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العثمان: الصوابر تحتاج فزعة
إليجاد حل عادل لمشاكلها

استغرب اتهامة بالتقاعس افتتاح حديقة صباح السالم ق8 قريبًا

»الزراعة«: دعوة المستوفين لشروط القسائم لتسلم بطاقات القرعة األحد
دعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية اليوم الذين استوفوا شروط احلصول 
على قسائم مشاتل زراعية الى مراجعتها يومي 

16 و17 مايو اجلاري لتسلم بطاقات القرعة.
وقال���ت الهيئة في بي���ان صحافي ان القرعة 

ستتم في 18 اجلاري في مبناها.
الى ذلك، أنهت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية استعداداتها الفتتاح احلديقة 
العامة مبنطقة صباح الس���الم )قطعة 8(. وقال 
م.توفيق احلداد نائب املدير العام لشؤون الزراعة 
التجميلية بالهيئة انه من املستغرب ان العديد 
م���ن مرافق احلديقة كانت ق���د تعرضت مؤخرا 
ألعمال التكس���ير والتخريب، االمر الذي تطلب 
اجراء كثير من اعمال االصالح والصيانة، مشيرا 
الى ان هذه االعمال شملت اآلتي: استبدال االبواب 
التالفة متاما مع دهانها وتغيير االقفال واملقابض 
احلديدية. استبدال جميع االدوات الصحية داخل 
دورات املياه. تركيب زجاج بدل املكسور بنفس 

املواصفات جلميع االب���واب والنوافذ في جميع 
الكس���ور واالتالفات  املباني باحلديقة. اصالح 
بالسقف اجلبس. مت تركيب سور شبكي حديدي 
حول مبنى صالة االلعاب ودورات املياه )رجال 
ونساء( واملطعم واملظلة اخلشبية، وذلك حلماية 
مرتادي احلديقة وع���دم تعرضهم ألي مخاطر 

محتملة.
واكد احلداد ان تلك االعم���ال كلفت ميزانية 
الهيئ���ة مبالغ كبيرة، خاصة ان عددا من مرافق 
احلديقة تعرضت للتخريب مرة اخرى بعد امتام 

عمليات االصالح.
وشدد احلداد على أهمية حتلي مرتادي هذه 
احلديقة وغيرها من احلدائق العامة وكل مرافق 
الزراع���ات التجميلية مبختل���ف املناطق بروح 
التعاون والش���عور باملسؤولية واحلرص على 
س���المة تلك املرافق حتى ميكنها االستمرار في 
تقدمي اخلدمات احليوية التي أنشئت من أجلها 

وعلى الوجه األكمل.

استغرب االعالمي محمد العثمان 
رئيس جلنة االس���كان وأمني سر 
الوطنية الشعبية مبجمع  احلملة 
الصوابر محم���د العثمان احلمالت 
املوجه���ة ض���ده ف���ي املنتدي���ات 
واالنترنت التي تتهمه بالتقاعس في 
حل مشكلة ابناء الصوابر، مؤكدا انه 
بذل قصارى جهده حلل هذه املشكلة 
عبر مقاالت ومطالبات للمسؤولني 
من اعضاء مجلس االمة الى اعضاء 
املجلس البلدي الى سائر املختصني 
واملس���ؤولني، مش���يرا الى انه لم 
يتوان اطالقا في ايصال صوت ابناء 
الصوابر وابراز معاناتهم للمسؤولني 
ولم يت���رك بابا اال وطرقه من اجل 
االسراع في حل مشكلة ابناء الصوابر 

محمد العثمانوحلها حال عادال. استبدال نوافذ
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