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الصرعاوي: تقرير »األولمبي« »جمرة« يقذفها كل وزير على اآلخر

خالل جولة نظّمها أمين سر مجلس األمة دليهي الهاجري شارك فيها نواب الدائرة الـ 5 

الفهد: »غرب هدية« ضمن مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية المستقبلية

الدقباسي لصرف عالوة سنوية
للكويتيين العاملين في القطاع الخاص الدويسان: ماضون في جلسة »البدون« 

ونحّذر من محاولة إفشالها

سأل العفاسي عن عدد الشكاوى العمالية المسجلة في »الشؤون«

النائ���ب فيصل  اعتب���ر 
الدويس���ان ان قرار مجلس 
الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة 
قضية غير محددي الجنسية 
هو خطوة ايجابية تحسب 
للحكوم���ة اال اننا نتمنى ان 
تتس���م هذه اللجنة بالعدالة 
وتس���عى الى وضع الحلول 
الواقعية والمفيدة لرفع الظلم 
عن هذه الفئة وان يكون هدفها 
حل القضية فعال وانهاءها من 
خالل طرح مقترحات بناءة 
وان تكون اللجنة قادرة على 

ايجاد الحلول.
محذرا في الوقت نفسه من ان يكون التوجه 
الحكومي هدفه تعطيل العمل على هذا الملف 
بحي���ث تصبح اللجنة ه���ي المنوط بها هذه 
القضية دون ان تطرح حلوال حقيقية ودون 
معالجة جادة ونكون بذلك قد صادرنا الحراك 
القائم حول قضية »البدون« بهدف حلها دون 

تقديم حلول حقيقية.
وطالب الدويسان في حال تشكيل هذه اللجنة 
باالس���تعجال في وضع الحلول والمقترحات 
وعرضه���ا على مجلس االمة القرارها على ان 
تكون اللجنة قد اعدت مقترحاتها قبل الجلسة 
الخاصة لهذا الملف بحي���ث تدخل الحكومة 
للجلسة ومعها الحلول، واوضح اننا ال يمكن 
ان نقبل بالحلول الترقيعية أو انصاف الحلول 

او الحلول الجزئية المسكنة.
مطالبا الحكومة بأن تدخل جلسة »البدون« 
بتعاون مطلق مع المجلس بهدف وضع الرؤية 

الواضحة النهاء هذه القضية.
 وحذر الدويس���ان من اي تحرك من شأنه 
افشال هذه الجلسة، خصوصا ان غالبية النواب 
قرروا حسم القضية وحلها بعد اخفاقات الحكومة 

بشكل عام واخفاقات وزارة 
الداخلية بشكل خاص في هذا 
المجال والتي لم تتمخض اال 
عن التصريح���ات االعالمية 
الس���ابقة من وزير الداخلية 
والتي »ال تسمن وال تغني من 
جوع«، وقال الدويسان اننا 
ماضون في الجلسة الخاصة 

حتى النهاية.
 مؤكدا سعي النواب لحل 
هذه القضية واقرار الحقوق 
المدنية واالنسانية للبدون، 
معتبرا ان هذا الموضوع بات 

من األولويات لنواب االمة.
كما وجه النائب فيصل الدويس���ان سؤاال 
لوزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 

العفاسي جاء فيه: 
يدل نص المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 
1964 على ان الدع���وى العمالية تبدأ بتقديم 
طلب لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل وانه 
المدخل الوحيد الذي اختص به الش���ارع هذا 

النوع من الدعاوى.
متسائال: كم عدد الشكاوى العمالية المسجلة 
بوزارة الشؤون االجتماعي��ة والعم��ل من���ذ 
األول م���ن يناي���ر 2009 حت���ى تاريخ تقديم 

السؤال؟
كم عدد الش���كاوى العمالية التي تم فيها 
تسوية النزاع وديا من قبل الوزارة وتلك التي 
أحيلت للمحكمة المختصة منذ األول من يناير 

2009 حتى تاريخ تقديم السؤال؟ 
ما متوس���ط المدة الزمني���ة الفعلية التي 
تستغرقها اج��راءات ال��وزارة م���ن ت���اريخ 
تقديم الش���كوى العمالية الى تاريخ احالتها 
للمحكم���ة المختصة للش���كاوى المذك��ورة 

آنفا؟

القالف يسأل البصيري 
عن مدير العمليات في »المواصالت«

قدم النائب علي الدقباس���ي 
اقتراح���ا برغب���ة طال���ب فيه 
بزي���ادة العالوة الس���نوية مبا 
يزيد على ضع���ف تلك الزيادة 
السنوية املوجودة حاليا للعاملني 
الكويتي���ني في جمي���ع اجلهات 
احلكومية والس���لك العسكري، 
وصرف عالوة سنوية للكويتيني 
العاملني في القطاع اخلاص من 
قبل »برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة« 
اسوة بزمالئهم العاملني في القطاع 

احلكومي والسلك العسكري.

وج����ه النائب حس����ني القالف 
س����ؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري أكد فيه ان احدى املدارس 
األجنبية لتدريب الطلبة الطيارين 
قد استخدمت املرافق التابعة إلدارة 
العمليات باملؤسس����ة في الكويت 
في ش����هر يوني����و 2008 إلجراء 
مقاب����الت للطلبة بناء على دعوة 
مقدمة من جهة باملؤسس����ة دون 
عل����م االدارة العليا للمؤسس����ة، 
متسائال: هل مت التحقيق مع مدير 
العمليات ومدي����ر مركز التدريب 
في ادارة العمليات باملؤسسة؟ اذا 
كانت اإلجابة بنعم أرجو تزويدي 
بنسخة من التحقيقات، واجلهة التي 
قامت باستدعائهم للكويت، اسم 
املدرسة األجنبية التي استخدمت 

مرافق العمليات باملؤسسة ملقابلة 
الطلب����ة، االجراءات التي اتخذتها 
ادارة املؤسسة في حق من أدانتهم 

التحقيقات.

وصف النائب عادل الصرعاوي تقرير 
مش���روع المجل��س االولمبي اآلسيوي ب� 
»الجمرة« التي يقذفها كل وزير على اآلخر، 
موضحا ان اجابات وزيري الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء والعدل عن سؤاله المتعلق 
بتقرير لجنة التحقيق الحكومية تفيد بأنه 
ال اختصاص لهما باالجابة عن االس���ئلة 
البرلمانية يثب���ت هذا االمر والذي ترتب 
عليه توجيه سؤال برلماني لسمو رئيس 

مجلس الوزراء.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي انه 
انتظر بما فيه الكفاية للحصول على نسخة 
من هذا التقرير وال���ذي وعدت الحكومة 
بتقديمه خالل ثالثة اشهر منذ يونيو 2008، 
متمنيا على سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد تسليمه نسخة من هذا 
التقرير، السيما أن اللجنة المكلفة أنجزت 
عملها منذ 2 مارس الماضي. مؤكدا انه يحمل 
س���مو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية 
االسلوب الذي يتعامل به الوزراء مع االسئلة 
البرلمانية، متسائال: ما الذي توصل اليه 
التقرير حتى يخشى وزيرا الدولة والعدل 
عدم تسليمي نسخة منه؟ مضيفا: تتردد 
معلومات بأن التقرير يدين مسؤولين في 
الحكومة، وان هناك محاوالت »لطمطمة« 
التقرير، مبينا ان الشعب الكويتي له الحق 
في االطالع على نتائج التقرير، الس���يما 
ان احد المسؤولين »محل التحقيق« هو 

الشيخ أحمد الفهد والذي 
يتولى اآلن منصب نائب 
الوزراء  رئيس مجلس 
للش���ؤون االقتصادية 

ووزير االسكان.

تأكيدات

وأوضح الصرعاوي 
ان المعلومات المتوافرة 
لدينا تحتاج الى تأكيدات 
من قبل الحكومة، وان 
أي مماطل���ة في تقديم 
نسخة من هذا التقرير 
ستصب في خانة حماية 

الش���يخ أحمد الفهد، مش���يرا الى ان عقد 
المجلس االولمبي اآلسيوي يخالف المادة 
70 من الدستور والتي تقضي بسريان تنفيذ 
االتفاقي���ة بعد المصادقة عليها، ويخالف 
كذلك المرس���وم بقانون رقم 105 لس���نة 
1980 بشأن أمالك الدولة المعدل بالقانون 
7 لس���نة 2008، وتساءل: لماذا لم يحسم 
مجلس الوزراء مناقشة هذا التقرير منذ 2 
مارس 2009؟ وهل حسمه اآلن سيكون من 
خالل اجتماع يحضره الشيخ احمد الفهد؟ 
وبين ان هذا الملف ه���و اختبار حقيقي 
لجدية س���مو رئيس مجلس الوزراء في 
مواجهة الفساد، واطالع الشعب الكويتي 
على من يقف وراء هذا المشروع ومن هم 

المستفيدون الحقيقيون 
وم���ن س���هل اص���دار 
القرارات والتراخيص 
المش���روع؟ علما  لهذا 
المش���روع  افتتاح  ان 
ت���م بحضور رس���مي 
عل���ى الرغ���م م���ن أن 
الكويت رفضت  بلدية 
ايصال التيار الكهربائي 
لوج���ود  للمش���روع 

مخالفات في البناء.

عقد

الصرعاوي  ووجه 
حديثه لسمو رئيس مجلس الوزراء: هل 
يعقل أن ارض مساحتها 18800 متر مربع في 
منطقة السالمية قيمتها تفوق 100 مليون 
دينار ايجارها وفق عقد أمالك الدولة مع 
المجلس االولمبي في السنة 22 دينارا فقط؟ 
وهل يعقل ان يوقع العقد على ان المجلس 
االولمبي هيئة رياضية، في حين ان االتفاقية 
تؤكد انه هيئة دولية؟ وهل يعقل لمنظمة 
دولي���ة تمنحها الدولة أرضا لتقيم عليها 
مبنى لهذه المنظمة تقوم ببناء مش���روع 
تجاري وفق نظام البناء والتشغيل واعادة 
الملكي���ة؟ وكيف لمنظمة ترتبط الكويت 
معها باتفاقية ال تحت���رم هذه االتفاقية، 
حيث قامت بمراسلة الجهات الحكومية قبل 

التصدي���ق على االتفاقية وهو االمر الذي 
اكد عليه وزير الخارجية بموجب االجابة 
عن الس���ؤال البرلماني ب���أن أي اجراءات 
اتخذت قبل التصديق على االتفاقية ال يمت 
لالتفاقية بصلة أي انه اجراء غير دستوري 
وغير قانوني. وتساءل: هل يعقل ان تشغل 
مكات���ب المجلس االولمبي فقط 880 مترا 
مربعا من اصل 18800 متر مربع، حيث ان 

باقي المساحات هي لاليجار.

المال العام 

م���ن جهة اخرى، أوض���ح الصرعاوي 
ان مس���ؤولية المحافظة على المال العام 
تقع على عاتق وزير المالية والذي سبق 
ان اجاب بتاريخ 2009/10/12 عن س���ؤال 
سابق بان تجديد عقد المجلس االولمبي 
سيكون بعد انتهاء بناء المشروع وعليه 
كيف سيكون تجديد العقد في ظل القانون 5 
لسنة 2007 االمر الذي تم بناء عليه توجيه 
سؤال برلماني آخر لوزير المالية بتاريخ 
2009/10/18 الستيضاح الجوانب الخاصة 
بتجديد العقد وتحمل مسؤولياته بالحفاظ 
على المال العام اس���تنادا للقانون بإنهاء 
العقد مع المجلس االولمبي واعادة طرح 
المشروع استنادا للقانون وفق نظام »البناء 
والتشغيل واعادة الملكية« من خالل انشاء 
شركة تطرح 26% مزايدة و24% للحكومة 

و50% تطرح لالكتتاب العام.

مزيد يطالب صفر بتغليب 
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية

السلطان يطلب أسماء فريق طوارئ 2007

العبدالهادي لتحويل القطعتين  5 و 10
 في خيطان إلى بلوكات تجارية 

النائب خالد السلطان  وجه 
سؤاال لوزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الش���ريعان طلب في���ه تزويده 
بأس���ماء فريق العمل أو اللجنة 
التي كانت مكلفة بعقود طوارئ 
2007 وطوارئ 2008، مع مؤهالت 
كل فرد ودوره في القرارات التي 
مت اتخاذها، مع صورة من محضر 
القرار، وجدول التقييم للعروض 
املقدمة، وتوضي���ح وظيفة كل 
الفريق أعاله  عضو من اعضاء 
في وزارة الكهرباء واملاء حاليا، 
وهل مت التحقيق مع أي أحد منهم 
حول جت���اوزات طوارئ 2007، 

2008 وهل مت اتخاذ اجراءات جزائية بشأن ما ثبت 
من جتاوزات كبيرة في هذا امللف مع حتديد اجلزاء 
الذي مت اتخاذه بشأن كل واحد منهم، وحتديد اسماء 
اعضاء اللجنة الت���ي كلفت بتأهيل مقاولي عقود 

طوارئ 2007 و2008؟ ومسماهم 
الوظيفي؟ وهل مت اتخاذ اجراءات 
جزائية بحقهم؟ وهل صح ما منى 
الى علمنا من مكافأة املتجاوزين  
بإبقائه���م في وظائفهم القيادية 
ليستمر الفساد أم مت فصلهم أو 

تعليق فصلهم؟
كما قدم النائب خالد السلطان 
اقتراح���ني برغب���ة، طالب في 
االقتراح االول فتح غرف الضماد 
بجميع مستوصفات الدولة في 
الرس���مية والعطل  العطل  ايام 
االسبوعية لساعات محددة العطاء 
كبار الس���ن ابر السكري، حيث 

يصعب عليهم االنتقال خارج مناطقهم.
وقدم اقتراحا آخر بش���أن عمل نفق بني مبنى 
الباطنية واجلراحة في مستشفى الصباح لسهولة 

نقل املرضى بأسرع وقت ممكن.

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
اقتراحا برغبة بش���أن حتويل 
القطعت���ني 5 و10 ف���ي منطقة 
خيطان الشمالية الى استعمال 
بل���وكات جتاري���ة لتحقي���ق 
الرغبة االميرية الس���امية في 
حتويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري.
وقال العبدالهادي في اقتراحه: 
ان قطع السكن اخلاص مبنطقة 
خيطان الشمالية لم حتظ بالقدر 
نفسه من االهتمام من قبل الدولة 
في مراعاة التحول العمراني في 
املنطقة وتغيير استعماالتها، 
مما اثر بالسلب على اصحاب 

هذه العقارات )قطعتي 5 و10( واحاطتهم بالبيوت 
املؤجرة للعمال���ة )العزاب( من كل االجتاهات، 
مضيف���ا: االمر الذي ادى ف���ي النهاية الى تذمر 
الكثي���ر من اهالي القطعت���ني 5 و10، وقد قامت 

الدولة بدراس���ة هذه الظاهرة 
وتأثيراتها االجتماعية واالمنية 
لكن دون جدوى اليجاد البديل 
املناسب لسكن العمالة الوافدة، 
وقال: وفي اطار الرؤية الثاقبة 
وبعد النظر املستقبلي لصاحب 
السمو االمير بتحويل الكويت 
ال���ى مركز مال���ي واقتصادي 
على مستوى اخلليج العربي، 
ويتزامن ذلك مع التصاعد في 
اسعار النفط، االمر الذي ادى 
الى ظهور العديد من املشروعات 
التجاري���ة املهم���ة واملؤث���رة 
ف���ي زيادة احلرك���ة التجارية 
واالقتصادية في الدولة، وهذا 
االمر تش���جعه الدولة ويلقى الدعم الكامل من 
قبل مجلس االمة للنه���وض بالدولة وحتقيق 
الرغبة االميرية السامية في تفعيل دور الدولة 

بني محيطها االقليمي والدولي.

حذر النائب حسني مزيد وزير 
االش���غال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر 
من تغليب املصلحة الشخصية 
على املصلحة العامة في اصدار 
مراسيم تسكني نواب املدير العام 
في البلدي���ة، وذلك بعد اقتراب 
توجيه االستجواب املزمع تقدميه 
بحقه م���ن قبل النائ���ب مبارك 

الوعالن.
النائب حسني مزيد  وطالب 
في تصريح صحافي ان يعتمد 
الوزير معيار الكفاءة وأس���س 
الترقي املبني���ة على التميز في 
االداء وسنوات اخلبرة في اصدار 
قرارات تعيني نواب املدير العام 
وعدم تغليب أي مصالح أخرى 
ألهمية هذه القرارات، معتبرا ان أي 
قرار قد يحيد عن تلك املعايير امنا 

تعجل مبساءلة الوزير سياسيا، 
حيث من املعل���وم وقوع الظلم 
في ق���رارات اللحظات االخيرة، 
موضحا ان أهمية تلك املناصب 
العديد من  أداء  ستنعكس على 
البلدية.  القطاعات داخل وزارة 

وقال مزيد ان املؤش���رات التي 
املراسيم  بدأت تظهر حول تلك 
تؤكد انحراف الوزير عن جادة 
اختياره للكفاءة، وهو األمر الذي 
نحذر منه قبل ان يتم اصدارها 
إلبعاد الظلم عن الكوادر املهنية 
املتميزة والتي تعتبر األحق في 
التعيني بهذه املناصب، مشددا على 
ان الوزير اعتمد معيار الكفاءة 
وال غيره في تس���كني املنصب 
بعي���دا عم���ا يتردد ف���ي أروقة 
الوزارة من اختياره ألشخاص 
محسوبني لكتل أو لتيارات معينة 
والتي من شأنها ان توقع الظلم 
على من هم أحق في التس���كني 
بتلك املناصب، وتكون قرارات 
الستجداء التأييد واالرضاء مع 
اقتراب استجواب الوزير، وهو 

أمر لن نقبل به أبدا.

حسني مزيد

علي الدقباسي

حسني القالف

عادل الصرعاوي

فيصل الدويسان

ناجي العبدالهادي

بّش����ر نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان 
الش����يخ احمد الفه����د امس بقرب 
احلصول على منطقة غرب هدية 
وعودتها كأحد املشاريع املدرجة في 
اخلطة للمؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
الدائرة  امام نواب  الفهد  وقال 
اخلامسة في اخليمة التي نصبها 
االم����ة دليهي  امني س����ر مجلس 
الهاجري مقابل بيوت الظهر الواقعة 
حتت التأهيل: ان اتفاقا عقد بينه 
وبني وزير النفط امس على ترك 
هذه املنطقة للمؤسسة فيما التزال 
جهوده للحصول على استثناءات 
من الوزارات االخرى قائمة بشأنها 
متعهدا بتذليل جميع العقبات امام 

املشروع.
وحتدث الفهد عن مشكلة بيوت 
الظهر التي تطل على طريق امللك 
فهد والتي الت����زال حتت التأهيل 
دون بناء او اعادة ترميم، مؤكدا 
ان الربيع املقبل سيشهد حسم هذه 
القضية فام����ا ان يتم توقيع عقد 
اعادة ترميمها بالكامل او تصبح 
حديقة ملنطقة الظهر مضيفا »الربيع 

خير«. 
الفهد تطرق ايضا الى املشكلة 
البيئية في ام الهيمان، مشيرا الى 
وجود توج����ه من رئيس مجلس 
الوزراء حلل سريع لهذه املشكلة 
وقضية البيئة عامة، وما يتعلق في 
بيوت التركيب في االحمدي شدد 

اياه، حل  صاحب قرار مخاطب����ا 
املشكلة »امانة برقبتك«. 

اما النائب سعد زنيفر فطالب 
بحل املشكالت بوضع برنامج زمني 
لتنفيذ هذه احللول، من ناحيته اكد 
النائب محمد احلويلة ان املشكالت 
في الدائرة اخلامسة طال عليها األمد 
دون وجود حل ونحن ننتظر من 
الفهد اليجاد حلول  الشيخ احمد 
لها، مش����يرا الى اكثر من مشكلة 

في الدائرة. 
م����ن جهته بني النائب س����الم 
النمالن ان الش����يخ احم����د الفهد 
فارس من فرسان مجلس الوزراء 
وثقتنا به كبيرة حلل قضايا الظهر 
واملنقف وصباح السالم واالحمدي، 
اما النائب فالح الصواغ فقد اشار 
الى جانب هذه املشاكل الى مشكلة 
الضغط العالي الذي يبعد عن بيوت 
الظهر 4 امت����ار مطالبا مبعاجلة 
هذه القضايا. اما النائب الصيفي 
مبارك الصيفي فأبدى استغرابه 
من تناقض احلكومة باخلضوع الى 
مطالبة بعض االشخاص في اتخاذ 
العدل واملناصفة في قضية القروض 

وعدم مناصفة اهالي الدائرة. 
الناشط السياسي  بدوره قال 
عايض اب����و خوصة انه يطلب 3 
مطالب من الش����يخ الفهد وبوعد 
قاطع حلل 3 مشكالت في الدائرة 
اخلامسة وهي بيوت منطقة الظهر 
وتخصيص غ����رب هدية واعطاء 
الق����روض او تعويض الصحاب 

املنازل ذات املساحة الصغيرة.

الفهد على انه سيتم حلها في االطار 
العام حلل مشكلة بيوت التركيب 

ملناطق الكويت كافة.
وانتق����ل الفهد ال����ى موضوع 
املواطنات القاطنات في مجمع صباح 
السالم، مؤكدا ان نصف املواطنات 
متلكن هذه الشقق والبقية تأتي 
في الطريق فيما هناك 170 بيتا في 
الظهر سيتم متليكهن للمواطنات 

القاطنات في هذه البيوت. 

واشار الفهد الى البيوت التي 
تتراوح مساحتها مابني 250 و270 
مترا في الدائرة اخلامسة، مؤكدا 
ان بنك التسليف يدرس حاليا حل 
هذه القضية لدرس أفضل البدائل 
بشأنها سواء عبر قرض الترميم 

او التعويض. 
واضاف الفه����د بقوله اننا لن 
نس����مح ببقاء بيوت الظهر على 
ما هي عليه، مؤكدا ان املش����كالت 

التي حتت����اج الى قرار وزاري لن 
اتوانى في اتخاذه ملا يصب ملصلحة 
املواطنني » املش����كلة اللي حتتاج 
قرارا خذوه مني بشخطة قلم واللي 
يحتاج قانونا أرجو معاونتي عليه 

من النواب«. 
وكان نواب الدائرة اخلامس����ة 
الت����ي تواجه  عددوا املش����كالت 
مناطقهم منها مشكلة بيوت الظهر 
وبي����وت التركيب ف����ي االحمدي 

والتلوث البيئي وصغر املساحات 
للمنازل التي تتراوح مابني 250 و 

270 مترا. 
واكد النائ����ب دليهي الهاجري 
القرارات متاحة للشيخ احمد  ان 
الفهد في حل املشكالت ونأمل منه 
ان يوعدنا بحل هذه القضايا التي 
تعاقب عليها وزراء سابقون ولم 
يستطيعوا حلها، اما النائب خالد 
العدوة فقال مخاطبا الشيخ الفهد 

ببيت الشعر.. »ما اضيق العيش 
لوال فسحة االمل« معتبرا زيارة 
الفهد ملنطقة الظهر هي االمل الذي 
سيحقق مطالب مواطني املنطقة 

باعتباره وزيرا لالسكان.
واضاف العدوة انت من احرار 
الكرمية وعلى يديك  هذه االسرة 
حتل املشكالت، ومن ناحيته اشار 
النائب سعدون حماد الى تخبط 
املتعاقني  قرارات وزاراء االسكان 

بشأن مش����كلة الظهر، مطالبا في 
الوقت نفس����ه بتعويض أصحاب 
البيوت ذات املساحات الصغيرة، 
مؤكدا ان النواب بحاجة الى جهود 
الفهد في مجلس الوزراء للحصول 
على مشروع غرب هدية للمواطنني، 
باالضافة الى سرعة اصدار الوثائق 

ملجمع صباح السالم السكني. 
بدوره ابدى النائب غامن امليع 
ثقت����ه الكبيرة بالفه����د واعتبره 

دليهي الهاجري متحدثا وإلى جانبه خالد العدوة الشيخ أحمد الفهد متوسطا سالم النمالن وغامن امليع ودليهي الهاجري وخالد العدوة ود.محمد احلويلة وسعدون حماد 

لن نسمح ببقاء بيوت الظهر على ماهي عليه  وجادون في معالجة مشاكل بيوت التركيب والمساحات األقل  من 270 متراً

خالد السلطان 


