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قام فريق من مراقبة احملالت واالعالنات التابعة الدارة 
التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بازالة 50 اعالنا استدالليا 
خاصا باجله����ات احلكومية واالهلية غير املرخصة وذلك 

من الطرق السريعة باحملافظة.
وتأتي احلملة، التي ترأسها مراقب احملالت واالعالنات 
باالحمدي عبداللطيف املليفي، الذي قال: لقد قام مفتشو 
املراقبة بالتفتيش على 260 محال ما اسفر عن حترير 33 

مخالفة و85 انذارا وازالة 19 اعالنا من احملالت و870 اعالنا 
من الط����رق مبختلف املناطق التي تقع حتت مس����ؤولية 
بلدية احملافظة، معربا عن امله في ان يتعاون اجلميع مع 
بلدية احملافظة من خالل االلتزام مبا نصت عليه اللوائح 
واالنظمة بشأن اقامة االعالنات مبختلف انواعها ومراجعة 
اجلهة املعنية لترخيصها بعد تقدمي املستندات املطلوبة 

حتقيقا للمصلحة العامة للجميع.

إزالة 920 إعالناً مخالفاً من الطرق

أكد أن األمر يحتاج إلى دراسة زمنية لبيان مدى استيعاب الطرق والمرور والبنية التحتية

صفر: أؤيد زيادة نسبة البناء 400% داخل المدينة وإبعاد العاطفة عن اتخاذ القرار

زيد العازمي

مهلهل اخلالد شايع الشايع

فراج العرادة

جرافات البلدية تتلف السيديهات املصادرة

د.فاضل صفر يتوسط أعضاء املجلس البلدي خالل ورشة العمل

وق���ال »مش���روعات تطوير 
األداء وأهمي���ة متابع���ة وقياس 
األداء تنطلق من مشروع توفير 
أراضي الدولة ويعتمد باألساس 
على إعداد مجموعة من املخططات 
احمللية )9 مخططات(، مشروع 
مراجعة وحتديث املخطط الهيكلي 
والذي يهدف الى حتقيق التوازن 
في اس���تيعاب الزيادة السكنية 
والتوس���عات العمراني���ة داخل 
وخارج املنطقة احلضرية، مشروع 
تنفيذ املخطط الهيكلي ويشتمل 
على وضع اخلطة العمرانية 2030 
وتصميم وتطوير بعض املناطق 
وانشاء بنك املعلومات املرورية، 
مشروع التطوير احلضري ويعتمد 
على دع���م الق���درات للتخطيط 
احلض���ري والعمراني من خالل 
تنفيذ مشروعات التطوير للمناطق 
اخلدمي���ة والتجاري���ة واملواقف 

وأنشطة التجميل«.
وختم »ان التوصيات املقترحة 
تبدأ من تشكيل اللجنة االستشارية 
وفري���ق العمل بق���رار من وزير 
الدول���ة لش���ؤون البلدية، اعداد 
مستندات مش���روع التعاون بني 
بلدي���ة الكوي���ت وبرنامج األمم 
املتحدة للمس���توطنات البشرية 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
الالزمة  املالي���ة  املبالغ  اعتم���اد 
للتجهيز واعداد الدراسات األولية، 
تش���كيل فريق العمل التنفيذي، 
اعداد برنامج تدريبي اقليمي عن 
املؤشرات احلضرية، توفير الدعم 
الفني العداد املؤشرات احلضرية 

والتقرير احلضري للكويت«.

مبوجبه���ا تنفذ هذه التوصيات، 
موضحا: اما فيما يخص مشروع 
400% فأنا موافق عليه، ولكن ال 
القرارات عاطفيا  يجب ان نتخذ 
فهو اآلن يخضع لدراسة دقيقة عن 
مدى استيعاب الطرقات واملرور 
والبني���ة التحتية للمنطقة وهل 
تستطيع حتمل هذه االرتفاعات 
ولذل���ك كل قراراتنا ال تصدر اال 

من خالل دراسة وافية.
القطاع اخلاص،  واشاد بدور 
مؤكدا على انه ضد األطر واللوائح 
احلالية الت���ي حتكم العالقة بني 
القطاع احلكومي واخلاص وحتد 

من مجال اشراكه في التنمية.
ومن جانب���ه قال نائب املدير 
العام لقطاع التخطيط والتطوير 
م.أحمد املنفوحي: ان اي تطوير 
لقط���اع البلدية يجب ان يخضع 
ألمرين االول تغير التش���ريعات 
وفك التشابك بني االختصاصات، 
موضحا انه شكل ديوان املوظفني 
فريق عم���ل لفك التش���ابك بني 
الوزارات يرأسه مسؤول مختص 
ويشترك مع الفريق خبير قانوني 
من ادارة الفتوى والتشريع وطلب 
من وزارات ومؤسس���ات الدولة 
تس���مية من ميثلها للتعاون مع 
فريق العمل بالديوان ويكون ملما 
بعالقة وزارته باجلهات األخرى، 
ويكون مفوضا بالبت فيما يتخذ 
من قرارات بشأن فك التشابك بني 
الوزارات واملؤسسات التي ميثلها 

واجلهات األخرى«.
واض���اف »ان���ه مت تكلي���ف 
جلنتي الشؤون واالقتصادية بعد 

احملالت، جتديد تراخيص احملالت 
على أساس الكشف الالحق، تعميم 
زيادة النسب داخل املدينة %400«. 
وبدوره قال رئيس بعثة منظمة 
الهبيتات في الكويت د.طارق الشيخ 
»ان الرؤية االستراتيجية للكويت 
ع���ام 2030 ان يكون العمل على 
تفعيل دور الكويت االقليمي كمركز 
مالي وجتاري عاملي واالستفادة 
من موقعها االستراتيجي والذي 
يربط ب���ني دول مجلس التعاون 
اخلليجي في اجلنوب ودول الشمال 
جمهورية الع���راق واجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية ودول جنوب 

غرب آسيا«.
واضاف »خطة عمل احلكومة 
الكويت في حتقيق  ودور بلدية 
الرؤية تتضمن املشروعات التي 
تن���وي بلدية الكوي���ت تنفيذها 
من ضم���ن أولويات عملها خالل 
األربع س���نوات القادمة. لتوفير 
متطلبات حتقيق رؤية الدولة في 
التحول الى مركز مالي وجتاري من 
خالل توفير األراضي للمشروعات 
التنموية كقاعدة أساسية لالنطالق 
باالضاف���ة الى حتس���ني خدمات 
البلدية بشكل عام ملقابلة جميع 
احتياجات املواطن���ني املرتبطة 
بتنمية املناطق حضريا، وتطوير 
اخلدمات املرتبطة بصحة وسالمة 
املواطنني كما تهدف بلدية الكويت 
الى تعزيز دور القطاع اخلاص في 
التنمية من خالل مشاركة أكبر في 
البلدية  تنفيذ بعض مشروعات 
تنفيذا لسياسة دعم وتوسيع دور 

القطاع اخلاص«.

تراخيص احملالت العامة الى وزارة 
التج���ارة والصناعة ونقل ادارة 
ن���زع امللكية للمنفعة العامة الى 
املالية ونقل االختصاص  وزارة 
واالشراف على استعماالت األراضي 
واملخطط الهيكلي للدولة الى وزارة 

التخطيط«.
وذكر »املقترحات التطويرية 
التي تتعارض مع قانون ولوائح 
البلدي���ة وه���ي مقت���رح اصدار 
الدور  التراخي���ص عن طري���ق 
االستشارية، خصخصة اعالنات 

بتأمني س���المة امل���واد الغذائية 
املستوردة والتراخيص بدخولها 
الى الب���الد واملراقبة والتفتيش 
عل���ى امل���واد الغذائي���ة احمللية 
ومصانع انتاج وجتهيز األغذية 
وم���ا يع���رض منها باألس���واق 
ومحالت بيع األغذية وجتهيزها 
واملطاعم والفنادق وغيرها واصدار 
التراخيص الصحي���ة للعاملني 
فيها والتفتيش عليهم الى وزارة 
الصحة ونقل اختصاص االشراف 
وتنظيم األسواق العامة واصدار 

هذا النقل ت���ؤدي الى تعطيل أو 
توق���ف في العم���ل كذلك تتولى 
الهيئة اص���دار اللوائح اخلاصة 
بهذا العمل على ان يراعى عنصر 
التنسيق بني الطرفني خالل الفترة 

االنتقالية«.
واوضح املنفوحي »ان مجلس 
الوززراء أص���در قراره رقم 1193 
التال���ي: أوال: نقل االختصاصات 
التالي���ة من بلدي���ة الكويت الى 
اجلهات املذكورة قرين اس���م كل 
منهم نق���ل االختصاص املتعلق 

اجتماع مشترك بإعادة النظر في 
اختصاص���ات بلدية الكويت مبا 
يحقق املصلحة العامة« موضحا 
»وتوصل الفريق الى االتفاق على 
نقل االختصاص باالشراف وتنظيم 
املس���الخ مع نقل جميع العاملني 
في هذا املجال من بلدية الكويت 
الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، حتى ال يتعرض 
هذا املوضوع احليوي الهام ألي 
هزة أو عرقل���ة وحرصا على أال 
توجد أي ثغرات أثناء عملية تنفيذ 

اكد وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل  الدولة لشؤون 
صفر أنه ليس لدى البلدية اعتراض 
على زيادة نسبة البناء 400% داخل 
املدينة، اال ان القرار البد ان يتخذ 
بعيدا عن العاطفة، مشيرا الى ان 
هذا االمر يخضع لدراسة دقيقة 
تتعلق باستيعاب الطرق واملرور 
والبنية التحتية للمنطقة ومدى 
حتمل ذلك لالرتفاعات، مستدركا 
ان اي قرار ال يصدر اال بعد دراسة 

وافية.
وقال خالل ورشة العمل اخلاصة 
البلدية وإنشاء  بتطوير خدمات 
التنمي���ة احلضرية والتي أقامها 
برنامج االمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية، وش���ارك فيها د.طارق 
الش���يق ممثال عن برنامج االمم 
املتحدة للمس���توطنات البشرية 
ونائب املدير العام لقطاع التطوير 
م.أحمد املنفوحي، »ان اي جلنة 
استشارية يتطلبها مشروع املرصد 
احلضري يجب ان تخضع ملوافقة 
مجلس الوزراء وذلك ألنها تكون 
مشكلة من عدة وزارات«، مؤكدا 
على ان الكويت مساهم رئيسي في 
جميع انشطة وبرامج االمم املتحدة 
وهي اآلن عضو مميز ولذلك يتم 

متيزها في جميع برامجها.
واضاف ان جميع ورش العمل 
الت���ي تنظم ف���ي البلدية تخرج 
بتوصيات اقوم بنقلها مباش���رة 
ال���وزراء لك���ي تخضع  ملجلس 
للتطبيق مثل ورشة عمل املرور 
وركام املباني وغيرها وذلك ليتسنى 
الوزراء اص���دار قرارات  ملجلس 

تصرف لـ 276 موظفًا األسبوع المقبل

العازمي يسأل عن مسلخ العاصمة 
واستمرار ترسية العقد على شركة واحدة

225 ـ 1500 مكافآت للمشاركين في لجان
انتخابات مجلس األمة 2009 من العاملين بـ »البلدية«

املفت���رض ان يكون  العاصمة 
واجهة مشرفة للعاصمة نتقدم 

بالسؤال التالي:
� مدى اتباع مسلخ العاصمة 
جلمي���ع االش���تراطات الواردة 
بالالئحة املذكورة وما اذا كانت 
البلدية قد اتخذت بشأنه اجراءات 
م���ن ذي قبل بس���بب مخالفته 

اياها؟
� عما اذا كان الش���كل القائم 
عليه املسلخ والذي يرجع الى 
عشرات السنني متوافرة داخله 
الوس���ائل واالمكانات  جمي���ع 
التي تضمن اس���تيفاءه جلميع 
االش���تراطات الواردة بالالئحة 

املذكورة من عدمه؟
� اس���باب ومس���ببات عدم 
تطوير املسلخ سواء من اخلارج 
أو من الداخل وظهوره بهذا املظهر 
البالي الذي ال يتناس���ب كونه 

مسلخا للعاصمة.
� الس���بب الذي يرجع اليه 
ترسية عقد اس���تثمار املسلخ 
لش���ركة بعينها منذ عش���رات 
الس���نني ومدى اس���تيفاء هذه 
الشركة لالشتراطات في ظل هذا 

التردي الظاهر على املسلخ.

واشار العرادة الى ان املكافآت 
تتراوح بني 225 دينارا و 1500 
دينار وتشمل 276 موظفا مببلغ 
اجمالي وق���دره 116475 دينارا 
يس���تحقها املوظفون نظير ما 
قاموا به من جهود مميزة وكبيرة 
في مختلف االنشطة وقد كان 
لهذه اجلهود االثر الكبير في ابراز 
دور البلدية ونالت استحسان 
وتقدير جميع اجلهات الرسمية 
والش���عبية وقد قامت البلدية 
خالل هذه االنشطة بأداء دورها 
في يسر وسهولة، وذلك يرجع 
الى تعاون جميع االجهزة املعنية 
في البلدية والقيام بدورها في 

اطار من التعاون والتنسيق.
وفي نهاي���ة تصريحه ذكر 
العرادة ان مجلس ادارة النقابة 
يسعى دائما الى حتقيق واجناز 
كل ما هو من مصلحة املوظفني 
وتلبي���ة كل مطالبهم واكد ان 
اب���واب النقابة مفتوحة لتلقي 
العمالية  االقتراحات واملطالب 
التي تخدم  البن���اءة  واالفكار 

جميع العاملني في البلدية.

البلدي  قدم رئيس املجلس 
العازمي سؤاال يطلب فيه  زيد 
بيان اسباب عدم جتديد مسلخ 
العاصمة وترسية عقود استثماره 
الى شركة ألكثر من عقدين. وقال 
العازمي في س���ؤاله: بناء على 
موافقة املجلس البلدي بقراره رقم 
م ب/م ق2006/10/214/4 بجلسته 
رق���م 2006/10 املنعقد بتاريخ 
2006/5/15 صدر القرار الوزاري 
رقم 111 لسنة 2006 بإصدار الئحة 
املسالخ التي اشترطت شروط 
املاشية ولوسائل  معينة لذبح 
نقل املواشي والدواجن واخرى 
خاصة مبتعهدي ومس���تثمري 
املسالخ والعامل���ني لديهم، منها 
توفي���ر ال���زي للع��املني وفقا 
لاللوان واملواص���فات لكل مهنة 
م���ع احملافظة على نظافة الزي 
والنظافة الش���خصية والتقيد 
بقواعد النظاف���ة العامة ومنع 
أو اجل��زارين  الع���مال  خروج 
بزي العمل أو حزام الس���كاكني 
مراعاة للمظه���ر العام مع عدم 
اجازة نقل اللح��وم من املسالخ 
الى مناف������ذ التوزيع اال داخل 
سيارات نقل مب����دردة تتوافر 

اش���اد فراج العرادة رئيس 
العاملني  ادارة نقاب���ة  مجلس 
في بلدية الكويت، االمني العام 
العربية  املس���اعد للعالق���ات 
والدولي���ة لالحت���اد العرب���ي 
الكبيرة  للبلديات، باجله���ود 
واملضيئة التي يقوم بها د.فاضل 
صفر وزير االشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية خلدمة وتطوير 
العمل في البلدية والذي يعود 
بالنفع على الوطن واملواطنني، 
وتلك اجلهود يشهد لها القاصي 
والداني، كما شهدت البلدية في 
عهده تطورا ملموسا ورقيا في 
اداء اخلدمات للمواطنني نتيجة 
لتلك اجلهود والدارته للعمل في 
البلدية بكل شفافية وحيادية، 
كما ان الوزير انصف العديد من 
البلدية من خالل  العاملني في 
اميانه وحرصه وتعاونه وتفهمه 
ودعمه للمطالب العمالية العادلة 
التي قدمتها النقابة، وكان آخرها 
سرعة استجابته ملطلب النقابة 
بشأن االس���تعجال في صرف 
املكاف���آت اخلاص���ة مبوظفي 

فيه���ا املواصف���ات القياس���ية 
املعتمدة واالشتراطات الصحية 
التي تقررها البلدية بالتنسيق 
مع اجله���ات املختصة والنص 
على ان جميع املسالخ تخضع 
إلش���راف ورقابة البلدية التي 
لها في جمي���ع االحوال اذا كان 
في استمرار تش���غيل املسلخ 
خط���ر يه���دد الصح���ة العامة 
ان تأمر بإيقاف نش���اطه حتى 
استيفاء االشتراطات املطلوبة. 
ونظ���را للحال���ة املتردية التي 
وصل اليها حال وشكل مسلخ 

بتس����مية الش����وارع الى اجلهاز 
التنفيذي، ق����ول يخالف صحيح 
الواقع والقانون وال فائدة مرجوة 
منه وال توجد ضرورة تستدعيه، 
ومن ثم يحق للمجلس البلدي إحالة 
إليه بتسمية  املقدمة  االقتراحات 
اللجنة املشكلة من  الى  الشوارع 
قبله لهذا الغرض إلصدار توصياتها 
للمجلس متهي����دا التخاذ قرارات 
بشأنها في ضوء تلك التوصيات 
بدون اس����تلزام وجود دراس����ة 
م����ن قبل اجله����از التنفيذي لهذه 
االقتراحات ملا كان ذلك وكانت املواد 
املقترح إلغاؤها من مشروع الئحة 
التسميات املشكلة من قبل املجلس 
البلدي تنص على وجوبية إحالة 
االقتراحات اخلاصة بالتسميات الى 
اجلهاز التنفيذي لدراستها وإبداء 
الرأي فيها قبل ان يتخذ املجلس 
قراره فيها، وكان الثابت مما سلف 
بيانه عدم صحة ذلك، ما تضحي 

معه هذه املواد جديرة باإللغاء.
ونقترح معه ما يلي: إلغاء الشطر 
الثاني من املادة الثالثة واملادتني 
13 و14 من قراري املجلس البلدي 
رقم����ي م.ب/ف2008/12/353/14 
و م.ب/ر.و/2008/16/437 بش����أن 
مش����روع الئحة تس����ميات املدن 
والق����رى والضواح����ي واملناطق 

والطرق والشوارع وامليادين.

واملستفاد مما تقدم ان األصل 
العام وكما أوضحت الفقرة األخيرة 
من امل����ادة 12 س����الفة البيان هو 
وجوب أسبقية دراسة املوضوعات 
املعروضة عل����ى املجلس البلدي 
من قبل اجلهاز التنفيذي قبل ان 
يصدر املجلس قراراته فيها إال ان 
هذا األصل العام مقيد مبا يجيء 
عليه من قيود او استثناءات تطبيقا 
للقاعدة القانونية املتعارف عليها 
اخلاصة بقيد العام، حيث ان القاعدة 
القانونية اخلاصة ال تلغي القواعد 
العامة، بل تس����تثني منها، اي ان 
التشريعني العام واخلاص يعمالن 

معا كاًل في نطاقه.
متى كان ذلك وكانت املادة 18 
الداخلية للمجلس  الالئح����ة  من 
أوردت حكما خاصا باالقتراحات 
املقدم����ة للمجلس اس����تثناء من 
األصل العام الس����ابق إيراده بأن 
نصت عل����ى ان ما يحال منها الى 
اجلهاز التنفيذي هو املتعلق منها 
فق����ط باألم����ور املوضوعية، مبا 
مفاده ان االقتراحات األخرى التي 
ال تتعلق بأمور موضوعية ينطبق 
بشأنها ما ورد بالفقرة الثانية من 
املادة املذكورة ب����أن تتم إحالتها 
ال����ى اللجان املختص����ة باملجلس 
ودراستها وإصدار توصية بشأنها 
متهيدا التخاذ املجلس قرارا فيها 

قدم نائب رئيس املجلس البلدي 
شايع الشايع والعضو مهلهل اخلالد 
اقتراحا بالغاء فقرة من املادة 3 و13 
و14 من قرار املجلس البلدي بشأن 
مشروع الئحة تسميات الشوارع، 
بحيث تتم املوافقة على التسميات 
بعد دراستها في جلان املجلس دون 

احالتها للجهاز التنفيذي.
وقال العضوان في اقتراحهما: 
تنص الفقرة االخيرة من املادة 12 
من القانون 5 لسنة 2005 على انه 
يصدر املجلس البلدي قراراته في 
املوضوعات املعروضة عليه بعد 
دراستها من قبل اجلهاز التنفيذي. 
وتنص الفقرتان الثانية والثالثة 
من املادة 18 من الالئحة الداخلية 
للمجلس عل����ى ان املجلس يحيل 
اللجان  الى  املقدم����ة  االقتراحات 
املختص����ة لدراس����تها اال اذا رأى 
مناقشتها باجللسة، ويحيل املجلس 
جميع االقتراحات املتعلقة باألمور 
املوضوعية الى اجلهاز التنفيذي 
لدراستها، وينص البند السادس 
من امل����ادة 39 م����ن ذات الالئحة 
على ان جلان احملافظات تختص 
بدراسة تسمية الضواحي واملناطق 
والطرق والشوارع وامليادين داخل 
حدود احملافظة ولها في س����بيل 
البحوث  ذلك االس����تعانة مبركز 

والدراسات الكويتية.

فقط في تس����مية احد الش����وارع 
امليادين بأسماء أشخاص لهم  او 
تاريخه����م الوطن����ي املميز، األمر 
الذي ال يحتاج معه في هذه احلالة 
سوى البحث فقط عن مناقب هذا 
الشخص وما قدمه من أعمال جليلة 
وقد حددت الالئحة »مبادتها 39« 
اجلهة التي ميكن للمجلس البلدي 
االس����تعانة بها في مثل هذا األمر 
وهي مركز البحوث والدراس����ات 
الكويتية مبا يغن����ي عن اإلحالة 
الى اجلهاز التنفيذي التي ليست 
من ضمن وحداته االدارية إدارات 
مختصة بهذا األمر من قريب او من 
بعيد مبا يكون معه القول بضرورة 
إحالة املجلس لالقتراحات املختصة 

وجتدد اإلش����ارة إلى ان املقصود 
باألم����ور املوضوعية التي جاءت 
بها املادة املذكورة هي تلك األمور 
التي حتتاج الى رأي فني من قبل 
اجلهاز التنفيذي للبلدية عن طريق 
إداراته املختلفة كالتنظيم واملساحة 
وغيرها، وم����ن أمثلة ذلك األمور 
املتعلقة بأنظم����ة البناء وتغيير 
اس����تعماالت األراضي وما يخص 

اللوائح والنظم للبلدية.
وترتيبا على ما سبق والبناء 
عليه وحيث ان االقتراحات املقدمة 
بتسمية الشوارع ليست اقتراحات 
موضوعية باملفهوم السابق ذكره 
وال حتت����اج الى رأي فني من قبل 
اجلهاز التنفي����ذي كونها تنصب 

البلدية املش���اركني في اللجان 
وفرق العمل اخلاصة بانتخابات 
مجل���س االم���ة لع���ام 2009، 
حيث تفضل بإص���دار اوامره 
وتوجيهات���ه بس���رعة صرف 
هذه املس���تحقات، وقد اس���فر 
ذلك عن قي���ام البلدية باتخاذ 
الترتيبات اخلاصة بصرف هذه 
املكافآت، حيث سيتم حتويلها 
الى حس���ابات املوظفني مطلع 

االسبوع املقبل.

المطيري: إتالف 13800 »سي دي« في محرقة »السابع«
من قبل مفتشي البلدية من خالل 
التي  املكثفة  التفتيشية  اجلوالت 
الس����اعة  يتم تنفيذها على مدار 
في مختلف املجاالت واألنش����طة 
البلدية واتخاذ  املتعلقة بجه����از 
القانونية بحق  جميع االجراءات 

املتجاوزين للنظم واللوائح.
التي ترأس����ها  وكانت احلملة 
رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير مشعل ابا 
الصافي انطلقت بالتعاون مع ادارة 
العالقات العام����ة بالبلدية، حيث 
ضم فريق احلملة مشرف النوبة 
»ج« نايف العتيبي ومساعده احمد 
العنزي واملفتشني مشاري عماش 
وعبداهلل عوض وفيصل املطيري 
وعمر العازمي ومن ادارة العالقات 
العامة بالبلدية متوز املنادي وجراح 
املطيرات وأن����ور حميد ومت نقل 
الكميات املضبوطة من األقراص 
املمغنطة الى احملرقة الواقعة على 
طريق الدائري السابع ومت إتالفها 
بإشراف املراقب باملوقع عبداجلليل 

احلداد.

أكد مدي����ر فرع بلدية محافظة 
الكبير م.شريدة املطيري  مبارك 
جدية البلدية للتصدي للتجاوزات 
وجلميع األنش����طة غير امللتزمة 
بضوابط وأنظمة البلدية التي من 
شأنها احلفاظ على صحة وسالمة 

املواطنني واملقيمني. 
وق����ال املطيري ف����ي تصريح 
صحافي ان بلدية احملافظة حريصة 
على تفعيل اللوائح واألنظمة من 
خالل تكثيف احلمالت التفتيشية 
التي تقوم به����ا االجهزة الرقابية 
في مج����االت األغذي����ة والنظافة 
واإلعالنات والتراخيص والباعة 
املتجولني للتأكد من اس����تيفائها 
لالشتراطات والضوابط املرعية 
واتخاذ جميع االجراءات القانونية 
حي����ال املخالفني، مش����يرا الى ان 
املفتش����ني الصحيني في  انتشار 
مختلف املناط����ق التي تقع حتت 
مسؤولية بلدية احملافظة يدل على 
حرصها على ضرورة اس����تتباب 
النظام وفرض هيبة القانون على 

اجلميع.

التجاوزات واملخالفات ومختلف 
املظاهر السلبية ومن ضمنها ظاهرة 
ان  الى  الباعة املتجولني، مشيرة 
هذه احلصيل����ة الكبيرة التي مت 
ضبطها وإتالفها ما هي إال نتيجة 
اجلهود احلثيثة واملتابعة الدقيقة 

الباعة املتجولني طيلة الثالثة أشهر 
املاضية والتي شملت جميع املناطق 

باحملافظة.
وق����ال بي����ان أصدرت����ه إدارة 
العالقات العامة بالبلدية ان االجهزة 
الرقابي����ة بالبلدي����ة تقوم برصد 

واض����اف: لقد متك����ن فريق 
الط����وارئ التاب����ع لف����رع بلدية 
احملافظة من إتالف 13800 قرص 
س����ي دي مدمج، مش����يرا الى ان 
هذه الكمية هي حصيلة اجلوالت 
التفتيشية التي نظمها الفريق على 

الشايع والخالد يدعوان إلى اعتماد تسميات الشوارع
بعد دراستها في لجان المجلس دون إحالة لــ »البلدية«
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