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احلميدي: التشكيل احلكومي املرتقب ينبغي 
أن يعبر عن مرحلة مقبلة من التعاون واإلجناز

قال النائب بدر احلميدي إن التشكيل احلكومي املرتقب يجب أن يكون معبراً عن املرحلة املقبلة من 
التعاون واإلجناز والسعي املشترك لتحقيق املصلحة العامة بنظرة مستقبلية فاعلة، وهذا يتحقق 
باختيار الوزراء املختصني تأكيداً ملرحلة جديدة حتقق النجاح والتطوير والقضاء على مظاهر الفساد 

بعيداً عن احملاصصة واملجامالت

احلمد: »املالية« البرملانية ستتبنى شراء 
املديونيات وزيادة املعاشات التقاعدية والرواتب

ريا�ض عواد 

ح�����ددت جل��ن��ة ال����ش����ؤون امل��ال��ي��ة 
واالقتصادية البرملانية أولوياتها لدور 
االنعقاد احلالي بقوانني ش��راء الدولة 
للقروض االستهالكية للمواطنني، وزيادة 
املعاشات التقاعدية والرواتب، وتعويض 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن أص��ح��اب امل��ش��روع��ات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وص���ن���دوق 
املتضررين من النصب العقاري، وإنشاء 
املنطقة الشمالية االقتصادية، واخلطة 
اإلمن��ائ��ي��ة ل��ل��دول��ة، وإن��ش��اء مؤسسة 

البترول والطاقة املتجددة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد احلمد 
في تصريح صحافي إن اللجنة عقدت 
اجتماعها امس وح��ددت أولوياتها لدور 
االنعقاد احلالي بتبني اقتراحات بقوانني 

ش���راء ال��دول��ة ل��ل��ق��روض االستهالكية 
للمواطنني، وزي��ادة املعاشات التقاعدية 
وال��روات��ب، وتعويض املتضررين من 
أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وصندوق املتضررين من النصب العقاري، 
وانشاء املنطقة الشمالية االقتصادية، 
واخل��ط��ة اإلمن��ائ��ي��ة ل��ل��دول��ة، وان��ش��اء 

مؤسسة البترول والطاقة املتجددة.
وتابع احلمد كما مت خ��الل االجتماع 
املوافقة على عشرة اقتراح برغبة مدرجة 
على ج��دول األع��م��ال ك��ان أهمها حتويل 
العمالة الوطنية بالعقود ممن لدية خبرة 
3 سنوات وال يزال على رأس عمله الى 
القطاع احلكومي بدال من العمالة الوافدة، 
وكذلك االق��ت��راح بإنشاء ف��رع للحكومة 
م��ول ف��ي منطقة صباح االح��م��د وأف��رع 

حلماية املستهلك فيها.
وأض���اف احل��م��د كنا وأف��ق��ت اللجنة 
على اق��ت��راح برغبة يقضي بالسماح 
للمتقاعدين بالعمل في القطاع اخلاص 
وفتح فرع لبنك االئتمان في فرع اجلهراء 
وتوفير ديوان اخلدمة وظائف ملترجمي 
لغة اإلش����ارة ف��ي اجل��ه��ات احلكومية، 
وإنشاء معهد عالي لتخريج الفنيني في 
مجاالت إنتاج النفط ونقله وتخزينه 
وإلغاء الرسوم اجلمركية فيما يتعلق 
ب��امل��وارد االنشائية من حديد واسمنت 
وأخ��ش��اب وم��ن��ع ت��ص��دي��ره��ا وتثبيت 
أسعارها وإنشاء شركة مساهمة عامة 
لتدوير النفايات ووض��ع نظام جديد 
ملساعدة املتقاعد للحصول على فرص 

جانب من اجتماع اللجنة املالية عمل جديدة في القطاعني العام واخلاص.
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م.أحمد احلمد 

الشاهني يقترح فتح
نشاط ألعاب التسلية لألطفال 

في اجلمعيات التعاونية
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة الشاهني 
ع��ن تقدميه اق��ت��راح��اً برغبة بفتح 
نشاط ألعاب التسلية لألطفال في 
اجلمعيات التعاونية في مختلف 
املناطق بالكويت، جاء في مقدمته 

ما يلي:
ن��ظ��راً إلي��ق��اف وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية نشاط »ألعاب التسلية 
لألطفال« في اجلمعيات التعاونية 
خالل فترات سابقة، وبالنظر ألهمية 
أماكن ألعاب التسلية لألهالي في 
جميع املناطق السكنية بالكويت، 
ون��ظ��راً الرت��ف��اع تكلفة األل��ع��اب 
باملجمعات التجارية وغيرها، ما 
يثقل على كاهل رب األسرة، وحيث 
إنه ال يوجد أي مبرر لوقف النشاط 
ب��اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ال���ذي 
ك��ان معموالً به منذ فترة طويلة، 
باالشتراطات التربوية والصحية 
الالزمة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
 ف��ت��ح ن��ش��اط أل��ع��اب التسلية 
لألطفال في اجلمعيات التعاونية 

في مختلف مناطق الكويت
من جهة أخرى وجه النائب أسامة 
ال��ش��اه��ني س��ؤاال إل��ى وزي��ر املالية 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة قال في 

مقدمته:
مل��ا ك���ان ال��ق��ان��ون رق���م 2 لسنة 
2021 ف��ي ش��أن إن��ق��اذ املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة املتضررة 

من تداعيات أزمة فيروس كورونا، 
ق��د ق��رر منح امل��ش��اري��ع الوطنية 
املتضررة متويالت ميسرة، بشرط 
احلفاظ على العمالة الوطنية لديه 

وشروط أخرى.
وطالب النائب أسامة الشاهني 
ف��ي س�����ؤال�����ه امل��وج��ه إل���ى وزي��ر 
املالي�ة ووزي���ر ال��دول��ة للشؤون 
االق�ت�ص�ادية واالستثمار خلي�فة 

حمادة بتزويده وإفادته باآلتي:
1 � كم عدد املشروعات الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت بطلب 
متويل من البنوك التجارية كل على 

حدة؟
2 � كم عدد الطلبات التي وافقتم 

عليها؟

اسامه الشاهني 

املناور يسأل وزير شؤون اإلسكان 
عن آلية تقييم موظفي السكنية 

واألعمال املمتازة 
أعلن النائب أسامة املناور  عن 
تقدميه س��ؤاالً إل��ى وزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة وزي���ر ال��دول��ة 
ل���ش���ؤون اإلس���ك���ان وال��ت��ط��وي��ر 

العمراني شايع الشايع.
ونص السؤال على ما يلي:

في تاريخ 2020/3/11 صدر 
تعميم ديوان اخلدمة املدنية بناء 
ع��ل��ى م��ا ق���رره مجلس ال����وزراء 
م��ن تعطيل ال����وزارات واجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة احترازيا بسبب فيروس 
كورونا املستجد، وما تبع ذلك من 
تعاميم وق���رارات بالتمديد أليام 
التعطيل أو حتديد نسب للدوام 
وم��ا مت تقريره بشأن الفئات من 

املوظفني املعفيني من الدوام.
وقد تضمنت تلك القرارات تأكيد 
عدم تأثير ذلك على احتساب مدد 
امل��زاول��ة الفعلية املقررة لصرف 
املكافآت املالية مقابل اخلدمات 
املمتازة أو لتقييم األداء تقييما 
فعليا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 - األع��م��ال املمتازة مخالفة 

للتعميم والقرارات السابقة؟
2 - هل خفض تقييم املوظفني 

املعفيني من الدوام؟
3 -هل خفض تقييم املوظفني 
الذين لم يشملهم قرار إعادة العمل 
ب��ال��دوام اجلزئي واستبعدوا من 

كشوفات األعمال املمتازة؟
4 - هل سبق إخطار املوظفني 
ب��أي إج���راءات جديدة تتعلق في 
تقييم املوظف أو شموله مبكافآت 
األع��م��ال املمتازة وتأثير اإلعفاء 
أو التعطيل الرسمي على وضعه 
الوظيفي؟ مع تزويدي بالتعاميم 

والقرارات املتعلقة بذلك إن وجد.
5 -هناك بعض املوظفني لديهم 
إعفاء رسمي من ال��دوام احترازيا 
إلصابتهم ب��أم��راض مزمنة تقلل 
امل��ن��اع��ة ف���ي م��واج��ه��ة ف��ي��روس 
كورونا املستجد، فما اإلج��راءات 
التي اُتخذت لعدم تأثير ذلك على 
وضعهم الوظيفي واستحقاقهم 

ملكافأة األعمال املمتازة؟
6 - ه��ل اس��ت��ث��ن��ت املؤسسة 
فئات معينة أو موظفني محددين 
وأدرجتهم ضمن املشمولني مبكافأة 
األع��م��ال امل��م��ت��ازة؟  م��ع تزويدي 
ب��ص��ورة ض��وئ��ي��ة م��ن ال��ق��رارات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ض��واب��ط وش����روط 
استحقاق مكافأة األعمال املمتازة 

ملوظفي املؤسسة.
7 - ص���ورة ض��وئ��ي��ة م��ن أي 
ف��ت��اوى قانونية استندت إليها 
املؤسسة في شأن حتديد الفئات 
املستحقة ملكافأة األعمال املمتازة 
ف��ي ظ��ل ت��داع��ي��ات أزم���ة فيروس 

كورونا.

شايع الشايع 

حماد يسأل وزيرة األشغال عن 
موعد تسليم مشروع خيطان 

»2 1و  اجلنوبي »القطعتني 
وجه النائب سعدون حماد سؤاال 
إل��ى وزي���رة األش��غ��ال العامة وزي��رة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د. رنا الفارس، عن مشروع 

خيطان اجلنوبي القطعتني )1، 2( .
ونص السؤال على ما يلي:

بعد انتهاء امل��دة التعاقدية إلجناز 
مشروع خيطان اجلنوبي القطعتني )1، 
2( وذلك في تاريخ 2021/10/10، 
ح��ي��ث بلغت نسبة اإلجن����از حسب 
تصريح مهندس امل��ش��روع 98 ٪ من 
املشروع الذي يضم عدد 1448 قسيمة 
سكنية، وزعت عن طريق القرعة على 

املواطنني منذ ما يقارب 5 سنوات.
وسبق للوزيرة أن صرحت خالل 
لقاء مصور عبر التلفزيون الرسمي 
أن نسب اإلجن���از الفعلية تتجاوز 
النسب املعتمدة في اجل��دول الزمني 
ملشروع خيطان اجلنوبي، ومل��ا لهذا 
املشروع من أهمية للتخفيف عن كاهل 
امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن تسلموا قسائمهم 
السكنية والذين امتدت فترة انتظارهم 
في الطابور اإلسكاني إلى أكثر من 21 

سنة.
لذا يرجى إفادتي وتزويد باآلتي:

1 - مل���اذا ل��م ُتشكل جلنة تسلم 
ابتدائي للمشروع حتى اآلن؟

2 - ما التاريخ املتوقع لصدور قرار 

تشكيل جلنة لتسلم املشروع؟
3 -كم الفترة الزمنية القصوى التي 
قد تستغرقها اللجنة منذ صدور قرار 
تشكيلها حتى انتهاء أعمالها وتسلم 

املشروع؟
4 - هل توجد عراقيل حتول دون 
تشكيل جلنة تسلم امل��ش��روع؟ وكم 
بلغت نسبة إجن��از م��ش��روع خيطان 
اجل��ن��وب��ي ح��ت��ى ت��اري��خ ورود ه��ذا 

السؤال؟

سعدون حماد 
اسامه املناور 

املال يطالب وزير النفط بأسماء جميع 
العاملني باخلارج من الكويتيني في 
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 

أعلن النائب د. بدر املال عن توجيهه 
سؤاال إلى وزير النفط وزير التعليم 

العالي د. محمد الفارس.
ونص السؤال على ما يلي:

مل��ؤس��س��ة ال���ب���ت���رول ال��ك��وي��ت��ي��ة 
وشركاتها التابعة مكاتب خارج دولة 
الكويت يتم إيفاد عاملني كويتيني أو 
توظيف عاملني محليني في تلك الدول، 
وملا كانت تلك املكاتب تتطلب معرفة 
الضوابط الالئحية والتكاليف املالية، 

لذا يرجى تزويدنا باآلتي:
1 - يرجى تزويدي بكشف جلميع 
العاملني في اخلارج من الكويتني في 
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 
على أن يتضمن الكشف املعلومات 

التالية:
 االس����م/ ال��ت��خ��ص��ص / املسمى 
الوظيفي في اخلارج/ سنوات اخلبرة 
ف��ي م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول وشركاتها 
التابعة/ سنوات اخلبرة في املكاتب 
اخلارجية/ عدد م��رات التجديد لكل 
ح��ال��ة/ ع��دد ال���دول ال��ت��ي مثل فيها 
العامل وهل مت نقله من مكتب إلى آخر 

ومبررات ذلك.
2 -ما املخصصات املالية بخالف 
الرواتب الرواتب التي متنح للعاملني 
ف��ي اخل����ارج؟ م��ع ت��زوي��دن��ا بالسند 

الالئحي لذلك.
3 - ما سياسة متديد عمل العاملني 
في اخلارج؟ ومتى يتم التمديد )في أي 
مرحلة من عقد العمل اخلارجي(؟ وهل 
هناك من مت التمديد له قبل انتهاء عقده 
بفترة تزيد على ستة أشهر ومبررات 
ذلك؟ يرجى تزويدي بنسخة من كل 
عقد مت��دد على أن يرفق معه العقد 

األول وقرارات التمديد.
4 - ك��م التكلفة املالية لتجهيز 
كل مقر من مقار املكاتب اخلارجية؟ 

وه��ل تغيير مواقع تلك املكاتب؟ في 
حالة كانت اإلجابة اإليجاب، يرجي 
تزويدنا بالكلفة املالية لتغيير املكاتب 
م��ن حيث جتهيزها وتأثيثها؟ وما 
وسائل الرقابة املالية على تلك الكلف 

املالية؟
5 - هل هناك خطة لتوحيد مكاتب 
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 
في تلك الدول في حالة تعدد املكاتب 
لتوفير الكلف املالية؟ يرجى تزويدنا 
بتلك اخلطة في حالة وجودها وفي 
ح��ال��ة ع���دم وج���وده���ا، ي��رج��ى بيان 

أسباب ذلك.
6 - م��ا ج���دوى وج���ود ك��ل مكتب 
من املكاتب اخلارجية؟ مع تزويدنا 
بجدول يبني بيان قيمة عوائد املشاريع 
املوجودة في كل دولة على حدة وكلفة 
املكتب م��ن حيث جتهيزه وتأثيثه 

ورواتب عامليه الكويتيني واحملليني.

بدر املال 

9 وزراء 20 سؤااًل برملانيًا إلى  الصقعبي يوجه 
وج���ه ال��ن��ائ��ب د. ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الصقعبي 20 سؤاالً إلى وزير الدولة 
لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني شايع 
الشايع، ووزي��رة األشغال العامة 
وزي��رة الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات د. رنا 
ال��ف��ارس، ووزي��ر اإلع��الم والثقافة 
وزي���ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري، ووزير املالية 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، ووزير 
األوق�����اف وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة 
عيسى الكندري، ووزير النفط وزير 
التعليم العالي د. محمد الفارس، 
ووزي���ر الصحة الشيخ د. باسل 
احل��م��ود، ووزي��ر الداخلية الشيخ 
ثامر العلي الصباح، ووزير التربية 

د. علي املضف، نصت على ما يلي:
6 أسئلة إلى وزير البلدية

السؤال األول
استنادا للبيان األسبوعي ملجلس 
ال����وزراء ال��ص��ادر ف��ي ت��اري��خ 16 
سبتمبر 2021 فقد ق��رر مجلس 
ال���وزراء تكليف بلدية الكويت في 
استكمال األعمال املتعلقة بتجميل 
م��دي��ن��ة ال��ك��وي��ت وإب�����راز معاملها 
احلضارية وموافاة مجلس الوزراء 
بالتصورات املناسبة في هذا الشأن، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - نسخة على ق��رص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(
Memory( من قرار مجلس الوزراء 

املشار إليه.
2 -ن��س��خ��ة ع��ل��ى ق���رص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(
Memory( م���ن ال���ت���ص���ورات 
املطروحة من بلدية الكويت في شأن 

جتميل مدينة الكويت.

3 - ه��ل تتضمن ال��ت��ص��ورات 
املطروحة من البلدية أي معاجلات 

للمباني القدمية واملتهالكة؟
4 - هل توجد أي تصورات لدى 
البلدية في توحيد واجهة املباني 

في مدينة الكويت؟
السؤال الثاني

استنادا للبيان األسبوعي ملجلس 
ال����وزراء ال��ص��ادر ف��ي ت��اري��خ 16 
سبتمبر 2021 فقد اطلع مجلس 
ال��وزراء على عرض مرئي مقدم من 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ح���ول م��ش��اري��ع امل���دن اإلسكانية 
)املطالع، وجنوب سعد العبدالله، 
وج��ن��وب ص��ب��اح األح���م���د(، وق��رر 
تكليف امل��ؤس��س��ة ات��خ��اذ جميع 
اإلج���راءات بالتنسيق مع اجلهات 
املختصة لتذليل جميع املعوقات 
التي تواجه املشاريع اإلسكانية، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - نسخة على ق��رص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(
Memory( م��ن ال��ع��رض املرئي 

املشار إليه.
2 - نسخة على ق��رص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(
Memory( من قرار مجلس الوزراء 

املشار إليه.
3 - م��ا ال��ت��ص��ورات ال��ت��ي لدى 
املؤسسة لتسريع وت��ي��رة العمل 

واإلجناز ملشاريعها اإلسكانية؟
السؤال الثالث

استنادا للبيان األسبوعي ملجلس 
ال����وزراء ال��ص��ادر ف��ي ت��اري��خ 16 
سبتمبر 2021 قرر مجلس الوزراء 
تكليف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون 
الزراعة والثروة السمكية بدراسة 
امل��ب��ادرات اخلاصة بالتشجير في 
مختلف مناطق دول��ة الكويت، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - نسخة على ق��رص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(
Memory( من قرار مجلس الوزراء 

املشار إليه.
2 -ن��س��خ��ة ع��ل��ى ق���رص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(
Memory( من جميع امل��ب��ادرات 

املقدمة للهيئة بخصوص التشجير.
3 -ه��ل ل��دى الهيئة أي خطط 
خاصة لتجميل وتشجير مناطق 
الكويت خصوصا مدينتي صباح 
األح��م��د وامل��ط��الع السكنيتني؟ إذا 
ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فيرجى 
تزويدي بنسخة على قرص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(

Memory( من هذه اخلطط.
4 - تضمن البيان املشار إليه 
في ديباجة السؤال تكليف مجلس 
ال����وزراء الهيئة ال��ع��ام��ة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بإعداد 
التصورات املناسبة لتشجير جزر 

الكويت، يرجى ت��زوي��دي بنسخة 
على قرص مدمج )CD( أو شريحة 
ذاك���رة )Flash Memory( من 
ق��رار مجلس ال���وزراء امل��ش��ار إليه 
والتصورات املعدة من الهيئة بهذا 

الشأن.
السؤال الرابع

استنادا للبيان األسبوعي ملجلس 
ال����وزراء ال��ص��ادر ف��ي ت��اري��خ 13 
سبتمبر 2021 فقد اطلع مجلس 
ال��وزراء على عرض مرئي مقدم من 
بلدية الكويت حول مشاريع تطوير 
الواجهة البحرية في الصليبيخات 
واجل����ه����راء، ل���ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي 

وتزويدي باآلتي:
1 -ن��س��خ��ة ع��ل��ى ق���رص مدمج 
 Flash( أو شريحة ذاك��رة )CD(
Memory( من قرار مجلس الوزراء 

املشار إليه.
2 - هل تضمن العرض املرئي 
ت��ك��ل��ف��ة امل��ش��اري��ع امل���ش���ار إليها 
واجلدول الزمني لتنفيذها؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى بيان تكلفة 

املشروع واجلدول الزمني لتنفيذه.
3 -ه��ل تضمن ال��ع��رض املرئي 
امل��ق��دم م��ن بلدية الكويت امل��ردود 
امل��ال��ي والبيئي للمشاريع املشار 
إليها؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى بيان املردود املالي والبيئي 

للمشروع.
السؤال اخلامس

شهدت العديد من مناطق الكويت 
السكنية في اآلونة األخيرة انتشار 
ال��ك��الب الضالة م��ا يشكل تهديدا 
لسالمة وقاطني هذه املناطق، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -كم عدد الشكاوى التي تلقتها 
الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون ال��زراع��ة 
وال��ث��روة السمكية ف��ي السنوات 

اخلمس املاضية عن الكالب الضالة؟ 
وما اإلج��راءات التي اتبعتها الهيئة 

حينها؟
2 -هل هناك حصر ألعداد الكالب 
الضالة وأماكن انتشارها؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي 

بكشف العدد وأماكن االنتشار.
3 - هل ل��دى الهيئة أي تصور 
مل��ع��اجل��ة ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة معاجلة 
نهائية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى بيان هذا التصور واجلدول 

الزمني لتنفيذه.
4 - ه��ل ه��ن��اك أي ت��ع��اون بني 
الهيئة وج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام 
املختصة لتحديد أف��ض��ل الطرق 
للتعامل مع هذه املشكلة؟ إذا كانت 
اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فيرجى بيان 

طبيعة هذا التعاون ونتائجه.
السؤال السادس

نصت امل��ادة )3( من قانون رقم 
)33( لسنة 2016 ب��ش��أن بلدية 
الكويت على »تعمل البلدية على 
رسم السياسة العمرانية وتنفيذها 
وت��ط��وي��ره��ا...« كما نصت امل��ادة 
ذات��ه��ا ع��ل��ى »وت��ت��ول��ى ع��ل��ى وج��ه 
اخلصوص مسح األراضي وتنظيم 
املدن والضواحي واملناطق واجلزر 
وإقرار مخططاتها الهيكلية...«، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - م��ا األس���س وامل��ع��اي��ي��ر في 
إعداد املخططات الهيكلية للمناطق 

واملدن والضواحي؟
2 - ه���ل ُي���راع���ى ع��ن��د إع���داد 
امل��خ��ط��ط��ات الهيكلية للمناطق 
وامل��دن والضواحي وج��ود حدائق 
ومسطحات خضراء داخل املنطقة؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
بيان املساحات الدنيا املقررة في كل 

منطقة.

عبدالعزيز الصقعبي 


