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املنفوحي لـ »األنباء«: إزالة مخالفات البناء بالقوة اجلبرية
املــرة األولى  رمبا كانــت 
أن نشهد قيام أجهزة البلدية 
املعنية وفي هدوء تام وبعيدا 
عــن الدعاية واالعــالم بإزالة 
العديــد من مخالفــات البناء 
التي متــت من خــالل ضرب 
قانون البناء عرض احلائط.. 
هــذه اإلزاالت جــاءت نتيجة 
جهود ومشوار طويل قطعته 
البلدية في ساحات القضاء الى 
أن حققت املستهدف وحصلت 
على أحكام قضائية ونهائية 
وواجبة النفــاذ بإزالة بعض 
املخالفات والتي ال يزال كثير 
منها ينتظر التنفيذ وهو األمر 
غير املسبوق على صعيد العمل 
البلدي اذ كانــت األحكام في 
السابقة تصدر فقط بالغرامات 
ولم يصدر مــن قبل أي حكم 
يقضي بازالة أي مخالفة، حيث 
جرت العادة أن تصدر األحكام 
بقطع التيار الكهربائي والذي 
كان مــا يلبث غالبــا أن تقرر 
احملكمــة بعد جلــوء املخالف 
اليها اعادته مبوجب القانون 
السابق 5/ ٢٠٠5 والذي كانت 
تشــوبه شــائبة تتمثــل في 
أن قطــع التيــار كان يتم عن 
املبنــى كله وليس عن اجلزء 
املخالف فقط ورغم أن االجراء 
في السابق كان يعتبر نوعا من 
الردع املباشــر اال أن القانون 
اجلديــد 33/ ٢٠١6 جاء لينزع 
مــن البلدية هــذه الصالحية 
وهــو األمــر الــذي يعتبــره 
البعض خلال جديدا يشــوبه 
يســتوجب التعديــل اال أنــه 
أوكل األمر برمته الى القضاء 
وجعل من حق البلدية اللجوء 
الى ساحات احملاكم الختصام 
املخالفني خالفا للسابق، حيث 
كان يعاب علــى البلدية عدم 
اللجوء الى القضاء لكن يتبقى 
أن حبــال احملاكم طويلة كما 
يقال حيث يتطلب حلسم األمر 
الكثير من الوقت واجلهد فلم 
يكن أمام البلدية سوى اللجوء 
اليها وهو األمر الذي باشرته 
البلدية بالفعل منذ منتصف 
السنة املاضية ٢٠١6، حيث أثمر 
عــن صدور 3٠ حكما قضائيا 
واجب النفــاذ حتى اآلن منها 
عشــرة أحــكام باالزالــة مع 

الغرامة كما سبق وأشرنا.
وكشــفت مصــادر مطلعة 
لـــ »األنباء« أن كثيرا من هذه 
املخالفــات الصــادر في حقها 
أحكاما قضائية نهائية باالزالة 
جاءت مقرونة بالغرامات املالية 
األمر الذي جعل خزينة البلدية 
تستقبل مبالغ كبيرة مت بالفعل 

حتصيلها لصالح الدولة..
وأشــارت املصــادر الى أن 
البلدية اآلن بصــدد مخاطبة 
االدارة العامة لتنفيذ األحكام 
التابعة لوزارة الداخلية لهدف 
التنســيق معها للشــروع في 
القضائيــة  تنفيــذ األحــكام 
العديــدة الصادرة  النهائيــة 
بازالــة بعض مخالفات البناء 
كونها اجلهــة املعنية بتنفيذ 

األحكام.
 هذا، وقد وذكرت املصادر 
ان مدير االدارة القانونية وجه 
كتابــا الى مدير عــام البلدية 
تضمن كشفا باألحكام الصادرة 
في مخالفات البناء والواجبة 
النفاذ خالل الفترة من األول 
من مارس ٢٠١٧ وحتى بداية 
الفائــت والتي وصل  يونيو 
عددهــا الــى عشــرة أحــكام 
قضائية نهائية واجبة النفاذ 
وكلها تقضي بازالة مخالفات 
بناء فضال عن غرامات مالية 
على بعضها وهو ما يعد سابقة 

تلقائيا اخطار البلدية بها لتقوم 
مبخاطبة االدارة العامة لتنفيذ 
األحكام بوزارة الداخلية كونها 
اجلهــة املعنيــة وحدها دون 
غيرها بتنفيذ األحكام واجبة 
النفاذ مشــيرا الى بعض هذه 
األحــكام مت تنفيذهــا بالفعل 
وقال: نعــم القانــون اجلديد 
٢٠١6/33 به من الردع ما يكفي 
لكــن هذا الــردع ال يتحقق اال 
بعد مشوار طويل في ساحات 
القضــاء وصــوال الــى أحكام 
نهائية وواجبة النفاذ وخالل 
مســيرة هذا املشــوار يستمر 
املخالف في البينان ويضعنا 
أمام مخالفات في منازل مأهولة 
بالسكان وينتج عن ذلك ضغط 
على البنية التحتية نتيجة هذه 
املخالفات لقانون البناء لكننا 
لم نقف مكتوفي األيدي وسلكنا 
الطريق رغم طوله لكن يبقى 
أننا في أمس احلاجة الى أدوات 
أسرع متكننا من حتقيق العدالة 
الناجزة في أقصر وقت بهدف 
محاصرة املخالفات في مهدها 
األمر الذي يستوجب تعديال في 
هذه اجلزئية للقانون ٢٠١6/33.
 ولفــت املنفوحــي الى أن 
هناك اجــراءات يتــم اتباعها 
قبل االقدام على تنفيذ األحكام 
بالقــوة اجلبريــة فقــال: بعد 
صــدور احلكم النهائي واجب 

في مسيرة البلدية.
 وقالــت املصــادر إن هذه 
املقــرون بعضهــا  األحــكام 
بالغرامات الى جانب االزاالت 
عززت من هيبة القانون أكثر 
في أوساط املواطنني خصوصا 
بعد الشروع في تنفيذها ففضال 
عن أنها حالت دون ظهور أية 
مخالفات جديدة وهو ما يعد 
جناحــا بحد ذاته فانها دفعت 
ببعــض املخالفني الصادر في 
حق مخالفاتهم أحكاما نهائية 
تقضــي باالزالة الــى املبادرة 
بازالــة مخالفاتهم بأنفســهم 
بدال من انتظار التنفيذ بالقوة 
اجلبرية وهو ما لم يحدث من 
قبل على االطــالق األمر الذي 
يعني أن القناعة ترسخت لدى 
املواطنني بأن القانون الذي كان 
باالمكان في السابق التحايل أو 
القفز عليه أو النيل منه بات هو 
»السيد« واحلاكم وأنه ال مجال 
وال مفر سوى تنفيذه وااللتزام 
به وهذا مكســب كبير حتقق 

بواسطة الربط االلكتروني. 
 من جانبه أكــد مدير عام 
البلديــة م. أحمــد املنفوحــي 
صدور تلك األحكام املشار اليها 
مبينــا أنها وردت الى البلدية 
بواســطة الربــط االلكتروني 
الــذي مت اجنــازه مــع وزارة 
العــدل والــذي مبوجبــه يتم 

النفــاذ بازالــة أي مخالفــة 
يصــدر قــرار اداري من مدير 
عــام البلديــة يقضــي بالزام 
احملكوم ضــده بتنفيذ احلكم 
سواء كان باالزالة أو الهدم أو 
التصحيح أو التجميل أو غير 
ذلك بحيث يكون مبينا به املدة 
احملددة لتنفيذ احلكم مع امهال 
املخالف احملكوم عليه مدة ال 
تتجاوز الســتة شــهور لكي 
يقوم بنفســه بتنفيذ منطوق 
احلكم وحال انتهاء املهلة تقوم 
اجلهة املختصة في البلدية في 
اليوم التالي مباشــرة النتهاء 
املهلة مبعاينة العقار موضوع 
املخالفة للتأكد من تنفيذ احلكم 
بواســطة املخالــف طواعيــة 
واذا مــا تبــني ميدانيا امتناع 
احملكوم ضده عن التنفيذ فان 
هناك اجراءات تتبعها البلدية 
في هذه احلالــة أولها حترير 
محضر مخالفة واقعة امتناع 
عن تنفيذ احلكم واجب النفاذ 
وفقا للمادة 4٠ من القانون لعام 
٢٠١6 ويتم اخطار االدارة العامة 
للتحقيقــات ببيانات احملضر 
التخاذ االجراءات الالزمة نحو 
رفع دعوى للحكــم بالغرامة 
اليوميــة »التأديبية« املقررة 
نتيجــة امتنــاع املخالف عن 
تنفيذ احلكم وذلك اعتبارا من 
تاريخ انتهاء املدة احملددة بقرار 

املديــر العام اخلــاص بتنفيذ 
احلكم والي حني ازالة املخالفة 
مشيرا الى اتباع اجراء آخر في 
حالة صــدور أي حكم نهائي 
واجب النفاذ يتم التنسيق مع 
الكهربــاء واملاء لهدف  وزارة 
قطع التيار الكهربائي واملياه 
عن العقــار موضوع املخالفة 
الى حني ازالة املخالفة ولسوف 
نذهــب في ما بعــد الى وضع 
قيود على معامــالت الصادر 
بحقهم أحكامــا واجبة النفاذ 
»بلــوك« علــي معامالتهم في 
البلدية كمرحلة أولى ثم على 
معامالتهم في بقية الوزارات 

كمرحلة أخرى.
 واختتــم املنفوحي قائال: 
نحن لكل املخالفات باملرصاد 
متسلحني بالقانون الذي حان 
الوقت لكــي ننصفه ونرد له 
هيبته بحيث يكون هو »السيد« 
ولســوف نلجــأ الــى القضاء 
ملواجهة أي مخالفات تتحدى 
قانون البناء حتقيقا للعدالة 
املنشــودة ولن تعود عقارب 
الساعة الى الوراء وعليه أناشد 
اخواننــا املواطنــني االلتــزام 
باللوائــح والضوابــط التــي 
أقرها القانــون وعدم ارتكاب 
أي مخالفــات من أي نوع ألن 
مصيرهــا ســيكون االزالة ال 

محالة.

إزالة اخلرسانة املسلحة في أحد املباني املخالفةهدم أحد املباني املخالفة م. أحمد املنفوحي

مشوار الردع 
مبوجب القانون 

33 /2016 طويل 
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مهدها 
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معامالت 

املشمولني بأحكام 
اإلزالة أواًل في 

البلدية ثم بقية 
وزارات الدولة

حان الوقت 
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إلى الوراء

حصلنا على 10 
أحكام واجبة التنفيذ 

في األشهر الثالثة 
األخيرة.. ومهلة 6 

أشهر للمخالف 
إلزالة مخالفته 

طواعية

مديرية أمن الفروانية كرّمت فريق طوارئ البلدية

إزالة 200 بسطة لبيع األعالف في »األحمدي«

العنزي: جهود مخلصة لطوارئ البلدية 
في التصدي للمتالعبني باملواد الغذائية

كشــفت ادارة العالقــات 
العامة فــي البلدية عن قيام 
واملتابعــة  التدقيــق  ادارة 
الهندسية بفرع بلدية محافظة 
االحمــدي بعملية ازالة لعدد 
٢٠٠ بســطة لبيــع االعــالف 

مبنطقة الوفرة. 
 وفي هذا السياق اوضح 
مديــر فــرع بلديــة محافظة 

كرم مديــر مديرية االمن 
العام حملافظة الفروانية اللواء 
ركن صالــح مطــر العنزي 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
الفروانية  بلديــة محافظــة 
خالد الردعان ونائب رئيس 
الفريق عباس االسود وعددا 

من مفتشي الفريق. 
 وفي هذه املناسبة، أثنى 
اللــواء ركــن العنــزي على 
احملتفــى بهم قائــال: إن هذا 
التكرمي جاء كثمرة للجهود 
التي بذلوها، مشيرا إلى أنهم 
متيــزوا بالعمل الدؤوب في 
التصــدي لكافــة املتالعبني 
باألغذية الفاسدة واملتجاوزين 

على أمالك الدولة. 

االحمدي م. فهد الشتيلي ان 
عملية االزالة متت على عدد 
٢٠٠ بســطة لبيــع االعــالف 
ومستلزمات املاشية، مشيرا 
الــى ان عمليــة اإلزالــة متت 
على مرحلتــني وفقًا لتنظيم 
العمــل بســبب اتســاع رقة 
التعــدي على امــالك الدولة، 
وان القانــون مطبــق علــى 

 وبدوره قال رئيس فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
الفروانيــة خالد الردعان ان 
هذا التكرمي جاء نتيجة ثمرة 

اجلميع وال استثناءات حيال 
تلك البسطات.  وبدوره افاد 
مدير ادارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية م. سعود الدبوس 
ان عملية االزالة كانت مسبوقة 
بإنذارات متهد اخالء املنطقة 
من البسطات وعمليات البيع 
العشوائية.  واضاف الدبوس 
ان كثيرا من اصحاب البسطات 

جتــاوب مع املــدة القانونية 
للملصقــات املنــذرة بعملية 
االزالة، واصبحت اآلن املنطقة 
خالية متاما من عمليات البيع 

العشوائية. 
 وذكر الدبوس ان عملية 
االزالة استوجبت وجود عدد 
4 رافعات وعدد 4 ســطحات 
وعدد ٨ نسافات وسطحتني.

اجلهود التي بذلها الفريق في 
التصدي للمتالعبني بصحة 
وسالمة املادة الغذائية التي 
تقدم للمواطنني واملقيمني إلى 
جانب إزالــة كافة االعالنات 
التي تشــوه املنظر اجلمالي 
التعديات  للمحافظة وإزالة 
علــى امالك الدولة، مشــيدا 
التــي  باملســاندة االمنيــة 
كانت دعمــا للفريق بجميع 
احلمــالت التي يقوم بها في 
إزالة جميع التعديات املقامة 
على أمالك الدولة.   وفي ختام 
حفل التكرمي قام اللواء ركن 
صالح العنزي بإهداء دروع 
تذكاريــة وشــهادات تقدير 

للمحتفى بهم.

اللواء ركن صالح العنزي يكرم أعضاء فريق طوارئ البلدية بالفروانية

حترير 18 مخالفة في العارضية الصناعية
قام فريــق إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلدية الفروانية بتنفيذ جولة 
تفتيشية شملت الكشف على 
مطابخ جتهيزات املواد الغذائية 
مبنطقة العارضية الصناعية 
وجمعيــة تعاونيــة بإحدى 
مناطق احملافظة وقد أسفرت 
اجلولة عن حترير ١٨ مخالفة. 
 وفي هذا السياق، أوضح 
مدير إدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلديــة بفرع بلدية 
محافظــة الفروانيــة ناصــر 
الرشيدي أن اجلولة انطلقت في 
متام الساعة التاسعة صباحا 
وانتهت في الثانية عشرة ظهرا 

وقد مت تقسيم الفريق املشارك 
فــي اجلولة إلــى مجموعتني 
حيث انطلقت املجموعة األولى 
إلى مطابخ التجهيزات الغذائية 
فــي العارضيــة الصناعيــة 
واملجموعة الثانية إلى إحدى 
اجلمعيات التعاونية بإحدى 

املناطق التابعة للمحافظة. 
 وأشــار إلــى أن اجلولــة 
جاءت للتأكد من سالمة املادة 
الغذائية التي تقدم للمستهلك 
ومدى استيفائها لالشتراطات 
الصحية، مشيرا إلى أن اجلولة 
أسفرت عن حترير ١١ مخالفة 
مبطابخ التجهيزات الغذائية 
تضمنــت تــداول مــواد غير 

ذات قيمة غذائية، عدم التقيد 
بقواعد النظافة عامة، العمل 
بشــهادات صحيــة منتهيــه 
وحترير ٧ مخالفات باجلمعية 
تضمنت مخالفات عدم التقيد 
بقواعد النظافة العامة، العمل 

بشهادات صحية منتهية. 
 وأكد الرشيدي أن املفتشني 
بــاإلدارة يعملــون على قدم 
وســاق مــن خــالل اجلوالت 
اليومية املستمرة التي يقومون 
بها على محالت املواد الغذائية 
واألسواق الواقعة ضمن نطاق 
احملافظة وذلك لضمان صحة 
وســالمة املواد الغذائية التي 

تقدم للمستهلكني.

فحص ظاهري للمواد الغذائية


