
19
ملحق العدد: 2960 - الخمي�س 12 اأغ�سط�س 2010

وز�رة �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية

قر�ر رقم )44( ل�شنة 2010

بت�ضكيل �للجان �لمن�ضو�س عليها في �لمادة �ل�ضابعة

من �لمر�ضوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002

ب�ضاأن نظام �نتخاب �أع�ضاء �لمجال�س �لبلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية:

بعد الطالع على قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 المعدل 

بالقانون رقم )38( ل�شنة 2006،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية، 

وتعديالته،

قرر �لآتي:

�لمادة �لأولى

ل�شنة   )3( رقم  بقانون  المر�شوم  من  ال�شابعة  المادة  في  عليها  المن�شو�س  اللجان  ُت�شكل 

2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية وتحدد مقارها على الوجه المبين بالجدول 

رقم )1( المرافق لهذا القرار.

�لمادة �لثانية

اإذا غاب اأحد روؤ�شاء اللجان اأو اأحد اأع�شائها، يحل محله اأحد الروؤ�شاء اأو الأع�شاء الواردة 

اأ�شماوؤهم بالجدول رقم )2( المرافق لهذا القرار.

�لمادة �لثالثة

 2002 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  المر�شوم  لأحكام  وفقًا  اأعمالها  مبا�شرة  اللجان  هذه  تتولى 

ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء المجال�س البلدية.

�لمادة �لر�بعة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

وزير �لعدل و�ل�ضئون �لإ�ضالمية  

خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة  

�شدر بتاريخ: 2 رم�شان 1431هـ

الموافــق: 12 اأغ�شطــــ�س 2010م
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جدول رقم )1(

بت�ضكيل �للجان �لمن�ضو�س عليها في �لمادة �ل�ضابعة 

من �لمر�ضوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002

ب�ضاأن نظام �نتخاب �أع�ضاء �لمجال�س �لبلدية

�أوًل: لجنة محافظة �لعا�ضمة ومقرها مدر�ضة خولة �لثانوية للبنات:

رئي�شًارئي�س النيابة / وائل ر�شيد خليفة بوعالي1-

اأمينًا لل�شر رجاء �شالح غريب2-

ع�شوًا لطيفة عبداهلل حممد3-

ع�شوًا حنان جا�شم علي4-

ع�شوًا دينا حممد املاجد5-

ثانياً: لجنة محافظة �لمحرق ومقرها مدر�ضة �لهد�ية �لخليفية �لثانوية للبنين:

رئي�شًاالقا�شي/اإبراهيم �شلطان اإبراهيم الزايد1-

اأمينًا لل�شر هدى عبداهلل ح�شني2-

ع�شوًا منى حممد عبدالكرمي3-

ع�شوًا عبدالرحمن م�شطفى الكوهجي4-

ع�شوًا نوال عبدالرحيم عبدالكرمي5-

ثالثاً: لجنة �لمحافظة �ل�ضمالية ومقرها مدر�ضة �ضمو �ل�ضيخ محمد بن خليفة �لبتد�ئية 

للبنين:

رئي�شًاالقا�شي/ حممد را�شد عبداهلل الرميحي1-

اأمينًا لل�شر علياء �شعد ح�شن2-

ع�شوًا علي خليفة البنجا�شم3-

ع�شوًا اإميان فرحان الدويخ4-

ع�شوًا اأحمد �شالح الغزال5-
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ر�بعاً: لجنة �لمحافظة �لو�ضطى ومقرها مدر�ضة خالد بن �لوليد �لبتد�ئية للبنين:

رئي�شًااملحامي العام / حميد حبيب اأحمد1

اأمينًا لل�شر هيا ح�شن النعيمي2-

ع�شوًا �شيخة حممد الذوادي3-

ع�شوًا زهرة حممد علي د�شتي4-

ع�شوًا فتحية مبارك �شالح5-

خام�ضاً: لجنة �لمحافظة �لجنوبية ومقرها مدر�ضة �لرفاع �لغربي �لثانوية للبنات:

رئي�شًاالقا�شي/ �شعيد ح�شن جا�شم احلايكي1-

اأمينًا لل�شر �شهري عبدالرحيم النواخذه2-

ع�شوًا �شميه حممد القرعان3-

ع�شوًا نادية ح�شن الرويعي4-

ع�شوًا مرمي عبداهلل ح�شني5-
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جدول رقم )2(

�لروؤ�ضاء و�لأع�ضاء و�أمناء �ل�ضر �لحتياط للجان �لمن�ضو�س عليها 

في �لمادة �ل�ضابعة من �لمر�ضوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 

ب�ضاأن نظام �نتخاب �أع�ضاء �لمجال�س �لبلدية

رئي�شًااملحامي العام /اأحمد حمد الدو�شري1-

رئي�شًاالقا�شي / عبد اهلل حممد الأ�شراف2-

اأمينًا لل�شرفاطمة علي اإ�شماعيل3-

اأمينًا لل�شرفاطمة خليفة علي4-

اأمينًا لل�شرحممود غلوم علي5-

اأمينًا لل�شر�شيخة علي الرويعي6-

اأمينًا لل�شرذكريات عبدالرحمن علي7-

ع�شوًالطيفة حممد علي �شامل8-

ع�شوًا�شيخة اأحمد الن�شاري9-

ع�شوًاعبد اهلل ح�شن اخلاجة10

ع�شوًامرمي يعقوب علي11

ع�شوًاحنان علي  حمد12
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