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اعداد: بداح العنزي

يستقبل عضو املجلس 
البلدي عبداهلل العنزي 
رواد ديوانه مساء اليوم 
وكل ثالث���اء في منطقة 

جنوب اجلهراء ق 4.

 العنزي يستقبل
رواد ديوانه

العازمي: اإلنجازات شعار المرحلة المقبلة لعمل »البلدي«
رئيس وأعضاء المجلس يتشرفون بلقاء صاحب السمو اليوم

مخاطب�ة وزي�ر البلدي�ة إلع�ادة فت�ح س�وق الطيور استخدام المادة 14 إلحالة 3 معامالت إلى مجلس الوزراء
الكبير ومب�ارك  واألحم�دي  الجه�راء  لج�ان  انتخاب  السماح ألهالي القطعة 48 في الفروانية بالبناء على عقاراتهم

)محمد ماهر(األعضاء خالل اجللسة زيد العازمي خالل ترؤسه اجللسة

م.أشواق املضف وم.منى بورسلي وم.جنان بوشهري وم.موسى الصراف خالل اجللسة 

العنزي: نستغرب الدعوات إللغاء المجلس البلدي
اس���تغرب عضو املجلس البلدي عبداهلل العنزي الدعوات 

إللغاء املجلس البلدي.
وقال العنزي في كلمته خالل جلسة املجلس: يعلم اجلميع 
تاريخ املجلس البلدي وهو مجلس جاء أعضاؤه باالنتخاب، 
حيث يطالب عدد من اعضاء مجلس االمة بإلغائه وكأنه العائق 
الوحيد لعملية التنمية في البالد، رغم ان التاريخ يتحدث عن 
العديد من االجنازات التي حققتها املجالس البلدية الس���ابقة، 

مؤكدا ضرورة ان يك���ون ألعضاء املجلس واجلهاز التنفيذي 
وقفة ش���جاعة ضد هذا التوجه وما يطرح حاليا، خاصة اننا 
ال ننس���ى دور االعضاء الشرفاء في املجالس السابقة والذين 
س���اهموا بإقرار املشاريع، كما أننا نعتب على اعضاء مجلس 
االمة، والبد ان يكون هاجس���هم تعديل قانون البلدية إلعطاء 
املجال الس���تقرار العمل، خاصة فيما يتعلق بالفصل االداري 

واملالي للمجلس عن البلدية.

أكد أن المجلس ليس عائقًا أمام التنمية

عريفجان.
الش���ايع: يحال ال���ى اللجنة 

املختصة.
جن���ان بوش���هري: امتن���ى 
م���ن االدارة الرد على االس���ئلة 
واالقتراح���ات كاملة دون نقص 

مع حتديد وقت معني لذلك.
العام: محضر اجتماع  االمني 
جلنة شؤون البلدية بشأن اسباب 
تعطل محطة مش���رف للصرف 

الصحي.
ووافق املجلس على التوصيات 

الواردة باحملضر.
اقتراح عبداهلل  العام:  االمني 
العنزي بشأن حتصيل رسوم نظير 

اقامة املخيمات امام املنازل.
يوافق املجلس عل���ى احالة 
املوضوع للجه���از الفني لتقدمي 

تقرير للمجلس.
العام: محضر اجتماع  االمني 
جلنة الفروانية من اقتراح العضو 
احمد البغيلي بشأن منطقة جليب 
الشيوخ واعتبارها منطقة سكن 

استثماري.
يوافق املجل���س على احالته 
للتنظيم الى االدارة العداد تقرير 

من أجواء الجلسة
نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع تبرع ببوفيه 

الغداء العضاء املجلس.
في بداية اجللس��ة، طلب العضو محم��د املفرج ضرورة 

انصاف اصحاب محالت الطيور وفتح محالتهم املغلقة.
قال العضو مانع العجمي: اليوم كثر استخدام املادة 14.

عند احالة موضوع الى اللجنة املختصة، طالب العضو 
عبداهلل العنزي بضرورة تسمية اللجنة التي ستقوم ببحث 

املوضوع حتى تكون االمور واضحة.
كانت احلاجة واضحة لوجود مكتب يش��مل مستشارين 

قانونيني للمساعدة واالستئناس بالرأي خالل اجللسة.
ت����رأس جانبا م����ن اجللس����ة نائب الرئيس ش����ايع 

الشايع.

للمجلس.
االمني الع���ام: اقتراح العضو 
احمد البغيلي بالسماح الصحاب 
العقارات بإصدار شهادات اوصاف 

لعقارات اجلليب.
موسى الصراف: اطلب احالة 
املوضوع الى االدارة العداد تقرير 

بشأنها.
يوافق املجلس عل���ى احالة 
املوضوع الى االدارة العداد تقرير 

خالل اسبوعني.
االمني العام: طلب مالك قسائم 
القطعة 48 مبنطقة الفروانية والتي 
مت حتويلها من سكن خاص الى 

استثماري السماح لهم بالبناء.
البغيل���ي: هناك 15 قس���يمة 
في القطع���ة مت حتويلها ولديها 
موافقات واس���تغرب من رفض 

املوافقة على البناء.
موس���ى الصراف: املوضوع 

سابق ومتت مناقشته.
ووافق املجلس على توصيته 
التالية الس���ماح الصحاب مالك 
قس���ائم القطع���ة 48 مبنطق���ة 
الفروانية بالنباء والتي مت حتويلها 
من سكن خاص الى استثماري.

جنان بوشهري: االجراءات التي 
متت غي���ر صحيحة خاصة اننا 
نناقش معاملة وهي اصال محالة 

الى مجلس الوزراء.
االمني العام: بند ما يستجد من 
اعمال � طلب فتح محالت سوق 
الطيور بصفة عاجلة حلني االنتهاء 

من تعديل الالئحة.
يوافق املجلس على مخاطبة 

الوزير لفتح محالت الطيور.
العام: محضر اجتماع  االمني 
اللجنة الفني���ة � البند االول من 
االتفاقية االستش���ارية لتطوير 
طريقي الدائريني الثاني والثالث 

وشارعي دمشق والقاهرة.
يواف���ق املجلس على تطوير 

الدائريني الثاني والثالث.
منى بورسلي: بخصوص طلب 
وزارة النفط البد من منح موافقة 
مبدئية حلني البدء باحضار موافقة 

اجلهات املعنية.
الشايع: البد من اختيار موقع 

آخر بديل للمرفأ في اي موقع.
العن���زي: احال���ة  عب���داهلل 
املوضوع لالدارة هو الس���تيفاء 

االستفسارات.

السبب للرفض وهناك مالحظة 
على اإلدارة القانونية انها تكيل 

مبكيالني.
عبداهلل العنزي: البد من اغالق 
ب���اب النقاش وعدم اخلوض في 
امور اخرى، اما بالرفض او القبول 

لالعتراض.
وانا ضد االعالن باالس���م ألن 

املعاملة تخص افرادا.
يوافق املجلس على استخدام 
املادة 14 بأغلبية 10 اصوات بشأن 

التنازل عن قطعة ارض.
عب���داهلل العن���زي: اقت���رح 
اس���تخدام املادة 14 بشأن رفض 
الوزير لقرار املجلس البلدي بشأن 
زيادة نسبة البناء 400% لقسائم 

منطقة الشرق.
يوافق املجلس على استخدام 

املادة 14 بعد موافقة 9 اعضاء.
الهيئة  ق���رار  الع���ام:  االمني 
العامة للبيئة تخصيص موقعني 
القامة مصانع التدوير ومعاجلة 

النفايات.
الرئاس���ة  االمني العام: طلب 
العامة للحرس الوطني تخصيص 
موقع جنوب البالد ضمن منطقة 

موسى الصراف، عبداهلل العنزي، 
أحمد املعوشرجي.

انتخاب  يوافق املجلس على 
اعض���اء جلنة األحمدي ش���ايع 
العجم���ي، منى  الش���ايع، مانع 
بورس���لي، احمد املعوش���رجي، 

محمد الهدية.
واف���ق املجلس عل���ى قبول 
الهدية  اس���تقالة العضو محمد 
م���ن جلن���ة العاصم���ة وتزكية 
د.عبدالكرمي السليم بدال منه كما 
مت قبول استقالة مانع العجمي من 
جلن���ة حولي لتحل مكانه جنان 
بوشهري، كما مت قبول استقالة 
احمد البغيل���ي لتكون بدال منه 
جنان بوش���هري من جلنة نزع 
امللكية كما مت املوافقة على قبول 

بداح العنزي
يتشرف رئيس واعضاء املجلس البلدي صباح اليوم بلقاء صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
هذا ما أعلنه رئيس املجلس البلدي زيد العازمي امس خالل اجللسة األولى 
بعد انتهاء العطلة الصيفية. وقد ش��هدت اجللسة استخدام املجلس املادة 14 
لثالث معامالت مت رفضها من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية لتتم احالتها الى 
مجلس الوزراء للفصل فيها وتتعلق بطلب تنازل عن قطعة ارض في كل من 
الضباعية واخلويسات وكذلك اضافة طلب لزيادة نسبة البناء 400% لقسائم 
منطقة الشرق وشهدت اجللسة نقاشا حول طلب السماح ألهالي املنطقة 48 
في الفروانية بالبناء حي��ث طلب اربعة اعضاء اعادة التصويت على املعاملة 

نظرا الحالتها سابقا الى مجلس الوزراء ولم يصل الرد.
ووافق املجلس وبناء عل��ى اقتراح عدد من األعضاء على مخاطبة وزير 

الدولة لشؤون البلدية إلعادة فتح محالت الطيور في سوق الري.
واعتمد املجلس توصية اللجنة الفنية باقرار االتفاقية اخلامس��ة لتطوير 

الدائرين الثاني والثالث مع شارعي دمشق والقاهرة.
كم��ا انتخب املجل��س اعضاء جلان )اجلهراء واألحم��دي ومبارك الكبير 

والتسميات( اضافة الى بعض اللجان التي شهدت استقاالت من اعضائها.

ولذل���ك اطلب م���ن املجلس 
التدخل لفتح محالت الطيور.

غس���ان الثاقب: هن���اك رأي 
قانوني بش���أن تطبي���ق الئحة 

األسواق.
محمد احلريص: جلنة األسواق 
أخذت قرارًا بإغالق االسواق ومت 
اخذ االيجار ع���ن طريق البلدية 
وسيتم تعديل الالئحة من خالل 

املجلس.
محمد املفرج: اطلب من املجلس 
املوافقة عل���ى اصدار قرار بفتح 

احملالت.
األمني العام: البند األول انتخاب 

اعضاء جلنة اجلهراء.
يوافق املجلس على انتخاب كل 
من فرز الديحاني، احمد البغيلي، 

اس���تقالة عبدالكرمي السليم من 
جلنة اجلهراء ليحل مكانه موسى 

الصراف.
انتخاب  ووافق املجلس على 
اعضاء جلنة مبارك الكبير، اشواق 
املضف، جنان بوشهري، جسار 
اجلس���ار، مانع العجمي، موسى 

الصراف.
ووافق املجلس على تشكيل 
الش���وارع وهم  جلنة تسميات 
شايع الش���ايع، ومهلهل اخلالد، 
عبداهلل العنزي، مانع العجمي، 
محمد الهدية، عبدالكرمي السليم، 

أشواق املضف، منى بورسلي.
محمد املفرج: تش���كيل جلنة 
التسميات ليس منها فائدة وليس 
لها دور او صالحية في تسمية 

الشوارع خاصة.
عبدالكرمي الس���ليم: املجلس 
الس���ابق وضع الئح���ة خاصة 
للتس���ميات تس���اهم في توافق 

االسماء مع الالئحة.
األمني الع���ام: مصادقة وزير 
الدولة لشؤون البلدية على محضر 

اجتماع املجلس البلدي.
محمد املفرج: هناك معامالت 

مؤجلة منذ فترة طويلة.
موسى الصراف: دور البلدية 

في التنازل عن امالك الدولة.
مان���ع العجم���ي: نح���ن مع 
اس���تخدام املادة 14 بشأن رفض 
طلب احدى الشركات التنازل عن 
االرض املستغلة بالضباعية الى 

احدى الشركات.
يوافق املجلس على استخدام 
املادة 14 بأغلبية 13 صوتا مقابل 
امتن���اع عضوين عن التصويت 
وهما منى بورس���لي وموس���ى 

الصراف.
يوافق املجلس على استقالة 
العضو شايع الشايع من عضوية 
جلنة املخطط الهيكلي ليحل محله 

عبداهلل فهاد العنزي.
شايع الشايع: اطلب استخدام 
املادة 14 بشأن رفض طلب التنازل 
عن قطعة االرض املس���تغلة في 
منطقة اخلويسات والتي مت رفضها 

من قبل الوزير.
موس���ى الصراف: هناك قرار 
بشأن االستراحات التي فيها تنازل 
البد ان تعرض على املجلس البلدي 
وهل تقع ضم���ن اراض خاصة 

للدولة.
البلدية  املف���رج: دور  محمد 

اعطاء ومنح االراضي.
غس���ان الثاقب: املوضوع مت 

مناقشته في اجللسة السابقة.
العجمي: ما ش���اء اهلل  مانع 
أن املجل���س داخل بقوة  أالحظ 

في استخدام املادة 14.
فرز املطيري: نحن ليس لدينا 
معلوم���ة بس���بب الرفض لذلك 

نستخدم املادة 14.
محمد الهدية: البد ان نوضح 

أعضاء اللجان
لجنة الجهراء
عبداهلل العنزي

فرز املطيري
احمد البغيلي

موسى الصراف
احمد املعوشرجي

لجنة األحمدي
منى بورسلي
شايع الشايع

احمد املعوشرجي
مانع العجمي
محمد الهدية

لجنة مبارك الكبير
مانع العجمي

جسار اجلسار
اشواق املضف

جنان بوشهري
موسى الصراف

لجنة التسميات
عبداهلل العنزي
اشواق املضف
شايع الشايع
مهلهل اخلالد
مانع العجمي
محمد الهدية

منى بورسلي
عبدالكرمي السليم

عبداهلل العنزي


