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اقترح عضو املجلس البلدي فرز املطيري حتويل 
اإلشارة الضوئية للطريق الفاصل بني منطقتي الفردوس 
والعارضية املؤدية الى صالة افراح العارضية الى دوار 
مروري، مبينا ان االختناقات املرورية التي حتدثها تلك 

اإلشارة تؤدي الى عملية ارباك حركة الطريق.
وأوضح املطيري ان املنطقة املعنية باالقتراح بحاجة 
ماس���ة الى تطوير الطريق ليتماشى وكثافة احلركة 

املروري���ة ملرتاديه، وذلك للتخفيف من وطأة الزحام 
املروري الذي تشهده املنطقة خاصة في أوقات الذروة، 
إضافة الى وجود صالة األفراح التي تش���هد ازدحاما 
خالل الفترة املسائية، الفتا الى ان عملية تطوير ذلك 
الطريق من خالل ايجاد دوار مروري بدال من اإلشارة 
الضوئية تسهم في عملية تسهيل وانسيابية احلركة 

املرورية في املنطقة ذاتها.

المطيري لتحويل إشارة الطريق الفاصل بين الفردوس والعارضية إلى دوار

حديث مشترك بني زيد العازمي وعبداهلل العنزي ومحمد الهدية ومحمد املفرج ومانع العجمي وجنان بوشهري

حديث باسم بني جسار اجلسار ود. عبدالكرمي السليم

حوار بني فرز املطيري ومهلهل اخلالد وأحمد البغيلي

»البلدي« يطلب من الجهاز الفني تقريرًا حول تراخيص المبرات في العمارات االستثمارية
عقد املجلس البلدي جلس�ته العادية صباح امس برئاس�ة زيد العازمي، حيث أحال 

املجلس كتاب عدد من أصحاب املبرات في العمارات االستثمارية الى االدارة لطلب تقرير 

في ظل طلب بإلغاء القرار السابق بشأن حتديد الدور االول لهذه املبرات ومطالبة عدد من 

أصحاب املبرات بإلغاء هذا القرار الحتياجهم الى منزل مستقل ألنشطة املبرة ومكاتبها. 

وكان املجلس قد حدد 5 أسئلة للرد عليها من قبل االعضاء خالل كل جلسة تطبيقا لالئحة 

حتى ال تتراكم الردود لدى االمانة العامة للمجلس. وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

غير املعقول التصويت على قرارات 
قانونية دون اجتماع اللجنة.

عبداهلل العمادي: ال توجد اي 
اجابات حول االسئلة وارجو رد 

االسئلة.
جنان بوشهري: ارجو تدوين 
جمي����ع املالحظ����ات واحالته����ا 

لالدارة.
املستشار القانوني: الكاميرات 
مت تركيبها اآلن واللجنة القانونية 
ق����د عق����دت اجتماعا االس����بوع 
املاضي. رفعت اجللس����ة الساعة 

11 صباحا.

باالعتراف ف����ي وجود املخالفات 
الالزم  البلدية قامت باتخاذ  وان 
رغم ان املخالفات مازالت موجودة 
حتى اآلن. وقد توجهت بس����ؤال 
بشأن امللفات املسروقة من االدارة 
القانونية حيث مت الرد بعدم وجود 
سرقة، وارجو الرد هل مت توفير 
كاميرات مراقبة من االدارة، وارجو 
الرد من االدارة، كذلك سألت عن 
عدم اجتماع اللجنة القانونية حتى 
اآلن وكان الرد بان قرار تش����كيل 
اللجنة لم يحدد اال يعقد االجتماع 
في حالة عدم وجود املقرر، ومن 

االمني العام: بند االسئلة، الرد على 
سؤال م.جنان بوشهري بخصوص 
شركات النظافة. جنان بوشهري: 
رد وصلني من البلدية بعدم تدخلها 
في اعمال الشركات النظافة كذلك 
سؤال بخصوص املشروعات التي 
لم تنفذ حيث مت الطلب من اجلهاز 
التنفيذي حصرها اال ان الرد من 
ان نق����وم بأعمال  اجلهاز يطلب 
احلص����ر وارجو اعادة الس����ؤال 
الى اجلهاز التنفيذي للرد عليه، 
كذلك بخصوص مخالفات شاليه 
قد مت توجيه سؤال حيث جاء الرد 

افتتح رئيس املجلس البلدي 
العازمي اجللسة الساعة 10  زيد 

صباحا.
االمني الع����ام: التصديق على 

احملضر السابق.
مانع العجمي: موضوع املركز 
الفنطاس  االداري والتجاري في 
يفترض احالته الى االدارة القانونية 

بعد اقراره من اللجنة.
محمد املفرج: مطالبتي بإحالة 
مشروع املركز االداري الى االدارة 
القانونية كان الهدف منه عدم ظلم 

املستثمر.
مانع العجمي: مشروع املركز 
االداري موجود في جلنة محافظة 
االحمدي وستتم احالته الى االدارة 

القانونية.
يوافق املجلس على ان تقوم 
جلنة االحمدي بإحالة املش����روع 

الى االدارة القانونية.
منى بورس����لي: تعديل على 
احملضر، املجلس البلدي ال يصدر 
تراخيص ولكن يوافق على الالئحة 

اخلاصة بنشاط حضانة.
يوافق املجلس على املصادقة 

على احملضر.
االم����ني العام: محضر اجتماع 
الرس����ائل  البل����دي  املجل����س 

الواردة.
طل����ب اعادة النظ����ر في قرار 
املب����رات بالعمارات  ترخي����ص 

االستثمارية.
يوافق املجلس على إحالته الى 

اجلهاز الفني إلعداد تقرير.
االمني الع����ام: موضوع عقود 
النظافة بناء على اقتراح من اعضاء 

املجلس.
اللجنة  ان  جنان بوش����هري: 
الفنية عقدت ورش����ة عمل حول 
املوضوع بحضور اجلهاز التنفيذي 
والشركات ومت طرح االستفسارات 
وادعو س����حب الطل����ب اخلاص 

مبوضوع عقود النظافة.
االمني الع����ام: اقتراح مجلس 
الوزراء بشأن اطالق اسم املرحوم 
مطلق العدواني على شارع البدوية 

في منطقة الفحيحيل.
يواف����ق املجلس عل����ى احالة 
املوضوع الى جلنة التس����ميات. 

طلب إلغاء القرار السابق والسماح بأن يكون للمبرة منزل مستقل

الشايع والخالد والمفرج لتحويل موقع 
بيوت األرامل في كيفان إلى حديقة عامة

قدم 3 أعضاء اقتراحا يتعلق بتخصيص موقع بيوت األرامل غير 
املستغل في كيفان الى اللجنة العامة للزراعة الستغالله كحديقة 
عامة. وقال األعضاء ش���ايع الشايع ومهلهل اخلالد ومحمد املفرج 
ف���ي اقتراحهم: بيوت األرامل الكائنة مبنطقة كيفان ق 2 وهي قيد 
اإلزالة اآلن حتتل موقعا اذا ما مت استغالله بإضافته الى احلديقة 
املجاورة سيشكل منفذا لقاطني املنطقة الذين يؤيدون ذلك ويطلبون 
إضافته للحديقة القائمة بعد تخصيصها للهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة الس���مكية باعتبارها اجلهة صاحبة االختصاص 
في زراعتها وإعادة تنس���يقها ك�ي تشكل منفذا ترفيهيا لعائالت 
املنطقة وأطفالهم وهو مطلب جدير بالدراسة واإلفادة بشأنه مع 
اجلهاز التنفيذي. وعليه نقترح: تخصي���ص املوقع اخلاص ببيوت 
األرامل غير املسكونة مبنطقة كيفان ق 2 للهيئة العامة لش���ؤون 
الزراعة والثروة السمكية لضم����ه الى احلديق����ة املجاورة وإعادة 

تنسيق احلديقة وزراعة املساحة املضافة.

السليم يقترح توسعة مدخل
طريق 42 بمنطقة مشرف

قدم عضو املجلس البلدي د.عبدالكرمي السليم 
اقتراحا بتوس���عة مدخل طري���ق 42 مبنطقة 

مشرف.
وقال الس���ليم في اقتراحه: نظرا لضي����ق 
مدخ�����ل ومخرج من جهة ش���ارع الغ����وص 
املؤدي الى طريق 42 بقطعة 6 مبنطقة مشرف، ما 
يؤدي الى ازدحام مروري وحوادث بني السيارات 

الداخلة واخلارجة.لذا أقترح ما يلي:
1 � توسعة املدخل واملخرج الكائن مبنطقة 

مشرف قطعة 6 املؤدي الى طريق 42 من جهة 
شارع الغوص، وذلك لتخفيف االزدحام واحلوادث 
املرورية وليتس���نى للمركبات املرور بسهولة 

ويسر دون اي معاناة.
2 � تعدي����ل ميول الساحة اخللفية ملسجد 
الزبن مبنطقة مشرف نح���و مناه�ي����ل الص���رف 
الصح���ي، وذلك ملنع جتم���ع مي����اه األمط��ار 
وحتس���ني املنظر الع�������ام للمنطقة املجاورة 

للساحة.

من أجواء الجلسة
� ق���ال العضو محمد املفرج، ح���ني بحث إحدى 
املعامالت، لدي كالم ولكن هناك صلة قرابة تربطني 

بصاحب املعاملة وال ميكن احلديث.
� طلب العضو فرز املطيري إحالة معاملة متعلقة 
باجلوان���ب القانونية إلى اللجن���ة ألنها املختصة 

بذلك.
� كانت اجللس���ة األسرع في إنهاء جدول أعمالها 

ألنها لم تشمل إال محضرا واحدا فقط.
� جدد املجلس مدة نصف ساعة خالل اجللسات 
املقبلة ملناقشة عدد من الردود على أسئلة األعضاء 

حيث تدرج في كل جدل أعمال حسب الالئحة.
� طلبت م.جنان بوش���هري خالل التعقيب على 
سؤالها 5 دقائق اخرى، ما حدا م.منى بورسلي على 

التنازل عن دورها.

)فريال حماد(


