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قّدم عضو املجلس البلدي مان����ع العجمي اقتراحا بإعادة تنظيم 16
الطرق املؤدية الى مقبرة صبحان. وقال العجمي في اقتراحه:

انطالقا من دور املجلس البلدي في تقرير انش����اء املدن والطرق 
والشوارع وامليادين واملقابر، ومن حيث ان البلدية معنية على وجه 
العموم بتوفير اخلدمات البلدية للس����كان على وجه يكفل للس����كان 
االنتفاع بها بطريقة مريح����ة ودون عناء، ملا كان ذلك وكانت مقبرة 
صبحان تعاني من مشاكل عدة بسبب ضيق الطرق املؤدية اليها وعدم 

توفير بعض االحتياجات الضرورية لها من الداخل مما يخلق نوعا 
من االزدحام والتكدس للمصلني وخاصة عند كثرة اجلنائز وتالفيا 
لذلك ومن اجل راحة املواطنني واملصلني، لذا نقترح ما يلي: استحداث 
مداخل ومخارج وتوسيعها وخاصة »اجلهة الشمالية والشرقية«، تغيير 
االش����ارتني الى دوارين وذلك تفاديا لالزدحام، توسيع طرق املقبرة 
من الداخل، وتوفير مظالت ومرشات ماء للتبريد على املشيعني، مع 

توفير مداخل املسجد ومخارجها لعدم وجود اال مدخل واحد.

العجمي يقترح إعادة تنظيم الطرق المؤدية إلى مقبرة صبحان

)سعود سالم( زيد العازمي مستقبال فيصل اجلمعةمحسن الشامري وبدر العدساني ومحمد احلريص يباركون لزيد العازمي 

رئيس املجلس البلدي متوسطا املهنئني من األعضاء وقيادات البلدية

إزالة غرفة كيربي مخالفة

)سعود سالم( أعمال تنظيف منذ الصباح الباكر )محمد ماهر(جرافة البلدية تزيل حظيرة دواجن

املوظفون باشروا أعمالهم

موظفة في سكرتارية األمني العام  موظف في األمانة العامة للشؤون املالية

رفع بوابة مخالفة

فراج العرادة يقدم التهاني

 الزميل بداح العنزي مباركا

العازمي: اإلسراع في تعديل قانون البلدية وإلغاء تحصيل 500 دينار رسم المخيمات الربيعية

اكد رئي���س املجلس البلدي 
زي���د العازم���ي اهمي���ة تعاون 
اجلهاز التنفيذي في البلدية مع 
املجلس البلدي القرار املشاريع 

التنموية.
وقال بع���د حفل اس���تقبال 
املهنئ���ني بعيد الفط���ر امس ان 
املرحلة املقبلة تتطلب التعاون 
الجناز املشاريع خاصة ان املجلس 
في بداي���ة عمله والبد ان تكون 
هناك آلية واضحة للتعاون الجناز 
املشاريع وان ذلك يتوقف على ما 
يصل الى املجلس من مشاريع من 
قبل اجلهاز التنفيذي حيث تتم 
دراستها من قبل اللجان املختصة 

واحالتها الى املجلس القرارها.
واش���ار العازم���ي ال���ى انه 
سيعرض على املجلس في بداية 
اعماله 19 اكتوب���ر املقبل إلغاء 
املتعلق بتحصيل رس���م  البند 
500 دين���ار تأم���ني مقابل اقامة 
الى  الربيعية، واشار  املخيمات 
ان هناك العديد من الشكاوى من 
قبل املواطنني من جراء هذا الشرط 
مؤكدا ح���رص املجلس وتفهمه 

ملطالب املواطنني.
ومن جانب آخر شدد العازمي 

على ضرورة االسراع في إقرار 
التعدي���الت على قانون البلدية 
2005/5 من قب���ل مجلس االمة 
وذلك حتى يكون هناك استقرار 
في املجلس ويتم فصل املجلس 

ع���ن اجله���از التنفي���ذي ماليا 
واداريا، مشيرا الى ان التطبيق 
الفعلي لهذا القانون اثبت وجود 
بعض الثغرات التي حتتاج الى 

تعديل.

خالل حفل استقبال المهنئين بعيد الفطر

إزالة 28 مخالفة في منطقة الوفرة الزراعية
محمد راتب

بدأ فري���ق ازال���ة التعديات في 
محافظة االحمدي، يوم امس مهمته 
الرسمية املكلف بها من قبل رئاسة 
مجلس الوزراء، وذلك بإزالة عدد من 
التعديات على امالك الدولة في منطقة 
مزارع الوفرة، حيث انطلقت سيارات 
البلدية صباح امس من مخفر الشرطة، 
ترافقها عناصر االمن وسيارات من 
قسم الدوريات في وزارة الداخلية.

وفي تصريح خاص ل� »األنباء«، 
كشف رئيس فريق االحمدي التابع 
للجنة، عباس االسود ان جلنة ازالة 
التعديات ستعمل في املرحلة املقبلة 
على ازالة التعديات التي أقيمت مرة 
ثانية بعد ازالتها من قبل الفريق، ظنا 
من اصحابها ان اللجنة لن تتابعهم 
وس���تغض النظر عنهم بعد االزالة 

االولى.
ولفت االس���ود ال���ى ان اللجنة 
قامت بحصر 28 مخالفة في منطقة 
مزارع الوفرة تتن���وع بني دواوين 
ومطابخ وحمامات وحدائق وحظائر 
حيوانات وجواخير واسوار زراعية 
البيوت، وستقوم بإزالة اي  خارج 
تعد يظهر لها س���واء كان موجودا 
في الكش���ف أم ال، وق���ال: لقد بدأنا 
اليوم باالزال���ة الفعلية بعد ان قام 
فريق آخر بتوزي���ع االنذارات على 
السكان منذ اش���هر، وسننتهي في 
غضون يومني الى ثالثة ايام ضمن 
اوقات الدوام الرس���مي. متمنيا ان 
تنهي الفرقة مهمتها دون أي مشاكل 
أو اصطدام مع الس���كان، وان يبدي 
املواطنون جتاوبهم مع اللجنة إلنهاء 

االمر املكلفة به.
وأبدى بعض املواطنني وسكان 
املنطقة من اجلنس���ية الس���عودية 
انزعاجه���م من آلي���ة االزالة، وقال 
احده���م: ان اللجنة لم تعط فرصة 
لسكان اجلواخير والبيوت لكي يزيلوا 
التعديات بأنفسهم، مؤكدا انه لم يتلق 
االنذار اال قبل اس���بوعني، ونفى ما 
ذكره فريق االزالة من ان االنذارات قد 
تسلمها اصحاب البيوت في شهر مايو 
املاضي، معربا عن استيائه الشديد 
من وضع املنطق���ة التي تفتقر الى 
اخلدمات والبنى التحتية االساسية 
للمعيشة، كما ان اللجنة تقوم بعملها 
بشكل غير منطقي، حيث انها تستغل 
فترة اجازة العيد وعدم وجود احد في 
منطقة وصفها بالصحراء. واضاف ان 
البلدية ووزارة االشغال لم تستجب 
لطلبات الس���كان بتوفير اخلدمات، 
حيث تنصلوا من مسؤولياتهم. وقال: 

ان لدي ما يثبت ذلك.

موظفو البلدي باشروا عملهم بعد انتهاء العطلة

مع انتهاء عطلة العي��د ب���دأت ال�����وزارات 
عملها، حيث باش���ر موظفو املجل��س البل��دي 
عمله��م اس���تعدادا النطالق العمل الرس���م��ي 

جللس�����ات البل���دي املق���ررة 19 أكتوبر وبدء 
اللجان بدراس��ة املعامالت املدرجة على جدول 

اعمالها.

مانع العجمي إعداد: بداح العنزي


