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د.فاضل صفر متوسطا رئيس وأعضاء مجلس إدارة تعاونية حطني

تحدث عن أبراج االتصاالت وتسليم المباني المنتهية ومركز الضاحية الجديد

السمحان: جهود متواصلة إلنهاء المشاكل  العالقة بتعاونية حطين
 محمد راتب

طالب رئيس مجلس ادارة جمعية حطني 
التعاوني����ة، عبدالعزي����ز الس����محان، وزير 
البلدية ووزير االشغال د.فاضل صفر، بإنهاء 
املشاكل التي أعاقت مس����يرة عمل اجلمعية 
نظرا لتهاون املقاول الرئيس����ي في مشروع 
بناء مركز الضاحية اجلديد، وكذلك التسليم 
اجلزئي للمباني املنتهية لنتمكن من تأثيثها 
وتزويدها بالثالجات واألرفف، وذلك كس����با 
للوقت، مادامت ال توجد هناك أي مشكلة فنية 
أو قانونية في االمر، اضافة الى ان هناك بعض 
االقسام في اجلمعية حتتاج الى أعمال فنية أو 
اضافات، ونوه السمحان بأال تتحمل اجلمعية 
أي مخالفة من البلدية بس����بب ابراج شركات 
االتصاالت املتنقلة والتي تنشأ فوق الفروع 
والس����وق املركزي، كما تطرق السمحان الى 
ضرورة ايجاد مخارج ومداخل جديدة للمنطقة 
لتخفيف شدة االزدحام خاصة في وقت دوام 

املدارس واملوظفني.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع وزير البلدية 
د.فاضل صفر بحضور أمني الصندوق م.سليمان 
املكيم����ي، وعض����و مجل����س االدارة ابراهيم 
املنصوري.وقدم السمحان لوزير االشغال شرحا 
مفصال عن مش����كلة تراخيص ابراج شبكات 
االتص����االت، حيث جاءه اخط����ار من البلدية 
قبل نحو اس����بوعني بوجود مخالفة بسبب 
ابراج شبكات االتصاالت املوجودة فوق أفرع 
اجلمعيات والسوق املركزي، وبدوره، أخطر 
السمحان شركات االتصاالت الثالث للعمل ع لى 
اس����تخراج تراخيص، لكن ردود شركتني من 
الثالث مفادها بأنهما يسيران بخط متواز مع 
البلدية، غير أن االخيرة ليس لديها تراخيص، 
أما الشركة الثالثة، فذكرت لنا انها اجتمعت مع 
وزير البلدية والذي ذكر لها ان هناك اجراءات 
روتينية، وبأنه ل����ن تتم ازالة أي برج وامنا 
سيتم تزويد الشركات بترخيص في املستقبل 
املنظور. لكن وزير االشغال نفى هذا االمر، وقال: 
ان هذه االبراج ستزال بالفعل، وان الترخيص 

لتلك االبراج يستدعي من الشركات ان تخاطب 
وزارة املواصالت، وان تخاطب االخيرة وزارة 
الشؤون، والتي يجب ان تنسق مع اجلمعيات 
التعاونية ملخاطبة البلدية، وقال: نحن نعتبر 
ابراج االتصاالت مبنزلة منشآت، وان الترخيص 
لها يجب ان يكون على هذا االس����اس وليس 
على انها مجرد موقع، وقال د.صفر: ان موقع 
اجلمعية مرخص لوزارة الشؤون، وان على 
ابراج االتصاالت اس����تخراج ترخيص بناء، 
ومع ذلك، ف����إن وزارة البلدية اتخذت جانب 
السالسة والتساهل بشأن االبراج، ولكن البد 
من ترخيص، واال ستكون هناك مخالفة بناء.
من جهته، ناشد أمني صندوق جمعية حطني 
التعاونية، م.سليمان املكيمي، وزير البلدية 
د.فاضل صفر، إعط����اء اجلمعية مهلة كافية 
للقيام بالعمل ضمن القنوات القانونية ليتمكن 
مجلس االدارة من استكمال تراخيص ابراج 
شركات االتصاالت الثالث، مشيرا الى ان املجلس 
حريص على جتنب أي مخالفات مع الوزارة 

أو الدوائر الرسمية االخرى، وقال: لكننا نأمل 
ان تس����ير جميع أمورنا ومعامالتنا من قبل 
الدوائر احلكومية بسالسة وسهولة، ألن ذلك 
س����يصب في النهاية في مصلحة املساهمني 

وأهالي املنطقة.
وفي تصريح له عقب االجتماع، طالب عضو 
مجلس ادارة جمعية حطني التعاونية، ابراهيم 
املنصوري، وزير الصحة بضرورة االستعجال 
في انشاء مستوصف مبنطقة حطني، خصوصا 
ان مرافق املنطقة قد اكتملت منذ عشر سنوات 
أي منذ حلظة نشأة املنطقة وهي تضم اآلن 14 
ألف نسمة، مشددا على حرص اجلمعية على 
محاربة ظاهرة غالء االسعار، وذلك من خالل 
رفض الكتب املقدمة من اصحاب الش����ركات 
والتي تطالب برفع قيمة س����لعها، اضافة الى 
اقامة املهرجانات التس����ويقية بالتعاون مع 
كبرى الشركات املوردة للجمعية، فضال عن 
توفير السلع البديلة لالصناف احملتكرة من 

قبل بعض الشركات.
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