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أوضح مدير ع���ام البلدية م.أحم���د الصبيح في رده 
على سؤال العضو فرز املطيري بشأن عمل ج��سر مشاة 
يربط بني النهضة واألندل���س لتخفيف االزدحام، أن����ه 
متت مخاطبة وزارة الداخلية لتزويدهم باإلحصائيات من 
احلوادث التي وقعت على امتداد الطريق وحتديد مواقعها 
حتى يتس���نى للبلدية دراسة املوقع املناسب الستحداث 

جسر مشاة.

دراسة إلقامة جسر مشاة بين النهضة واألندلس

رفع 22 سيارة مهملة في العاصمة وضع توصيف وظيفي واضح لجميع الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي

لجنة التخطيط تكّلف قطاع التطوير تحديث بيانات 
الخطوات التنفيذية للمشاريع وبيان المعوقات

دشتي: تحرير 200 مخالفة في يونيو وتحصيل 7700 دينار لـ 77 منها
أكد رئيس قسم إزالة املخالفات 
بفرع بلدي���ة محافظة العاصمة 
خالد دشتي ان اجراءات الرقابة 
مس���تمرة على مدار الساعة في 
مختلف املجاالت املتعلقة بعمل 
البلدية بهدف قطع الطريق أمام 
املتجاوزين للنظم واللوائح التي 

شرعتها البلدية.
وقال دشتي: لقد متكن فريق 
إزالة املخالفات خالل شهر يونيو 

من حترير 200 مخالفة منها 174 
مخالفة يجوز الصلح فيها فيما ال 
يجوز الصلح في 26 مخالفة منها 
كونها جسيمة ومت ارسالها الى 
اجلهات املختصة التخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة.
واضاف: كما مت حتصيل 7700 
دنيار نظير الصلح في 77 مخالفة 
من أصل 174 مخالفة التي يجوز 
الصلح فيه���ا وجار حتصيل ما 

تبقى من مبالغ املخالفات األخرى 
خ���الل الفت���رة القانونية وهي 
اس���بوعان من تاري���خ حترير 

محضر املخالفة.
واشار الى ان املخالفات التي 
مت حتريرها كان منها استغالل 
األرصفة والس���احات وامليادين 
دون ترخيص من البلدية واقامة 
اعالن دون ترخيص واضافة اعالن 
خاص بالنشاط دون ترخيص 

ومخالف���ة االش���تراطات صادر 
على أساس���ها الترخيص وفتح 
مخزن دون ترخيص من البلدية 
الى جانب مخالفات فتح وادارة 
محل قبل احلصول على موافقة 
البلدية وتشغيل عمال دون شهادة 
صحية والعمل قبل احلصول على 
شهادة صحية أو كونها منتهية 
الساحات  الصالحية واستغالل 
الداخلي دون ترخيص  باملبنى 

واقام���ة اعالن اس���تداللي دون 
ترخيص م���ن البلدية الفتا الى 
أهمية اتباع لوائح وأنظمة البلدية 
ومراجع���ة االدارة املعنية بفرع 
بلدي���ة احملافظة للحصول على 
التراخيص الالزمة قبل مزاولة أي 
أنشطة أو إقامة اإلعالنات املخالفة 
وذلك جتنبا لتحرير املخالفات 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية 

املترتبة على ذلك.

كلفت اللجنة العلي���ا للتخطيط مكتب 
التطوي���ر في قطاع التطوي���ر واملعلومات 
باملتابعة الدورية لتحديث بيانات اخلطوات 
التنفيذية للمشاريع مع االدارات املعنية وبيان 

املعوقات التي تواجه املتابعة.
اللجنة  »األنباء« تنشر محضر اجتماع 
العليا للتخطيط والذي عقد برئاسة وزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر حيث قدم نائب املدير العام 
لشؤون التطوير واملعلومات عرضا موجزا 
حول الوضع الراهن لبيانات مشاريع البلدية 
املدرجة في اخلطة التنموية للدولة واملرصدة 
بالبرنام���ج االلكتروني اخل���اص مبتابعة 
تنفيذها وبني ان هناك عددا من املش���اريع 
تواجه بعض الصعوبات في ادخال البيانات 

ألس���باب مختلفة منها على سبيل املثال ال 
احلصر: مشاريع جتد صعوبة في حتديث 
بياناتها كل ربع س���نة أو رفع تقارير ربع 
سنوية عنها )مشاريع املخطط الهيكلي(، هناك 
مشاريع مت ادراج بيانات تقديرية أو وهمية 
لها لصعوبة حتديد مثل تلك البيانات مثل 
تواريخ االعتماد أو غيرها )بعض مشاريع 
ادارة االنشاءات وادارة تنمية املشاريع وادارة 
املخطط الهيكلي(، وبعد املناقشة قررت اللجنة 
اهمية عرض الوضع الراهن للمشاريع في كل 
اجتماع للجنة وتكليف مكتب التطوير في 
قطاع التطوير واملعلومات باملتابعة الدورية 
لتحديث بيانات اخلطوات التنفيذية للمشاريع 
مع االدارات املعنية وافادة اللجنة بأي معوقات 
تواجه املتابعة. وناقش احلضور التوصيات 

الواردة بتقرير تقييم أداء النواحي الرقابية 
والتشغيلية في البلدية للعام 2009 مؤكدين 
ما مت اس����تعراضه في العرض املرئي الذي 
مت تقدميه يوم اخلميس املوافق 2010/6/10 
من قب����ل فريق العمل وقد مت اس����تعراض 
أول خمس توصي����ات واملرتبطة مبخاطر 
مرتفعة واتخذت فيها التوصيات الالزمة وقد 
جاءت التوصيات على النحو التالي: دراسة 
االس����باب التي حتول دون تطبيق الهيكل 
التنظيمي اجلديد، وضع توصيف وظيفي 
واضح ومتكامل جلميع الوظائف املعتمدة 
بالهي����كل التنظيمي، حتدي����د الصالحيات 
املخولة لرئيس القطاع في اتخاذ القرارات 
دون الرج����وع للقيادة االعلى، تدعيم ادارة 
نظم املعلومات باملوارد البشرية واالمكانيات 

املادية، حث القطاعات على استخدام النظم 
املطورة املعدة من قبل ادارة نظم املعلومات. 
وبحث احلضور قرار املجلس البلدي اخلاص 
بنقل اختصاصات الوحدة االدارية املعنية 
مبراقبة االسواق من محافظة العاصمة الى 
محافظة اجلهراء بس����بب انتقال العمل في 
سوق الصليبية للخضار والفواكه اجلديد 
الى تل����ك املنطقة، ونظرا الرتباط عمل هذا 
االختصاص بأعمال االدارة العامة للجمارك، 
والتي لم تنتقل حتى اآلن الى املوقع اجلديد 
والذي من املقت����رح ان تنتقل الى املناطق 
احلدودية مباشرة، وعليه فإنه من املطلوب 
ان متارس وحدة الرقابة على االسواق مهامها 
في املشروع اجلديد تطبيقا لقرار املجلس 

البلدي في ذلك.

شنت ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة العاصمة حملة شاملة لرفع 
املهملة ورفع املخلفات واالنقاض  الس���يارات 

وتنظيف املنطقة احمليطة مبجمع الصوابر.
وقال مدير ادارة النظافة واشغاالت الطرق 
عبدالعزيز اليحيا اسفرت احلملة عن رفع 22 
سيارة مهملة و7 نقالت من املخلفات وانقاض 

البناء و5 نقالت من االشجار والسكراب.
من جهته اك���د مراقب النظافة العامة بفرع 
بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي ان عدد 
السيارات املهملة التي مت رصدها باملنطقة بلغ 
193 س���يارة، مشيرا الى ان فريق املفتشني قام 

بوضع امللصق���ات عليها متهيدا لرفعها اال انه 
بعد انتهاء الفترة القانونية تبني رفعها من قبل 
اصحابها فيما تبقى منها 22 سيارة مما استدعى 
رفعها ونقلها الى موقع حجز السيارات مبنطقة 
امغرة فيما مت نقل النفاي���ات الى موقع الردم 

الكائن على طريق الدائري السابع.
واوضح ان احلمالت ستتواصل في مناطق 
عدة حيث يتم وضع امللصقات على السيارات 
املعروضة للبيع مدته 24 ساعة وعلى السيارات 
املهملة مدته 48 ساعة يتم بعدها رفع السيارات 
ال���ى مركز احلجز وال يتم االفراج عنها اال بعد 

دفع الرسوم املقررة لذلك.

رفع إحدى السيارات
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