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تخصيص موقع لفرع التموين في الظهر

أوص���ت جلنة األحمدي خ���ال اجتماعها 
برئاسة عادل امليع باملوافقة على طلب اإلدارة 
العامة لإلطف���اء بتخصيص االرض املاصقة 
ملرك���ز اطفاء ميناء عبداهلل. وق���ال امليع انه 
مت تأجيل بحث تنظيم قس���ائم منطقة ميناء 
عبداهلل واملخصصة كقسائم للسكراب كما مت 
اإلبقاء على جدول األعمال لطلب وزارة التربية 
تخصيص ارض إلنشاء مدرسة خاصة مبنطقة 

املهبولة ق7 كما متت املوافقة على طلب وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية تخصيص مسجد 
ومواقف سيارات مبنطقة الفحيحيل قطاع 7 
ق56 اضافة الى املوافقة على تخصيص فرع 
التموي���ن مبنطقة الظهر. وأش���ار الى انه مت 
االبقاء على جدول االعمال للشكوى املقدمة من 
صاحب العاقة بشأن مرور خط سكة احلديد 

داخل مزارع الوفرة.

عادل امليع مترئسا اجتماع جلنة االحمدي 

وعدد من اآلليات متثلت في 
7 هاف لوري أس���فرت عن 
حترير مخالفتي بائع متجول 
ومصادرة 50 كرتون خضار 
و20 كرتون فاكهة وكيسني 
أرز زنة )50( كغم و4 أكياس 
أرز زنة )20( كغم و3 علب 
حليب و9 علب زيت و2 بقشة 
أحذية و20 بقش���ة مابس 

مصادرة طن من اخلضر والفواكه 
ومواد التموين واملالبس املستعملة في اجلليب

مستعملة و10 أكياس سكر 
زنة )20( كغم.

أكدت إدارة العاقات العامة 
في بيان لها أن مراقبة إشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية نفذت حملة ميدانية 
واسعة النطاق مبساندة أمنية 
من وزارة الداخلية أسفرت 
عن حتري���ر مخالفتي بائع 
متجول ومصادرة حمولة 7 
هاف لوري من اخلضراوات 
والفواكه واملابس املستعملة 
على أحد األسواق العشوائية 

مبنطقة احلساوي.
وأوضحت إدارة العاقات 
العامة أن احلملة ترأس���ها 
مراقب إشغاالت الطرق فهد 
الرشيدي ورئيس النوبة )ب( 
فالح مهدي واملفتشني نايف 
الرشيدي  املطيري ومبارك 

واملوظف سلمان العازمي.
العاقات  إدارة  وأشارت 
العام���ة إلى أن احلملة التي 
انطلق���ت من مرك���ز الباعة 
اجلائلني باجلليب مبساندة 
مصادرة كميات من اخلضارأمنية ومش���اركة 30 عاما 

دعا إلى إيجاد عقد خاص ألعمال اإلزالة

الكندري: تطبيق الالمركزية لتطوير اخلدمات في مراكز البلدية

األشباح املوجودين بالعقد 
وال يتواجدون على الواقع في 
مراكز البلدية أو احملافظات 
مبا يؤكد ضرورة األخذ بإدارة 
الامركزية بدل املعمول بها 
حاليا لتطوير عمل اخلدمات 

داخل احملافظات.
وذكر أنه بالنسبة ألعمال 
النقليات والطوارئ، فقد تبني 
وجود 6 شاحنات فقط مع 
العمالة جلميع احملافظات 
إلزالة املخالفات، مما يؤكد 

الق���درة عل���ى تلبية  عدم 
االحتياجات ملراكز احملافظات، 
معربا عن استغرابه من عدم 
جدي���ة اجله���از التنفيذي 
القيام بأعمال  بالبلدية في 
اإلزالة واملراقبة دون وجود 
املركبات واألجهزة لتنفيذ 

القرارات.
وانتهت اللجنة لضرورة 
سد النقص في العمالة إلزالة 
التعديات ورفع املخالفات 
كذلك أن يكون ملراكز البلدية 
ف���ي احملافظ���ات األدوات 
الضرورية للمراقبني للقيام 
بعملهم الرقابي، مع التأكيد 
على ض���رورة وجود عقد 
خاص ألعم���ال اإلزالة على 

عكس املعمول به حاليا.
الطلب من  أنه مت  وذكر 
التنفيذي أن يكون  اجلهاز 
هناك اجتم���اع دوري بني 
البلدية  اخلدمات ومراك���ز 
لبيان احتياجاتهم وس���د 
النقص من خ���ال تقارير 

دورية.

البلدية، مشيرا الى أن بعض 
العقود مثل الصيانة واملباني 
تكلف الدولة 5 مايني و649 
ألف دينار، أما عقود األمن، 
فإنها تكلف أكثر من مليونني 

و400 ألف دينار.
اللجن���ة  أن  وأض���اف 
اكتشفت عدم وجود تنسيق 
واضح ب���ني إدارة اخلدمات 
وبلدي���ات احملافظات فيما 
يتعلق بهذه العقود، حيث ان 
البعض  يتساءل عن العمال 

دعا أعضاء جلنة التطوير 
واإلصاح الى ضرورة زيادة 
أعداد املعدات والعمالة في 
املقدم���ة ملراكز  اخلدم���ات 
البلدية في احملافظات، وذلك 
تفاديا للوضع احلالي الذي 
سينجم عنه سلبيات تؤدي 

الى عدم تطبيق القانون.
اللجنة  وق���ال رئي���س 
عب���داهلل الكن���دري بع���د 
اجتم���اع اللجن���ة وال���ذي 
خصص لتوفير اخلدمات من 
خال العقود املقدمة ملراكز 
بلدي���ات احملافظات والتي 
تش���مل )األمن واحلراسة، 
الطباعة والتصوير، املباني 
واخلدم���ات، املراس���ات، 
الصيانة، تنظيف املجلس 
البل���دي(، مش���يرا الى أن 
تلك العقود س���تنتهي بعد 
شهرين، حيث رأت اللجنة أن 
يكون هناك تنسيق ومعرفة 
النواقص وتافي السلبيات 
من خال وضع احللول من 
قبل املختص���ني في مراكز 

عبداهلل الكندري لدى ترؤسه اجتماع جلنة التطوير واالصالح 

دراسة الترخيص بوضع الطاوالت والكراسي أمام املطاعم
املواطن���ني وصغار  عل���ى 
املستثمرين، ونظرا حلاجة 
الزبائ���ن للجلوس لتناول 
األطعمة ب���دال من الوقوف 
ف���ي مث���ل هذه األنش���طة 
مم���ا يترتب علي���ه املنظر 
الاحضاري وتشويه املظهر 
الع���ام، خصوصا في حالة 
املساحة الكافية أمام احملل 
لوضع الطاوالت والكراسي 
املتبعة بهذا  وفقا لألنظمة 

الشأن.
ان يت���م  ل���ذا، نرج���و 
ع���رض املوض���وع عل���ى 
العلي���ا للتخطيط  اللجنة 
والتنسيق للمناقشة واتخاذ 
الازم بهذا الش���أن تسهيا 
للمواطنني وإعادة النظر في 
الئحة تراخيص اس���تغال 
الساحات واألرصفة العامة 
لاستغال التجاري وحتديدا 
املادة الثالثة بشأن  السماح 
باألنشطة املذكورة باستغال 

الطاوالت والكراسي  وضع 
أمام محاتها.

من جانب آخر، فقد بحث 
االجتماع العديد من املواضيع، 
ومن أبرزها االقتراح اخلاص 
بائحة الس���يارات املتنقلة 
لبيع املأكوالت، حيث تقرر ان 
يتم إعداد دراسة نهائية بهذا 
اخلصوص ورفعها للمجلس 

البلدي لاعتماد.
متابع���ة  مت���ت  كم���ا 
املوضوعات التالية: الدراسة 
اخلاصة بأختام املس���الخ 
وتوصيات االجتماع الثاني 
إدارة املخاطر بدول  للجنة 
التع���اون اخلليج  مجلس 
العربية، والدراسة التحليلية 
لدي���وان احملاس���بة ع���ن 
ماحظاته وأسباب وقوعها، 
ومقترح فريق العمل للبت في 
احلاالت املخالفة واملعارضة 
لنظام البناء للقسائم القائمة 

في املنطقة احلرة.

األنشطة التالية:
٭ املأكوالت اخلفيفة.

٭ الفطائر واملعجنات.
٭ الكافتيريات.
٭ الكانتينات.

٭ املأكوالت الشعبية )نخي 
وباجيا(.

٭ احللويات.
٭ املخابز.

الوجب���ات  جتهي���ز  ٭ 
الغذائية.

٭ املقاصف.
األنش���طة  وجمي���ع 
الس���ابقة الذكر تشترك في 
الغذائية  الوجب���ات  تقدمي 
ل���ذا  أنواعه���ا،  مبختل���ف 
نص املادة إجازة الس���ماح 
بأنواع املطاعم باس���تغال 
الطاوالت والكراسي عدا تلك 
األنشطة املذكورة. ووفقا ملا 
يتم اس���تخدامه من أجهزة 
حديثة ومتطورة في حتضير 
وتقدمي األطعمة، وتسهيا 

اللجنة  انتهى اجتم���اع 
العلي���ا للتخطي���ط والذي 
البلدية  ترأس���ه مدير عام 
م.أحمد الصبيح الى حتديد 
اجتم���اع خاص ملناقش���ة 
الرقابة  كتاب رئيس قطاع 
والتفتي���ش م.عبدالك���رمي 
الزيد بشأن السماح للمطاعم 
باستغال الساحات واألرصفة 

إلقامة كراسي وطاوالت.
الزيد  ويتضمن كت���اب 
التالي: اس���تنادا الى القرار 
ال���وزاري رقم 144 لس���نة 
2006 واخل���اص بإص���دار 
الئحة تراخيص اس���تغال 
الساحات واألرصفة العامة 
لاستغال التجاري وحتديدا 
امل���ادة الثالثة الت���ي تفيد 
بإجازة ترخيص استغال 
األرصفة والساحات بالنسبة 
للمطاعم مبختلف أنواعها، 
وملا جاء التفسير القانوني 
للمطاعم وأنواعها يخلو من 

م.أحمد الصبيح

عقود صيانة 
املباني تكلف 

الدولة أكثر
من  5 ماليني 

دينار


