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قدم عض���و املجلس البلدي مهلهل اخلال���د اقتراحا بعمل مدخل 
ومخرج على طريق املغرب السريع ملنطقة القادسية.

وقال اخلالد ف���ي اقتراحه نظرا لالختناق���ات املرورية وازدحام 
السيارات وارتفاع الكثافة السكانية في منطقة القادسية، وما تؤدي 
اليه هذه الكثافة وتلك االزدحامات من معاناة للمواطنني القاطنني في 
هذه املنطقة اثناء دخولهم وخروجهم منها، لذلك اقترح عمل مدخل 
ومخرج على طريق املغرب السريع خلدمة اهالي منطقة القادسية.

الخالد: مدخل ومخرج للقادسية على »المغرب السريع«

المضف إللغاء الرخص المخالفة وإغالق الكراجات ومغاسل السيارات في الجليب
خالل زيارتها التفقدية إلى المنطقة

ازدحام شديد سببه تواجد احملال املخالفة على جانبي الطريق

أكدت عضو املجلس البلدي م.أش���واق املضف ضرورة إلغاء جميع 
الرخص املخالفة وإغالق بعض األنشطة مثل الكراجات واحلدادة ومغاسل 

السيارات في منطقة جليب الشيوخ.
وقالت املضف ف���ي تقرير حول الزيارة التفقدية التي قامت بها الى 
منطقة جليب الشيوخ نظرا لكثرة احلديث عن وجود مشاكل عديدة في 
منطقة جليب الشيوخ والتي تهدد أمن وسالمة املواطنني واملقيمني قمت 
بعمل زيارة تفقدية للمنطقة ش���ملت العديد من الشوارع ومنها شارع 
خالد األشهب، وذلك يوم الثالثاء املوافق 26 يناير 2010، وخالل الزيارة 
مت رص���د بعض التجاوزات واملخالفات القائمة في املنطقة ومن أبرزها 
كثرة العمالة الس���ائبة وعدم وجود مواقف للشاحنات وسيارات النقل 
وت���داول األطعمة التي ال يعرف مصدرها وقرب العديد من املدارس من 
محالت احلدادة وامليكانيك وبعض األنش���طة التي تشكل خطورة على 
صحة وسالمة ابنائنا واخواننا الطلبة بكل مستوياتهم.وتابعت: وكان 
الالفت للنظر كثرة التجاوزات واملخالفات في املباني االستثمارية حيث 
متت مالحظة ان اغل���ب العمارات املوجودة فيها اكثر من محل وهو ما 
يخالف األنظمة واللوائح املعمول بها في البلدية والذي ال يسمح بفتح 
اكثر من محل واحد في مثل هذه املباني. ولدى االستفس���ار من بعض 
اصحاب هذه احملالت تبني ان األغلبية تدعي ان لديها رخصة لفتح احملل 
وهو ما ال يدع مجاال للش���ك بأن  هناك تواطؤا من قبل بعض املوظفني 

في إصدار مثل هذه الرخص املخالفة لألنظمة.
وقالت: لوحظ خالل الزيارة ممارسة بعض األنشطة التي تضر بصحة 
السكان وتهدد وضعهم االجتماعي والوضع األمني من خالل فتح كراجات 
للحدادة ومحالت لتصليح السيارات ومغاسل للسيارات وكلها تقع بني 
العمارات االستثمارية وتسبب إزعاجا نتيجة اصدار اصوات، باالضافة 
الى إلقاء مخلفات هذه الس���يارات من زيوت وقطع غيار في الش���وارع 
العامة. وتابعت املضف: ومن القضايا املهمة التي متت مالحظتها غياب 
النظافة في املنطقة من خالل تكدس القمامة في احلاويات وكثرة مخلفات 
البناء وقطع غيار السيارات وعدم نظافة الشوارع، باالضافة الى كثرة 
الباعة املتجولني والذين قاموا بتحويل بعض الس���احات الترابية الى 
مواقع لبيع املواد الغذائية واخلضراوات واللحوم واألسماك واملالبس 
املس���تعملة وحتويل بعضها الى كراجات متنقلة دون وجود اي رقابة 

من اجلهات املعنية في البلدية.
وزادت: تبني خالل الزيارة وجود محالت تعمل بني املناطق السكنية 
وهي مخصصة لبيع السكراب بجميع أشكاله وهو ما يشكل خطورة على 
الس���كان، خصوصا ان أغلب طرق املنطقة تعاني من االزدحام الشديد 
وضيق مس���احتها، ما قد ينتج عنه كارثة ف���ي حال حدوث اي حريق 
في اي من محالت الس���كراب، والحظت من خ���الل الزيارة التفقدية ان 
بعض سكان املنطقة األصليني من املواطنني قاموا بتأجير منازلهم في 
السكن اخلاص الى العزاب من جنسيات مختلفة، ما نتج عنه خطورة 
على بعض العائالت الباقية التي ال تس���تطيع بيع منزلها وشراء آخر 
في منطقة اق���رب لدرجة ان األهالي أصبحوا يخافون على أوالدهم من 
اخلروج واللعب خارج املنزل. واس���تطردت: ال شك ان اغلب املخالفات 
والتجاوزات والتعديات القائمة في جميع قطع املنطقة يتحمل مسؤوليتها 
اوال املواطن���ون الذين قاموا بتأجير عقاراتهم اخلاصة للعزاب، ما نتج 
عنه حتويلها الى منطقة لس���كن الع���زاب، وثانيا للجهات الرقابية في 
البالد ومنها البلدية التي ال يقوم املراقبون املس���ؤولون فيها مبتابعة 
التغيرات التي حصلت طوال هذه السنوات، ما نتج عنه كثرة مثل هذه 
املخالف���ات التي حتتاج الى صدور قرار حاس���م من اجلهات العليا في 
البالد لوقف الدمار الذي وصل���ت إليه املنطقة من خالل إعطاء األوامر 
بإلغاء جميع الرخص املخالفة والتقيد باألنظمة واللوائح وإغالق بعض 
األنشطة املقلقة للراحة كالكراجات ومحالت احلدادة ومغاسل السيارات 

ومحالت بيع السكراب.
وأوضحت املضف انه البد من ح���ث اجلهات املعنية في البالد على 
التعاون وتش���كيل فرق عمل للقضاء على حتويل بعض الساحات في 
املنطقة الى أسواق تباع فيها املواد الغذائية التي قد تكون غير صاحلة 
لالس���تهالك اآلدمي، وكذلك تزويد املعنيني في اجله���ات الرقابية بكل 

املستلزمات الضرورية للقيام بواجباتهم التفتيشية في املنطقة.
واختتمت بالتأكيد على ان إصالح منطقة جليب الشيوخ والقضاء 
على الفس���اد والتجاوزات املوجودة فيها سهل جدا ويتم من خالل قيام 
كل جهة في البالد بتطبيق قوانينها وأنظمتها فقط، خصوصا ان املنطقة 
تقع بالقرب من منش���آت مهمة في البالد كاملطار الدولي وس���تاد جابر 

االحمد ومدينة صباح السالم اجلامعية.

م. أشواق املضف

 المفرج يهنئ أهالي قرطبة بموافقة البلدية
على استحداث مخرج للقطعة 2 على شارع دمشق

محمد املفرج

هنأ عضو املجلس البلدي محمد املفرج اهالي 
منطقة قرطبة قطعة 2 مبوافقة البلدية على قرار 
املجلس البلدي باستحداث مخرج للقطعة على 

شارع دمشق.
وق����ال املفرج ان هذا املخرج سيس����اهم في 
تخفيف االزدحام املروري الذي كان يعاني منه 
اهالي املنطقة، خصوصا القاطنني بالقطعة 2، 
مشيرا الى انه سيتم قريبا بحث ايجاد مخارج 

ومداخل اخرى للمنطقة.
واضاف: ان البلدية قام����ت مبخاطبة ادارة 
نزع امللكية في وزارة املالية الس����تمالك احدى 
القس����ائم التي مير بها املخرج متهيدا ملخاطبة 
وزارة االشغال العامة خالل االيام القليلة املقبلة 

لعمل هذا املخرج.
وأعرب املفرج عن ش����كره وتقديره للجهود 
التي بذلها وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية 
م.احم����د الصبيح ومدي����ر ادارة الطرق م.نزار 
الصايغ على جهودهم وس����رعة موافقتهم على 
قرار املجلس البلدي باملوافقة على اقتراح العضو 
السابق م.عبدالعزيز الشايجي وعضو املجلس 
البلدي محمد املفرج بعمل مخرج للقطعة 2 على 

طريق دمشق.
واختتم املفرج بأن املجلس البلدي يعمل جاهدا 
خلدمة املواطنني وتوفير جميع  الضروريات لهم 

لضمان حياة اكثر راحة ورفاهية.

المطيري: بعض الفضائيات شّوهت 
صورة اإلعالم المرئي وعلينا إغالقها

ناشد عضو املجلس البلدي فرز املطيري وزير االعالم ووزير النفط 
الشيخ احمد العبداهلل ضرورة التدخل السريع حملاسبة بعض الفضائيات 
الدخيلة التي بدأت تثير اجلدل بس����بب سياس����تها في كسب املال عن 
طريق ال� sms دون رقابة من قبل املسؤولني، مشيرا الى ان هذه القنوات 
اصبحت حتث على الفس����ق والفجور من خالل ما تقوم بعرضه سواء 
كان بعرض االغاني اخلليعة او شريط الرسائل دون حذف اي جمل او 

ارقام هواتف يقوم بإرسالها مشاهدون القناة.
وقال ان الهدف الرسمي لبعض القنوات كما هو موضح على موقعها 
الرس����مي في االنترنت ان تكون بابا مفتوحا لبناء عالقات جتارية بني 
رج����ال االعمال في كل العال����م اال ان ما يحدث في الواقع مناف للعادات 
والتقاليد والشريعة االسالمية حيث اصبحت بابا للتعارف الهابط بني 

اجلنسني وامام املأل.
وتساءل كيف متت املوافقة على اطالق مثل هذه القنوات التي تاجرت 
بعقول مش����اهديها من رجال ونساء ومراهقني والس����ماح لهم بالغزل 
والترقي����م دون خجل من الرأي العام، مبينا ان مس����ماها ايضا مخالف 

للقوانني فاملسمى جتاري والغرض عاطفي وغزلي.
وطالب املسؤولني وعلى رأسهم وزير االعالم بالتصرف ومعرفة تردد 
ه����ذه القنوات وبثها والعمل على اغالقها او تغيير نهجها املنحط الذي 

اساء وشوه صورة االعالم املرئي احلقيقي.

تش�كيل ف�رق عم�ل للقض�اء عل�ى تحويل 
الم�واد  لبي�ع  أس�واق  إل�ى  الس�احات  بع�ض 
الغذائي�ة غي�ر الصالح�ة لالس�تهالك اآلدم�ي


