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اعداد: بداح العنزي

العامة  أصدر وزير االش���غال 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر قرارا بنقل كل من 
الفهد مديرا لبلدية حولي،  م.فهد 
وم.فه���د الدغي���م مدي���را لبلدية 

األحمدي.

 الفهد لحولي
والدغيم لألحمدي

»البلدي« يشكل لجنة تقصي حقائق في أوضاع النظافة
على خلفية وجود مردم للنفايات على طريق الشاليهات

)فريال حماد(شايع الشايع خالل ترؤسه اجللسة وحديث مع أحمد البغيلي ومحمد املفرج 

م. عبداهلل العنزي وطالل القحطاني واملهندسون خالل اللقاء

فرز املطيري وحديث مع مهلهل اخلالد أشواق املضف تتحدث ومتابعة من جنان بوشهري

أوصى املجلس البلدي خالل جلس��ته العادية امس بتشكيل جلنة تقصي حقائق للبحث 
بشأن ما اثاره نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع بشأن احلفرة التي اصبحت مردما 
للنفايات على طريق 298  بطريق ش��اليهات اخليران وتهدد البيئة برغم تقدمه بس��ؤال مع 

العضو مهلهل اخلالد ولم يصل الرد حتى اآلن.
ودع��ا العضو محمد املفرج الى الغاء رس��م الدينار الذي يحصل ش��هريا من املواطنني 
واملقيمني الن النظافة لالس��ف غير جيدة بالش��وارع فيما ذهب العضو عبداهلل العنزي الى 
خطورة الوضع في اس��طبالت اجلهراء وغياب س��يارات النظافة الن املنطقة غير مشمولة 

بعقود النظافة وتأكيده ان املواطن هو من يقوم باحراق القمامة خوفا من االمراض.
وواف��ق املجلس على اعتماد املخطط الهيكلي ملدينة جابر االحمد وتخصيص 5 محطات 

كهرباء بنفس املدينة.

كما اقر املجلس املساحة االضافية ملشروع مدينة املطالع السكنية والبالغة 39.45 كيلومترا، 
كما وافق على تخصيص منطقة لالس��تعماالت احلكومية بالش��دادية غرب طريق الدائري 
الس��ابع كذلك اعتماد تخصيص موقع النشاء مستودع للمحروقات شمال املطالع مبساحة 
مليون و500 الف متر بناء على طلب شركة البترول الوطنية كما وافق املجلس على اطالق 
اسم النوخذة عبداهلل احلقان على شارع بالفنطاس بناء على اقتراح من العضوين السابقني 

عادل اخلرافي وفهيد العجمي.
وكذلك اطالق اس��م عيد املجيبل على احد ش��وارع الفنطاس بالقطعة 2 بناء على اقتراح 

العضو السابق فهيد العجمي.
واقر املجلس حتديد اجازته الصيفية والتي تبدأ 11 من يوليو املقبل بناء على اقتراح من 

االعضاء، وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

اعتم�اد المخط�ط الهيكلي و5 محط�ات كهرباء في مدين�ة جابر األحمد الس�كنية

تخصي�ص منطق�ة لالس�تعماالت الحكومي�ة بالش�دادية غ�رب الدائري الس�ابع

مليون و500 ألف متر إلنشاء مستودع للمحروقات شمال المطالع

العنزي زار »المهندسين« وبحث معهم تطوير التعاون بين الجمعية والمجلس البلدي

آفاق العمل الحكومي والشعبي.
وحضر اللقاء اعضاء لجنة شؤون البلدية 
بالجمعية م.هديل الخليفة وم.عبداهلل االستاذ 
وم.محم����د علي حس����ن وم.حم����ود الزعبي 
وم.شيماء البشر ومدير عام الجمعية م.صالح 
باني المطيري ورئيس اللجنة الفنية د.مطر 

علي المطيري.

والمجلس البلدي، وان المهندسين لن يحابوا 
في خدمة وطنهم متس����لحين بعلمهم ورقي 
تعامله����م وحوارهم دون االلتف����ات الى من 
يحاول����ون ان يثبطوا م����ن هممهم في مجال 
خدمة مهنته����م ومجتمعهم ودولتهم، مجددا 
اعت����زاز الجمعية بأنه����ا الحضن اآلمن الذي 
يلجأ اليه كل المهندسين وينطلقون منه الى 

في خدمة ابناء الشعب الكويتي وان يخطوا 
خطوات جيدة س����واء كانوا في المجلس او 

في الجمعية.
الجمعية  ان  المهندس����ين  وزاد رئي����س 
كانت وس����تبقى على الدوام راف����دا لجميع 
الجهات الحكومي����ة والخاصة في المجاالت 
الفنية والهندسية في الكويت ومنها البلدية 

استقبل رئيس جمعية المهندسين م.طالل 
القحطاني بحضور أعضاء لجنة شؤون البلدية 
عضو المجلس البلدي م.عبداهلل العنزي مساء 
امس األول بمقر الجمعية، حيث تم تبادل اآلراء 
وبحث سبل التعاون في مختلف القضايا ذات 

العالقة بالشؤون الفنية والهندسية.
وأكد القحطاني خالل اللقاء ان الجمعية 
تفتخر بوجود زمالء مهندسين ومهندسات من 
اعضاء الجمعية ومنهم م.عبداهلل فهاد اعضاء 
ف����ي المجلس البلدي، موضحا ان الكثير من 
اعضاء المجلس من المهندسين والمهندسات 
انطلقوا في عمله����م المجتمعي من الجمعية 

وهذا موضع افتخار لها.
وأضاف ان اعضاء لجنة ش����ؤون البلدية 
وم.عبداهلل فهاد تباحثوا في مختلف المجاالت 
الت����ي تهم الجانبين ومنه����ا موضوع الئحة 
الزراعة وس����بل التطبيق األمثل لقانون فرز 
القس����ائم الذي صدر مؤخرا وس����بل تطوير 
البنية التحتية لتواكب متطلبات هذا القانون، 
مؤكدا ان المهندسين سواء كانوا أعضاء في 
المجلس البلدي او في الجمعية يعملون على 
تحقيق الطموحات والتطور للكويت، متمنيا 
التوفيق للمهندس عبداهلل ولبقية األعضاء 

متر ارتداد على شارع الخدمة 
للقسائم 250 م2

قدمت عضو املجلس البلدي م.منى بورسلي 
اقتراحا بإضافة بند يتعلق بالسماح مبتر واحد 
للقسائم ذات مساحة 250 مترا مربعا لالرتداد. 
وقالت بورسلي في اقتراحها: لقد حدد اجلدول 
رقم 1 لالشتراطات اخلاصة بأبنية السكن اخلاص 
في البند االول منه فئات لنس��ب البناء ومنها 
بند )ج( ملساحات القسائم 250م2 وذلك بسبب 
صغر هذه القسائم وعدم امكانية تطبيق نسب 
البناء االخرى عليها، اال ان االشتراطات االخرى 
أوجبت االلتزام باالرتداد وأخذ االقل، ونظرا 
للصعوبة التي يجدها اصحاب هذه القس��ائم 
في تصميم مساكنهم عند تطبيق االرتدادات، 
بحيث ان طول القس��يمة يبلغ 6.5 أمتار بعد 
اقتطاع االرتداد، ولكون هذه القسائم محدودة 

جدا في جميع املناطق، لذا أقترح:
ان يضاف للبند الثاني من ارتدادات االبنية 
والتصاقه��ا في جدول رقم 1 ألبنية الس��كن 
اخلاص البنود التالية: أ � ضمن أوال 1: أال يقل 
ارتداد البناء الرئيسي املكون من الطوابق العليا 
عن احلد املطل جهة الشارع اخلدمة عن متر، 

للقسائم التي مساحتها 250م2 وأقل.
ب � ضمن أوال 1: ميكن البناء، للقسائم التي 
تبلغ مساحتها 250م2 وأقل، دون ارتداد من حد 

العقار على اجلهات االخرى املتبقية.

 المفرج: إيقاف الخصومات
عن موظفي بلدية الجهراء

اعلن عضو املجلس البلدي محمد املفرج 
عن ايق��اف اخلصومات عن موظفي بلدية 
محافظة اجله��راء الذي��ن مت تطبيق نظام 

البصمة عليهم.
وقال املفرج في تصريح صحافي ان وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ومدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح استجابا لطلبي بوقف اخلصم من 
رواتب موظفي بلدية محافظة اجلهراء، مشيرا 
الى انه تق��رر تطبيق الغياب واخلصومات 
فور تطبيق نظام البصمة في جميع بلديات 

احملافظات واملباني الرئيسية.
وشدد على ضرورة تطبيق نظام البصمة 
على جميع املوظفني في عمل البلديات من 
اجل ضب��ط العمل، مش��يرا الى ان بعض 
املوظف��ني متادوا في تأخره��م عن الدوام 
او كثرة غيابهم م��ن دون اتخاذ االجرءات 
ضدهم وهو ما يع��د تهاونا في العمل وال 
يجوز شرعا والبد للموظف ان يتسلم راتبه 

ويكون بعيدا عن الشبهات.
واعرب عن شكره وتقديره للوزير صفر 
واملدير العام احم��د الصبيح على تفهمهم 
االوضاع ووقف تطبيق اخلصومات حلني 

شمول نظام البصمة جميع البلديات.

التنسيق مع وزارات اخلدمات املعنية.
االمني العام: طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع 

إلنشاء مستودع للمحروقات مبنطقة شمال املطالع.
يوافق املجلس على الطلب مبساحة 1.500000 متر مربع.

االمني العام: طلب االحتاد الكويتي لتجارة السيارات املستعملة واالجرة 
بشأن استثناء مكاتب الس����يارات من احلد االقصى الستعمال الرصيف 
امام احملل عن 10 أمتار والسماح لهم بترخيص الساحات االمامية أسوة 

بأصحاب املطاعم واملقاهي.
يوافق املجلس على التوصية برفض الطلب.

االمني العام: بند ما يستجد من اعمال، محضر اجتماع.
جلنة االحمدي: اقتراح العضوين السابقني فهيد العجمي وعادل اخلرافي 
بشأن اطالق اسم النوخذة عبداهلل احلقان على شارع مبنطقة الفنطاس. 

يوافق املجلس على االقتراح.
االمني العام: اقتراح العضو الس����ابق فهيد العجمي اطالق اس����م عيد 

املجيبل على احد شوارع الفنطاس.
يوافق املجلس على االقتراح ضمن القطعة 2 مبنطقة الفنطاس.

شايع الشايع: قدمت سؤاال بشأن احلفرة مبنطقة اخليران شارع 298 
حتولت الى مردم للنفايات، وهي بعمق 10 امتار، ووعد نائب املدير العام 
لشؤون بلديات االحمدي والفروانية فيصل اجلمعة مبعاجلة املوضوع، 

لذا جند ان من يدمر البيئة في البالد هي البلدية.
محمد املفرج: اسأل وين املسؤولني عن هذه املشكلة البد من محاسبة 

الشركات.
جنان بوشهري: وجود مناظر سيئة اخرى في مناطق سكنية وليس 
في الشاليهات، وذلك مع قرب نهاية العقود، وهو ما يقودنا الى اشكاليات 

مع العقود اجلديدة ولن يكون مستواها افضل من احلالية.

مواجهة الكارثة

فرز املطيري: استغرب من هذا الوضع ونطالب الوزير باتخاذ الالزم 
ومواجهة هذه الكارثة، واسأل ما احلل لوجود مثل تلك النفايات، والبد من 
عرض املوضوع على اعضاء مجلس االمة ولدي عرض ڤيديو سأقدمه في 
اجللسة املقبلة بشأن قيام مسؤول بشراء فواكه من احد الباعة املتجولني 

في منطقة جليب الشيوخ.
شايع الشايع: اكرر شكري لالعضاء لالهتمام بهذا املوضوع.

عبداهلل العنزي: ظهر الفساد في البر والبحر من خالل تدمير البيئة، 
وما تتعرض له من كثرة النفايات، واآلن اس����طبالت اجلهراء تعاني من 
مشكلة انتشار النفايات وعدم وجود سيارات نظافة تقوم بأعمال النظافة 
حتى اآلن رغم وعد الوزير بتوفير سيارات نظافة، كذلك نالحظ ان عمال 
النظاف����ة يقومون بفرز النفايات في الس����يارات ولذلك البد من االهتمام 

مبوضوع النظافة خلطورة املوضوع.
محمد املفرج: اطلب الغاء رسوم الدينار للنظافة احملصلة من املواطنني 

واملقيمني.
اشواق املضف: نحمل البلدية املسؤولية عن موت 3 عمال نظافة في 
احلري����ق الذي حصل مؤخرا في منطقة جليب الش����يوخ لعدم متابعتها 

مسا كن هؤالء العمال.
يوافق املجلس على احالة املوضوع الى جلنة تقصي حقائق.

جنان بوش����هري: حصل قبل ايام حريق في احد احملوالت في منطقة 
مشرف ووفاة احد االشخاص، لذلك البد من املوافقة على االقتراح املتعلق 

بنقل بعض احملوالت القريبة من البيوت حتى ال تتكرر حالة الوفاة.
محم����د املفرج: اش����كر وزير الكهرباء حيث بع����ث بكتابا لنقل جميع 

البيوت القريبة من املنازل.
جنان بوشهري: اذا كان هناك توجه من الكهرباء البد من االسراع فيه 

حفاظا على ارواح املواطنني.
االمني العام: حتديد االجازة الصيفية للمجلس التي تبدأ من 2010/7/1 

ملدة شهرين.
يوافق املجلس على حتديد االجازة الصيفية.

جنان بوشهري: قرأت خبرا بشأن السماح للمرأة السعودية باملشاركة 
في املجلس البلدي ونهنئ اخواتنا في السعودية.

عبداهلل العنزي: نبارك للمواطنني اقرار مجلس الوزراء الئحة الفرز 
في املناطق الس����كنية والتجارية وهو يدل على اقرار املش����اريع من قبل 
املجل����س البل����دي واصدارها من قبل مجلس الوزراء مبرس����وم ونرجو 

تطبيقها على املناطق اجلديدة.
رفعت اجللسة الساعة 12.45 ظهرا.

افتتح نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع اجللسة الساعة 10 
صباحا.

محمد املف����رج: مت االتصال بوزير البلدية واملدير العام الس����ترجاع 
املبالغ التي خصمت على موظفي بلدية اجلهراء نتيجة تطبيق البصمة 
في تلك احملافظة دون غيرها على ان يطبق مع بداية التش����غيل الفعلي 

لكل احملافظات.
اش����واق املضف: الحظت ان هناك مقترحات مت����ت اعادتها دون ذكر 
مقدميها من االعضاء الس����ابقني لذلك نرج����و التنبيه على االمانة العامة 

للمجلس البلدي.
 العام: سؤال نائب رئيس املجلس البلدي وتزويد املجلس بتقرير من 

جلنة تقصي احلقائق حول خسارة االدارة القانونية 77 مليون دينار.
مانع العجمي: املبلغ كبير والبد من محاسبة املتسبب في ذلك وأثني 

على السؤال.
فرز املطيري: نطلب من االدارة القانونية بيان اخلسائر كاملة.

عبدالكرمي س����ليم: البد من احضار تقرير اللجنة ألن مجلس الوزراء 
قد برأ املستشارين.

محمد املفرج: خس����ارة البلدية 77 ملي����ون دينار كبيرة وحتتاج الى 
وقفة ولذلك نحن مع عرض املوضوع على جلنة مختصة.

جنان بوشهري: لقد متت االفادة من قبل اجلهاز التنفيذي خالل اجللسة 
املاضية بتحديد املسؤولية ومت اتخاذ االجراء الالزم.

وداد املخلد: مت الرد على اجللسة املاضية حول خسارة البلدية لعدة 
قضايا خاصة ان القضايا كانت منذ عام 1992 وقد مت تشكيل جلنة تقصي 
حقائق انتهت الى وجود شبهات ومت تشكيل جلنة حتقيق من كبار القضاة 
م����ن وزارة العدل وقد قاموا بالتحقيق مع جميع املستش����ارين واطلعت 
على جميع القضايا وس����ؤال املستش����ارين واحملامني الذين باشروا تلك 
القضايا وقد انتهت اللجنة الى عدم مسؤولية احملامني عن خسارتها عن 
القضايا اداريا او جنائيا، وان اخلسارة كانت بسبب التقصير من االدارة 
التي متد االدارة القانونية بالبيانات. كذلك كانت الشبهة حول اثنني في 
االدارة وليس محامني، اما بخصوص االجراءات فقد مت تشكيل جلنة من 
قبل مجلس الوزراء للنظر في ادعاءات امللكية تتابع الدفاع من املقدم من 
املالية للتأكد من عدم وجود اي خلل ينسب الى اجلهاز القانوني بالدولة، 
وان حرصكم على املال العام أدى الى االستفس����ار عن املوضوع، وقد مت 

اخطار املجلس السابق بهذا التقرير.

خسارة البلدية

فرز املطيري: هناك سابقة بقيام مدير االدارة القانونية بنقل احملامي 
الى ادارة اخرى ادى خلسارة البلدية.

مانع العجمي: اعتراف املستشارين بوجود شبهات خطير وقد سبق 
ان بينا ان هناك عدم انسجام بني املوظف ومدير االدارة القانونية.
كذلك االعضاء يعانون من عدم تفسير بعض املواد في القانون.

محمد املفرج: أرجو اال يكون حديث االعضاء لالنتقام من شخص معني 
في االدارة خاصة ان االدارة لم تخسر اي قضايا منذ 5 سنوات.

محمد الهدية: لدينا مالحظات كثيرة على االدارة القانونية وباملقابل 
جند ان االدارة كسبت قضايا وخسرت مبالغ للدولة.

جنان بوش����هري: هناك مجتهدون ف����ي االدارة القانونية اضافة الى 
وجود بعض املقصرين في االدارة أس����وة بإدارات البلدية، كما ان هناك 
جلنة قانونية مت تشكيلها في االدارة اال انها لألسف لم جتتمع طوال تلك 
الفت����رة رغم وجود العديد من القضايا املرفوعة ضد البلدية لذلك انتهى 

الرد على اسباب عدم اجتماع تلك اللجنة.
األمني العام: طل����ب وزارة املواصالت تزويده����ا مبخصصات مواقع 

شركات االتصاالت.
مان����ع العجمي: أس����تغرب من هذا الطلب في ظل وج����ود ابراج غير 
مرخصة ان مت اننا طلبنا خالل ورشة العمل مبواقع االبراج خاصة انها 

في السكن اخلاص واجلمعيات.
جنان بوشهري: اجلهاز التنفيذي هو املعني بتحديد مواقع االتصاالت 

ألنه سبق رغم منح املواقع دون الرجوع للمجلس.
محمد املفرج: املعاملة واصلة من اجلهاز التنفيذي واستغرب ان يطلب 
منا ذلك خاصة انه ال يجوز مخاطبة املجلس واألولى ان يتم التنسيق مع 

تلك الشركات ملعرفة اعداد االبراج املرخصة وغير املرخصة.
فرز املطيري: سبق ان مت تخصيص عدة ابراج في اجلهراء وحتى اآلن لم 

يتم تخصيص األراضي لعدم وجود أحد املوظفني الذي يتابع املوضوع.
منى بورس����لي: هذا دليل على تبعث����ر املعلومات في املجلس البلدي 

الهيكلي ملدينة جابر األحمد الس����كنية وفقا جلداول ميزانية استعماالت 
األراضي ش����ريطة إلزام املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية باآلتي وإال 

اعتبر القرار الغيا.
1 � قيام املؤسس����ة العامة للرعاية الس����كنية بأخ����ذ موافقة وزارات 
اخلدم����ات والهيئة العامة للبيئة على اخلدمات الواردة باملش����روع قبل 

الشروع بالتنفيذ.
2 � تقدمي املخططات التفصيلية للضواحي الس����كنية واالستعماالت 
التجارية والصناعية والسكن االستثماري وشبكات الطرق وتقاطعاتها 

ومواقف السيارات للجهاز الفني بالبلدية العتمادها.
األمني الع����ام: اعتماد مواقع محطات التحويل الرئيس����ية وعددها 5 

محطات ضمن مدينة جابر األحمد اإلسكانية.
عبداهلل العنزي: هناك مشكلة في مدينة جابر األحمد، وهناك قانون 
يجيز للمؤسسة إجناز اخلدمات وهذه احملطات مت بناؤها في املدينة دون 
رخ����ص من البلدية واملجلس البلدي وقد رأين����ا املوافقة على املوضوع 
وإخالء املسؤولية في حالة حدوث اي مشاكل مستقبال ومتنى من جميع 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية ض����رورة أخذ موافقات البلدية ملنع 

حدوث اي مشاكل مستقبال. 
يواف����ق املجلس على التوصية التالية: املوافقة على الطلب املقدم من 
وزارة الكهرباء واملاء واملؤسس����ة العامة للرعاية السكنية اعتماد مواقع 
احملطات الرئيس����ية اخلمس للقطاعني B-A5 ضمن مدينة جابر االحمد 

االسكانية ابعاد كل منها 50 × 60م شريطة اآلتي: أوال:
1 - التنسيق قبل التنفيذ مع وزارات اخلدمات، والتأكد من عدم تعارض 

مواقع احملطات مع أي خدمات اخرى.
2 - تزوي����د البلدي����ة بإحداثي����ات خاصة لكل محط����ة من احملطات 

اخلمس.
3 - تثبيت وتسليم مواقع احملطات املطلوبة الى وزارة الكهرباء واملاء 

حتت اشراف املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
4 - اخ����الء طرف البلدية من أي التزامات أو تعويضات مس����تقبلية 

تتعلق بتنفيذ تلك احملطات.
ثانيا: يؤكد املجلس البلدي عدم قبوله استصدار قرار بعد إمتام التنفيذ 
للمش����روع ملا يشوب ذلك من خلل اجرائي وقانوني، اال ان املجلس تفهم 
طبيعة املشروع كونه مقدما من جهة حكومية ويأمل املجلس عدم تكرار 

ذلك وعلى جميع اجلهات ذات الصلة االلتزام بذلك.
األمني العام: طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص مساحة 

اضافية ملشروع مدينة املطالع السكنية.
يوافق املجلس على الطلب مبساحة 39.45 مترا مربعا.

االمني العام: تخصيص منطقة استعماالت حكومية مبنطقة الشدادية 
غرب طريق الدائري السابع.

يوافق املجلس على الطلب مبساحة مليون متر مربع شريطة التنسيق 
مع هيئة الزراعة بش����أن موقع التحري����ج املقترح ضمن املنطقة، وكذلك 

ولذلك من الصعب ان اجلهاز ال ميتلك مثل تلك املعلومات.
غسان الثاقب: لدينا اعداد االبراج ولذلك كتابنا للتأكيد على عدم وجود 

ابراج على امالك الدولة.
عبداهلل العنزي: أستغرب مثل هذا الكتاب حلني يرسل للمجلس خاصة 
اننا اقررنا 25 برجا في محافظة اجلهراء ومت التصويت عليها ولكن لألسف 
اجله����از ال ميلك اعدادا لألبراج املقامة حالي����ا رغم ان املجلس البلدي قد 
ق����ام بدوره على اكمل وجه واعتمد من اجلهاز التنفيذي عدم التعامل مع 

املجلس بهذه الطريقة راجني عدم تكرار مثل تلك األمور.
يترأس زيد العازمي اجللسة.

األمني العام: محضر اللجنة القانونية واملالية بش����أن تعديل قانون 
البلدية 2005/5.

مانع العجمي: التعديالت املقترحة معروضة عند األعضاء، وهو إجناز 
يسجل للمجلس في ظل رفض اللجنة التشريعية حتويل املجلس البلدي 

الى مجالس محافظات.
عبدالكرمي السليم: الصياغة غير جيدة وهناك قضايا مكررة.

القانون����ي: قد حضرنا لإلدارة ألن اختصاصنا مراجعة املش����روعات 
ويفترض عرضه على اإلدارة.

عبدالكرمي السليم: البد من إحالة املشروع الى االدارة القانونية لصياغته 
قانونيا متهيدا إلقراره اختصارا للوقت.

منى بورس����لي: ما هو األثر القانوني لتعديل قانون قائم خاصة اننا 
عقدنا ورشة عمل بهذا اخلصوص ولذلك البد ان يكون هناك سند لقرارنا 

ومعرفة الرأي القانوني بعملية البحث.
زيد العازمي: ال منلك تغيير القانون ولذلك يتم إرسال املوضوع لإلدارة 

القانونية ويتم إرسالها توصية للوزير.
عبدالكرمي السليم: أؤكد انها توصية ترفع للوزير.

وداد املخلد: أنا أقدر عمل املجلس البلدي ولكن نحن في اجلهاز يأتي 
حضورنا لتوضيح بعض اآلراء.

مانع العجمي: التعديالت القانونية حضرها ممثلون في اإلدارة القانونية 
واس����تغرب ان يتم تأخير بحث املوضوع واالنتظار الى عقد اجللس����ة 

إلبداء الرأي.
فرز املطيري: نحن لم نش����رع قانون ولكن نعطي مؤشرات إلخواننا 

اعضاء مجلس األمة.
وداد املخلد: هذه التوصيات اذا أقرت سترفع ملجلس الوزراء لبحثها 

وإحالتها الى مجلس األمة ملشروع قانون.
عب����داهلل العنزي: نقدر دور األعضاء في اللجنة ولذلك اما ان تصوت 

مادة مادة او احالتها لورشة عمل يتم اقرارها.
يوافق املجلس على سحب املوضوع بناء على طلب رئيس اللجنة.

األم����ني العام: محضر اجتماع اللجنة الفنية � طلب املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية احتاد املخطط الهيكلي ملدينة جابر األحمد السكنية.

يوافق املجلس على التوصية التالي����ة: املوافقة على اعتماد املخطط 

م.فهد الفهد م.فهد الدغيم


