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مركزان لخدمة 
المواطن في الفروانية 

والفردوس

تعديل الئحة الزراعة

قدم عضو املجلس البلدي 
اقتراح���ا  البغيل���ي  أحم���د 
بتخصيص موقعني إلنش���اء 
مركزين خلدمة املواطنني في 
الفروانية والفردوس، وقال 
البغيلي ف���ي اقتراحه: نظرا 
الن خدم���ة املواط���ن من اهم 
دعامات الدول املتقدمة، ونظرا 
الن الكثافة السكانية ببعض 
املناطق قد تعوض سرعة اجناز 
املواطن���ني ملعامالتهم ونظرا 
الكثافة السكانية في  لزيادة 
الفروانية والفردوس  منطقة 
التي حتت���اج الى تخصيص 
مواقع ملراكز خدمة املواطنني 
والن مراكز خدم���ة املواطن 
تسهل على كل شرائح املجتمع 
اجناز معامالتهم حيث انه ال 
يوجد في منطقتي الفردوس 
والفرواني���ة مراك���ز خدمة 
للمواطن مم���ا يصعب على 
املواطنني القاطنني في اي من 
املنطقت���ني اجناز معامالتهم، 
فيضط���رون الى التزاحم في 
مراك���ز أخ���رى، وعمال على 
راحة املواطنني وتيسيرا لهم 
وتطلعا منا لسرعة اكبر في 
اجناز املعام���الت، لذا اقترح 
تخصيص موقعني النش���اء 
مركزين خلدمة املواطنني في 
الفرواني���ة ومنطقة  منطقة 

الفردوس خلدمة املواطنني.

أحمد البغيلي

تعاون مع »املرور« إلزالة احلواجز وملنع استغالل الساحات

فيصل اجلمعة يغرس شجرة بعد الندوة

مؤسسات الدولة تستعين بخبرات لجنة التعديات 
و»المرور« تعتمد عليها في إزالة الحواجز غير المرخصة

منذ أن تشكلت جلنة ازالة التعديات على أمالك الدولة واملظاهر 
غي���ر املرخصة قبل اكثر من ثالثة أع���وام تقريبا وفرق االزالة 
التابعة لها تقوم بإزالة العديد من التعديات التي ارتكبتها بعض 
الوزارات ومؤسسات القطاع اخلاص على الساحات اململوكة للدولة 
واملقابلة ملقار هذه املؤسسات دون احلصول على ترخيص من 

أي من اجلهات احلكومية.
وذك���ر رئيس فرق املتابعة في جلنة االزالة العم��يد املتقاعد 
يوس���ف القديري في تصريح صحافي ان كثيرا من الش���ركات 
واجلمعي��ات التعاوني��ة وبع��ض جمعي��ات النف��ع الع��ام دأب��ت 
خ�الل السن��وات القليل��ة املاضي��ة عل��ى حتوي��ط الساح��ات 
املقابل�����ة له��ا بأن�����واع م��ن احلواج��ز واالس���وار احلديدي�ة 
واالسمنتية، ووضعت عند مداخلها حواجز كهربائية وعالمات 
تدل على أن هذه املواق���ف ملكية خاصة ال يحق لغير العاملني 
في هذه املؤسس���ات التمتع مبزايا هذه الس���احات من مواقف 

ومظالت.
وش���دد العميد القديري على ان ف���رق املتابعة تعمل بإيعاز 
وبطلب رسمي من مختلف مؤسسات الدولة للتخلص من جميع 

اش���كال التعديات غير املرخصة بطريقة تؤكد أوال على تعاون 
الكثير من مؤسس���ات الدولة فيما بينها على ازالة كل اش���كال 
املخالفات، وثاني��ا عل��ى ان بداية االصالح وازالة املخالفات تبدأ 
من داخل هذه املؤسس�����ات، موضحا ان االدارة العامة للمرور 
قامت خالل الفترة االخ��يرة باالعتماد على خبرة العاملني بلجنة 
االزالة وعلى ما لديها من معدات وآليات لدعم جهود رجال املرور 
في ازالة مخالفات بعض املؤسس���ات التي تس���تخدم الساحات 
االمامية لها كمواقف للسيارات من خالل حتويطها بشتى اشكال 

احلواجز واملوانع.
وأشار القديري الى ان الكثير من املؤسسات املخالفة أنفقت 
مبال��غ باهظ��ة ف��ي اع��داد ه��ذه الساح��ات وتزويده��ا باالجه��زة 
املتطورة، ولك���ن ك��ان االول��ى ان حتص�����ل عل��ى ترخي��ص 
الس���تغ��الل الس���احات الواقعة على أمالك الدولة لدى اجلهات 
املعني���ة قبل القيام بصرف فلس واح���د عليها، مبينا ان جلنة 
ازالة التعديات وبالتعاون مع االدارة العامة للمرور قامت بإنذار 
املخالفني مرات عدة دون جدوى، فلم يكن أمام فرق االزالة سوى 

اعمال القانون.

عقدت جلنة ازالة التعديات على أمالك الدولة 
ندوة توعوية حتت عنوان »التعديات على أمالك 
الدولة وأثرها على املجتمع« بثانوية لطيفة الفارس، 

بنات التابعة ملنطقة االحمدي التعليمية.
وفي كلمة ألقاها منسق العالقات العام بلجنة 
ازالة التعديات العقيد ظافر الصايغ قال ان اللجنة 
حترص على تطبي���ق القانون على اجلميع دون 
اس���تثناء وازالة التعديات أينما كانت بأس���لوب 
اخ���وي حضاري، وأوضح مفه���وم التعدي وهو 
»االستيالء على ملك ليس لك احلق فيه«، وأوضح 
كيفية التعامل مع التعديات واالجراءات املتخذة، 
حيث تق���وم اللجنة بتحديد نوع التعدي ولصق 
تنبيه وانذار خاص لنوع التعدي واعطاء املتعدي 
الفرصة والوقت الكافي إلزالة هذا التعدي واختبار 
مدى جتاوبهم لتنفيذ القانون، وهذا ما تسعى اليه 
اللجنة وفي حالة ع���دم التعاون تضطر اللجنة، 
لتطبيق اللوائح التنظيمية وتنفيذ ازالة املخالفة، 
وأوضح ان هناك مخالفات كبيرة على أمالك الدولة 
تعرقل ادارة اخلدمات تنفي���ذ صيانة العامة في 
تأدية اعمالها لوجود تلك املخالفات، وأفاد بأن ذلك 

يتسبب في خسائر مادية كبيرة للدولة.
وقال: من منطل���ق حب الوطن وتعزيز الوالء 
للكويت واملساهمة في احلفاظ على الوجه احلضاري 
لها، واملضي بدعم مسيرة العجلة للنمو والتقدم في 
شتى املجاالت ومن املناط بنا كمواطنني ان نكون 
مسؤولني مس���ؤولية كاملة عن تفعيل واحترام 
قوانني الدولة التي أجزلت علينا بالعطاء، وذلك ال 
يأتي اال بجهود مخلصة من ابناء الوطن للحفاظ 

على شكلها احلضاري أسوة بالدول املتقدمة.
وتفاءل العقيد الصايغ بان الكويت س���تبقى 
شعلة مضيئة في سماء هذا العام بسواعد ابنائها 
املخلصني بالتص���دي لكل التجاوزات والتعديات 

والتقيد باحترام القوانني.
واختم الصايغ كلمته بوثيقة وطنية جتس���د 
وتترجم كون الكويت للجميع واملطلوب منا جميعا 

االخالص واحلب والعمل قوال وفعال.
وتقدم بالشكر اجلزيل لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي لتوجيهاتها املثلى في تعزيز دور 
الطالب في احترام وتطبي���ق القوانني واللوائح 
داخل وخارج أس���وار املدرسة وملنطقة االحمدي 

التعليمية في استضافتها للندوة وللجهود املبذولة 
لتحقيق الهدف منها، وتقدم العقيد الصايغ بنقل 
حتيات الفريق م.عبدالعزيز البدر � رئيس جلنة 
ازال���ة التعديات ودعمه املباش���ر ألبنائه الطلبة 

والطالبات.
كما ش���ارك في الندوة م.خالد احملسن � نائب 
رئيس جلنة إزالة التعديات، واللواء د.حسني مال 
اهلل � املستش���ار القانوني للجنة ورئيس قطاع 
بلدية الفروانية واالحم���دي م.فيصل صادق. مت 
عرض فيلم خالل الندوة وبعد ذلك حاضر اعضاء 
اللجنة وتفاعل أبناؤنا الطلبة واحلضور الكرام 

بالندوة كحوار ونقاش مفتوح جنت ثماره.
وبعد ذلك توجه احلضور والطلبة الى التجول 
باملعرض الذي أعد خصيصا لهذه الندوة والذي 
يحتوي على الكثير من االنش���طة التي جتس���د 
احملافظة عل���ى ممتلكات الدولة اخلاصة والعامة 
وبعض الرس���ائل املصورة التي تعزز احملافظة 
على املمتلكات والتي تنعكس على تطبيق القوانني 
واللوائح التنظيمية والتي جتسد تنفيذ احلملة 

االعالمية التي أعدت خصيصا ألبنائنا الطلبة.

الصايغ: مخالفات كبيرة على أمالك الدولة تعرقل
تنفيذ صيانة الخدمات وتكبد الدولة خسائر فادحة

البلدية  اقترح مدير ع���ام 
م.أحمد الصبيح تعديل البند 
10 من امل���ادة الرابعة لالئحة 
الزراعة بحيث يجوز تسوير 
املساحات املرخصة بسور نباتي 
سواء كان ثابتا او متحركا من 
جهة العقارات املجاورة فقط، 
وبارتفاع ال يزي���د على 1.20 

متر.


