للصناعة.
األمني العام: طلب وزارة األشغال 
العام����ة ترخيص خالطة مركزية 
الروضة لتحسني شارع  مبنطقة 
جمال عبدالناصر وطريق اجلهراء 

السريع.
األمني العام: بند ما يستجد من 
اعمال ملناقشة احلكم الصادر ضد 
البلدي����ة لصالح اصحاب محالت 

الطيور.
أحمد البغيلي: لدي حكم صادر 
م����ن احملكمة إللغاء ق����رار فرض 
الرس����وم بسبب تعس����ف مدير 
بلدية العاصم����ة بإغالق احملالت 
وغرامة الف دين����ار ومن يتحمل 
هذه اخلسارة هل مت االستناد الى 

رأي قانوني بهذا االجتاه.
املستشار القانوني: احلكم غير 

نهائي وسيتم استئنافه.
احمدالبغيلي: هل ميلك مدير 
فرع بلدية العاصمة إغالق احملالت 

دون سند قانوني.
فرز املطيري: هن����اك معاملة 
مشابهة لقيام احد املواطنني برفع 
البلدي����ة ملنعه من  قضية ض����د 
الترخيص لبناء قسيمة في منطقة 
املهبولة ولذلك هذا التعس����ف من 
قبل البلدي ادى الى جلوء املواطن 

بداح العنزي
ش��هدت جلس��ة املجلس البلدي نقاش��ا حادا حول ما يتردد من توجه عدد من 

اعضاء مجلس االمة إللغاء املجلس البلدي وحتويله الى مجالس محافظات.
ه��ذا الرفض بدأ من رئيس املجلس البلدي زيد العازمي الذي أكد على عدم قبول 
ه��ذا التوجه والدعوة ألعضاء املجلس البلدي بحث اخوانهم النواب على رفض هذا 

املقترح الذي يهمش دور املجلس البلدي.
وقد أصدر املجلس بيانا رغم رفض كل من م.منى بورس��لي وم.جنان بوشهري 
ه��ذا البيان وتأكيدهم��ا بأن األمر مج��رد اقتراح من عدد م��ن األعضاء وال ميكن 
مص��ادرة آراء اآلخرين. وقد انته��ى األمر الى احالة املوض��وع الى مكتب املجلس 
ملناقش��ته واصدار صيغة توافقية بهذا اخلصوص اضافة الى اش��ارة رئيس اللجنة 
القانونية ف��رز املطيري بتبني اللجنة مقترحا إلج��راء تعديالت على قانون البلدية 

احلال��ي 2005/5. هذا وقد طالب االعضاء خالل اجللس��ة بضرورة ان يقوم اجلهاز 
التنفيذي باالسراع بالرد على االسئلة واملقترحات واال يكون هناك تعمد في تهميش 

دور املجلس، في املقابل جند ان اجلهاز سيعجل بالرد على اعضاء مجلس االمة.
وقد وافق املجلس على اقتراح بش��أن ايجاد نفق للمشاة على شارع فهد السالم 
داخل املدينة، مع اعتماد تخصيص اربعة مواقع لليداف بالفراغات في منطقة الدوحة 

شريطة موافقة وزارات اخلدمات.
وقبل نهاية اجللسة فتح باب ما يستجد من اعمال حيث ناقش االعضاء عددا من 
االحكام الصادرة ضد البلدية مطالبني مبحاس��بة املسؤولني عن اتخاذ القرار وبيان 
السند القانوني الذي مبوجبه مت اتخاذ مثل تلك القرارات ومنها اغالق محالت سوق 

الطيور ورفض منح الترخيص إلحدى القسائم مبنطقة العقيلة.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

الموافقة على إنشاء نفق للمشاة على شارع فهد السالم داخل المدينة

في جلسة شهدت إعداد بيان تم رفضه من قبل العضوتين جنان بوشهري ومنى بورسلي

)محمد ماهر(زيد العازمي خالل ترؤسه جلسة املجلس البلدي

مداخلة من العضوين عبداهلل العنزي وشايع الشايع حوار مشترك بني م.أشواق املضف وجنان بوشهري

أصدر أعضاء املجل��س البلدي بيانا اعربوا خالله عن رفضهم 
القتراحات اعضاء مجلس األمة بإلغاء املجلس البلدي وحتويله إلى 

مجالس محافظات.
واوضح البيان ما يلي: يعرب املجلس عن رفضه القاطع للمقترح 
الذي تقدم به بعض السادة أعضاء مجلس األمة واخلاص باستحداث 
مجالس بلدية بكل محافظة على حدة نظرا ملا لهذا املقترح من الغاء 
ل��دور املجلس البلدي بتاريخه العريق والذي يرجع إلى ثالثينيات 
القرن املاضي، كما أن هذا املقترح ش��ابه الكثير من أوجه القصور 
يتعلق البعض من��ه بعدم اعطاء الفرصة الكافية للقانون احلالي 5 
لس��نة 2005 بشأن بلدية الكويت أو تعديله على النحو الذي يفعل 
الدور الرقابي للمجلس البلدي واعطائه صالحيات واضحة ومحددة 
متكنه من ذلك مع ضرورة الفصل املالي واإلداري بني املجلس البلدي 
وجهاز البلدية، ويتعلق البعض اآلخر بالغاء استقاللية البلدية التي 
جبلت عليها منذ انش��ائها بثالثينيات القرن املاضي، إذ ان مجالس 
البلديات املقترح انشاؤها ستكون برئاسة احملافظة وتتبع ما يسمى 
املجلس األعلى للمجالس البلدية التابع ملجلس الوزراء، كما يتعلق 
البع��ض اآلخر منه��ا بعدم جدوى هذا املقت��رح على هدي ما جاء 

بأسبابه من االهتمام باخلدمات البلدية اخلاصة بكل محافظة على 
حدة وذلك ألن القانون احلالي للبلدية استحدث بالهيكل التنظيمي 
للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقدمي اخلدمات البلدية لسكانها 
فضال عن ان الالئحة الداخلي��ة للمجلس أفردت من جلانها جلانا 
خاص��ة بكل محافظ��ة على حدة تكون مهامها دراس��ة وبحث كل 

االمور املتعلقة باحملافظة.
وإننا إذ نهيب بأعضاء مجلس األمة برفض املقترح املذكور جملة 
وتفصيال ملا ش��ابه من أوجه قصور عدة وعدم جودته من الناحية 
الواقعية والتنظيمية، نعلن ان املجلس في صدد القيام بدراسة شاملة 
ألوجه القصور التي شابت القانون احلالي للبلدية واهم التعديالت 
التي تعالج هذا القصور بغية احداث طفرة في العمل البلدي بشكل 
عام وان هذه الدراس��ة سيقوم املجلس بتقدميها قريبا الى السادة 
اعضاء مجلس األمة إلدراجها ضمن دور االنعقاد احلالي للمجلس، 
متمنني من الس��ادة اعضاء مجلس األمة مناقش��ة هذه التعديالت 
واقرارها في اقرب وقت ممكن مع استعداد املجلس لتلبية اي دعوة 
م��ن قبل مجلس األمة بخصوص هذا األمر وذلك كله بغية حتقيق 

املصلحة العامة التي نسعى إليها جميعا.

البلدي يرفض تحويله إلى مجالس محافظات


