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الرندي: مالحظات كثيرة على أداء شركات النظافة
قــام رئيس وأعضاء جلنة تقصي احلقائــق في املجلس البلدي 
واخلاصة بعقود النظافة امــس بجولة تفقدية إلدارة النظافة العامة 
مبحافظة مبارك الكبير مت خاللها تفقد مراكز النظافة التابعة لها في 

صبحان والقرين. 
وقال م.عبدالسالم الرندي وم.مها البغلي خالل اجلولة إن الهدف 
منها التواصل مع مسؤولي النظافة واالستماع لطبيعة سير العمل وآلية 
متابعة ورقابة الشركات وبعدها زيارة ميدانية ملطابقة ما مت االستماع 
إليه من املسؤولني على أرض الواقع، ولعدم وجود أي من املسؤولني 
سواء باإلدارة أو املراكز مت احلديث مع املفتشني املتواجدين باملركز.

وأضاف: لوحظ أيضا أن مراكز النظافة هي نفســها بحاجة الى 
اهتمام ونظافة، حيــث يوجد الكثير من املخلفات والنفايات بجانب 
املركز، وأيضا جتمع اآلليات ومكائن الكنس في أماكن غير املخصصة 
لها، مع وجود بقع من الزيت، مما يعني أن الصيانة لآلليات تتم في 
نفس املكان، مؤكدين على ضرورة متابعة املفتشني لزيادة الرقابة على 
شركة النظافة، حيث إن هناك بعض النفايات املتفرقة لم تتم إزالتها، 
كما لوحظ التساهل في تطبيق االشتراطات الصحية لدى املوظفني.

عقب جولة ألعضاء جلنة تقصي احلقائق بعقود النظافة في القرين وصبحان

م.عبدالسالم الرندي وم.مها البغلي خالل اجلولة

اجلاسم: إطالق نظام «احلضور اجلغرافي» 
ملتابعة أداء مسؤولي البلدية

بداح العنزي 

أعلن وزير الدولة لشؤون 
البلدية م.وليد اجلاســم عن 
إطــالق نظــام «احلضــور 
اجلغرافي» للعاملني في اجلهاز 
التنفيذي. وقال اجلاســم في 
تصريح صحافي ان مقتضيات 
مصلحة العمل وحسن تنظيميه 
والظروف االستثنائية احلالية 
البالد بســبب  بها  التي متر 
انتشــار فيــروس كورونا 
آلية  املســتجد تتطلب إيجاد 

الرسمي  بالدوام  العاملني  التزام  جديدة إلثبات 
حرصا على سرعة إجناز معامالت املواطنني وعدم 

تأخيرها. وأضاف أنه خاطب 
مدير عام البلدية حول اطالق 
نظام احلضور اجلغرافي عبر 
الهاتف لتحديد موقع القيادي، 
حيث ســيتم العمل به بشكل 
تدريجي على مرحلتني لقياس 
مدى فاعليتــه وجتربته من 
الناحية الفنية كنظام الكتروني، 
حيث ســيتم تطبيــق العمل 
التدريجي به كمرحلة اولى على 
شاغلي الوظائف اإلشرافية من 
العاملني في اجلهاز التنفيذي 
حيث ستستغرق تلك املرحلة 
شهر تقريبا متهيدا لتطبيق النظام على جميع 

القطاعات العاملة بعد ذلك.

يطبق على شاغلي الوظائف اإلشرافية كمرحلة أولى

م.وليد اجلاسم

أهالي قطعة ٤ في «الصليبخات» لـ «األنباء»:
تعديات على الطرق والساحات وتكدس كبير للقمامة

عادل الشنان

منطقــة  أهالــي  ناشــد 
الصليبخات اجلهات املختصة 
بسرعة التدخل حلل مشكلة 
إغالق طريق حيوي وتكدس 
أكياس القمامة بأحد شوارع 

قطعة ٤ منذ عام ٢٠١٨.
وقالــوا فــي تصريحات 
لـ «األنبــاء» ان الوضع بات 
مزريا والقمامة ازكمت االنوف 
وجلبت احليوانات الضالة، 
مؤكديــن ان لديهــم صــورا 
ووثائق رسمية تؤكد صدق 
حديثهــم، وبحســب رواية 
األهالــي فقــد بــدأت القصة 
عنــد قيــام احــد املواطنــني 
من جيرانهــم بإغالق طريق 
رســمي يقع بني القسيمتني 
١٤٥ و١٦١ بعــرض ١٥ متــراً 
ويضم ٧ مطبات، مستخدما 
مجسمات خرســانية لقطع 
الطريــق واالســتفادة مــن 
املساحة لعمل ديوانية خاصة 
به، وعند ســؤال األهالي له 
عن ســبب قيامــه بذلك، أكد 
أنه حصل على إذن رســمي 
من البلدية وعند التحقق من 
ذلك تبني ان االذن ينص على 
عمــل احواض زهور ال تزيد 
علــى ١٫٢م وال تعوق حركة 
املشــاة وأن تكون من النوع 
املتحرك وفوق سطح االرض 
وتتم ازالتهــا متى ما ارادت 
البلدية دون حتمل أي أعباء 
وليست أعمدة خرسانية ثابتة 
تقطع طريق املشاة بغرض 
االنتفاع من مساحة الطريق 
كاملة لبناء ديوانية خاصة 

على أمالك الدولة.
وأضاف االهالي: بعد فشل 
محاولتنــا في اقناع املواطن 
بالعدول عن رأيه توجه ٨ من 
اجليران الى مختار املنطقة 
وقدمــوا شــكوى رســمية 
حيث قام املختار بإرســالها 

مرخصة علــى امالك الدولة 
وتقــع باملمــر محــل النزاع 
بعــرض ٥٫٢٠ أمتــار وطول 
١١٫٢٠ مترا، باإلضافة الى سور 
من احلديد ومظلة وموقع براد 
ماء وعليه مت وضع ملصقات 
بالتعديات، متسائلني عما اذا 
كان االمــر يتم وفق القانون 
ام مجاملــة لصالح فرد على 
حساب اهالي املنطقة. وطالب 
أهالــي الصليبخات محافظ 
العاصمــة ومختــار املنطقة 
بالتدخل على وجه السرعة 
إلصــالح الوضــع الذي بات 
ال يطــاق من حيــث النظافة 
وعرقلة طريق رسمي وممر 
مشاة لألهالي، مت قطعه من 
قبل فرد واحد منذ عام ٢٠١٨ 
لعمــل ديوانيــة خاصــة به 
وغير مرخصة، مؤكدين انهم 
سعوا طوال الفترة املاضية 
لتجميــل املنطقــة واحلفاظ 
عليها بصورة حضارية اال ان 

مثل هذه التصرفات الفردية 
لألسف تدمر كل ما يقوم به 
األهالي مــن زراعة ونظافة، 
مشددين على اهمية تطبيق 
القانــون وإزالة العوائق من 
أمالك الدولة حتى تستطيع 
مركبــات نقــل القمامــة من 
الدخول للمنطقة وأداء عملها 

على أكمل وجه. 
التوجه إلى القضاء

انهــم  األهالــي  وأكــد 
سيتجهون الى القضاء في حال 
تقاعس اجلهات املعنية عن 
اداء عملها وسيقومون بعرض 
كل اخلطوات التي قاموا بها 
عبر وسائل اإلعالم املختلفة 
حتى يؤكــدوا للجميع انهم 
اتبعوا كل الطرق والقنوات 
الشرعية في عرض شكواهم 
وصــوال للقضاء، الفتني الى 
ان األمر تفاقــم وبلغ حدا ال 

يرضاه اي مواطن شريف.

أكدوا أن أحد املواطنني قام بإغالق طريق رسمي يقع بني قسيمتني لعمل ديوانية خاصة

طفح مياه الصرف بني املنازل في املنطقة تكدس القمامة بسبب قطع الطريق على مركبات البلدية

الى البلديــة بصفتها اجلهة 
املختصة وخاطب أيضا وزارة 
الداخلية وبعــد مرور فترة 
زمنية طويلة تسبب اإلهمال 
في املوقع بتكدس القمامة التي 
ازكمت األنوف وبات الوضع 
مزريا في املنطقة لعدم قدرة 
مركبــات البلدية املخصصة 
لنقــل النفايــات على دخول 
املنطقــة التــي باتــت مكبــا 
للنفايات، وأصبحت الروائح 
ال تطاق وحتول الوضع العام 
الى ما يشــبه الوباء بسبب 
القاذورات وتواجد احليوانات 
مثل الكالب والقطط والفئران 
بسبب تكدس القمامة لفترات 

زمنية طويلة.
معاينة املوقع

 وتابعــوا: قامت البلدية 
مبعاينة املوقع في شهر يناير 
املاضي وأصدرت كتابا رسميا 
يؤكــد اقامــة ديوانيــة غير 

٢٤٣ حادث دهس في الكويت سنويًا.. 
واألطفال أكثر الضحايا

عبدالكرمي أحمد

تشــكل حــوادث الدهس هاجســا 
كبيرا لدى اجلهات املختصة ملا تسببه 
مــن إزهاق لــألرواح ووقوع إصابات 
بشرية بليغة تؤدي في بعض األحيان 
لعاهات مستدمية، فضال عن إضرارها 

باملمتلكات العامة واخلاصة.
وحســب آخر إحصائيــات اإلدارة 
العامــة للمرور، فإن نحو ٢٤٣ حادث 
دهس تقع ســنويا فــي الكويت، عدد 
كبير منها يحدث بسبب عدم االلتزام 
باألماكــن املخصصــة لعبور املشــاة 

باملخالفة قانون املرور.
وشــهدت البــالد خالل الســنوات 
املاضيــة حــوادث دهس كثيــرة راح 
ضحيتها العديد من املواطنني واملقيمني 
نتيجة عــدم االنتباه أو عــدم التقيد 
بتعليمــات املــرور، وقــد حدثت هذه 
احلوادث في طرق ســريعة وشوارع 
داخلية وأمام مدارس وأسواق وغيرها 

من األماكن.
وعند احلديث عن حوادث الدهس 

يدور في اخللد ضحاياها من األطفال، 
حيــث ترتبــط هــذه احلــوادث عادة 
بإهمال األهالــي الذين يغفل بعضهم 
عن أطفالهم عند عبور الشوارع، فيما 
يعتمد البعض اآلخر على اخلدم كليا 

في مرافقة أطفالهم عند خروجهم.
وحترص اجلهــات املختصة على 
توفير جسور لعبور املشاة السيما في 
الطرق السريعة، بيد أن بعض املارة 
يتجاهل هذه األماكن ويخالف القانون 
ويجازف بعبور الطريق الســريع ما 
يشكل خطرا على حياته وحياة اآلخرين 

ويربك حركة السير.
كما حترص اجلهات املختصة على 
تخصيص أماكن عبور مشاة في عدد 
من طرقات األماكن احليوية التي يكثر 
فيها املشاة، إلى جانب توفير إشارات 
ضوئية تنظم حركة مرورهم ومرور 
املركبات، غير أن بعض املركبات وبعض 

املارة ال يلتزمون بها.
وينظــم قانــون اجلــزاء وقانون 
املــرور حوادث الدهــس التي تفضي 
إلى وفــاة بعدة مــواد، حيث يصنف 

الدهس العمد كجرمية قتل عمد تنتهي 
بتطبيق عقوبة اإلعدام أو احلبس املؤبد 
حســب ظروف كل دعوى، فيما يتهم 
قائد املركبة بقضايا الدهس غير العمد 
بتهمة القتل اخلطأ، أما ولي األمر فتوجه 
إليه تهمة اإلهمال في رعاية قاصر إذا 

ثبت إهماله.
وأصــدر القضاء خالل الســنوات 
املاضية عدة أحكام تبرئ قائدي مركبات 
من دهس مشــاة والتسبب بوفاتهم، 
وذلك لوقوع اخلطأ من جانب املشاة 
باستقاللهم طرقا وشوارعا مخصصة 
لســير املركبات، في وقــت التزم فيه 
قائدو املركبــات بقانون املــرور ولم 

يتمكنوا من تفادي الدهس.
وســعيا للحد من هــذه احلوادث 
واحلفــاظ علــى األرواح التي ال تقدر 
بثمــن، يســتوجب من املشــاة التزام 
أماكــن العبور املخصصــة لهم، ومن 
األهالي مراقبة أطفالهم وعدم السماح 
لهــم بعبور الشــوارع، ومــن قائدي 
املركبات املزيــد من اليقظة واالنتباه 

وعدم استخدام الهاتف.

مشاة يجازفون بعبور الطرق غير عابئني بتعليمات املرور ويعرضون حياتهم للخطر

حوادث الدهس حتصد الكثير من األرواح نتيجة اإلهمال وعدم التقيد بتعليمات املرور

 بعض اجلماهير تتكاسل عن استخدام جسور املشاة فيعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر

«دعم املخترعني»: 
ابتكارات جديدة 

ستخدم املجتمع 
بيئيًا وصحيًا

أكدت عضو مجلس االدارة 
في اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني واالبتكار م.فريحة 
العنــزي أن اجلمعية تواكب 
التــي فرضتهــا  املتغيــرات 
الظروف الصحيــة واحلالة 
الوبائية ومنط احلياة اجلديد 
الذي فرضه ڤيروس كورونا 
املستجد على مستوى العالم.

وقالت العنزي في تصريح 
ابتــكارات واختراعــات  ان 
أعضاء اجلمعيــة تصب في 
اجتــاه تأمــني حيــاة بيئية 
وصحية آمنة وقــادرة على 
تزويد أفراد املجتمع بشــكل 
عام واجلهات املعنية مبكافحة 
وباء ڤيروس كورونا املستجد 
بشــكل خاص مبجموعة من 
واالختراعــات  االبتــكارات 
التي من شأنها حمايتهم من 
العدوى ومساعدتهم في أداء 
مسؤولياتهم بشكل طبيعي.

ولفتــت إلــى أن احلاجة 
باتــت ملحــة للتعايــش مع 
الوبــاء بطريقة تــوازن بني 
احلفاظ على الصحة واستمرار 
األنشطة واألعمال والتعليم، 
وبالتالــي يصبــح التحــدي 
احلقيقــي أمــام املجتمع هو 
كيفيــة العــودة إلــى احلياة 
الطبيعيــة مــن دون إرهاق 
املؤسسات الصحية وخروج 

األمور عن السيطرة.


