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بلدية العاصمة تداهم تكدس 
الشاحنات عند جسر الغزالي

»المواصالت«: قطع الخدمة الهاتفية 
عن المتخلفين 23 الجاري

فرج ناصر
قال مدير ادارة العالقات العامة بوزارة املواصالت احمد رمضان 
ان وكيل وزارة املواص���الت »باالنابة« د.وليد النجار اصدر تعميما 
وزاري���ا رقم 153 يقضي بدعوة من يرغب م���ن موظفي الوزارة في 
الترشح لشغل املناصب االش���رافية الشاغرة في الهيكل التنظيمي 
اجلديد واملزمع استكماله للتقدم بطلباتهم وذلك وفقا للكشف الذي 
تضمنه التعميم والذي يغطي املناصب الشاغرة في جميع قطاعات 

الوزارة.
وجاء في التعميم ان من يجد في نفسه الكفاءة وحتمل املسؤولية 
وتنطبق عليه قرارات مجلس اخلدمة املدنية رقم »25 لسنة 2006« 
وشروط اللجنة الدائمة لشغل الوظائف االشرافية في التدرج الوظيفي 
واالولوية من داخل القطاع لشغل اي من الوظائف االشرافية الشاغرة ان 

يتقدموا بطلباتهم مع ارفاق السيرة الذاتية وشهاداتهم العلمية.
واضاف انه يتم تقدمي الطلبات في موعد اقصاه 2009/9/24 وذلك 
في مبنى الوزارة بالشويخ مبنى رقم 2 الدور الثالث غرفة رقم 210 
هاتف رقم 24998295 او تقدمي الطلبات واملراسالت من خالل بريد 

.moc@moc.kw :الوزارة االلكتروني
ومن جهة اخرى اكدت وزارة املواصالت اهمية مبادرة املشتركني 
الى سداد ما عليهم من مستحقات مالية مترتبة على اخلدمة الهاتفية 

وفقا لنظام القطع اآللي املبرمج.
وافادت بأنها ستبادر 23 اجلاري بقطع اخلدمة عن الهواتف املتخلف 

اصحابها عن السداد حيث مت ارسال رسائل حتذيرية بشأن ذلك.
واوضحت ان السقف املالي الذي بناء عليه يقوم احلاسب اآللي 
باضافة الرقم الهاتفي الى قائمة القطع املبرمج هو 50 دينارا للهواتف 

املنزلية و100 دينار للهواتف التجارية.

ش���ن فريق عمل تابع لفرع بلدية محافظة العاصمة حمالت 
مفاجئة استهدفت القضاء على ظاهرة تكدس عربات النقل الثقيلة 
واخلفيفة في مواقع عدة شملت جسر الغزالي والدائرين الثاني 

والرابع والري والشويخ الصناعية.
واوضح مراق���ب النظافة في فرع بلدي���ة محافظة العاصمة 
مشعل العازمي انه بناء على تعليمات موجهة من وزير االشغال 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر الى مكتب رئيس 
قطاع فروع البلدية في محافظتي العاصمة واجلهراء مت تشكيل 
فريق خاص للحد من تنامي ظاهرة جتمعات الشاحنات في بعض 
املواقع ورصد تواجد الس���يارات املهملة واملخالفة في الساحات 

والطرقات.
واضاف: رصد الفريق اختناقا النس���يابية حركة املرور عند 
جسر الغزالي ناجتة عن جتمع اعداد كبيرة من الشاحنات الثقيلة 
وبعض سيارات الصالون في موقع يعد بالغ احلساسية من حيث 

كثافة احلركة املرورية.
ومضى بالقول إن الفريق قام برفع الش���احنات والس���يارات 
املتسببة في عرقلة املرور عند جسر الغزالي كما استكملت حملتها 
برفع الس���يارات املهملة واملعروضة للبيع على الدائرين الثاني 
والرابع وساحات الشويخ الصناعية الى األماكن احملددة حلجز 

العربات )السيارات( في منطقة امغرة.


