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أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قرارا بإضافة م.فالح 
الش���مري مدير فرع بلدية محافظة العاصمة إلى جلنة دراس���ة 
امللفات اخلاصة مبخالفات مواقف الس���يارات اخلاصة بعقارات 
الس���كن االستثماري املشكلة بالقرار االداري رقم 2010/194 بدال 

من م.محمد العرادي.
داعيا اجلهات املختصة الى تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا 

من تاريخ صدوره.

الشمري عضوًا في لجنة مخالفات مواقف السيارات

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356

لالإعــــــالن

يف �صفحة 

دليــل الأطبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24831168
24834356

سعد اخلرينج يتابع املخططات

إزالة مظلةرفع إحدى السيارات

)سعود سالم(شاليهات للعمال دون ترخيص

الخرينج: توزيع إنذارات على الشركات العاملة
قرب محطة الصبية الستغاللها أراضي الدولة دون ترخيص

قامت إدارة السالمة بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء بإنذار عدد من الشركات العاملة قرب 
محطة الصبية لتحلية املياه ملخالفتها شروط 
استغالل أراضي الدولة، إذ مت استخدامها دون 

احلصول على ترخيص من البلدية.
وقال مدير إدارة األمن والسالمة في بلدية 
محافظة اجلهراء م.سعد اخلرينج ان أهم 
سبب لوجود بلدية اجلهراء ممثلة بإدارة 
األمن والسالمة في هذا املوقع الذي يبعد عن 
مركز احملافظة قرابة 100 كيلو هو التعديات 
الصارخة على أمالك الدولة من قبل بعض 
الشركات القائمة في املوقع احملاذي حملطة 
تنقية مياه الصبية، مؤكدا ان اإلدارة تختص 
مبتابعة مخالفة الشركات والهيئات وليس 
األفراد ذوي املشاريع اخلاصة وما شابه. 
وأكد حرص البلدية عل����ى احملافظة على 
الثروات الطبيعية من خالل متابعتها حماية 
لها من السرقات والتالعب واالستخدام غير 
املشروع، مؤكدا ان عدد الشركات التي تعمل 
في املش����اريع املمتدة على طريق الصبية 
ومحطتها تبلغ 13 ش����ركة مقاوالت تعمل 

في الباطن.
وحول ادعاء بعض املخالفني ان الدورة 
املستندية في البلدية وبيروقراطية استخراج 
التراخيص هما الس����بب ف����ي تأخر عمل 
الش����ركات وأعاقة عملها ف����ي التنمية مما 
يجعلها تقوم في اإلسراع بإقامة منشآتها 
دون ترخيص في البداية، أوضح اخلرينج ان 
على الشركات املعنية استخراج التراخيص 
قبل البدء بالعمل حتى يخلصها من املخالفات 
املسجلة بحقها دون التذرع بهذا األمر وإقامة 

املنشآت املخالفة.
وبرر قيام إدارة األمن والسالم مبخالفة 
املتجاوزين حتى ال تتهم بالتقصير بعملها 
واحملافظة عل����ى أمالك الدول����ة وتطبيق 
القوانني واللوائح، مش����يرا الى ان الطقس 
الطويلة  احلار والصيام والبعد واملسافة 
لم مينع اإلدارة  من القيام بعملها واتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
ونفى ان تكون البلدية في اجراءاتها هذه 
سببا في تعطيل املشاريع التنموية بل ان من 
حقها حتصيل الغرامات وتطبيق اجلزاءات 
على املخالفني خصوص����ا ان كل محاضر 
املخالفات س����تحول الى اإلدارة القانونية 
لتتخذ ما تراه مناسبا. وقال ان اجلزاءات 
تتلخص في تغرمي الشركات دينارين عن 

كل متر مخالف وان إجراءاتنا تتوقف عند 
موض����وع اإلزالة ألن ذل����ك من اختصاص 
اإلزالة ومجلس  السلطات األخرى كلجنة 
الوزراء حيث يق����رران اإلجراءات األخرى 
بحق الش����ركات املخالفة، مؤكدا ان إدارة 
الس����المة في بلدية اجلهراء تقوم مبراقبة 
ثلثي أراضي الدولة لتطبيق القانون فيها. 
وأوضح رئيس قس����م املراقبني في بلدية 
اجلهراء م.بندر الشمري ان اإلجراء القانوني 
بحق هذه الشركات مت اتخاذه بعد الزيارة 
امليدانية للموق����ع والتأكد من عدم وجود 
تراخيص لدى مس����تغليها ليتم تسليمهم 
اإلن����ذارات على ان يتم منحهم مهلة إلزالة 

تلك املخالفات.
م����ن جانب آخر، دعا مدي����ر فرع بلدية 
محافظة اجله����راء عبداهلل العلي أصحاب 
أنش����طة املقاهي ف����ي منطقت����ي اجلهراء 
والصبية احلرفيتني وأصحاب مكاتب بيع 
وعرض السيارات في احملافظة الى ضرورة 
جتنب مخالفات إشغاالت الطرق واستغالل 
الس����احات غير املرخصة من خالل التقيد 
بحدود املس����احات املرخصة لهم من قبل 
البلدي����ة، مبينا ان تلك الدعوة جاءت بناء 
على ما لوحظ من استغالل بعض أصحاب 
تلك األنش����طة ألراضي أمالك الدولة دون 
ترخيص، والتي انتشرت في كل من حرفيتي 
اجلهراء والصليبية والتي بلغت امتداداتها 

مساحات شاسعة.
وأكد ان بلدية اجلهراء بصدد شن حملة 
مكثفة خالل األيام القليلة املقبلة على تلك 
األنشطة للقضاء على مخالفاتها التي متت 
من خاللها استغالل اراضي الدولة، موضحا 
ان البلدية ستفعل دورها الرقابي في تطبيق 
الئحة إش����غاالت الطرق على املتجاوزين، 
التي حددت غرامة املخالفة مببلغ دينارين 
للمتر املربع الواحد عن كل يوم حلني رفع 

املخالفة.
وأش����ار الى ان هذه الدعوة تعد مبنزلة 
إنذار ألصح����اب مخالفات تلك األنش����طة 
ليتس����نى العم����ل عل����ى الت����زام أصحاب 
التراخي����ص باحلدود املرخص����ة، اضافة 
الى إيجاد التراخيص الالزمة ملن ال توجد 
لديهم تراخيص استغالل الساحات، متمنيا 
ان يلتزم أصحاب تلك األنش����طة بالئحة 
إش����غاالت الطرق كي ال يعرضوا أنفسهم 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

دعا الشركات إلى ضرورة استخراج تراخيص قبل بداية العمل

رفع 39 سيارة مخالفة وإزالة
5 مظالت في الرقعي والعارضية

ش����ن فريق إدارة النظافة العامة واشغاالت 
الطرق ملركز الرقعي والعارضية الصناعية التابع 
لفرع بلدية محافظة الفروانية، حملة تفتيشية 
تلخصت في مكافحة اشغاالت الطرق من خالل 
استغالل الساحات العامة دون ترخيص، وذلك من 
خالل حترير املخالفات ورفع السيارات املعروضة 
للبيع واملهملة منها، اضاف����ة الى ازالة عدد من 
االسوار الزراعية واملظالت غير املرخصة. بدوره 
أوضح مشرف مركز الرقعي والعارضية الصناعية 
ورئي����س فريق العمل عيد املوي����زي ان احلملة 
التي ش����نها فريق العمل انحصرت في منطقتي 
الرقعي والعارضية الصناعية للحد من املخالفات 
الواقعة بهما، مبينا ان احلملة اسفرت عن رفع 39 
سيارة مهملة ومعروضة للبيع التي يتم العمل 
على ارس����الها الى مركز احلج����ز، وحترير عدد 

30 مخالفة متثلت في استغالل مساحة ونظافة 
عام����ة، اضافة الى ازالة ع����دد 5 مظالت مخالفة 
وعدد من االس����وار الزراعية واالشجار املعيقة 
للحركة. واض����اف املويزي ان فريق العمل وزع 
عدد 45 ملصق انذار ملدة اسبوع الزالة املظالت 
املخالفة، في حني مت توزيع عدد 20 ملصق انذار 
للسيارات املعروضة للبيع واملهملة، كما حرر عدد 
من التعهدات على بعض اصحاب احملالت بعدم 
تكرار املخالفات الستغالل الساحات املقابلة لها، 
الفتا إلى أن الفريق يعمل على رصد االنذارات التي 
مت منحها للمخالفني اوال بأول ليتم التعامل معها 
بعد انتهاء فترة االنذار مباشرة، داعيا اصحاب 
احملالت املتجاوزة على امالك الدولة للتقيد بالئحة 
النظافة واش����غاالت الطرق املتبعة في البلدية، 

جتنبا التخاذ االجراءات القانونية بحقها.

فريق عمل لتحصيل المديونيات
بـ »البلدية« برئاسة القبندي

العنزي لتزويد طوارئ »الكهرباء«
بآليات إضافية إلصالح أي انقطاع

انقطاع الكهرباء يستغرق وقتاً طويالً في بعض المناطق

أصدر وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر قرارا بإعادة 
تش���كيل فريق عم���ل لتحصيل أو تس���وية 
املديونيات املستحقة على الشركات واملؤسسات 
وبعض موظفي البلدية برئاس���ة مدير إدارة 

شؤون املوظفني خالد القبندي.
وتضم اللجنة في عضويتها كال من: يونس 
الصالح، محمد ش���اكر، غيداء أس���عد، مرمي 
الكندري. يعقد الفريق جلساته بعد أوقات الدوام 
الرسمي بواقع جلسة أسبوعي����ة على األقل. 
تعقد جلسات الفريق بإدارة الشؤون املالية أو 
اإلدارة القانونية بحسب األحوال واملوضوعات 
املعروضة وما تتطلبه م���ن التواجد بإحدى 
اإلدارتني. يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2010/9/1 

ملدة شهرين قابلة للتجديد مبكافأة شهرية قدرها 300 دينار لكل عضو على أن يتم 
الصرف من بند مكافأة أعمال أخرى وفقا لتعميم ديوان اخلدمة املدنية.

طالب عضو املجل���س البلدي م.عبداهلل 
العنزي وزارة الكهرباء واملاء بتوفير اآلليات 
الكافية والسيارات املجهزة في مراكز الطوارئ 
باإلضافة إلى العمال���ة الفنية املاهرة، وذلك 
لالس���تجابة بس���رعة الصالح اي خلل في 
الش���بكات الكهربائية والتغلب على االعمال 
التي قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، 
فال ميكن ان يتحمل املواطنون انقطاع التيار 
الكهربائي لفترات طويلة في هذا اجلو احلار 
خصوصا أثناء الصي���ام. وقال العنزي في 
تصريح صحاف���ي: ان وزارة الكهرباء واملاء 
تعاني من عدم قدرة الش���بكات على حتمل 
ارتفاع االحمال م���ع ارتفاع درجات احلرارة 
الى مس���تويات كبيرة خالل فصل الصيف، 

مما يؤدي الى انقط������اع مستمر للتيار الكهربائي عن العدي����د م���ن املناطق، 
وبالتال���������ي الب������د ان تكون فرق الط�������وارئ بالوزارة مجهزة باملع�����دات 

الالزمة واحلديثة لس��رعة االستجابة واصالح هذه االعطال.
وأضاف: ان انقطاع التيار الكهربائي يستغرق وقتا طويال في بعض املناطق 
الى حني وصول فرق الطوارئ واصالحها للعطل بسبب تدهور اآلليات املستخدمة 
مم���ا يؤخر اعادة التيار الكهربائي ال���ى املناطق املتضررة في حال تعرض احد 
محوالتها للخلل، الفتا الى ان بعض املش���اكل في احملوالت قد ال تتعدى مسألة 
إصالحها وإعادة التيار س���وى دقائق قليلة.  ولكن الكهرباء تتأخر في االصالح 
بسبب عدم وجود آلية للوصول إلى احملول من مركز الطوارئ التابع لها، حيث ال 
ميكن للفنيني استخدام سياراتهم اخلاصة ألن سيارات الطوارئ مجهزة مبفاتيح 
احملوالت في املناطق. واشار العنزي إلى أنه ال يوجد في كامل املنطقة اجلنوبية 
إال س���يارتا طوارئ فقط  مجه���زت���ان خلدم�����ة املنطقة التي تغذيه�����ا  مئات 
احملوالت الكهربائية، مش�����ددا على ضرورة تزويد مراكز الطوارئ بآليات اضافية 
لتغطي���ة الطلب املتزايد. خصوص����ا في ه�����ذه االوقات من الس���نة والت�����ي 

تزداد معها مشاك����ل االنقطاع����ات الناجت���ة عن خلل في الشبكة.

م.عبداهلل العنزي

د.فاضل صفر


