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قدم وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر ورئيس 
املجلس البلدي زي���د العازمي ومدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح الشكر لكل العاملني 
في البلدية واملجلس البلدي واالخوة من 
خارج البلدي���ة وباألخص أعضاء اللجان 
العاملة في مؤمت���ر منظمة املدن العربية 

الذي انعقد في الكويت األسبوع املاضي على 
ما بذل���وه من جهد وعطاء وكانوا عنصرا 
رئيسيا من عناصر جناح املؤمتر بشهادة 
اجلميع، فلهم خالص االمتنان وإلى مزيد 
من العطاء حتت راية وقيادة صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وتوجيهات سمو 

رئيس مجلس الوزراء.

صفر والعازمي والصبيح يشكرون العاملين بمؤتمر المدن

عدم اكتمال النصاب طّير جلسة البلدي أمس

حال ع���دم اكتم���ال النصاب 
القانوني دون عقد اجللسة غير 
العادية للمجلس البلدي واملقررة 
امس ملناقشة الردود على اسئلة 
واقتراح���ات االعض���اء مما حدا 
نائ���ب رئيس املجل���س البلدي 
شايع الشايع على رفع اجللسة 
نهائيا بعد ان اعطى نصف ساعة 
ولكن لم يكتمل النصاب رغم ان 
املوقعني على كشف احلضور 10 
اال ان تواجد البعض خارج القاعة 
ادى الى رفعه���ا بعد انتهاء املدة 

القانونية املقررة.
وكان االعضاء شايع الشايع، 
م.اشواق املضف، م.جنان بوشهري، 
املف����رج، مهله����ل اخلالد،  محمد 
عبدالكرمي السليم، م.محمد الهدية، 
فرز املطيري قد تواجدوا بالقاعة 
اضافة الى حضور كل من م.منى 
بورسلي ومانع العجمي اال انه قبل 
االعالن عن موعد اجللسة لم يكن 
متواجدا بالقاعة العدد املطلوب 9 

اعضاء مما ادى الى رفعها،
من جانب آخر تقدم 5 اعضاء 
ه����م: م.اش����واق املض����ف، جنان 

بوشهري، م.منى بورسلي، مانع 
العجمي، م.محم����د الهدية بطلب 
لعقد جلس����ة غير عادية يوم غد 
االربعاء حيث س����يعرض الطلب 

على رئيس املجلس.
من جهتها اعتبرت م.اش����واق 
املضف ان ما حصل في اجللس����ة 
يعتبر ام����را غير مقبول من قبل 
بعض االعضاء خاصة من كانوا 
ينادون منذ فترة طويلة بعقد مثل 
هذه اجللسة من اجل التعليق على 
الردود الواردة على اسئلتهم مشيدة 
بحضور مدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح ونوابه وعدد من مديري 
االدارات والذين كانوا مستعدين 

للرد على استفسارات االعضاء.
وطالبت املضف من االعضاء 
املتغيبني م���ن دون عذر والذين 
خرجوا من القاعة رغم توقيعهم 
على كشف احلضور بان يحاسبوا 
انفس���هم بدال م���ن التصريحات 
الصحافية الت���ي يطلقونها ضد 
اجلهاز الفن���ي باتهامه بالتهرب 
من الرد على اس���ئلتهم، مشيرة 
الى ان حضور االعضاء جللسات 

املجل���س البل���دي ال يحتاج الى 
تنس���يق وخصوصا ان املطالبة 
بعقد هذه اجللس���ة مضى عليها 

4 شهور.
من جانب آخر اكدت م.جنان 
بوش���هري انه ال ع���ذر لالعضاء 
املتغيبني عن حضور اجللس���ة 
وخاصة انهم ملزمون باحلضور 
النه س���بق وان مت التأكيد على 

عقدها منذ االسبوع املاضي.
وقالت بوشهري استغرب من 
االعضاء الذين ينتقدون اجلهات 
بعدم ال���رد على اس���ئلتهم ولم 
يتواج���دوا بالرغم من احلضور 

الكامل للجهاز.
من جهته قال مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح ان اجلهاز الفني 
القيام  التزم باحلضور من خالل 
بواجباتنا بتلبية الدعوة حلضور 
هذه اجللسة واملقدم من وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر للرد 

على استفسارات االعضاء.
واعتبر الصبيح عدم حضور 
بعض االعضاء للجلس���ة يعود 

لظروفهم وارتباطاتهم.

رغم حضور مدير عام البلدية ونوابه للرد على أسئلة األعضاء

)متين غوزال( محمد املفرج ومهلهل اخلالد وم.أشواق املضف وم.أحمد املنفوحي  نقاش بني بعض أعضاء املجلس البلدي ومدير عام البلدية م.أحمد الصبيحم.شايع الشايع يرفع اجللسة لعدم اكتمال النصاب

4 فرق فنية للبدء في إعداد أجزاء من الكود الوطني
أك��د رئيس مكت��ب املتابعة التابع لوزير الدولة لش��ؤون البلدية وأمني س��ر اللجنة 
الوطنية لكودات البناء م.عبدالكرمي الزيد على مباش��رة الفريق الفني املنبثق من اللجنة 
الوطنية واملكلف بإعداد كودات البناء اعماله استعدادا الستكمال إجناز الكودات املكلفة 
العمل بها، مبينا ان الفريق الفني عمل على عقد اجتماعه الدوري واملخصص ملناقش��ة 
توصيات الفرق املتعلقة بالكودات، الذي أوصى بتحديد مش��روع مبنى االدلة اجلنائية 
واملنفذ من قبل وزارة االش��غال العامة باعتباره املشروع االنشائي، حيث ميكن تطبيق 
كودات البناء الوطنية املنجزة عليه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وأوضح الزيد ان العمل 
ب��دأ إلعداد االج��زاء املختارة لكودات البناء الوطنية، حيث مت تش��كيل أربعة فرق فنية 
يتك��ون فريقها االول من د.علي العجمي لرئاس��ة فريق كود الطاقة وعضوية د.عصام 
عاصم، د.عدنان العنزي، د.سرور العتيبي، د.عبداهلل بن نخي ومحمد عبدالرزاق وفريد 
القمالص الس��يد ود.العامر واآلنسة رابعة املراد، في حني يتألف فريقها الثاني املشكل 
إلعداد كود االطفاء من رئاس��ة م.خالد الزيد وعضوية كل من ابراهيم عيس��ى احلمر 
وجمال احمد الفزيع ومس��اعد س��رهيد املطيري وأنوار خلف اخللف وحس��ن محمد 
النعمة وفيصل عبدالرحيم العبدالغفور واحمد حس��ن اجلزاف وعلي الكندري ومحمد 

حسن عبدالغني وم.رابعة علي املراد ود.عادل حسني وم.احمد فوزان الفوزان.
وأضاف: عمل ايضا على تشكيل الفريق الثالث والفريق الرابع إلعداد كود اخلرسانة 
برئاسة د.جمال القزويني وكود املباني اخلضراء برئاسة م.عالية الصايغ وجار استكمال 
اعتماد اعضاء الفرق استعدادا للبدء في اتخاذ االجراءات الالزمة إلجناز هذه االجزاء من 
الك��ود الوطني، الفتا الى ان التوصيات التي خرج بها الفريق الفني في نهاية االجتماع 
متثل��ت في اعتماد تطبيق ك��ود االطفاء وكود حفظ الطاقة على مش��روع مبنى االدلة 
اجلنائية اس��تعدادا لرفع تقري��ر بذلك الى اللجنة الوطنية إلع��داد كودات البناء التخاذ 

الالزم بشأن تلك التوصيات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء املوقر بهذا الشأن.

»فنية البلدي« تبحث تخصيص مواقع إلنشاء محطات 
لوزن الشاحنات بالسالمي والعبدلي والنويصيب

الفنية  اللجنة  تبحث 
في املجلس البلدي خالل 
اليوم برئاسة  اجتماعها 
العن����زي  م.عب����داهلل 
تخصيص مواقع إلنشاء 
محطات لوزن الشاحنات 
مبراكز الساملي والعبدلي 
والنويصيب احلدودية.

ج����دول  ويتضم����ن 
األعمال املعامالت التالية: 
الع����دل  وزارة  طل����ب 
تخصيص موقع إلنشاء 
مبنى احملكمة الدستورية 
مبنطق����ة غرناطة قطعة 

3، طل����ب األمانة العامة ملجل����س الوزراء 
تخصيص موقع كمنطق����ة تخزين ضمن 
منطقة كبد، طلب املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية إصدار تراخيص التشوينات املؤقتة 

اإلسكانية  للمشروعات 
التابعة للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، طلب 
وزارة الكهرب����اء وامل����اء 
تخصيص موقع إلنشاء 
الطاقة  محط����ة تولي����د 
الشمسية بأبعاد 1.980 × 
1.150 ك����م مع تخصيص 
موقع بصفة مؤقتة لعمل 
تشوينات بأبعاد 0.150 
× 1.547 ك����م في منطقة 
العبدل����ي، كتاب رئيس 
جلنة تصنيف وترخيص 
املقاول����ني بش����أن طلب 
اللجنة القانونية واملالية باملجلس البلدي 
تقريرا ع����ن اإلجراءات التي يجب اتخاذها 
جتاه املقاولني املصنفني لدى جلنة املناقصات 

املركزية.

م.عبداهلل العنزي


