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البلدي خالل  يبحث املجلس 
جلس����ته العادية صب����اح اليوم 
العازمي اجلدول  برئاس����ة زيد 
اخلاص مبتابع����ة تنفيذ اخلطة 
التنموية اخلاصة بالبلدية للعام 
2011/2010. ويتضم����ن ج����دول 
األعمال توصيات  جلنة الفروانية 
باستحداث جس����ر مشاة مقابل 
مستشفى الفروانية فوق طريق 
602، وطلب وزارة الصحة املوافقة 
على توسعة املركز الصحي بجليب 
الشيوخ اجلنوبي، واقتراح العضو 

احمد جديان الرشيدي، بشأن:
1 � اس����تمالك الدول����ة لكامل 

القطعة )10( مبنطقة ابرق خيطان الشمالي وحتويلها بعد استمالكها 
من النظام السكني الى االستثماري او التجاري.

2 � تخصيص قسائم سكنية للمواطنني الذين قد استملكت مساكنهم 
بالقطعة )10( مبنطقة ابرق خيطان الشمالي وانتقالهم للقطعتني )1 

و2( من منطقة ابرق خيطان اجلنوبي.

قدم العضوان ش����ايع الشايع وجسار اجلسار سؤاال 
بشأن احتياطات البلدية بشأن مخاطر االسبيست.

وقاال في س����ؤالهما: من املعروف ان االسبيس����ت هو 
مصطلح يطلق على عائلة من املعادن الليفية التي تستخدم 
عادة في العديد من مواد البناء لقوة حتملها ومقاومتها 
للحرائق، وتعتبر كذلك مادة عازلة ضد احلرارة والبرودة، 
وفي عام 1985 مت حظرها من قبل وكاالت احلماية البيئية 

في جميع التطبيقات التجارية وذلك بسبب مخاطرها على 
اإلنسان التي ال تظهر على الفور، وامنا تسبب على املدى 
البعيد سرطان الصدر والبطن وأمراض الوراثة. لذا ما أهم 
االحتياطات املتخذة للتغلب على مادة االسبيست املستخدمة 
خاصة في البيوت القدمية، مثال على ذلك أس����قف شقق 
مجمع الصوابر. ومن املعروف ان مادة االسبيست حرم 

استخدامها سنة 1985 خلطورتها على صحة السكان.

الشايع والجسار يسأالن عن احتياطات البلدية بشأن مخاطر اإلسبيست

»البلدي« يبحث استمالك
القطعة 10 بمنطقة خيطان

اقتراح بإطالق اسم عبداهلل المال 
على أحد الشوارع

لجنة األحمدي أحالت إنشاء 
طريق بالمنقف للجهاز التنفيذي

أحالت جلنة االحمدي في املجلس البلدي خالل اجتماعها امس 
برئاسة مانع العجمي طلب انشاء طريق رقم 7 ضمن مشروع 
القس���ام اجلديدة مبنطقة املنقف قطعة 2 واستحداث الشارع 
اخللفي سابقا في منطقة املنقف قطعة 2 مقابل بيوت ذوي الدخل 

احملدود الى اللجنة التنفيذية لتقدمي تقرير بشأنه.
يذك���ر ان عددا من س���كان املنطقة قطع���ة 2 تقدموا بطلب 
انش���اء الطريق النه ضمن مشروع القس���ائم اجلديدة ويخدم 

70 منزال.

الشايع  قدم العضوان شايع 
ومهله����ل اخلالد اقتراحا بإطالق 
اسم عبداهلل املال صالح على أحد 

الشوارع.
وقال العضوان في اقتراحهما: 
عمل العم عب����داهلل املال صالح � 
سكرتيرا للش����يخ احمد اجلابر 
الصباح والشيخ عبداهلل السالم 
الصب����اح، درس ف����ي املدرس����ة 
املباركية مع أخيه وكان من االوائل 
الذين قيدت اسماؤهم في املدرسة 
عندما افتتحت ودرس عبداهلل املال 
عام 1930 ومجموعة من الكويتيني 
في مدرسة االرسالية االميركية 
بالكويت، وقد كان الزائر للكويت 
ال يعرف اال اس����مني اثنني سمو 
األمير احلاكم والش����يخ عبداهلل 
امل����ال صالح. وتابع����ا: كان العم 
رغم انش����غاله باملنصب الكبير 
الذي شرفه مواله بتسلمه لكنه 
في الوقت نفسه كان يهيمن على 
بعض احملال التجارية والشركات 
الكبرى مساهما بها من ماله وذكائه 
وخبرته، خلف والده في القيام 
بشؤون السكرتارية عام 1941 بني 
الكويت واجلهات اخلارجية وكان 
ميثل حكومة الكويت في الداخل 

زيد العازمي

مهلهل اخلالد

م.عبداهلل العنزي متوسطا محمد املفرج وموسى الصراف وم.أشواق املضف خالل ورشة العمل

د.فاضل صفر وم.أحمد الصبيح خالل توقيع عقد إنشاء مختبر األغذية

جسار اجلسار

شايع الشايع

واخلارج فقد كان أول ممثل رسمي 
بني حكومة الكويت وشركة النفط 
عام 1934، كان عبداهلل املال نشيطا 
في عمله سباقا لتحصيل العلم 
فقد اصبح الناطق الرسمي للدولة 
وباسم سمو األمير، باالضافة إلى 
تعهد القصر له بجميع املكاتبات 
السياسية واجلهات  واملراسالت 
الديبلوماسية فقد سد في وقته 
ثغرات كثي����رة وأعز بلده وكفي 
ووفي ف����ي وظيفته فمن افتتاح 
املساجد الى املدارس واملستشفيات، 
وكان يرافق الشيخ عبداهلل السالم 
)حاكم الكويت احلادي عشر( في 
جوالته في الداخل واخلارج، ومنح 
عبداهلل املال وسام الرافدين من 
الدرجة الثالثة وذلك اثناء الزيارة 
التي قام بها الشيخ عبداهلل السالم 
الصباح إلى العراق من 2 الى 8 
مارس 1952. وتقديرا منا وعرفانا 
ملا قدمه العم عبداهلل املال صالح 
للكويت وابنائها ولكي تظل سير 
هؤالء الرواد حاضرة في أذهاننا 
تنير لنا طريقنا لرفعة شأن وطننا 
احلبيب فاننا نقترح اطالق اسم 
عب����داهلل املال صال����ح على أحد 

شوارع الكويت.

العنزي: نقل مواقع المعسكرات في الجهراء وإعادة تنظيم الواحة

بمساحة 15 ألف متر مربع في منطقة الشويخ

البلدية توقع عقد إنشاء مختبر األغذية بقيمة 7.661 ماليين دينار
وقع���ت البلدي���ة أمس عقد انش���اء 
مختبر األغذية اخلاص في البلدية بقيمة 

7.661.000 ماليني دينار.
وقال وزير األش���غال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان 
هذا املشروع استثنائي للبلدية من قبل 
مجلس ال���وزراء حيث مت حاليا جتهيز 

عملية االنشاء.
وأضاف ان توقيع العقد سيكون عن 
طريق املدير العام ألنه املعني بذلك، مشيرا 
الى ان هذا املشروع استغرق وقتا للتجهيز 
واإلعداد نظرا لطول الدورة املستندية.

وبني د.صفر ان هذا املشروع ُيعد أول 
مشروع انشائي تقوم ببنائه وتشييده 
البلدية، وسيكون تنفيذه مع مقاول محلي، 
كاشفا انه سينجز خالل سنتني باالضافة 
الى سنة جتهيز املبنى مبساحة 15 ألف 

متر مربع وسيكون مبنى إلدارتني هما 
األغذية املستوردة ومختبر األغذية في 

منطقة الشويخ.
وأضاف د.صفر ان هناك مش���روعني 
آخرين ستقوم البلدية بتشييدهما وهما 
مبنى املجلس البل���دي واملبنى اإلداري 
للبلدية )الشهيد(، وذلك بتنفيذهما مع 
وزارة األشغال مس���تقبال، الفتا الى ان 
البلدية تسعى دائما لتطوير ما تستطيع 
تطويره وانشاء العديد من املشاريع املهمة 

واحليوية.
وأش���ار الى ان البلدية تسعى حاليا 
للتعاقد مع معهد األبحاث العلمية وذلك 
ملس���اعدة بلدية الكويت ف���ي ادارة هذا 
املش���روع الذي يقع م���ن ضمن اخلطة 
التنموية واخلطة العامة للدولة، مبينا 
انه يسعى ايضا لتحقيق االجنازات بحسب 

الوقت واخلطة احلكومية املعمول بها، 
شاكرا جميع موظفي بلدية الكويت دون 

استثناء.
من جهت���ه، اوضح مدير عام البلدية 
م.أحم��د الصبيح ان مش���روع انش���اء 
مبنى مختب��ر األغذية هو باكورة مجهد 
البلدية، الفتا الى ان انشاء املشروع جاء 
وفق مباركة من مجل���س الوزراء وهو 
بدراسة من البلدية وستقوم باالشراف 

التام عليه.
وبني ان مختبر الكويت س���يضاهي 
املختب���رات في بل���دان مجلس التعاون 
وفق تكنولوجيا حديثة وجديدة، مباركا 
للش���ركة التي حازت العقد وهي شركة 

محلية ومقاول محلي.
وبني ان البلدية تسير وفق اجلدول 
الداخلي للخطة التنموية التي رس���مها 

مجلس الوزراء للبالد، مؤكدا اننا نعمل 
ونس���ير على خطى ثابت���ة كي نتمكن 
من انش���اء املش���اريع اخلاصة ببلدية 

الكويت.
من جانبه، اوضح نائب املدير لقطاع 
املش���اريع التنموية م.يوس���ف حبيب 
مناور ان هذا املشروع تنتظره البلدية 
منذ س���نوات ومختبر فح���ص األغذية 
املستوردة باالضافة الى مختبر خاص، 
مؤكدا ان قيم���ة العقد بلغت 7.661.000 
ماليني دينار مبساحة 15 ألف متر مربع 

في منطقة الشويخ.
وأشار الى ان املختبر اخلاص باألغذية 
س���يكون وفق آخ���ر ما توصل���ت اليه 
التكنولوجي���ا احلديثة، معربا عن أمله 
أن يعمل هذا املختبر خالل فترة سنتني 

باالضافة الى سنة جتهيز املبنى.

بعد اجتماع اللجنة العليا للتخطيط برئاسة الوزير

تحديد صالحيات رؤساء القطاعات في اتخاذ القرار دون الرجوع إلى القيادة
شدد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر، خالل ترؤس���ه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، على اهمية 
مراجعة التوصيات الواردة ضمن تقرير ديوان احملاسبة بشأن تقييم 

اداء النواحي الرقابية والتشغيلية في البلدية.
وقال رئيس مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية 
م.عبدالكرمي الزيد في تصريح للصحافيني بعد االجتماع ان تقرير 
ديوان احملاسبة متخض عنه نوعان من التوصيات، وهما املرتبطة 

باملخاطر املرتفعة وتتطلب اتخاذ اجراءات فورية لتالفيها حيث بلغ 
عددها 17 توصية.

وأضاف م.الزيد أن التوصية االخرى مرتبطة مبخاطر متوسطة 
وحتتوي على 12 توصية، مش���يرا الى ان اللجنة العليا للتخطيط 
ناقشت واستعرضت 5 توصيات مرتبطة مبخاطر مرتفعة واتخذت 
بشأنها القرارات الالزمة وهي دراسة االسباب التي حتول دون تطبيق 
الهيكل التنظيمي اجلديد في البلدية ووضع توصيف وظيفي واضح 

املعالم ومتكامل جلميع الوظائف املعتمدة بالهيكل التوظيفي، وكذلك 
اهمية حتديد الصالحيات املخولة لرؤس���اء القطاعات املختلفة في 

اتخاذ القرارات دون الرجوع للقيادة العليا.
وبني م.الزيد ان اللجنة ناقشت التوصية اخلاصة بتدعيم ادارة 
نظم املعلومات باملوارد البش���رية واالمكانات املادية باالضافة الى 
حث القطاعات على استخدام النظم املتطورة واملعدة مسبقا من قبل 

ادارة نظم املعلومات.

كش����ف رئيس جلنة محافظة 
العنزي عن  اجلهراء م.عب����داهلل 
موافق����ة وزارة الدف����اع على نقل 
مواقع املعسكرات املالصقة للمناطق 
السكنية في محافظة اجلهراء الى 
مواقع اخرى بديلة يعتمدها املجلس 

البلدي.
وقال، بعد نهاية ورشة العمل 
امس والتي كانت بعنوان »اجلهراء.. 
مس����تقبل واعد« وحضرها ممثل 
عن محافظة اجله����راء ووزارات 
الدولة املمثلة ومختارو املناطق، 
حيث اكد ان ابرز التوصيات هي 
البلدية برف����ع تقرير  مخاطب����ة 
يتضم����ن االفكار الع����ادة تنظيم 
منطقة الواحة، وقد متت دراسته 
م����ن ادارة املخط����ط الهيكلي عن 
االحتياجات االستثمارية التجارية 

في احملافظة.
وقال انه س����يتم وضع خطة 
واستراتيجية مس����تقبلية لنقل 
معسكرات اجليش بالتعاون مع 
وزارت����ي الدفاع والبلدية والعمل 
على تذليل الصعوبات والعوائق 
امام مش����اريع اجلهات احلكومية 
التي س����تقام في احملافظة، ومنها 
ما يتعل����ق باقامة صاالت االفراح 
واحلدائق العامة واستراحات الطرق 

السريعة.
وفيم����ا يتعل����ق بواجهت����ي 
الصليبخات واجله����راء، اوضح 
العن����زي انه س����يتم التنس����يق 
م����ع البلدي����ة لوض����ع تصورات 
واقتراحات متهي����دا لطرحها عن 
طريق مشاريع ال� »B.O.T« وذلك 
الميان املجل����س البلدي والقطاع 
اخلاص بتنمي����ة املناطق وايجاد 

املتنفس للمواطن.
وفيم����ا يلي تفاصي����ل أعمال 

الورشة:
عبداهلل العنزي: نظرا الهمية 
موقع محافظ����ة اجلهراء، فإن املد 
العمران����ي س����يصلها باالضافة 
الى املشاريع املس����تقبلية والتي 
س����تجعلها زاهرة، فإن االعضاء 
ارادوا االستماع من اجلهات املعنية 
عن مشاريعهم في احملافظة حملاولة 
تسهيل اجراءاتهم، خاصة ان املجلس 
البلدي يأمل حل الكثير من املشاكل 
املوجودة ف����ي محافظة اجلهراء، 
ومنها وجود خمس����ة معسكرات 
البرية  القوى  للمغاوير ومعه����د 
وكأنها اصبحت ثكنة عس����كرية 

وليست ذات طابع سكن خاص.
مستشار رئيس االركان العامة 
للجيش املقدم وحيد درويش: من 
الضروري ازالة املعس����كرات بعد 
توفي����ر املواق����ع البديلة والوقت 
الالزم وسيتم نقل رؤية املجلس 
البلدي حول هذه املواقع الى القيادة 

العسكرية.
عب����داهلل العنزي: ان االعضاء 

الطرق السريعة، حيث قال عبداهلل 
العنزي ان احملافظة حتتاج الى ربط 
مناطقها بالشبكة اخلارجية وكذلك 
فإن املناطق االستثمارية التجارية 
متت توسعتها دون االخذ باالعتبار 
توسعة املداخل واملخارج ونأسف 
لقيام بعض االهالي بعمل مداخل 

مخالفة للوصول الى مناطقهم.
مدير إدارة هندسة الطرق في 
املقدم س����عدون  الداخلية  وزارة 
اخلالدي: هناك كثافة مرورية كبيرة 
في احملافظة وتعاني من نقص كبير 
في املداخل واملخارج على الدائري 
السادس خاصة ان هناك اتفاقية 
لعمل 8 مداخل لتسهيل املرور في 
احملافظة، وكذلك تطوير لتقاطع 
أمغرة مع الدائري السادس وتقاطع 
النسيم، اضافة لعمل جسر جهة 

طريق الساملي.
س����عدون اخلالدي: س����تقوم 
ال����وزارة بعم����ل 13 دوارا ويتم 
تنفيذها حس����ب التصاميم التي 
تسهل حركة املرور باالضافة الى 
اغالق بعض التقاطعات التي تعيق 

املرور.
عبداهلل العنزي: نشيد بجهود 
وزارة الداخلية اال ان هناك حلقة 
مفرغة يدورون فيها في محافظة 
املداخل  اجله����راء ح����ول عم����ل 
واملخارج، حيث ان هناك تأخيرا 

في سرعة اجناز هذه املطالب.
م.فاطمة العوض����ي من إدارة 
تصميم الطرق في وزارة االشغال: 
ان الوزارة ستقوم بعمل املداخل 
واملخارج وجتهيز الطرق حسب 
االتفاقيات املبرمة مع الش����ركات 
اخلاصة وس����يتم طرحها خالل 
اش����هر قليلة، حيث سيتم خالل 
خمس سنوات اجناز جميع الطرق 

باحملافظة.
محمد املف����رج: نحمل البلدية 
مسؤولية التأخير في اجناز الطرق 

سيصدر من البلدية سيكون باسم 
وزارة الشؤون وليس املتبرع وان 
يتعهد عند البناء بأن يتم تسليمها 
للوزارة، مشيرا الى وجود نحو 
180 طلب����ا القامة صاالت االفراح 

كتبرعات.
وصرح رئيس قسم املتابعة في 
وزارة الشؤون م.مقداد بن نخي 
بأن هناك خطة لبناء اداري للعمل 
في احملافظة وحدائق االطفال حيث 
نالحظ وجود تضارب في القرارات 
بني املجلس البلدي وجهاز البلدية 

ولذلك مت ايقافها.
كذلك يوج����د مركز تنمية في 
النس����يم ولم يتم حتديد موقفه 
حتى اآلن لعدم وجود الدراس����ة 

املرورية.
عبداهلل العنزي: سؤالي: تبرع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وأس����رة الصباح وجواد 
افراح  بوخمس����ني لعمل صاالت 
في احملافظة فأي����ن وصلت هذه 

الصاالت؟
كاظ����م احلمدان����ي: ان وزارة 
البلدي����ة  خاطب����ت  الش����ؤون 
لتخصيص موقعني لعمل صالتي 
افراح كتبرعات من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وجواد 

بوخمسني.

مشاريع مستقبلية بالجهراء

مدير ادارة تنمية املشاريع في 
البلدية باتل الرشيدي: ان االدارة 
لديها مشاريع خدمية مستقبلية 
في احملافظة مثل مشروع سليل 
اجلهراء وسوق اخلضار والفاكهة 
في الصليبية ومت تسلمه مبدئيا 
وسيتم تش����غيله خالل 6 اشهر 
ومبوجبه س����يتم اغالق س����وق 

اخلضار في الشويخ.
كما ان هناك مدينتني عماليتني 
س����تكونان محاذيت����ني للمناطق 

طلبوا ازالة ال����روف املوجود في 
احملافظة منذ وق����ت ولم تتحرك 

وزارة الدفاع حتى اآلن.
املقدم وحيد درويش: البد من 
توفير املواقع البديلة للمعسكرات 
بحيث تصمم مواقع بديلة وال تكون 

مؤقتة.
مدير إدارة الشؤون الهندسية 
في وزارة الدفاع م.هادي العنزي 
متنى ان تتحول محافظة اجلهراء 
الى منطقة منوذجية شاملة، هل 
املقصود باملعسكرات القريبة من 
املناطق السكنية؟ ام هي القريبة 
من احملافظة؟ وخط����ة نقل هذه 
املعس����كرات ه����ل ه����ي قريبة ام 
بعيدة؟ وخصوصا ان هناك عقودا 

للتوسعات؟
عبداهلل العنزي: ان احلديث عن 
ازالة املعسكرات القريبة من املناطق 
السكنية وخصوصا منطقة سعد 
العبداهلل باإلضافة الى املعس����كر 
الواحة خاصة  املالصق ملنطق����ة 
ان خطة نقل املعس����كرات هي من 

اختصاص وزارة الدفاع.
لذلك الب����د من س����رعة ازالة 
املعس����كرات ونقلها ال����ى مواقع 

بديلة.
أشواق املضف: من اختصاص 
املجلس البلدي تخصيص االراضي 
لذلك سؤالي هل قامت وزارة الدفاع 
بالتنسيق مع إدارة املخطط الهيكلي 

قبل إقرار املخطط الهيكلي؟ 
هادي العنزي: سيتم رفع تقرير 
الى القيادة العس����كرية يوقف اي 
توسعات مستقبلية للمعسكرات 

حلني البت في عملية نقلها.
عبداهلل العنزي: البد من موافاة 
املجلس البل����دي باملواقع البديلة 

املطلوبة لنقل املعسكرات.

الطرق السريعة

بعد ذلك تطرقت الورشة الى 

التي كان يفترض ان تكون قامت 
بعمل البني����ة التحتية قبل قيام 
املواطنني ببناء منازلهم وخصوصا 
ان اغلب املناطق موجودة خارج 

منطقة التنظيم.
لذلك البد ان يكون للجهاز الفني 
رأي في عملية نقل املعس����كرات 

وغيرها وايجاد البديل لها.

تنظيم منطقة الواحة

بعد ذلك تطرق احلضور الى 
تنظيم منطقة الواحة، حيث أشار 
م.عبداهلل العنزي الى رفض البلدية 
استمالك املنطقة رغم ان مبانيها 
تقل عن 300 مت����ر مربع وتفتقر 
الى اخلدمات وبها انفجار سكاني 

وبيوتها متالصقة.
كما ان املنطقة اصبحت مرتعا 
للعزاب والعمالة السائبة وأدعو 
الى اع����ادة تنظيم منطقة الواحة 
لتخفيف االزدحام وكذلك تزويد 
املجلس مب����دى حاج����ة منطقة 
املباني االستثمارية  الى  اجلهراء 

التجارية.
وانتقل احلدي����ث عن صاالت 
االف����راح واملرافق التابعة لوزارة 
الشؤون في محافظة اجلهراء، حيث 
اوضح املهندس اول تخطيط في 
وزارة الش����ؤون كاظ����م احلمدان 
ان ال����وزارة عان����ت من موضوع 
التبرعات اخلاصة بإقامة صاالت 
االفراح وخصوصا انها اصبحت 

مرتعا للكسب التجاري.
وان صدور قرار وزاري ليقوم 
املتبرع بالص����رف على الصيانة 
واخلدمات حي����ث تقرر حتصيل 
رسم 100 دينار اال انهم اصبحوا 
يتج����اوزون الق����رار ووصل الى 
حتصيل الف دينار على استئجار 

الصالة.
كما ان الق����رار الذي اصدرته 
الذي  القرار  ب����أن  الوزارة اخيرا 

الس����كنية وستخفف عن املنطقة 
السكنية من العزاب حيث ستكون 
االولى في جنوب اجلهراء مقابل 
املنطقة الصناعية وس����يقطنها 
20 ألف نس����مة واالخرى بجانب 
االط����راف وس����تحتوي على 40 
ألف نسمة وسيتم عرضهما على 

املستثمرين.
املقبل���ني  الش���هرين  خ���الل 
باالضافة الى وجود 12 استراحة 
على اخلطوط السريعة وسيتم 
طرحها على املستثمرين قبل نهاية 
2010 ومنها 3 على الس���املي، و3 
على العبدلي و3 على الصبية و4 

في كبد.
كما ان هناك مدن���ا ترفيهية 
ستخدم اجلهراء واملناطق االخرى 
ومنها ربيعية ستكون على طريق 
الساملي مبساحة كيلومتر مربع، 
ومدين���ة ترفيهي���ة ف���ي مزارع 
العبدلي مبساحة مليون متر مربع 
وستحتوي على مناطق خضراء 
وشاليهات، مضيفا ان الدولة لن 
تتكفل اي مبالغ بل سيتم طرحها 

.B.O.T �وفق نظام ال
وقال نائ���ب العضو املنتدب 
بشركة املش���روعات السياحية 
مش���اري السنعوسي ان الشركة 
ركزت على محافظة اجلهراء من 
خالل انشاء صالة ترفيهية وسيتم 
االنتهاء منها قريبا، اال انه لقرب 
اجلهراء من املدينة الترفيهية مت 
عمل تصاميم لتطوير املدينة من 
خالل وضع العاب جديدة وانشاء 

شاليهات.
وقال باتل الرش���يدي: سيتم 
اجراء دراس���ات لعم���ل مناطق 
ترفيهية على واجهة الصليبخات، 
كما تطرقت الورشة الى املشاريع 
االس���كانية في املنطقة، وس���أل 
عب���داهلل العنزي عن مش���روع 
ازالة منطقتي تيماء والصليبية 
ومصيرهما مستقبال، ومتى سيتم 

ازالتهما؟
وقال م.احم���د االنصاري من 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية: 
ان املؤسس���ة س���تقوم باخ���الء 
املنطقتني فور االنتهاء من مشروع 
بناء املساكن منخفضة التكاليف، 
مطالبا املجلس البلدي والهيئات 
الرسمية املعنية بتسريع تخصيص 
مناطق للس���كن اخلاص في ظل 
ارتفاع عدد الطلبات االس���كانية 
ال���ى 133 الف طلب في عام 2014 
حيث يوجد حاليا 186 الف طلب. 
الدعوة  العنزني  ووجه عبداهلل 
الى اجلهات االمنية في البالد الى 
ضبط املخالفني والتدهور االمني 
احلاصل في احملافظة في ظل وجود 
شكاوى عن وجود بقاالت تبيع 
اخلمور احمللية في مدينة س���عد 

العبداهلل.
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