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اسامة العتيبي مترئسا اجتماع جلنة االصالح والتطوير

أعرب رئيس جلنة اإلصالح 
والتطوير أس����امة العتيبي 
عن أس����فه لع����دم حضور 
املسؤولني مبؤسسة الرعاية 
السكنية لورشة العمل املقررة 
الستكمال مناقشة مشاريع 
الدولة اإلسكانية واملعوقات 
التي تواجهها ف����ي البلدية 
وال����وزارات املعني����ة. وقال 
العتبي: ال أعرف سببا لعدم 
مشاركة املسؤولني باملؤسسة 
بهذه الورشة، معتبرا أن هذا 
األمر س����لبي ومرفوض من 
أعضاء اللجنة، خاصة ان ما مت 
نقاشه مجرد اقتراحات لغياب 
أصح����اب القضية، مؤكدا أن 
األمر يجعل اللجنة في حرج، 
مش����يدا بحضور املسؤولية 
للجنة اإلزاالت وبيان دورهم 
في عمليات اإلزالة وخاصة 
فيما يخص مشروع جنوب 
املطالع. وفيما يتعلق بالعوائق 
املتعلقة مبش����روعي سعد 
العبداهلل واملطالع، واملمثلة 
في املصانع واجلواخير، فقد 
أشار العتيبي إلى أن ما يخص 
البلدية بهذا اجلانب ان حملة 

إزالة اجلواخير تسير بشكل 
ممتاز، أما بخصوص السكراب 
فإنه قد مت تخصيص موقع 
في منطقة الشقايا. وقال إن 
املشكلة التي تواجه السكراب 
ومزارع الدواجن عملية التغذية 
الكهربائية في املواقع البديلة، 
حيث انه في االجتماع السابق 
قد وعدت وزارة الكهرباء بأنه 
خالل العام 2017 سيتم ايصال 
التيار الكهربائ����ي للتغذية 
كمرحلة أول����ى. وأضاف أن 
وزارة الكهرباء طلبت ضبط 
50 كيلو مسار كيبالت، حيث 
متت دراس����ته ف����ي اجلهاز 

التنفيذي إلحالته الى املجلس 
البلدي، ميتد من مركز التغذية 
إلى مركزي الشقايا والنعامي 
لتغطي����ة املواقع البديلة، ما 
يوحي بوجود خطوات على 
أرض الواقع. وفيما يتعلق 
بشركة املعارف فإن هذا األمر 
يخص هيئة الصناعة ألنها 
تعاقدات بني الشركة والهيئة، 
واملجل����س البلدي بعيد عن 
هذا األم����ر، مش����يرا الى ان 
جلنة االزاالت لديها حتفظات 
للشركة املستخدمة للسكراب 
لوجود بعض الرسوم اخلاصة 
بالدولة لم تسدد، وان طريقة 
التعامل مع العقود ال تنسجم 
مع قرارات مجلس الوزراء. 
واختتم بالتأكيد على حرص 
املجل����س البلدي على خدمة 
املواط����ن واملواطنني وعلى 
حتقيق التكامل بني اجلهات 
احلكومي����ة وان االعض����اء 
يبذل����ون قص����ارى جهدهم 
الطالق املب����ادرات بالتعاون 
مع وزارات الدولة من خالل 
آلية واضحة حتددها اللوائح 

والنظم.

أكد استمرار إزالة العوائق في مشروع جنوب املطالع

العتيبي: حريصون على التعاون مع اجلهات احلكومية

عيسى الكندري

أعلنت البلدية عن إيداع اكثر 
من ملي���ون دين���ار مكافآت 
األعمال املمت���ازة ل� 1667 من 
موظفي البلدية املتميزين في 
حس���اباتهم،  مشيرة إلى أن 
اللجنة اخلاصة مبنح املكافآت 
املالية مقابل اخلدمات املمتازة 
بالبلدية قد بذلت جهودا كبيرة 
لتتواكب هذه املبالغ مع بداية 
شهر رمضان الكرمي وصرفها 
ملوظفي البلدي���ة وذلك بعد 
عمليات الفح���ص والتدقيق 
جلمي���ع األس���ماء الت���ي مت 
ترشيحها من مختلف قطاعات 
وأفرع البلدي���ة باحملافظات 
واإلدارات الرئيسية لتتوافق 
مع االش���تراطات والضوابط 

التي أقرتها اللجنة.
ومن جهة أخرى اصدر وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير 
املواصالت عيس���ى الكندري 

قرارا وزاريا يتضمن ما يلي:
تعديل اجلدول رقم 1 بش���أن 
االش���تراطات واملواصف���ات 
اخلاصة بأبنية السكن اخلاص 
والنموذج���ي امللحق بالقرار 
الوزاري رقم 206 لسنة 2009 
في شأن تنظيم أعمال البناء 
واجلداول امللحقة به، يعدل 
البند رق���م 7 من البند األول 
بشأن نسب البناء ليصبح على 

النحو التالي: 
٭ يسمح بالبناء على سطح 
الدور الثاني مبساحة ال تزيد 
عن 100م2 حتسب من ضمن 
النسبة االجمالية للبناء على أال 
تطل على الشارع الرئيسي أو 
شارع اخلدمة فيما عدا مساحة 
بيت الدرج والتي يجب أال تزيد 
عن 25م2 وال حتسب من ضمن 

النسبة اإلجمالية للبناء.
٭ يسمح بعمل مصعد في البناء 

الرئيسي لذوي االحتياجات 
اخلاصة وال يحسب من ضمن 
النس���بة اإلجمالي���ة للبناء 
شريطة االلتزام باالرتدادات 

القانونية.
أم���ا إذا كان البن���اء قائم���ا 
ويتطلب األم���ر عمل مصعد 
لذوي االحتياجات اخلاصة فال 
مانع من االلتصاق للمصعد 
وموزع املصعد فقط شريطة 
إحضار ش���هادة إثبات إعاقة 
حركية ش���ديدة م���ن الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
وأن يكون الشخص مسجال 
ومقيما باملن���زل، وفي حالة 
االلتصاق ال ب���د من إحضار 

موافقة اجليران.
٭ أال يقل ارتداد زاوية الرؤية 

عن 1.5م.
٭ أال يقل ارتداد زاوية الرؤية 

عن 2.00م.

السماح بالبناء على سطح الدور الثاني 100م2 في السكن اخلاص

صرف أكثر من مليون دينار »أعمال ممتازة« ملوظفي البلدية

تخصيص موقع 
لسكراب »سعد 

العبداهلل« في 
منطقة الشقايا


