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اعداد: بداح العنزي

استقبل رئيس املجلس البلدي زيد العازمي في مكتبه امس السفير 
الكوشفاشيف سفير فوق العادة ومفوض جلمهورية بلغاريا لدى الكويت 
وحضر اللقاء اعضاء املجلس البلدي احمد البغيلي وفرز املطيري ومحمد 
العثمان مدير ادارة مكتب رئيس املجلس البلدي باالنابة، وتناول الطرفان 
تبادل االحاديث الودية وسبل التعاون ومناء العالقات وتبادل الزيارات 
فيما بني املجلس البلدي الكويتي وبلدية صوفيا البلغارية، كما مت االتفاق 

على زيارة مدينة صوفيا في موعد يتم حتديده الحقا.

العازمي التقى السفير البلغاري

بوشهري تسأل عن اختالف مساحات الصالونات النسائية
قدمت عضو املجلس البلدي م.جنان بوشهري 
سؤاال بش��أن اختالف مساحة صالونات التجميل 

في الئحة البناء عن الئحة احملالت العامة.
وقالت بوشهري في سؤالها: حتت عنوان احملالت 
التي ال تقل مس��احتها عن 36 مت��را مربعا، بينت 
الفقرة )ج( من اجلدول رقم 4 املرافق لالئحة احملالت 
العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 372 لس��نة 
2008 أن من ضمن هذه احملالت »صالون جتميل 
للس��يدات« وقد نص اجلدول رقم )1( من الالئحة 
املذكورة حتت رقم 148 بأن النشاط املذكور من ضمن 
احملالت العامة التي يجوز اقامتها مبناطق السكن 
االستثماري. وحيث انه قد نص بالئحة البناء املعمول 
بها حاليا حتت عنوان ثانيا: االستعماالت التجارية 
املس��موح بها في مباني السكن االستثماري، 1 � 

يسمح باستغالل الطابق االول أو الثاني لالغراض 
اآلتية: ج � صالون سيدات ال يقل مساحته عن 60م2، 
االمر الذي يتبني مع��ه وجود اختالف واضح في 
احلد االدنى ملساحة احملالت التي تستعمل لنشاط 
صالون جتميل السيدات بني ما ذكر بشأنها بالئحة 
البناء التي ذكرت بأال يقل عن 60م2 والئحة احملالت 
العام��ة التي ذكرت بأال يقل عن 36م2 مما حدا بنا 
الى التقدم بالسؤال اآلتي: ما أسباب اختالف احلد 
االدنى ملس��احة محالت صالون جتميل السيدات 
مبناطق السكن االستثماري بني ما ذكر بشأنها في 
الئحة البناء عن الئحة احمل��الت العام��ة؟ ما مدى 
اختصاص الئحة احملالت بتحديد املس��احات التي 
يجب أن تكون عليها انشطة احملالت العامة في ظل 

وجود الئحة بناء معنية باالساس بذلك؟

المجلس اعتمد توصية بإقامة 21 برج اتصاالت بالجهراء وتعديل مسمى أم قصر الكويتية إلى »البحيث«

»البلدي«: ال إزالة لحدائق السكن الخاص
وتعديل الئحة الزراعة مطلب إنساني

قرر املجلس البلدي ايقاف تطبيق الئحة الزراعة حلني اجراء املجلس التعديالت املناسبة عليها. 
وجاء قرار املجلس خالل اجللسة العادية برئاسة زيد العازمي، حيث بحث التعديالت املقدمة من 

رئيس اللجنة الفنية والتي احالها الى اجلهاز التنفيذي لتقدمي تقرير بشأنها.
من جانب آخر، فقد حظي موضوع عقود النظافة بجانب كبير من املناقشة في بداية اجللسة بعد 
اقتراح من م.جنان بوشهري والتي طلبت فيه ضرورة قيام اجلهاز بتطبيق عملية التصنيف لشركات 
النظافة واملعتمدة من املجلس، حيث احيل املوضوع للجهاز التنفيذي لتقدمي تقرير خالل اجللسة 

املقبلة. ووافق املجلس على عدم الترخيص القامة ابراج اتصاالت في السكن اخلاص والنموذجي حلني 
تزويد املجلس باعداد االبراج املرخصة واملخالفة من قبل البلدية، كما وافق املجلس على تعديل 
مسمى ام قصر الكويتية لتصبح »البحيث«. كما متت املوافقة على الترخيص القامة 21 برج اتصاالت 
في محافظة اجلهراء. واستغرب العضو محمد املفرج من رفض مطالبة االعضاء بفتح محالت الطيور، 

مؤكدا انه من غير املقبول قيام املجلس باستخدام املادة 14 لهذا الغرض.
وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

األعضاء خالل اجللسة

م. عبداهلل العنزي

م.جنان بوشهري

ال أب�راج اتصاالت في الس�كن 
بع�د  إال  والنم�وذج�ي  الخ��اص 
تزوي�د المجلس باألع�داد الحالية

التعديالت المقترحة على الئحة الزراعة في السكن الخاص والنموذجي
الفنية  اللجن����ة  ق����دم رئي����س 
ال����ى املجلس  العنزي  م.عب����داهلل 
املقترحة على توصيات  التعديالت 
ونتائج الفريق املشكل ملراجعة الئحة 
الزراعة في مناطق السكن اخلاص 
التعديالت  والنموذجي. وتضمنت 

التالي: التعديل على املادة األولى:
� الفقرة اخلاصة بعدم الس����ماح 

لزراعة الساحات عبر الشارع.
� تعدل الى زراعة الساحات عبر 
الشارع مع االلتزام ببعض املواصفات 

الفنية لذلك كما يلي:
1 � استخدام شبكات الري احلديثة 

بري هذه الساحات.

2 � حظر ومنع وضع اي منشآت 
غير زراعية بهذه الساحات.

3 � أال تقل نسبة املسطح األخضر 
عن 85% من اجمالي املساحة.

التعديالت على املادة الثالثة:
مدة الترخيص )4 سنوات( قابلة 
للتجديد ويصدر الترخيص من 3 نسخ 
بعد موافقة اجلهات املعنية واملختصة، 

وذلك على النحو التالي:
أ � نسخة لصاحب العالقة.

ب � نسخة توضع مبلف صاحب 
العقار باإلدارة املعنية.

ج � نس����خة لسجل دائم يوضح 
في����ه تاريخ ورقم الترخيص وكافة 

املعلومات الالزمة.
التعديل على املادة الرابعة:

1 � احل����د األقصى املس����موح به 
لزراع����ة الس����احات ه����و 100% من 
القس����يمة وبعمق ال يزيد  مساحة 
على 25م كمس����طحات خضراء من 

سور القسيمة.
2 � امللحقات التجميلية ال تزيد 
عن 20% م����ن املس����احة اإلجمالية 

للحديقة.
وتشتمل على )املمرات، النوافير، 
ش����الالت مي����اه، اح����واض زراعة، 
البرج����والت اخلش����بية واملعدنية 
وأماكن اجلل����وس، ألعاب األطفال، 

أي مكونات جتميلية أخرى(.
م����ع إمكانية اس����تخدام البدائل 
احلديثة للتخضير مثل الثيل الصناعي 
� مجامي����ع الصخ����ور واملكون����ات 

الديكورية األخرى للحدائق.
3 � يغير البند 2 سابقا الى 3 مع 

التعديل اآلتي:
تعدي����ل البند 2 من املادة والذي 
ينص على ان����ه ال يرخص بزراعة 
ساحات األرصفة بعرض 4م وأقل، الى 
انه يسمح بزراعة ساحات األرصفة 
بعرض 4م وأقل وهي: )املسافة بني 
سور القسيمة وحجر الرصف(، على 
ان تقتصر الزراعة بهذه الس����احات 

على املسطحات اخلضراء، الزهور، 
األغطية النباتية، شجيرات بارتفاع 

1م كحد أقصى(.
واإلبقاء على اشتراطات االرتدادات 

التي تزيد عن 4م كما هي:
التعديل على الفقرة رقم 10 من 

احلالة الثانية من املادة )الرابعة(:
10 � ال يس����مح بتسوير املنطقة 
الزراعة بأسوار  املرخصة ألغراض 
إنشائية أو شبك معدني أو أي تسوير 
من نوع آخر باس����تثناء األس����وار 

النباتية.
يس����تحدث البند التالي ويكون 

حتت رقم 11 كالتالي:

11 � يس����مح بإقامة حاجز نباتي 
ضمن املنطقة املرخصة على أال يزيد 
ارتفاعه عن متر من جهة الشارع ومتر 
ونصف من جهة اجلار ش����ريطة ان 
يكون بفتحة دون باب بنسبة %15 
من طول الواجهة وبعرض ال يزيد 

عن 3 امتار.
يغير البند 11 سابقا الى 12 بنفس 

الصياغة
التعديل على املادة التاسعة:

ضم ممثل للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية لها كعضو 
دائ����م باللجنة املركزي����ة للبت في 

شكاوى املواطنني من املالك.

البلدي  للمجل�س  تقري�ر  رفع 
حول المقترحات الجديدة المتعلقة 
2010 للع�ام  النظاف�ة  بعق�ود 

افتت���ح نائب رئي���س املجلس 
الش���ايع اجللسة  البلدي ش���ايع 

الساعة 10.5.
األم���ني الع���ام: التصديق على 

احملضر السابق 2009/4.
جنان بوشهري: البد من تثبيت 
طلبنا بتفريغ اشرطة اجللسة ضمن 

احملضر.
العجم���ي: نالحظ هناك  مانع 
بعض االخطاء املطبعية في احملضر 

والبد من التدقيق.
األمني العام: هناك اقتراح مقدم 
من عدد من االعضاء بشأن تقدمي 
موضوع عق���ود النظافة في بداية 

جدول االعمال.
يوافق املجلس على تقدمي الطلب 

ومناقشته.
جنان بوشهري: سأتكلم في ثالثة 
محاور: األول تعليق تأهيل شركات 
النظافة حيث ان هناك جلنة باجلهاز 
التنفيذي قامت بهذه العملية، ولكن 
جتاهلت قرار مجلس الوزراء بشأن 
عملية التصنيف حسب الفئات )أ، 
ب( ولقد مت عرض املوضوع على 
املستشارين في املجلس وتأكيدهم 
بأن القرار س���ار والسؤال ملاذا مت 
جتاهل قرار التصنيف؟ كذلك ملاذا 
مت جتاهل اس���تبعاد اي شركة في 
املناقصات املطروحة ممن ال يقومون 
بدفع الرواتب رغم ان احدى الشركات 
كانت عليها مشاكل وملفها مغلق 
من الشؤون، ولذلك نالحظ أن هناك 
حلقة مفقودة، كذلك جند ان عقود 
النظافة املعمول بها حاليا س���يئة 
رغم مضي 5 س���نوات خاصة أن 
عملية الغرامات ال تنفع، خاصة ان 
بعض الشركات استنفدت الغرامات 
ولذلك من الصعب فسخ العقد في 
التمكن  حالة وجود مخالفة لعدم 
من فرض غرامات، كما ان هناك مادة 
في قانون جلنة املناقصات بارساء 
املناقصة على اكثر العطاءات سعرا 
في حالة اجلودة، كذلك يالحظ ان 
هناك دوال مجاورة انتهت من عملية 
التأجير ويتم الطلب من الش���ركة 
بي���ان منهجية عملها، دون ان يتم 
حتديد عدد العمالة، والوقت مناسب 
اآلن لتنفيذ الشروط على العقود 
اجلديدة وأمتنى ان يصدر املجلس 
توصية بسحب كتاب تأجيل وان 
يتم التأجيل بناء على قرار مجلس 
الوزراء مع تش���كيل جلنة لبحث 
دراسة عقود النظافة بالتعاون مع 

اجلهاز الفني.
محم���د املفرج: نطل���ب احالة 
املوض���وع الى اجله���از التنفيذي 

إلعداد تقرير بذلك.
موسى الصراف: ستنتهي مدة 
العقود احلالية في ش���هر نوفمبر 
2010، ولذلك نريد االلتزام بوضع 

غرامات مالية.
مانع العجمي: نثني على كالم 
م.جنان بوشهري واعمال النظافة 

حتتاج الى وقفة، وأمتنى أن تكون 
اعمال النظافة اكثر من احلالية خالل 

العقود اجلديدة.
فرز املطيري: نحن نعاني من 
مش���كلة النظافة ف���ي الفروانية، 
وعندنا مشكلة، حيث ال توجد عقود 
نظافة لتغطية موقع االسطبالت، 
وهناك تقصير والبد من وجود عقود 

جديدة تغطي كل املناطق.
نائب املدير العام لشؤون اخلدمات 
محمد العتيبي: جلنة النظافة عقدت 
عدة اجتماعات ومت استعراض جميع 
العقود  املالحظات لتطبيقه���ا في 
اجلديدة، وال نرغب في أن توصف 
جلنة النظافة بأمور غير صحيحة، 
ونحن نحترم وجهات النظر وندعم 
جميع املقترح���ات، واالمر يتعلق 
بجهات اخرى مثل جلنة املناقصات 
وقرار مجلس الوزراء يخص العقود 

السابقة.
أثني ع لى  انا  جنان بوشهري: 
جلنة النظافة، وقد كنت أعمل فيها 
بالس���ابق، وقرار مجلس الوزراء 
واضح، ولذل���ك أؤكد انه يجب ان 
يس���حب كتاب التأهيل ويعاد مبا 
يتناسب مع قرار املجلس البلدي، 
وما طرح لها هو اختالف في جوهر 
أداء عقود النظافة، كذلك استغرب 
من شمولية العقود ألربع جنسيات 

فقط.
كما مت وضع مادة بإلزام املقاول 
تركيب حضور وانصراف لضمان 
وجود العمال���ة، رغم انه نعلم ان 
العمالة موجودة بالشوارع، ولكن 

ليس للنظافة لالسف، للتسول.
محم���د املفرج: البد من حتويل 
االقت���راح للجهاز لتق���دمي تقرير 

بشأنه.
العجم���ي: نحن نتطرق  مانع 
الى ضرورة ش���مول جميع عقود 
النظاف���ة اجلديدة نظاف���ة مواقع 

االسطبالت.
العتيبي: متت مخاطبة  محمد 
القانونية بش���أن تنظيف  االدارة 
اس���طبالت اخلي���ل، وق���د أفادوا 
بعدم القيام بأعمال النظافة داخل 
االسطبالت، وعملية النظافة تشمل 

املوقع من اخلارج فقط.
مانع العجمي: اقترح ان يحال 
االمر الى اللجنة القانونية املالية 

لبحث العقود.
جنان بوشهري: ارجو ان يتم 
تأجيل املوضوع حلني وصول رد 
من االدارة القانونية بشأن امكانية 

سحب كتاب تأهيل الشركات.
محمد املفرج: عملية سحب الكتاب 

ليس من اختصاص املجلس.
محم���د العتيب���ي: نتمن���ى ان 
يرج���ع املوضوع ل���الدارة لتقدمي 

رأي بذلك.
جنان بوشهري: ال ميكن سحب 
التأهيل حلني ورود االفادة القانونية، 
وكذلك رد االدارة بهذا اخلصوص 

على ان يعرض على املجلس خالل 
اجتماعه املقبل.

يواف���ق املجلس عل���ى إحالة 
املوضوع وعرض االمر على املجلس 

اجللسة املقبلة.
األم���ني الع���ام: مصادقة وزير 
الدولة لشؤون البلدية بشأن قرارات 
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في الفروانية بالسماح بالبناء.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

االعتراض.
األم���ني العام: الق���رار اخلاص 
بطلب عدد من االعضاء بشأن فتح 
محالت سوق الطيور ليتم تعديل 

الالئحة.
محمد املفرج: استغرب رفض 
الطلب ونحن يحتاج الى فتح مؤقت، 
والبد من اعطائهم فرصة ألنهم من 
اهل الكويت وعيب ان نستخدم املادة 

14 على موضوع الطيور.
رجعان الغريب: هناك عدة قضايا 

مرفوعة وسيتم احلكم فيها.
محمد املفرج: ال ميكن االستهزاء 
باستخدام املادة 14 على هذا املوضوع 
ولذلك اقول: عليك العوض يا كويت 
اذا كان هؤالء رجالك فكيف نطالب 
بتحويل الكوي���ت الى مركز مالي 

وجتاري.
موسى الصراف: هل هناك امكانية 
لتأجيل التصديق على احملضر حلني 

تقدمي اجلهاز تقريرا بذلك.

العن���زي: نحن مع  عب���داهلل 
التصديق على احملضر وفي حالة 
وج���ود مس���تجدات جديدة ميكن 
بحث املوضوع اذا كنا نريد مصلحة 

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

االعتراض.
الع���ام: محضر اجتماع  األمني 
جلنة العاصم���ة طلب تخصيص 
موق���ع لوزارة اإلعالم بالش���ويخ 

االدارية.
يواف���ق املجلس عل���ى الطلب 
وتوفي���ر جميع مواقف س���يارات 
مع التقيد بنظام البناء واالرتفاع 

للمنطقة.
األمني العام: اقتراح من اجلهاز 
التنفيذي بالبلدية بانشاء منطقة 
خضراء جنوب منطقة الري )دركال 

رمال سابقا(.
موسى الصراف: حماية للمواطن 
نعمل حزاما أخضر، ولذلك اطلب 

سحب املوضوع.
يوافق املجلس على الطلب.

الع���ام: محضر اجتماع  األمني 
اجلهراء � عقد اجناز وانشاء وصيانة 
طرق املجاري على طريق الصبية 

السريع.
يوافق املجلس على الطلب.

الع���ام: طل���ب وزارة  األم���ني 
املواصالت تخصيص مواقع ابراج 

مؤقتة.
زيد العازمي: استغرب من قيام 

مدير البلدي���ة باملوافقة على فتح 
تراخي���ص البراج االتصاالت دون 
الرجوع للمجل���س والبد من عدم 
املوافقة عل���ى الطلب دون وجود 

تقرير من اجلهاز التنفيذي.
موسى الصراف: الحظنا جدية 
في ازالة االبراج املخالفة لذلك نطلب 

بيانا بعدد االبراج املخالفة.
محمد الهدية: ال يفهم من االمر 
اننا ضد الش���ركات ويفترض من 
الشركات عدم املخالفة في حال تأخر 
البلدية في تعطيل الترخيص، فإننا 
ال نقبل الترخيص ألي ابراج مخالفة 
وعلى نواب املدي���ر العام تطبيق 

القانون.
زي���د العازمي: في حالة وجود 
اي مش���كلة او حريق بالبرج غير 

املرخص هل نطالب البلدية؟
غسان الثاقب: االسبوع املاضي مت 
ارسال كتاب لوزارة املواصالت بشأن 
عمل لوحة ارش���ادية داخل البرج 
تتضمن رخصة البناء واحداثيات 
البرج مع اسم الشركة املستفيدة 
وتتم مخاطبة احملافظات باللوحة 

االرشادية.
عبداهلل العنزي: س���تتم اقامة 
ورشة عمل بحضور الشركات الثالث 
مع وزارة املواصالت لوضع الئحة 
واضحة لعرض تخصيص املواقع 

ووضع ضوابط.
مانع العجمي: امتنى من املجلس 
ان يصدر توصية بعدم املوافقة على 

ترخيص دون ان يتم بيان جميع 
االبراج احلالية سواء املرخصة او 

غير املرخصة.
اشواق املضف: اصحاب املنازل 
االب���راج يعانون من  القريبة من 
مشكلة كبيرة لذلك البد من موافقة 
اجليران لوجود تشويش على اجهزة 
االتصال والتلفزي���ون اضافة الى 

اضرار صحية.
محمد املف���رج: البد من وضح 

الئحة واضحة.
يوافق املجلس على تخصيص 21 
موقعا البراج اتصاالت في محافظة 

اجلهراء.
االمني العام: طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تطوير مركز 

ضاحية الصليبخات.
يوافق املجلس على الطلب.

الع���ام: محضر اجتماع  االمني 
جلنة االصالح والتطوير � موضوع 

االرشفة االلكترونية.
يوافق املجلس على التوصية.

 � العام: جلنة املسميات  االمني 
قرار مجلس الوزراء بشأن تغيير 
اس���م منطق���ة ام قص���ر لتصبح 

البحيث.
يوافق املجلس على القرار.

االمني العام: اقتراح عائلة البسام 
تسمية بعض شوارع اجلهراء باسم 
املرحوم محمد البسام وعبداحملسن 

البسام.
موس���ى الص���راف: الب���د من 

وجود تقرير من االدارة بشأن تلك 
التسميات وعملية تغيير االسماء 
قضية حساس���ة والبد من العمل 

حسب الالئحة.
عل���ى  املجل���س  يواف���ق 

التسميات.
الع���ام: محضر اجتماع  األمني 

جلنة البيئة.
جنان بوشهري: الشكر لبلدية 
العاصم���ة حلضوره���م االجتماع 
ملناقشة اجلوانب الفنية والبيئية 
في عقود نظافة املدن املزمع طرحها 

.2010
التوصية  يوافق املجلس على 

التالية:
االرتقاء ب���أداء اجلهاز الرقابي 
وإعادة تأهيل���ه وتدريبه لضمان 
تنفي���ذ بنود عق���ود النظافة على 

الوجه األكمل.
العمل على إدخال نظام الرقابة 
اإللكتروني���ة الى جان���ب الرقابة 
البش���رية لالرتقاء بأعمال نظافة 

املدن.
مراعاة جوان���ب القصور التي 
يعاني منها اجلهاز الرقابي بالنسبة 
القضائية  لإلع���داد والضبطي���ة 
التدريبية واإلمكانيات  والدورات 

املادية.
التوجه نحو تبني عقود األداء 
بدال من عقود تأجير اآلليات واملعدات 
املثلى لتحس���ني  الطريقة  لكونها 

األداء.
التنس���يق مع وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل عند تأهيل 

الشركات.
األمني العام: مش���روع حتسني 

البيئة والتنمية االجتماعية.
التوصية  يوافق املجلس على 
بشأن التنسيق مع مدير ادارة شؤون 
البيئة للتعرف على اإلمكانيات لدى 

القطاع اخلاص.
األمني العام: كتاب الهيئة العامة 
للبيئة بشأن تسمية محمية شمال 
جزيرة بوبيان باسم »محمية مبارك 

الكبير«.
يوافق املجلس على اإلحالة الى 

جلنة التسميات.
الع���ام: محضر اجتماع  األمني 
اللجن���ة الفنية، طلب املؤسس���ة 
العامة للرعاية الس���كنية ووزارة 
الكهرب���اء اعتم���اد مواقع محطات 
كهرب���اء ضمن مدينة جابر األحمد 

.)B ,A5( بالقطاعني
يوافق املجلس على الطلب.

أشواق املضف: نعاني من مشكلة 
املخططات املعتمدة والبد من قيام 
اجلهات بتوفير املخططات وإدراجها 

مع املعاملة.
األمني العام: طلب وزارة الكهرباء 
تخصيص 38 موقعا مقترحا آلبار 
مراقبة مناسيب املياه اجلوفية في 
املناطق اجلنوبية وفي منطقة جنوب 

السرة شماال.

يوافق املجلس على الطلب.
األمني العام: طلب وزارة الكهرباء 
واملاء تخصيص 4 مواقع مقترحة 
آلبار مياه ضحلة خلفض منسوب 

املياه اجلوفية.
يوافق املجلس على الطلب.

عب���داهلل العن���زي: ال ميك���ن 
للمؤسسة القيام بإنشاء املدن دون 

ترخيص من املجلس البلدي.
األمني العام: بند ما يستجد من 

أعمال � األرشيف اإللكتروني. 
وواف���ق املجل���س عل���ى عدم 
الترخي���ص إلقامة ابراج اتصاالت 
الس���كن اخلاص والنموذجي  في 
حلني تزويد املجلس بأعداد االبراج 

املرخصة واملخالفة.
االمني العام: اقتراح بالتعديالت 
املقدمة مع توصيات ونتائج اعمال 
الفريق املشكل مبوجب قرار البلدية 
ملراجع���ة نظام الزراعة بالس���كن 

اخلاص.
زيد العازمي: البد من وقف االزالة 

حلني اعتماد التعديالت.
موسى الصراف: بعض املواطنني 
التزموا بالالئحة احلالية ويجب عدم 
وقف االزالة حلني تعديل الالئحة.

العتيب���ي: هناك الئحة  محمد 
للمزارع���ة واملطل���وب تعدي���ل 

الالئحة.
موسى الصراف: جلنة االزالة 
تقوم بإزالة املخالفات الزراعية التي 

تكون خارج الالئحة.
احمد البغيلي: جلنة االزالت تقوم 
باالزال���ة دون النظر الى ترخيص 

الزراعة.
محمد العتيب���ي: اللجنة تقوم 
بتطبيق الالئحة وازالة املخالفات 

خارج حدود الالئحة.
مانع العجمي: أس���تغرب قيام 
ابراج  اللجن���ة باالزال���ة وت���رك 

االتصاالت املخالفة.
فرز املطيري: نحن منلك ايقاف 
الق���رار ألننا م���ن أصدرنا الئحة 

الزراعة.
عب���داهلل العن���زي: نحن ضد 
التعس���ف في اس���تخدام الالئحة 
بالق���وة، وواجبنا لي���س مهاجمة 
فريق االزالة أو اجلهاز التنفيذي، 
ولكن الواجب علينا أن نقوم بدورنا 
على أكمل وجه بعد ان عقدت ورشة 
عمل لبحث املوضوع، ولذلك نطالب 

بإقرار تلك التعديالت.
عبدالكرمي السليم: جلنة االزالت 
حس���ب ادعائها تقول انها ال تقوم 

بإزالة املشروعات املرخصة.
يواف���ق املجلس عل���ى احالة 

املوضوع لالدارة.
االمني العام: قدم عدد من االعضاء 
بإيقاف اعمال االزالة حلني االنتهاء 
من تعديالت الالئحة. يوافق املجلس 
على ايقاف تطبيق الئحة الزراعة 
الالئح���ة. ورفعت  حلني تعدي���ل 

اجللسة الساعة 2.20 ظهرا.
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