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وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة تخصيص موقع ملركز اخليران الرقابي 

مبنطقة اخليران.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي 
في كتابه: تقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية بطلب تخصيص موقع مركز 
اخليران الرقابي مبنطقة اخليران مبساحة 1615م2 
وبواجهة 30 مترا طوليا وارتفاع املباني 12.50م، 
وقامت الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية بالتنس���يق مع وزارة املالية واخذت 
موافقتها على موقع الشاليه ليصبح موقعا ملركز 
اخليران الرقابي ويتكون املشروع من اآلتي: غرفة 

عمليات، غرفة رئيس قسم، سكرتارية وغرف موظفني.
نرى املوافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص موقع مركز اخليران الرقابي مبنطقة اخليران 
مبساحة 1615م2 وبواجهة 30 مترا وارتفاع املباني 12.50م وبناء 
السور من اخلرسانة وكما هو موضح بالكروكي املرفق، على ان 
يتم تنفيذ املشروع خالل سنتني من صدور القرار واال اعتبر ملغى 

ويتم اخذ موافقة وزارات اخلدمات قبل البدء بالتنفيذ.
كم���ا ذكر العتيبي انه متت املوافقة على اس���تقطاع جزء من 
املنتزه القومي بضاحية حطني النشاء مستوصف وروضة اطفال. 
وقال في كتابه: سبق ان صدر قرار املجلس البلدي رقم )م ب/م 
أ/2002/10/275( بتاريخ 2002/5/6 يقضي باملوافقة على تعديل 
املدارس واملرافق العامة واملراكز الصحية املقترحة ملا يتماشى مع 
الوضع احلالي من تزايد عدد الس���كان بضواحي السالم وحطني 

والزهراء مبنطقة جنوب السرة ومن ضمن هذه 
املواقع مت تخصيص موقع للمركز الصحي وروضة 
اطف���ال ضمن حديقة عام���ة بالقطعة 1 بضاحية 
حطني، وتضرر مجموعة من املواطنني بضاحية 
حطني قطع���ة 1 وقطعة 3 م���ن حتويل احلديقة 
العام���ة الى مركز صح���ي وروضة اطفال، حيث 
انهم قد قاموا بشراء قسائمهم على اساس وجود 
حديقة عامة وألن حتويل اس���تغالل الساحة من 
حديقة الى منافع عامة يضر بهم من ناحية التأثير 
على السعر عالوة على االزدحام من وجود هذه 
املنافع، طلبت اللجنة التحضيرية في اجتماعها 
رقم 2004/3 اختيار موقع بديل للمركز الصحي 
وروضة االطفال، كما اوصت جلنة العرائض والشكاوى مبجلس 
االمة في جلس���تها املنعقدة ف���ي 2004/2/9 بإبقاء احلديقة وفق 
تخصيصها في املخطط الهيكلي دون تغيير مع بناء املستوصف 

في مركز ضاحية حطني.
نرى انه ال مانع من الناحية التنظيمية من نقل املس���توصف 
من احلديقة العامة بالقطعة 1 بضاحية حطني الى املنتزه القومي 
بضاحية حطني وتبلغ مس���احة املستوصف 10374م2 باالضافة 
الى مواقف السيارات بأبعاد 71م×72م تقريبا مع استحداث مدخل 
ومخرج للمواقف ش���ريطة إلغاء تخصيص موقعي املستوصف 
وروض���ة االطف���ال بالقطعة 1 بضاحية حط���ني وحتويلهما الى 
حديقة عامة وفق تخصيصها االساسي في منطقة حطني وتوفير 
مواقف سيارات ضمن حدود املوقع املقرر والتنسيق مع وزارات 

اخلدمات قبل التنفيذ.

قدم رئيس املجلس البلدي زيد 
العازمي اقتراحا بعمل جس���رين 

للمشاة مبنطقة فهد األحمد.
وقال العازمي في اقتراحه: نظرا 
للكثافة املرورية التي تعاني منها 
منطقة فهد االحمد، ولوجود بعض 
املرافق اخلدمية بني القطع املختلفة 
بها مما يتطلب من املواطنني واملقيمني 
عبور الطرق الداخلية واخلارجية 
وصوال الى هذه اخلدمات والقطع 
االخرى األمر الذي قد يتسبب في 
وقوع الكثير من حوادث الس���ير 

مخلفة وراءها العديد من اجلرحى واملصابني من املواطنني واملقيمني. 
وتالفيا لذلك نقترح: عمل جسر مشاة ما بني القطعتني 1 و2، وعمل 

جسر مشاة ما بني القطعتني 3 و4.

أوضح مدير عام البلدية بالوكالة محمد 
العتيبي أن استحداث تقاطع جديد لربط 
الفروانية بالدائري الس����ادس جاء حلل 
املشكلة املرورية. وقال العتيبي في كتابه: 
باإلش����ارة إلى اقتراح العضو م.جس����ار 
اجلسار بشأن حتويل اإلش����ارة املقابلة 
ملستش����فى الفروانية إلى دوار للحد من 

االزدحام واحلوادث، وباإلشارة الى كتاب 
إدارة املخطط الهيكلي نفيدكم بأن االتفاقية 
االستشارية ه� ط/100 قد استحدثت تقاطعا 
جديدا لربط مستشفى الفروانية بالطريق 
القادم من الدائري السادس وان تنفيذ هذا 
التقاطع سيعمل على حل مشكلة الدخول 

واخلروج من وإلى املستشفى.

تقاطع لربط مستشفى الفروانية بالدائري السادس

اغالق محل للدواجن

محمد العتيبي

م.جسار اجلسار

إغالق محلين للدواجن وتحرير 28 مخالفة في الوفرة
أعل����ن مدير فرع بلدية األحمدي م.فهد 
العتيبي ان اجلوالت التفتيش����ية املكثفة 
على احمل����الت الغذائية الواقعة في نطاق 
احملافظة والت����ي تنفذه����ا ادارة التدقيق 
ومتابع����ة اخلدمات البلدية أس����فرت عن 
اتالف طن و780 كلغم من الدجاج الفاسد 
واغالق محلني وحترير 28 مخالفة. جاء ذلك 
خ����الل التقرير الذي أعدته ادارة العالقات 
العامة بالبلدية عن االجنازات التي حققتها 
مختلف األجهزة الرقابية وتصديها ملختلف 
التجاوزات التي يقوم بها بعض أصحاب 

احملالت الغذائية والتي تأتي على رأس هرم 
األولويات واهتمامات اإلدارة العليا بالبلدية 
حفاظا على سالمة املواطنني واملقيمني. وقال 
العتيبي ان فريق العمل بقسم املسالخ قام 
بأخذ العينات العشوائية من الدجاج املجمد 
احمللي وارسالها الى الفحص املخبري بوزارة 
الصحة العامة حيث تبني عدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي بسبب اصابتها بساملونيال 
نوع »D« حس����ب تقري����ر املختبر وقد مت 
تشكيل جلنة من األطباء البيطريني واتالف 

طن و780 كلغم من الدجاج الفاسد.

»البلدية«: إلغاء تخصيص موقعي المستوصف
وروضة األطفال في حطين وتحويلهما إلى حديقة عامة

أقرت تخصيص موقع مركز الخيران الرقابي العازمي يقترح جسري مشاة بضاحية فهد األحمد

زيد العازمي


