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المطيري يقترح عمل جسر على الدائري 
السادس لخدمة منطقة سعد العبداهلل

مؤتمر صحافي حول 
حملة التوعية بحولي

يعقد مدير ف��رع بلدية 
محافظ��ة حول��ي م.فه��د 
العتيبي مؤمت��را صحافيا 
بلدية  الي��وم مبقر مبن��ى 
محافظ��ة حول��ي الواقع��ة 
للحديث  الس��املية  مبنطقة 
عن احلملة التوعوية لطلبة 
املدارس باحملافظة واملزمع 
إقامتها بتاري��خ 2010/3/21 
حتت رعاية وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 

البلدية د.فاضل صفر.

قدم عضو المجلس البلدي فرز المطيري اقتراحا بعمل جسر علوي 
على الدائري السادس لخدمة منطقة سعد العبداهلل.

وق���ال المطي���ري ف���ي اقتراح���ه: نظرا لع���دم وج���ود مخرج 
من  منطقة س���عد العب���داهلل وخاصة بجانب قطع���ة 9 يؤدي الى  
 الفرواني���ة اال ع���ن طري���ق الجهراء البعي���د جدا ع���ن المواطنين 
 أو الذه���اب ال���ى طري���ق أمغ���رة الممتل���ئ بالش���احنات وكذل���ك 
لتأخ���ر  المواطنين ع���ن اعمالهم وزحمة الط���رق وكثرة الحوادث 

المرورية. 
لذا اقترح: عمل جسر علوي أعلى الدائري السادس، وذلك باتجاه 
المسيلة وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الزحمة واالختناقات 
المرورية التي يعانون منها اهالي منطقة سعد العبداهلل وكذلك لقلة 

فرز املطيريحدوث الحوادث في المنطقة.

لجنة األحمدي تبحث تخصيص مرفأ بحري بأبوحليفة
العجمي يقترح نقل كراج المواصالت من المنقف

تبحث لجنة األحمدي خالل اجتماعها األحد 
المقبل برئاس���ة مانع العجمي طلب شركة 
النفط تخصيص موقع إلنش���اء مرفأ بحري 
لخدمة مراف���ق التصدير الجديدة في منطقة 

أبوحليفة.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة: كتاب وزير 
الكهرباء والماء، بشأن نقل الموقع المخصص 
لمحطة تعبئة المياه في منطقة المنقف الى 
الموقع البديل المقت���رح في منطقة جنوب 
الصباحية، االقتراح المقدم من العضو مانع 
العجمي، بش���أن نقل مضخة المياه الكائنة 
المناطق  ق���رب  المنق���ف لوقوعها  بمنطقة 
الس���كنية، الطلب المقدم من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل تغيير قرار تخصيص ادارة 
عمل محافظة األحمدي ليصبح قرار تخصيص 

مركز التأهيل المهني للمعاقين بمنطقة جنوب الصباحية، الطلب 
المقدم من وزارة األشغال العامة، بشأن عمل مدخل ومخرج من 
طريق خادم الحرمين الش���ريفين لضاحية الظهر، طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل توسعة السوق المركزي لجمعية 
الرق���ة التعاونية والواقعة ضمن مركز الضاحية بمنطقة الرقة 
قطعة 5، طلب شركة المجموعة العقارية المتحدة ضم ممر من 
أمالك الدولة الى قسائمهم أرقام )8 – 9 – 10( ودمجهم الى قسيمة 
واح���دة ضمن القطعة رقم 60 بمنطق���ة أبوحليفة، طلب اعادة 

النظر ف���ي قرار المجلس البلدي الصادر في 
2009/12/21 بالموافقة على تخصيص مسجد 
بمنطقة الصباحية قطعة 3 بجانب صالة أفراح 
الحباج، طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص 
موقع لمحطة تحويل رئيسية بأبعاد )50م × 
60م( لتغذي���ة منطقة الرقم المقترحة ضمن 
القطعة 1 في منطقة هدية، محضر اجتماع رقم 
3 للجنة التسميات بشأن االقتراح المقدم من 
العضوين السابقين م.عادل الخرافي وفهيد 
العجمي تسمية احد شوارع الفنطاس باسم 
عبداهلل بن حقان، محضر اجتماع رقم 3 للجنة 
التسميات بشأن االقتراح المقدم من العضو 
السابق فهد العجمي بشأن تسمية احد شوارع 

الفنطاس باسم عيد المجيبل.
من جهة اخرى قدم عضو المجلس البلدي 
مانع العجمي اقتراحا بنقل موقع كراج المواصالت بالمنقف الى 
آخر، وقال العجمي في اقتراح���ه: نظرا الن الموقع المخصص 
لمواقف باصات المدارس بمنطقة المنقف يقع على مساحة كبيرة 
من االرض ويقع ضمن المنطقة الس���كنية مما يس���بب ازعاجا 

لقاطني المنطقة ويزيد من الكثافة المرورية.
 ل���ذا نقت���رح: نق���ل الموقع المخص���ص لمواق���ف باصات 
الم���دارس بمنطقة المنقف الى موقع آخ���ر بعيدا عن المناطق 

السكنية.

مانع العجمي


