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الزلزلة: إنجاز »الخصخصة« قاعدة تشريعية لخطة التنمية

العنجري: وصلنا لمنتصف الطريق والتقرير النهائي خالل 3 أسابيع 
اجتمعت اللجنة املالية ملناقشة 
قانون اخلصخصة بحضور اجلانب 
املالية  املتمث����ل بوزير  احلكومي 
مصطفى الشمالي ووزير التجارة 

احمد الهارون.
وقال رئيس اللجنة د.يوسف 
الزلزلة ان االجتماع كان ماراثونيا 
استمر خلمس ساعات ونوقشت 
فيه مجموعة م����ن املواد املتعلقة 
بنسب املس����اهمة للشركات التي 
تدير املواقع كمرافق عامة لالدارة 

او اخلصخصة بالكامل.
الزلزلة لوجود تناغم  واشار 
جيد بني احلكومة واعضاء اللجنة، 
مبينا انه مت اجناز مناقشة 13 مادة 
من اصل مواد القانون املكون من 
26 م����ادة على ان يتم االنتهاء من 

باقي املواد يوم االحد املقبل.
واش����ار الزلزلة الى ان اجناز 
القانون سيكون قاعدة تشريعية 
لتنفي����ذ اخلطة االس����تراتيجية 
للتنمية وبالتالي سننطلق باجتاه 

املزيد من التطور.
واستطرد الزلزلة لدى سؤاله 
ع����ن التج����اوزات في مؤسس����ة 
اخلطوط الكويتي����ة بان القضية 
كانت حاضرة في كل النقاش����ات 
لوجود بعض املش����اكل، موضحا 
أننا حرصنا ف����ي تعديل القانون 
على اال تتكرر التجاوزات خصوصا 
في فترة االنتقال ومت وضع بعض 
االشتراطات لعدم عرقلة النقلة من 
القطاع العام الى القطاع اخلاص.

من جانبه ق����ال مقرر اللجنة 
العنجري ان  النائب عبدالرحمن 
قانون اخلصخصة يش����كل بنية 
اقتصادية حتتية للدولة، الفتا الى 
ان اللجنة وصل����ت الى منتصف 
الطريق حيث انتهت من دراسة نحو 
14 مادة. وأكد ان التقرير النهائي 

للجنة سيكون خالل 3 اسابيع.
واشار العنجري الى انه طرح 
اللجنة موضوع  خالل اجتم����اع 
خصخصة مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية كمثال على اخلصخصة 
مبينا ان سبب انحدار الشركة هو 
انها كانت تدار بعقلية سياس����ية 
حيث ادى تدخل احلكومة ونواب 

الى انحرافها عن مسارها.
وقال ان مجلس ادارة املؤسسة 
احلالي او السابق ليس هو سبب 
املشاكل التي تعاني منها املؤسسة، 
ملمح����ا الى ان هن����اك من يقتات 
على فساد املؤسسات العامة عبر 

التدخالت السياسية.

الخنفور لنقل موقع إحدى شركات
الدواجن الواقعة على الدائري السادس

الطبطبائي للخالد: كم 
عدد البالغات الكاذبة 

خالل األشهر الـ 6؟
طالب النائب سعد اخلنفور 
وزير البلدية ووزير االش����غال 
د.فاضل صفر بالعمل على نقل 
موقع احدى ش����ركات الدواجن 
املوجودة على الدائري السادس 
الس����ريع بجانب دوار سكراب 
أمغرة والقريبة ايضا من مدينة 
سعد العبداهلل السكنية، مؤكدا 
انه مت نقل جميع مواقع الشركات 
الش����ركة بخالف  املثيلة لهذه 
تلك التي مازالت تؤذي االهالي 
بالروائح الكريه����ة التي تبثها 
عليهم يوميا. وقال اخلنفور في 
تصريح صحافي بهذا اخلصوص 
ان البلدية وبالتعاون مع الهيئة 

العامة للزراعة والثروة السمكية قامت بنقل كل الشركات العاملة في 
الدواجن التي لها مواقع قريبة من املناطق السكنية بخالف هذه الشركة 
التي لم يتحرك نحوها أحد، متسائال: هل الوزير والهيئة يتعاملون 
مبزاجية في تطبيق القانون ضد املخالفني؟ وأين جلنة االزالت التي 
تتش����دق بتنفيذها للقوانني واملخالفات عن هذه الشركة أم القانون 
»يطبق على ناس وناس«؟ وأكد ان اهالي مدينة سعد العبداهلل يعانون 
الكثير جراء الروائح الكريهة والس����موم التي تبثها هذه الشركة من 
هذا املوقع املتاخم لس����كن املواطنني مما سيسببه من أمراض، مبينا 
ان روائح السماد تسد األنوف وتسبب الربو ألهالي املنطقة، ناهيك 
عن االمراض الغريبة التي بدأت تغزو الس����كان، داعيا الوزير صفر 
والهيئة الى االنتفاض إلنقاذ املواطنني بأسرع وقت. واتهم اخلنفور 
جلنة االزاالت بانها تكيل مبكيالني في تعاملها مع التجاوزات، مستغربا 
ان ته����رول الزالة احلدائق املنزلية بجنون وكأنها تهدد صحة الناس 

فيما يتركون ويتغاضون عن التجاوزات احلقيقية.

د.ولي���د  النائ���ب  وج���ه 
الطبطبائي سؤاال لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: 
انتشرت مؤخرا ظاهرة البالغات 
الكاذبة عن وج���ود قنابل في 
مبان حكومية وأسواق ومحال 
وسفارات داخل الكويت، طالبا 
تزويده بعدد البالغات الكاذبة 
خالل األش���هر الستة املاضية 

ونتيجة كل بالغ على حدة؟
وهل مت معرفة االشخاص 
واجلهات التي تقف وراء ارتكاب 
كل بالغ؟ يرجى افادتي بنتائج 
التحريات لكل بالغ على حدة.

 سعد اخلنفور
د.وليد الطبطبائي

ل مشكالت ضاحية فهد األحمد ي للحديث حو ي أقامه دليهي الهاجر ن وعدد من النواب وأبنال املنطقة أثنال التجمع الذ )كرم دياب(د. فاضل صفر ود. بدر الشريعا

)متين غوزال(خالد السلطان و د. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة املالية أمس

صفر: لجنة لحل مشكالت سكان ضاحية فهد األحمد

محمد راتب
شن النائب خالد العدوة هجوما على 
وزير البلدي����ة د.فاضل صفر متهما إياه 
باتباع منهجية العرقلة، ووزارته بالفاسدة 
واملتس����ببة في ش����ل البلد، والتي تعمل 
جاهدة على عرقلة إيصال التيار الكهربائي 
ملس����اكن ضاحية فهد األحمد، وقال: »إن 
البلدية والروح التي تسير عليها ستكون 
عائقا في إنفاذ خطة التنمية، فكيف ميكن 
لبلد متخلف وطارد لالس����تثمار ويعج 
باملشاكل أن تتقدم بوجود البيروقراطية 
التافهة؟« مناش����دا وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان أال يلتفت إلى تعقيدات 
البلدي����ة أو أن ينس����اق للمنهجية التي 
تسودها جهة تكتظ باملخالفات اجلسيمة 
في املشاريع الكبيرة، ورغم ذلك أرغمت 
احلكومة على إيصال الكهرباء لها. وقال: 
أنتم تعرف����ون املتجاوزين في املجمعات 
التجارية، ولكن إذا قال لكم رئيس الوزراء 

»مشوها مشيتوها«.
ج����اء ذلك خالل جتم����ع أقامه النائب 
دليه����ي الهاجري في ضاحية فهد األحمد 
بحضور وزير البلدية ووزير االش����غال 
العامة د.فاضل صفر ووزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الش����ريعان، وكل من النواب خالد 
الطاحوس، وخالد العدوة، وسعد زنيفر، 
وسالم النمالن، ود.محمد احلويلة، وجمع 
من أهالي ضاحية فهد األحمد، وذلك للقيام 
بجولة تفقدية في الضاحية التي يشكو 
عدد كبير من سكانها من عدم إيصال التيار 
الكهربائي، متهمني البلدية بالتذرع بحجة 

وجود مخالفات في مساكنهم.

تخدير المواطنين

واتهم العدوة الوزير صفر وما يقدمه من 
وعود حلل املشكلة بتخدير املواطنني، وقال: 
إن لم يصل التيار الكهربائي فسنضعك 
يا صفر على منصة االستجواب ونطرح 
ما مت جرده من قبلن����ا من جتاوزات في 
املجمعات التي مت إيص����ال الكهرباء لها، 
موجها عتابه إلى وزي����ر الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان قائال: »أنت ابن املنطقة 
وتعلم أن مديرا بس����يطا في البلدية كان 
بيده إيصال الكهرباء، لكنك متردد وواقع 

حتت هيمنة البلدية«.
ولفت العدوة إل����ى أن هذه الضاحية 
عزيزة على اجلميع، حيث إنها حتمل اسم 
رمز وطني استش����هد على بوابة دسمان 
عندما وقع الغزو العراقي وهو الشيخ فهد 
األحمد، إال أن الوزير صفر يعرقل إيصال 
الكهرب����اء للبيوت فيها، الفتا إلى أن ذلك 

هو أبسط حقوق املواطن.
من جانبه، أكد النائب دليهي الهاجري، 
أنه خالل األسبوعني السابقني متت مناقشة 
املشكلة مع الوزيرين صفر والشريعان، 
وبحضور الش����يخ أحمد الفهد والوزير 
روضان الروضان، ومت االتفاق على تشكيل 
جلنة من البلدية لزيارة الضاحية والوقوف 
على بعض املنازل التي لم يصلها التيار 
لسبب أو آخر، متمنيا على الوزارتني أن 
تتعاونا بصدق وتتفاعال مع هذه القضية 
اإلنسانية، والتي يجب أن توجه أصابع 
االتهام فيها إلى املكاتب الهندسية وبعض 
مكاتب البلدية التي صادقت على تصاريح 

البناء.
من جهته، نفى وزير البلدية د.فاضل 

صفر وجود تقصير م����ن الوزارة جتاه 
الضاحية، وقال: »لقد لبينا الدعوة الكرمية 
من النواب لالطالع عن قرب على مشكلة 
املساكن املخالفة، وشكلنا جلنة بعد حترك 
الذين س����عوا الحتواء املشكلة،  النواب 
وأعطينا اللجنة مهلة أسبوعني وبالفعل 
توصلنا إلى حل مش����اكل كثيرة، وبقيت 
مجموعة قليلة من الناس الذين لم يصلهم 
التيار«، مضيفا بالقول: »املواطنون أخواننا 
ونعدهم بحل املشكلة ضمن األطر القانونية 
ولن نقصر معهم، وال ننسى أن أي مخالف 
من املكاتب واملقاول����ني يجب ان يعاقب 

ضمن القوانني واللوائح«.
بدوره، وجه النائب خالد الطاحوس، 
انتقاداته للوزير د.فاضل صفر، متهما إياه 
بالتقاعس في حل مشكلة أهالي ضاحية 
الشهيد فهد األحمد، وذلك بعد نفاد فترة 
اإلمهال التي أعطاه إياها النواب قبل شهر، 
وقال: كيف ميكن ألحد املواطنني أن يعطى 
كتابا بإيصال التيار، وبعد 8 ايام يعطى 
كتابا بإيقافه، من نفس اجلهة وهي البلدية، 
وهذا يعنى أن هناك خلال، الفتا إلى أن هذه 
القضية إنسانية تشكل معاناة لعدم إيصال 
الكهرب���اء للبيوت، وال حتتاج إلى جلان 
تقتلها، وال إلى جولة غير مفيدة، وإمنا 
إلى اتخاذ موقف يعلن أمام احلاضرين، 
وقال: إذا أعطيتهم وعدا بذلك فنحن معك 
في اجلولة، وأهال وس���هال، وإن لم يكن 
ذلك، »فما تشوف شر« ولن منشي معك، 

وانتظر منا خطوات في مجلس األمة.
وأوضح أن توعد الوزير صفر باتخاذ 
اإلجراءات القانونية مع املتس���ببني في 
التجاوزات من املقاولني وغيرهم، ليس إال 
تأخيرا إليصال التيار، وقال: هل ستفحص 
كل جتاوزات الكويت ثم توصل التيار؟ 
وهل غفلت عن املجمعات املتعدية على 
أمالك الدولة والتي مت إيصال الكهرباء لها 
واآلن تريد أن تفعل القانون على املواطنني 

البسطاء وأنت حترمهم من الكهرباء؟
من جانبه، قال وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان: »أنا متفاعل مع مشكلة أهالي 
الضاحية، والذين يتكبدون مبالغ كبيرة 
من إيجارات وأقس���اط ودفع مستحقات 
بنك التسليف، مؤكدا أن املكاتب الهندسية 
هي التي تتحمل تلك التجاوزات، ولكن 
البد أن يتحمل املواطن املتعدي جزءا من 

املسؤولية وليس كلها«.
وبني أن وزارة الكهرباء ليست إال جهة 
تنفيذية، ملتزم���ة بإيعازات البلدية في 
إيصال الكهرباء للبيوت من عدمه، داعيا 
املواطنني إلى التف���اؤل، وقال: »البد أن 
يأتي وقت حتل فيه املش���كلة، والبد أن 
نطب���ق القانون، ونحن معكم في خندق 
واحد خلدمتكم، ومجيئنا ليس فيه منة، 
وإذا كان هناك اقتراح منطقي وعادل فال 
مشكلة لدينا، وفي املقابل، إذا كان هناك 
تعد من البعض فال أتوقع أن يدافع عنه 

أحد من النواب أو أن يقبل به«.
املتج���اوز على األم���الك ال أحد يقف 
معه، أما الشاعر بالظلم والغنب فمن باب 
العدل أن نوصل له التيار، وأنا مستعد 
ألن أذلل الصع���اب لألهالي وأحتمل كل 
شيء شخصيا ولكن دور الوزارة تنفيذي 
بعد أوامر البلدية، ولكني متعاطف جدا، 
ولكن أن نص���ل ملرحلة ان البيوت تظل 
واقف���ة فهذا من غير املنطقي، س���نوجد 

حال عاقال، وأمتنى أن نس���مع من الذين 
يشعرون بالظلم ونحاسب املخطئني في 

هذه العملية.
أما النائب سعد زنيفر العازمي، فشكر 
النائب دليهي الهاجري على دعوته ألهالي 
املنطقة والذين تضرروا من عدم إيصال 
التيار لبيوتهم، وقال: أهالي هذه املنطقة 
هم إخوان لنا، ومن الظلم أن يعاملوا كذلك، 
وأن يصل التي���ار الكهربائي ملخالفني دون 
مخالفني، والبد من محاسبة املتسببني في 
تلك التجاوزات، وان تتفاعل وزارتا الكهرباء 

والبلدية مع هذه القضية اإلنسانية.
من جهته، استغرب النائب سالم منالن 
العازمي ما قاله وزير البلدية د.فاضل صفر 
عن نيته تطبيق القانون على املتسببني في 
التجاوزات في وقت يحرم فيه أهالي ضاحية 
الشيخ فهد األحمد من التيار الكهربائي، وقال: 
»إن التجاوزات موجودة في جميع مناطق 
الكويت وحتى في الوزارات، فهل توقف هذا 
التجاوز عند ضاحية فهد األحمد؟ وهل نترك 
احلبل على الغارب في بقية املناطق؟ مشيرا 
الى أن تطبيق القانون يجب أن يبدأ من أول 
طابوقة وضعت في بنيان هذه الضاحية، ومن 
غير املنطقي أن حتاسب البلدية الناس على 
التجاوزات بعد أن شيدوا بيوتهم وإال، فأين 
املراقبون ومهندسو البلدية في بداية األمر؟ 

وملاذا هذا السكوت وعدم املباالة؟

تجاوز كبير

وقال: »إن ضاحي���ة فهد األحمد مثل أي 
منطقة في الكويت لها ما لها وعليها ما عليها« 
موجها سؤاال للوزير صفر بالقول: هل تذكر 
احلديقة املوجودة في احدى مناطق الكويت 
وفيه���ا جتاوز كبير؟ وبعد أن ذكرته لك لم 
حترك س���اكنا؟ داعيا إلى أن تكون املعاملة 
باملثل في جميع املناطق ال أن نحابي منطقة 
على حس���اب أخرى، ونطبق القانون على 

واحدة دون البقية.
أما النائب سعدون حماد، فرفض اخلروج 
في جولة مع الوزير واصفا إياها باملسرحية، 
وما قاله الوزير باخلطبة الرنانة التي ليس 
املواطن بحاجة لها، وإمنا يحتاج لنتائج على 
أرض الواقع، متهم���ا البلدية بعدم العدالة 
واملساواة، حيث إن صاحب املجمعات يتعدى 
ويخالف، ولكن ال توج���ه له أي عقوبة أو 
مخالفة وال يغلق مجمعه أو يقطع عنه التيار 
الكهربائ���ي، وعندما يذكر هذا األمر للوزير 
صفر، يقول إن املجلس البلدي هو من وافق 

على ذلك.
أما النائب محمد احلويلة، فدعا إلى إعالن 
قرار جاد بإيصال التيار الكهربائي، ألهالي 
ضاحية الشهيد فهد األحمد، كونهم جزءا من 
نس���يج الكويت، وإذا كان هناك تخاذل من 
الرقابة على املكاتب الهندسية التي منحت 
الترخي���ص للمواطنني، فإنه البد أن يكون 
هناك تفهم بوجود حاجة لزيادة نسبة البناء، 
متهما اجلهات احلكومية بعدم اجلدية في رفع 
املعاناة عن أهالي الضاحية، وقال: »نطالب 
صفر بصفته بأن يتم التفاعل مع هذه القضية 
بجدية وأن نقف مع أهالي املنطقة بصدور 
قرار جريء وشعبي وإنساني إليصال التيار، 
لي���س للمجاملة وإمنا  وحضوركم نريده 
التخاذ خطوات جدية، ونعدكم مبتابعة 
امللف حتى إنهائه، وإال سنضع كل مسؤول 
أمام مسؤولياته وذلك حلماية املواطنني 

وحتقيق االستقرار لهم«.

خالل تجمع أقامه دليهي الهاجري بحضور النواب العدوة والطاحوس والحويلة وحماد وزنيفر والنمالن


