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حترير ١٤ مخالفة متنوعة في «مبارك الكبير»
فــي إطار اجلهــود املبذولة من األجهــزة الرقابية، 
كشــفت إدارة العالقــات العامة فــي البلدية عن قيام 
فريق الطــوارئ بفرع بلدية محافظــة مبارك الكبير 
بجولة ميدانية في عموم احملافظة أسفرت عن حترير 

١٤ مخالفة نظافة وإشغاالت طرق.
وفي هذا الســياق، أوضح رئيــس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية احملافظة ناصر الهاجري أن اجلولة جاءت 
في إطار تفعيل الدور الرقابي واتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونية حيال مخالفــي القوانني واللوائح املعمول 
بها في البلدية، مشيرا إلى أن اجلولة التي مت تنفيذها 

أسفرت عن حترير ١٤ مخالفة نظافة عامة وإشغاالت 
طــرق وتوجيه ٢٢ إنذارا حملــالت وعقارات لم تلتزم 

بالقوانني واللوائح املعمول بها في البلدية.
وأكــد الهاجري تواصل اجلوالت امليدانية من قبل 
مفتشي النوبات الثالث أ، ب، ج على احملالت والعقارات 
بجميع مناطق احملافظة لرصد ومتابعة مخالفي الئحة 
احملالت وأنظمة البناء واتخــاذ اإلجراءات القانونية 
حيالهم، داعيا أصحاب احملالت التجارية ومالك العقارات 
القائمة وقيد اإلنشاء إلى االلتزام بالقوانني واألنظمة 

املعمول بها في البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة.

الهاجري: توجيه ٢٢ إنذاراً حملالت وعقارات لم تلتزم بالقوانني

رصد وإغالق سراديب مستغلة جتاريًا في «األحمدي»

محمد راتب

قامت الفرق الرقابية في بلدية األحمدي وبالتعاون مع 
قوة اإلطفاء بجولة ميدانية على السراديب وأسطح املباني 
االستثمارية املســتغلة جتاريا مبحافظة األحمدي، حيث 
مت رصــد مخالفات وتوجيه إنــذارات وإغالق إداري حلني 

تصحيح املخالفة ومراجعة اجلهات املعنية.
وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات في محافظة 
األحمدي سعد الشيبة: نقوم باجلوالت بناء على تعليمات 

مــن مدير عام البلدية م.أحمــد املنفوحي بتكثيف الرقابة 
املســتمرة على البناء االســتثماري وباألخص السراديب 
من جهة التخزين او التجهيز أو البيع أو اإلصالح ونحن 
مستمرون في ذلك، الفتا الى رصد وضبط سراديب مخالفة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية واملتضمنة عمل ضبط محضر 
مخالفة وإغالق إداري فوري ملدة ٣ أيام، مشددا على عدم 

التساهل أو استثناء أحد فالقانون مطبق على اجلميع.
واضاف الشــيبة: بعد هذه اإلجــراءات يتقدم صاحب 
املنشأة بتعهد لتصحيح املخالفة، موضحا أن إدارة التدقيق 

واحملاســبة الهندســية لها إجراءات تتخــذ بحق صاحب 
البناء تشمل إعطاء إنذار وعمل بلوك، وأما «اإلطفاء» فلهم 

إجراءات خاصة بهم.
بدوره، قال املقدم وائل عبد الرزاق املباركي: قمنا بجولة 
في منطقة املهبولة بالتعــاون مع البلدية بتوجيهات من 
رئيس قوة اإلطفاء الفريق خالد املكراد، وجرى رصد عدة 
مخالفــات في املباني االســتثمارية ومت اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية ومخالفة املنشآت، مشيرا إلى أنه ممنوع التخزين 
في الســراديب وإقامة نشاط حرفي، موضحا أن املخالفة 

تشمل االغالق للمبنى اإلداري لهذه املنشآت التي تتسبب 
في خطورة على سكان املباني.

من جهته، ذكر رئيس قسم متابعة املخالفات في محافظة 
األحمدي خالد سالم العازمي اننا نتابع أوضاع السراديب 
املغلقة، والســؤال عن الســبب وكيفية االســتغالل فيتم 
توجيه إنذار للمراجعة حال إغالقه للكشف عليه، ثم يتم 
القيام بكشف آخر للنظر في مطابقته للرخص واملخططات 
من البلديــة وترفع عنه اإلجراءات واملتضمنة عمل بلوك 

لصاحب العقار.

الشيبة: مستمرون في اجلوالت امليدانية الرقابية والقانون يطبّق على اجلميع

رجال «اإلطفاء» خالل حترير املخالفاتفريق البلدية داخل أحد السراديب املخالفة  (أحمد علي) سعد الشيبة متحدثاً إلى أعضاء فريق البلدية

مخلفات مت رصدها خالل اجلولةجانب من حترير املخالفات

العازمي: إنذارات للسراديب املغلقة للمراجعة والتأكد من الرخص واملخططات لرفع «البلوك»املباركي: «البلدية» و«اإلطفاء» نّظمتا جولة في «املهبولة» وممنوع التخزين في السراديب 

ملشاهدة الڤيديو

الشمري لـ «األنباء»: قطع التيار الكهربائي 
عن عدد من قسائم «الشويخ الصناعية»

«السكنية»: إجناز ٢٩٩٠١ معاملة خالل يوليو املاضي

دارين العلي

يواصــل فريق الضبطيــة القضائية التابع للمنطقة الشــمالية 
في وزارة الكهرباء واملاء حمالته في محافظات اجلهراء والعاصمة 
والفروانيــة لرصد التعديات واملخالفــات وتكثيف احلمالت خالل 
موسم الذروة وفقا لتعليمات قيادات الوزارة. وتركزت حملة األمس 
في منطقة الشويخ الصناعية، حيث مت خاللها تنفيذ محاضر ضبط 
واثبات حالة وقطع التيار الكهربائي عن عدد من القسائم الصناعية 

املخالفة التي لم تلتزم بالقوانني والقرارات مرعية االجراء.
وقال نائب رئيس الفريق م.أحمد الشمري إن حصيلة املخالفات 
للشــهر اجلــاري بلغت حتــى اآلن ٤ محاضر ضبــط واثبات حالة 

وتركزت في محافظات العاصمة والفروانية.
وأوضح الشمري أن انخفاض اعداد املخالفات في بعض االحيان 
يدل علــى أهمية اجلوالت االســتباقية والتفتيشــية التي يجريها 
الفريــق وجودتها في ردع املخالفني، مشــددا على عدم التهاون مع 
املعتدين على الشبكة وسراق موارد الدولة من املاء والكهرباء، ولن 

يتم اخلضوع ألي ضغوط متارس على الفريق.

عاطف رمضان

أجنزت املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية، ممثلــة فــي إدارة خدمة 
املواطن، ٢٩٩٠١ معاملة خالل شــهر 
يوليو املاضي، منها ٦٤٤ طلبا إسكانيا 
جديــدا إضافة الــى ٢٠٠٤ معامالت 
للتخصيــص و٩٣٨ معاملــة لبــدل 

االيجار.
وأشــارت احصائية للمؤسسة، 
حصلــــــت «األنباء» على نســخة 

منها، الى ان «خدمة املواطن» أجرت 
في الشــهر ذاته ٩٢ معاملة للتبادل 
باإلضافة الــى ٤٧ معاملة للتنازل، 
و٣٨٥ طلب توثيق للوحدات السكنية 
عــالوة علــى فتــح ٣٩ ملفــا جديدا 
يتعلق باملســاكن املؤجرة، كما قدم 
قســم االســتقبال ١٧٠١٩ شهادة ملن 
يهمه األمر، واستقبلت خدمة العمالء 
الهاتفية في قسم االتصال ١٩٢٩ مكاملة 

مباشرة من املواطنني.
وبلغ عــدد احصائيات معامالت 

الدورة املستندية املقدمة عن طريق 
مبنى املؤسســة واالفرع اخلارجية 
التابعة لها ١٢٤٥ معاملة، واملعامالت 
املقدمة عن طريق املوقع ٣٤٠ معاملة، 
باالضافة الــى أن مجموع اخلدمات 

املنجزة عبر «سهل» ٢١١٥٣.
وقدمــت إدارة احصائيــة قســم 
املقدمــة  االلتماســات  املتابعــة 
للمؤسســـــة وعددها ٧٨ وممثلة في 
قطاع الطلبات، والتوزيع والتوثيق، 

واملاليــــــة واإلدارية.

أكد عدم التهاون مع سراق موارد الدولة من الكهرباء واملاء

منها ٦٤٤ طلباً إسكانياً جديداً و٢٠٠٤ معامالت للتخصيص و٩٣٨ لبدل اإليجار

م.أحمد الشمري

املؤشر الكهربائي يسّجل رقمًا قياسيًا بـ ١٦١٨٠ ميغاواط
دارين العلي

ســجلت األحمال الكهربائية أمس رقما قياســيا جديدا ببلوغها ١٦١٨٠ 
ميغاواط في ظل ارتفاع درجات احلرارة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن ارتفاع االحمال متوقع خالل الفترة 
احلالية حيث من املمكن ان تفوق ١٦٦٠٠ ميغاواط وفق الزيادة السنوية 
التي تفترضها الوزارة خالل موسم الذروة، مشددة على اهمية الترشيد 
فــي املرحلة احلالية ألنه الســبيل الى تخطــي املرحلة دون حوادث على 
الشبكة التي تعمل بكامل كفاءتها وللحفاظ على تغطية الطلب على الطاقة.

واكدت ان الوزارة ان لديها احتياطيا اال انه يخضع ايضا حلالة الطقس 
والوقــود املســتخدم، مبينة ان ما يظهر على املؤشــر مــن احتياطي هي 
الطاقة املنتجة املتوافرة في الشبكة فيما تفوق القدرة االنتاجية الكاملة 

مؤشر األحمال الكهربائية أمسللوحدات الـ ١٨ ألف ميغاواط.


