
البلدي
المجلس

الثالثاء
16  فبراير 2010

17
اعداد: بداح العنزي

األعضاء املنسحبون في مؤمترهم الصحافيشايع الشايع خالل املؤمتر الصحافي

)فريال حماد(األعضاء محمد الهدية وأحمد البغيلي ومانع العجمي خالل انسحابهم من اجللسة عبداهلل العنزي لدى خروجه من القاعةمهلهل اخلالد مغادرا قاعة املجلس

في جلسة شهدت نقاشًا حادًا اعترض فيها األعضاء على رفض »البلدية« تعديالت الئحة الزراعة

انسحاب أعضاء »البلدي« من الجلسة احتجاجًا على تهميش دور المجلس

الشايع: سنطلب لقاء رئيس الوزراء وال نمانع في تقديم االستقالة للصالح العام
اكد نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع عدم ممانعة 
االعضاء في تقدمي اس����تقالتهم من عضوية املجلس اذا دعت 
االمور لذلك ومن اجل الصالح العام، رافضا استمرار االتهامات 

املوجهة من مدير عام البلدية الى االعضاء بالفساد.
وقال الشايع، في مؤمتر صحافي عقده مع عدد من االعضاء 
املنسحبني من اجللسة، انه سيطلب خالل االيام القليلة املقبلة 
موعدا للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء لشرح هموم ومعاناة 
االعضاء مع وزير الدولة لشؤون البلدية واجلهاز الفني وما 

يقومون به من تعسف جتاه االعضاء.
واضاف الشايع ان تصريحات وزير البلدية د.فاضل صفر 
واملدير العام احمد الصبيح فيها استهزاء باالعضاء حتى اننا 
قمنا بطلب حتديد موعد مع الوزير د.صفر لشرح معاناتنا مع 
اجلهاز، اال انه لم يأت رد منه حتى اآلن، مؤكدا ان انس����حاب 
االعضاء من اجللس����ة العادية امس هي رسالة احتجاج على 

ما يجري.
وبني ان انسحاب االعضاء من اجللسة كان مقنعا ألن الوزير 
يعيد اقتراحاتهم بأم����ور »تافهة« ونالحظ ايضا عدم تعاون 
اجلهاز مع االعضاء الذين اثبتوا مبا ال يدع للش����ك ان الفساد 

موجود في جهاز البلدية.
وقال: ان ما يحدث يعور القلب ونحن لس����نا ضد الوزير 
او املدي����ر العام ألننا جئنا للعمل م����ن اجل مصلحة البلد اال 
اننا اصبحنا نالحظ ان هناك تهميش����ا لدور املجلس البلدي، 
والدليل توجيه ردود لالعضاء بعدم اختصاصهم في بعض 
االمور، اضافة الى ان الرد سيأتي الحقا رغم مضي عدة اشهر 
على السؤال لذلك اؤيد انسحاب الزمالء االعضاء وفي الوقت 

نفسه احترم رأي اآلخرين الذين لم ينسحبوا.
من جهته، اوضح العضو محمد الهدية ان االعضاء اتفقوا 
على توجيه رسالة واضحة للوزير واجلهاز الفني بان الطريق 
الذي يس����يرون فيه في الوقت احلال����ي هدفه ضرب املجلس 
البلدي من خالل رفضه����م لقراراته التي تصب في املصلحة 
العامة، مؤك����دا ان االعضاء جاءوا خلدم����ة املواطنني وليس 

لتعطيل مصاحلهم.
وقال الهدية ان قرار االنسحاب من اجللسة لم يكن مرتبا 
من قبل، لكن بس����بب التداعيات التي حصل����ت والتراكمات 
السابقة وتعامل الوزير وجهازه بفوقية مع االعضاء، اضافة 

محمد العتيبي«.
وقال ان االعضاء جاءوا  للعمل والتعاون مع اجلهاز الفني إال 
أن االسفاف واالستهتار باالعضاء في عدم الرد على اقتراحاتهم 

واسئلتهم أدى إلى ان تصل  األمور إلى هذه املرحلة.
ونف����ى العضو عبداهلل العنزي أن يك����ون هدف االعضاء 
من إثارة الئحة الزراعة هو التكس����ب االنتخابي، مشيرا إلى 
أن وزي����ر البلدية د.فاضل صفر يتعامل مع االعضاء من برج 
عاجي، وخصوصا انني قمت بدعوته لزيارة محافظة اجلهراء 
لالطالع على خدماتها، اال انه أبلغنا بأن لديه تعليمات بعدم 
اخلروج مع نواب االم����ة أو أعضاء املجلس البلدي ملثل هذه 

اجلوالت حتى ال يقال إنها دعاية انتخابية.
وأض����اف العنزي لقد تفاجأنا بأن الوزير صفر قبل دعوة 
ألح����د النواب بزيارة تفقدية الوضاع املنازل في ضاحية فهد 
االحمد وكأن هناك محاباة، مؤكدا ان االنسحاب من اجللسة هو 

اليصال رسالة واضحة بعدم تعاون الوزير مع املجلس.

لغياب املدير العام عن حضور اجللسات كلها ادت الى انسحاب 
االعضاء من اجللسة.

واضاف ان عدم حضور مدير عام البلدية م.احمد الصبيح 
انه قد يكون متعمدا من اجل الهروب وعدم مواجهة االعضاء، 
خصوص����ا بعد اتهامه للمجلس البلدي بالفس����اد خالل لقاء 

اجراه مع احدى الصحف.
واوضح العض����و مانع العجمي ان ع����دم رد اجلهاز على 
اسئلة االعضاء ومقترحاتهم معناه تفريغ املجلس البلدي من 
صالحياته، مشيرا الى ان مدير عام البلدية نفى خالل لقائه مع 
عدد من االعضاء اتهامه لهم بالفاسدينقائال اذا لم يقل الصبيح 

ذلك للصحيفة فلماذا لم يصدر عنه أي نفي«.
وتساءل العجمي عن اخلسائر التي ستترتب على البلدية 
نتيجة ع����دم تطبيق لوائح البناء قبل نش����رها في اجلريدة 
الرسمية من سيتحملها، مؤكدا ان جميع اللوائح حاليا تعتبر 
باطلة باستثناء الئحة األغذية وهو ما أكده نائب املدير العام 

واستغرب العضو فرز املطيري من عدم رغبة الوزير في 
التعاون مع املجلس أو النزول الى مس����توى اعضاء املجلس 
البلدي، خصوصا ان االعضاء جاءوا اليصال معاناة الشارع 

وخلدمة الكويت وأهلها.
وقال »هل يعقل ان نضع حدائق وال نس����تطيع ترخيص 
الساحات املوجودة أمام منازلنا الستغاللها للزراعة التجميلية، 

وينظر لهذا املوضوع على أنه تكسب انتخابي«.
واس����تغرب املطيري من تهجم مدير ع����ام البلدي م.أحمد 

الصبيح على اعضاء املجلس البلدي.
وقال العضو أحمد البغيلي ان وزير البلدية تعس����ف في 
صالحياته برد مقترحات االعضاء حول تعديل الئحة الزراعة، 
مش����يرا الى ان الوزير ليس لديه مصداقية في تعامالته مع 
االعضاء، وخصوصا عندما طلبت منه القيام بزيارة الى منطقة 
الفروانية قطعة 66 رفض، اال انه سيقوم بزيارة الى منطقة 

فهد االحمد برفقة أحد النواب.
وأضاف البغيلي ان الوزير صفر يتحجج بأن النواب طلبوا 
من����ه عدم مرافقة اعضاء املجلس البلدي بجوالتهم وهو كالم 

ال يصدقه أحد.
من جانب آخ����ر، أعرب عضو املجلس البلدي م. جس����ار 
اجلس����ار عن أس����فه ملا آلت اليه الظروف في جلسة املجلس 
البلدي التي عقدت امس وانسحب منها مجموعة من االعضاء 
وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تعس����فا م����ن وزير البلدية 

ومدير عام البلدية.
واش����ار م.اجلس����ار في تصريحه عقب اجللسة امس انه 
كنا نريد من االعضاء املنسحبني أن يتم التنسيق فيما بيننا 
خصوصا ان انس����حابهم أدى إلى انقسام املجلس البلدي إلى 
قسمني وسط غياب بعض االعضاء موضحا انه لو مت التنسيق 
ف����ي مثل هذه االمور لكان أهون خصوصا ان بعض االعضاء 
غير املنس����حبني كان مؤيدا بعض الشيء لردة فعل االعضاء 
اجتاه تصرفات الوزير واملدير الذي اعتبرها البعض استهانة 
بالبلدي. ومتنى م.اجلسار من وزير البلدية أن يأخذ بالرأي 
اآلخر خصوصا فيما يتعل����ق مبوضوع الئحة الزراعة الذي 
مت رفضه بعد اجتهادات عديدة من جهات عدة أمال في اسعاد 
الشعب الكويتي بعدم ازالة االسوار الزراعية واحتراما لقاعة 

جابر االحمد واال يكون هناك اسفاف من البعض.

افتتح نائب رئيس املجلس البلدي شايع 
الشايع اجللسة الساعة 10.00 صباحا.

األم���ني الع���ام: املصادقة عل���ى احملضر 
السابق.

يوافق املجلس على املصادقة.
األمني العام: الئحة الزراعة.

مانع العجمي: نحن نناقش موضوعا مهما 
جدا واجلهاز التنفيذي يعاني من الفساد ولدي 
حكم صادر يلغي جمي���ع اللوائح املتعلقة 
ب���� 2005/5 ونحن نناق���ش لوائح جميعها 
مخالفة وهناك قضية من قبل مواطن حكم 
فيها لصاحله ضد الئحة البناء.وهذا املواطن 
كس���ب حكما ضد البلدية بشأن تخصيص 
أرض لعيادات طبية. وبهذا احلكم ان جميع 
اللوائح التي صدرت وف���ق القانون باطلة 
ونحن نرفض الالئحة ونعود ألصل القانون 
وس���يصدر احلكم النهائي، كما نحذر جلنة 
االزاالت من الدخول في هذه املش���كلة وهي 
رسالة يتم توصيلها لالخوة في جلنة االزاالت 

وبذلك اللوائح تصير باطلة.
القانوني: اللوائح تصير نافذة منذ نشرها 

في اجلريدة الرسمية.

فرز املطيري: نحن اليوم امام كارثة تتعلق 
بالالئح���ة الزراعية ومت رف���ض التعديالت 
مبوافق���ة اجلهاز التنفي���ذي ومتت املباركة 

لهذا املوضوع.

التعاون مفقود

عبداهلل العنزي: لالسف لقد مددنا ايدينا 
للتعاون مع وزير البلدية، ولكن لالسف تعامل 
الوزير واملدير العام وبعد ورشة العمل ودعوة 
املسؤولني في هيئة الزراعة ومت النقاش ورفع 
التوصيات الى البلدية ولكن بعد ش���هرين 
ونصف الش���هر جاء الرد بالرفض من قبل 
اجلهات، وهذا التعامل ال ميكن اال ان يسمى 
عدم تعاون من اجلهاز الفني وروح التعاون 
فقدت، والتعاون مفق���ود ليس هناك روح 
تع���اون، وهناك تعطيل لالمور املتعلقة في 
املجلس البل���دي وما يهمنا املصلحة العامة 
خاصة اننا نتحدث عن التنمية في املقابل بعد 
اسبوعني ستباشر جلنة االزاالت اعمالها. وكان 
يفترض على الوزير او املدير العام ارس���ال 

مسؤوليه خالل مناقشة الورشة.
محمد العتيبي: الئحة االغذية والئحة البناء 

مت نشرهما في اجلريدة الرسمية.
مانع العجمي: الئحة االغذية تعتبر قانونية 

والئحة الزراعة باطلة.
عبدالكرمي السليم: يفترض ان يعود التقرير 
ال���ى اللجنة الطبية مرة اخرى ملناقش���ته. 
مت تأجي���ل التصويت حل���ني االطالع على 

التقرير.
األمني العام: املصادقة على محضر اجتماع 

املجلس البلدي.
عب���داهلل العنزي: اس���تغرب من حتفظ 
الوزير على قرار اللجنة الفنية، خاصة انه 
مت دراسته بحضور اجلهاز التنفيذي ونحمل 
الوزير هذا االستهتار بسبب تعطيل مصالح 
املواطن. لذلك البد من عدم تضييع الوقت على 
املجلس، والبد ان يكون لنا رسالة واضحة 
والبد ان يحترم املؤسسة ونحن ال نرتضي هذا 
التعامل مع الوزير، خاصة ان املسؤولني في 
اجلهاز التنفيذي يحضرون اجتماعات اللجان 
واستغرب اعتراض الوزير على املعامالت.

محمد املفرج: املتبقي عل���ى موعد ازالة 
الزراعات اس���بوعان، ولذلك نطلب ان يتم 
توجي���ه كت���اب يطلب م���ن اللجنة حتديد 

القرار ملدة ش���هر، م���ع متنياتنا من الوزير 
االجتماع مع االعضاء لبي���ان وجهة نظره 

بهذا اخلصوص.
محمد الهدية: اذا كانت هذه الالئحة باطلة 
فإن جميع عمله باطل، ألن هناك مخالفة مانع 
العجمي: عل���ى جميع أصحاب احملالت رفع 
قضايا ضد البلدية ألن قرار اإلغالق مرفوض 
ألن الالئحة لم تصدر في اجلريدة الرسمية 
والالئحة مخالفة كما ان الئحة البناء صدرت 

االسبوع املاضي في اجلريدة الرسمية.
عبداهلل العن���زي: نطلب التصويت على 

التعديالت املقدمة.
جنان بوشهري: نحن مع التعديل حفاظا 
على حقوق املواطنني والئحة البناء نشرت 
االس���بوع املاضي واصحاب احملالت وجدوا 
رفضا من البلدية لتجديد تراخيص السراديب 
في املباني االستثمارية بحجة تطبيق الالئحة 

رغم انها لم تصدر.
محمد املفرج: استغرب رفض اجلهاز جتديد 
تراخيص احملالت وما هو مصير العمالة والبد 
من صدور قرار م���ن االدارة القانونية بهذا 
اخلصوص مع االسف كيف ستصبح الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا وما ألوم القطاع اخلاص 
اذا استثمر في اخلارج.

مانع العجمي: على من تضرر قبل نش���ر 
الالئحة أن يلجأ للقضاء.

تقييم الموظفين

فرز املطيري: اس���تغرب من التعسف في 
تقييم املوظفني من خالل وضع التقارير السرية 
ومن غير املعقول ان يتم وضع تقرير سري 

من قبل مدير الفرع في بلدية الفروانية.
احمد البغيلي: رد املدير العام على سؤالنا 
بخصوص التقييم وذكر ان هذا الش���يء من 
اختصاص املجلس واستغرب هل قام املدير 

العام مبحاسبة هذا املدير.
محمد الهدي���ة: من يتحمل اخطاء اجلهاز 
التنفيذي من خالل تطبيق اللوائح قبل نشرها 

باجلريدة الرسمية.
جنان بوشهري: نس���تغرب من خسارة 
البلدية العديد من القضايا وجند ان االدارة 
القانوني���ة لم تك���ن صمام االم���ان للجهاز 

التنفيذي.
مانع العجمي: نالحظ ان اجلهاز التنفيذي 

يرفض اسئلة اعضاء املجلس البلدي ويؤكد 
ان هذا يعتب���ر تدخال وليس من اختصاص 
املجلس واملجلس البلدي فيه كفاءات وافاضل 

واخوات يعملون ملصلحة البلد.
اشواق املضف: على املوظفني في االدارة 
القانونية أن يلموا اوراقهم اذا لم يقم الوزير 

مبحاسبتكم فإن وزير آخر سيقوم بذلك.
شايع الش���ايع: التصويت على تعديالت 

الئحة الزراعة.
يوافق املجل���س على التعديالت وامتناع 

منى بورسلي ومحمد املفرج.
عبداهلل العنزي: سيتم توجيه كتاب الى 

رئيس جلنة اإلزاالت للتأجيل.
محمد الهدية: بسبب عدم تعاون الوزير 
واتهام املدير العام للمجلس البلدي بالفساد 
وبسبب التعسف في تطبيق قرارات، فإنني 
اعلن انس���حابي من اجللسة. بعد ذلك تبعه 
االعض���اء مان���ع العجمي، احم���د البغيلي، 
م.عبداهلل العنزي، وف���رز املطيري ومحمد 

املفرج ومهلهل اخلالد.
الشايع: نظرا لعدم اكتمال النصاب اعلن 

رفع اجللسة الى 3/1.

قدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي س���ؤاال حول اجراءات 
البلدية بشأن هدم روضة في منطقة الفروانية. 

وقال البغيلي في س���ؤاله: ما األسباب التي دعت الى هدم هذه 
الروضة؟ 

هل هناك من مشروع آخر بديل سيقام على نفس قطعة األرض 
بع���د هدم هذه الروضة؟ وأخيرا هل توجد هناك موافقة من بلدية 

الكويت حول هذا االجراء في هدم الروضة؟

اكدت جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة استمرارها بإزالة التعديات 
والتجاوزات على امالك الدولة بكل انواعها واحجامها 
واشكالها سواء باملناطق السكنية او االستثمارية 
او الصناعية وايضا في مناطق البر واجلزر وعلى 

الشريط الساحلي.
وقال منسق العالقات العامة واالعالم في اللجنة 

العقيد م.ظاف���ر الصايغ في تصريح صحافي ان 
حملة اعالمية شاملة ستطلقها اللجنة بهذا الشأن 
بهدف توعية وارشاد املواطن واملقيم والتي حتد 
م���ن التجاوزات والتعدي���ات خاصة في املناطق 
الس���كنية ومن امثلتها اغالق املمرات والس���ياج 
الزراع���ي الذي يحجب الرؤية املرورية والتعدي 

على ممرات املشاة.

لجنة إزالة التعديات تؤكد استمرارها في العمل إلزالة التجاوزاتالبغيلي يسأل عن إجراءات هدم روضة في الفروانية

انسحب عدد من اعضاء املجلس البلدي امس احتجاجا على عدم تعاون وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر واتهام املدير العام للمجلس 
البلدي بالفساد وكذلك بسبب التعسف في تطبيق القرارات.

وكانت اجللس�ة قد شهدت في بدايتها نقاشا حادًا حول الئحة الزراعة ورفض اجلهاز التنفيذي التعديالت املقترحة على الالئحة رغم وجود 
ممثلني عن اجلهاز التنفيذي والذين لم يبدوا اي اعتراض على تلك التعديالت ما اعتبره االعضاء تضييعا للوقت واستهتارا من قبل اجلهاز باملجلس. 
وقد وافق االعضاء خالل اجللسة على التعديالت املقترحة ومطالبتهم بتوجيه كتاب رسمي الى جلنة االزاالت بطلب متديد مهلة االزالة واملقررة 
اوائل شهر مارس املقبل. واعتبر مانع العجمي ان جميع اللوائح الصادرة وفق القانون 2005/5 باطلة النها لم تصدر باجلريدة الرسمية باستثناء 

الئحة االغذية التي اكد نائب املدير العام لشؤون اخلدمات محمد العتيبي صدورها.
وطالب االعضاء خالل اجللس�ة بضرورة تواجد املدير العام في اجللس�ة خاصة ان الردود التي تصل على اس�ئلتهم فيها استهتار باملجلس 

ومطالبتهم بعدم التدخل في عمل اجلهاز التنفيذي. وفيما يلي تفاصيل اجللسة:


