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وجه النائب فالح الصواغ سؤاال لوزير 6
الصحة جاء فيه: تفيد عدد من الدراسات التي 
اعدتها وزارة الصحة بأن سكان ضاحية علي 
صباح السالم هم األكثر تعرضا لألمراض. لذا 
يرجى افادتي عن اآلتي: عدد مرضى السرطان 

من سكان ضاحية علي صباح السالم؟
عدد مرضى السرطان من االطفال املسجلني 

باملستش����فى اخلاص مبرض السرطان من 
سكان ضاحية علي صباح السالم؟

الغ����ازات امللوثة الناجتة ع����ن املصانع 
واملصافي النفطية القريبة من ضاحية علي 
صباح الس����الم التي تثبت الدراس����ات انها 
تسبب امراضا للس����كان القاطنني باملناطق 

القريبة منها.

قدم النائب علي الدقباس����ي اقتراحا برغبة قال فيه: نظرا 
للدور الكبير الذي يقوم به امناء املكتبات العاملون في املدارس 
احلكومية وانصافا لهم على اعتبار انهم يقومون بالدور نفسه 
الذي يؤديه املعلمون في شرح ما يصعب على الطلبة وحتفيزا 
له����م على اداء عملهم على اكمل وجه، لذا فإنني اقترح ادراج 

امناء املكتبات ضمن كادر املعلمني.

الدقباسي يطالب بإدراج أمناءالصواغ: كم عدد مرضى السرطان؟
المكتبات ضمن كادر المعلمين

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

االثنني املوافق 2010/1/25م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/139 بيوع/1.

املرفوعة من:    م�شطفى عبدالعزيز حممد فرج
 �شـــــــــــــــــد:  1- �شــفــــاء عبـــدالعزيــز  حممـــد الفـــرج 2- نـــدى عبـدالعزيـــز حممـــد فــــرج 
3- خالد عبدالعزيز حممد فرج 4- وفاء عبدالعزيز  حممد فرج 5- ممدوحه فوؤاد ح�شن البارودي 
6- تغريد عبـــدالعزيـــز  حممــد فــرج 7- اميان عبـــدالعزيز حممـــد فــرج 8- مدير اإدارة الت�شحيل 

العقاري والتوثيق ب�شفته .

اأواًل: اأو�صاف العقار:

1000م2  وم�ساحته   70 ق�سيمة   -  12 منزل   -  38 �سارع   -  3 قطعة   - الرو�سة  مبنطقة  العقار  يقع 

املغرب  �سارع  احدهما  وظهر  بطن  �سارعني  على  يقع  العقار   .1987/4457 رقم  بالوثيقة  واملو�سوف 

ال�سريع والعقار قدمي جدا ومكون من ثالث اأدوار. الدور الأر�سي : 7 غرف + حمامني + مطبخ. الدور 

الأول : 3 غرف + �سالة + �سالون + غرفة طعام + مطبخ + 4 حمامات. الدور الثاين : غرفتني + �سالة 

+ �سالون + مطبخ + حمامني. التكييف مركزي + عادي + وحدات والك�ساء اخلارجي من اجلريي.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 550000 د.ك »خم�سمائة وخم�سون األف دينار كويتي«. بعد زيادة 

الع�سر على العطاء املقدم من/ خالد عبدالعزيز حممد فرج عن نف�سه وب�سفته وكياًل عن/ ممدوحة 

اأبناء عبدالعزيز حممد فرج وقدره 500000  فوؤاد ح�سن البارودي وتغريد ووفاء و�سفاء وندى واإميان 

د.ك بجل�سة 2009/11/23 وعلى من يرغب بدخول املزاد جلل�سة اليوم اأن يودع قيمة العقار بعد زيادة 

الع�سر على العطاء املذكور مع امللحقات. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل 

اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك 

ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:  يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س 

عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

المجلس وافق على قانون إسقاط فوائد القروض وأحاله للحكومة
أقرّ المداولة الثانية بأغلبية 35 صوتاً وعدم موافقة 22 وامتناع 1 عن التصويت

العدوة: نريد من الحكومة الخروج من معمعة التعديالت ألننا ندور في حلقة مفرغة

الدقباسي: بقوة األغلبية سنعبر المتاريس وسننقذ السجناء والممنوعين من السفر

الطبطبائي: رفع الجلسة مخالف ويجب االلتزام بالالئحة والحرص على إقرار القانون

عاش�ور: تغيير كلمة في التعديالت ال يعني تغيير االقتراح الذي س�نقره باألغلبية

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي والصيفي مبارك الصيفي على املنصة

مسلم البراك ومبارك الوعالن والصيفي مبارك الصيفي يصفقون بعد إقرار القانون

د.أسيل العوضي ود.هالل الساير يبتسمان لعدسة »األنباء«

حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ
واف��ق مجلس االمة في جلس��ته العادية التكميلي��ة امس على االقتراح بقانون في ش��أن اعادة جدولة 

قروض املواطنني بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وج��اءت نتيج��ة التصويت مبوافقة 35 عضوا من اصل احلضور وعدده��م 58 عضوا فيما رفضه 22 
عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. واعلنت احلكومة خالل النقاش على لسان وزير املالية مصطفى 
الش��مالي عدم موافقتها على ما تضمنه االقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات االستثمار بإعادة 
جدولة أرصدة القروض االس��تهالكية املستحقة املقس��طة على املواطنني لديها وتنظيم منح هذه القروض 
مس��تقبال السيما انه غير قابل للتطبيق وتشوبه الكثير من املثالب والشبهات الدستورية. وتضمنت املادة 
االولى من القانون ثالثة مصطلحات االول منها في ش��أن العميل املقترض وهو كل مواطن من االشخاص 
الطبيعيني عليه التزامات مالية او رصيد مديونية مس��تحق السداد ألي جهة من اجلهات الدائنة وليس لديه 
أي ودائع مالية او اس��تثمارية او امالك غير الس��كن اخلاص او اصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته 
املالي��ة. ونصت املادة الثانية على ان تقوم اجلهات الدائن��ة باعادة جدولة مديونية العمالء املقترضني لديها 
حتى 14 من ديسمبر 2009 بعد اسقاط جميع الفوائد والعوائد املستقبلية التي تترتب على هذه املديونيات 
ويقسط رصيد القرض على العميل املقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط ال يتجاوز ال� 35% من 
الدخل الشهري للعميل او تقسيط رصيد القرض على 10 سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما مت ايداعه من 
مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل املؤسس��ات احلكومية. واش��ارت املادة الثالثة الى انه »ال تتحمل االموال 
العامة س��داد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف املدين عن الس��داد في املواعي��د احملددة« فيما نصت املادة 
الرابع��ة عل��ى ان »تقوم اجلهات الدائنة بعد تطبيق احكام املادة الثاني��ة من القانون بالتنازل عن أي دعوى 
قضائية متداولة تكون قد أقامتها جتاه العمالء املقترضني«. أما املادة اخلامسة فقد نصت على انه ال يجوز 
العمل بهذا القانون ألي جهة من اجلهات املخاطبة بأحكام املادة االولى من القانون )2 لسنة 2001( ان جتاوز 
قيمة القروض االس��تهالكية والقروض املقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل مبا يزيد على احلد االقصى 
الذي يحدده بنك الكويت املركزي. ونصت املادة السادس��ة على انه »في جميع االحوال ال يجوز اتخاذ أي 
اج��راءات حتفظية مبا في ذلك املنع من الس��فر بحق أي عميل مقترض مينح بع��د العمل بهذا القانون أي 
قرض استهالكي او قرض مقسط. اما املادة السابعة فقد اوضحت ان »على اجلهات الدائنة رفع تقرير بشأن 
جميع املديونيات التي متت اعادة جدولتها ملدة جتاوزت 15 س��نة تنفيذا لهذا القانون وعلى البنك املركزي 
تدقي��ق هذه املديونيات. ونصت املادة الثامنة على انه »اذا ثبت للبنك املركزي وجود جتاوز في احتس��اب 

فوائد القروض اسقطت هذه الزيادة املخالفة«، وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس املجلس اجللسة 
التكميلية الس����اعة 9.30، ثم تال 
األمني العام أسماء املعتذرين عن 
عدم حضور اجللس����ة ويستكمل 
املجلس مناقش����ة قانون إسقاط 

فوائد القروض.
الطبطبائ����ي »نظام« :  د.وليد 
املادة 95 اجراءات، رفع  توضيح 
اجللسة أمس ومع تقديري للرئيس، 
كان مخالفا لالئحة وأمتنى االلتزام، 
فإذا اختل النظام برفعها لربع ساعة 
أو نصف ساعة لكن ليس من حقه 

رفعها نهائيا.
صالح عاشور: رئيس املجلس 
طلع عن اجللسة اآلن ولكن رفع 
اجللس����ات يؤثر عل����ى اجلدول، 
املالي����ة قدمت تقريرها  واللجنة 
للمجلس وتغيير كلمة في االقتراح 
ال يعني ان����ه مت تغييره جذريا، 
وبعض التعديالت تتحدث عن الدفع 
في الفوائد وليس أصل الدين وال 

يتم خصمها من أصل الدين.
مسلم البراك: هذه القضية يجب 
ان حتسم وال أفس����ر األمر إال أن 
اخلرافي كان يريد رفع اجللس����ة 
أمة وليس ش����ركة  وهذا مجلس 
تابعة جلاسم اخلرافي وال يجوز 
رفع اجللس����ة بهذه الصورة، وال 
ميلك رفع اجللسة إال وفقا للمادة 
95 من الالئحة الداخلية، ويفترض 
ان تكون املس����افات متساوية بني 
الرئيس والنواب، وكان هناك قرار ال 
ترفع اجللسة إال بعد التصويت على 

القانون فلماذا رفعت اجللسة؟!
التي  النقطة  القالف:  حس����ني 
أثارها د.علي العمير ضد الزلزلة، 
أنا أؤكد ان الزلزلة أرفع من ان ينفع 

يريد ان يخرب اجللس����ة وعلينا 
البعض ونرفض  احترام بعضنا 

التشكيك في النوايا.
سعدون حماد: أشبعنا املوضوع 

نقاشا ونريد التصويت.
أحمد الس����عدون: هناك الئحة 

ويفترض ان نلتزم بها.
الفوائد  املب����ارك:  معصوم����ة 
حتسب من أصل الدين ويجب ان 

تكون هناك عدالة.
عسكر العنزي: مقترح معصومة 
س����بق ان قدمناه ولك����ن اللجنة 

رفضته.
تعديالت: قدم على املادة الثانية 
5 تعديالت، أبرزها إعادة جدولة 

الفوائد دون فوائد.

معمعة التعديالت

خالد العدوة: أمتنى من احلكومة 
ان تخرج من معمعة التعديالت ألننا 
ندور في حلقة مفرغة ونطالب بأن 
ننظر نظرة إيجابية لهذا املقترح 
وامس ات����ى محمود عباس واخذ 
جنطة، الكويت تقدم مس����اعدات 
جلميع ال����دول وأمتنى ان تذهب 
هذه املس����اعدات ألهل غزة الذين 
تآمر عليهم عباس، ومن الناحية 
الش����رعية واملالية واالقتصادية 
القروض،  يفت����رض ان نعال����ج 
فاحلكومة لم تلجم جماح البنوك 

طوال الفترة السابقة.
اقتراح: يقفل باب النقاش على 
املداولة الثانية مع اعطاء كل مقترح 

نائب معارض وآخر مؤيد.
ع����ادل الصرع����اوي: مثل هذا 
املوضوع إذا كان من لديه أغلبية 
املناقش����ة لذلك  فلماذا يرفضون 

نفسه في بنك، ومن باب دفع باب 
االتهام اطلب من ابن عمي النزول 

عن املنصة.
خالد العدوة: نرجو من الرئاسة 
أال تترأس اجللس����ة، من يشارك 
في املوضوع وإذا كان غير مقتنع 
باملوضوع يستغل أي حدث لرفع 
اجللسة. وكان يفترض ان نحسم 

جلسة أمس.

خدمة الناس

د.يوسف الزلزلة: أشكر سماحة 
السيد ابن عمي القالف وأقول له 
أعزك اهلل وأدامك السيد إذا طلب 
منه خدمة الناس فيجب ان يتقدم 
ولو كنت أعلم ان موقفي يعارض 
الدستور لوجدتني حتت  او  اهلل 
في املقاعد، أيضا لم آت مكان املقرر 
إال بعد ان قال املقرر ان لي موقفا 

مسبقا أي بناء على طلب املقرر.
العمي����ر: عندما أثرت  د.علي 
أبديت اعتذاري املس����بق  النقطة 
وانتص����ارا له ال أعل����م واهلل انك 
عضو مجل����س ادارة، وأنا حبيت 

أذكرك فقط. وليس طعنا فيك.
ان  عدنان عبدالصم����د: أرجو 
يحس����م هذا املوض����وع وال تكرر 
نقط النظام، ولو مت تطبيق هذه 
القاعدة على اجلميع وهناك نائبان 
في اللجنة املالية هما عضوان في 
مجل����س ادارة وأيض����ا في جلنة 
الرياضة هناك أعضاء في بعض 

األندية.
اقت����راح: يقفل ب����اب النقاش 
والتصويت على املداولة الثانية. 

ويعترض النواب على االقتراح.
العنجري: قلت  عبدالرحم����ن 

اقترح ان يكون 3 معارضني ومثلهم 
مؤيدين.

مسلم البراك: املسجل اآلن نائب 
مقاب����ل نائ����ب واآلن نريد نائبني 
وضدهما نائبني وذل����ك من باب 

التوافق.

عبور المتاريس

الدقباسي »مؤيد«: بقوة  علي 
األغلبية س����نعبر املتاريس ومن 
العدالة والش����ريعة  يتحدث عن 
نقول لهم تقدموا بأي اقتراح ونحن 
معكم ونريد إنق����اذ الضحايا من 
السجن واملمنوعني من السفر، وهذه 
القضية قتلت بحثا، واحلكومة منذ 
سنوات تتحدث عن مشاريع وكلها 
مشاريع غير موجودة، فإلى متى 
نستمر في هذه احلالة؟! ضحايا 
القروض مجزرة لألسرة الكويتية، 
فهناك من تفككت أسرته ويعاني من 
األمرين وصندوق املتعثرين ولد 
فاشال، ونحن اآلن سنعبر املتاريس 
ألن لدينا 35 صوتا، فيا حكومة ال 
تردوا هذا القانون وسنقره إلنقاذ 
األسر الكويتية وإذا ردته احلكومة 
فسنقره باألغلبية العادية حتى لو 
فقدنا كراسينا، فنحن ال نتحدث عن 
القروض بل عن فوائد القروض ومع 

ذلك ال يريدون مساعدتنا.
مصطفى الشمالي: »اللهم طولك 
يا روح« اكبر مش����اكلنا نعاجلها 
باخلطب الرنانة، اعرف متاما من 
يخاط����ب وانا اعرف نفس����ي من 
اخاطب، انا اخاطب النواب والشعب 
الكويتي كله، وارجو أال يزايد في 
حبه للشعب الكويتي واملتضررين، 

لرئيس اللجن����ة د.الزلزلة بأنني 
ضد القانون من حيث املبدأ لذلك 
طلبت منه ان يتولى مكان املقرر، 
وردا على كالم البراك بأنني عضو 
في مجلس ادارة أؤكد انني لست 

املالية وتب����ني وجود طعن  على 
دستوري لذلك ليس هناك حاجة 

لطرحه مرة ثانية.
محمد املطير: االقتراح يتحدث 

عن أخذ قرض قدمي.

عضوا في أي ش����ركة وهذا ليس 
عيبا ولكنها احلقيقة.

مرزوق الغامن: رفعت اجللسة 
أثناء التصويت على االقتراح.

خالد السلطان: طرح االقتراح 

روال دشتي: اللجنة املالية لم 
تصوت على املقترح واآلن أعدنا 

صياغته وطرحناه مرة أخرى.
معصومة املبارك: أرفض ما ذهب 
اليه ابورمية بأن من قدم االقتراح 

الزلزلة: متفائل بتنفيذ قانون إسقاط الفوائد

.. يجب إيقاف بعض الوزراء عن إطالق الكلمات غير الالئقة في قاعة عبداهلل السالم

»التنمية واإلصالح« تثّمن إقرار »التشريعية« زيادة المكافأة الطالبية

مريم بندق
اعرب رئيس اللجنة املالية واالقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة عن 
تفاؤله بتنفيذ قانون اسقاط فوائد القروض بالرغم من التصريحات 

التي تناثرت هنا وهناك من ان احلكومة سترد القانون.
وقال النائب د.الزلزلة: متفائلون ألننا نعلم يقينا ان سمو رئيس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد يتفهم احلالة املعيشية التي مير بها 
اغلب املواطنني الذين اثقلت كاهلهم االلتزامات املالية جتاه البنوك 
والفوائ���د املتراكمة التي التزموا به���ا نتيجة عدم انصافهم من قبل 
البنوك والبنك املركزي. وزاد الزلزلة: نحن � ألننا مأمورون بالتفاؤل 
� »متفائلون« بأن احلكومة ستلبي مطالب األغلبية النيابية ومع ما 
قرره مجلس االمة وان ش���اء اهلل نسأل اهلل ان ينفذ القانون ليفرح 
اهل الكويت جميعا. واس���تطرد: ان تصريح وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان الذي قال فيه »ان مجلس الوزراء 

س���ينظر في القانون ولكن على االغلب انه سيتم رده«، ترك مجاال 
مفتوحا المكانية قبول القانون.

واضاف: تصريحات احلكومة في الس���ابق كانت الرفض القاطع 
عكس امس فهناك »بصي���ص أمل« ألن تغير احلكومة رأيها وتقبل 

القانون.
وقال النائب د.الزلزلة: أبارك ألهل الكويت اقرار القانون في املداولة 
الثانية امس وخصوصا الذين يعانون األمرين من القروض واثقلت 

كاهلهم الفوائد الكثيرة.
وأكد الزلزلة ان اقرار القانون بأغلبية 35 نائبا يدل على ان مجلس 
األمة يتلمس حالة الظلم التي وقعت على املواطنني نتيجة عدم قيام 
البنك املركزي بدوره في رقابة البنوك التي تعسفت في هذه القضية. 
واختتم الزلزلة تصريحه بالقول: من بداية جلسة امس كنا نعلم ان 

النتيجة ستكون لصالح اقرار القانون.

قال النائب د.يوسف الزلزلة: يجب علينا 
جميعا كحكومة ومجلس ان نكون مطبقني 
ملبدأ التعاون الذي يجب ان يسود بني اعضاء 

السلطتني التشريعية والتنفيذية.

وأضاف: ولكن األس���لوب الذي يتبعه 
بعض ال���وزراء في التعامل م���ع النواب 
واس���تخدام بعض الكلمات التي ال تليق 
إطالقا في قاعة عبداهلل الس���الم يجب ان 

يقف عند حده وينبغي على رئيس الوزراء 
توجيه اعضاء حكومته لعدم اس���تخدام 
األلفاظ التي تدف���ع باجتاه التأزمي وعدم 

التعاون.

ثمنت كتلة التنمية واإلصالح البرملانية دور اللجنة التشريعية 
في اقرار املقترحني اللذين قدمتهما سابقا بشأن زيادة املكافأة الطالبية 
لألع���زب الى 200 دين���ار واملتزوج الى 300 دين���ار وكذلك املقترح 
املتعلق بانش���اء محفظة في بيت الزكاة ملساعدة الفقراء بقيمة 100 

مليون دينار.
وأكد النائب د.فيصل املسلم ان اللجنة التشريعية قامت بدورها 
وأقرت املقترحني، مطالبا اللجنة املالية والبرملانية مبناقشة املقترحني 

بأسرع وقت إلقرار الزيادة خالل الفترة املقبلة.

العدوة إلنشاء دوار بداًل
من اإلشارة المقابلة ل� »هيلتون المنقف«

اش����ار النائب خالد العدوة الى تزايد االزدحام املروري على الطريق 
الساحلي بني منطقتي ابوحليفة واملنقف بسبب االشارة املقابلة ملنتجع 
الهيلتون الفاصلة بني ابوحليفة واملنقف، وقال: نظرا ملا ينتج عن ذلك 
من ازدحام واختناق مروري يس����بب احلوادث واخلس����ائر باملمتلكات 
واالرواح للمواطنني، فإنني اقترح انش����اء دوار بدال من االشارة املقابلة 
ملنتج����ع الهيلتون بني منطقتي ابوحليف����ة واملنقف للتخفيف من حدة 

االختناق املروري.

البقية ص7


