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قالت رئيسة جلنة محافظة 
مبارك الكبير في املجلس البلدي 
اللجنة  ان  م.اش���واق املضف 
أوص���ت بتأجي���ل تخصيص 
مواقع ألب���راج االتصاالت في 
مناطق السكن اخلاص، وذلك 
بناء عل���ى التوصية الصادرة 
من املجلس في جلسته السابقة 
بعدم تخصيص مواقع جديدة 
حلني قيام اجلهاز الفني بتقدمي 
كشف يحتوي على عدد االبراج 
املرخصة واملخالفة في جميع 

املناطق.
وأضاف���ت م.املض���ف في 
تصري���ح للصحافي���ني بعد 

االجتم���اع امس ان جميع املعامالت الواردة من 
اجلهاز الفني بشأن تخصيص طلبا����ت ملواق����ع 
االبراج لم تكن مكتملة، وسيتم ابقاؤه����ا مدرج����ة 
على جدول االعم�����ال حلني استكم��ال اجل����هاز 
الفني املعامالت وإحض���ار الكش��ف اخل����اص 

بأعداد االبراج املوجودة.
وكشفت م.املضف عن وجود 
توجه لدى اللجنة الفنية إلقامة 
ورش���ة عمل خالل االس���ابيع 
املقبلة لوضع ضوابط والئحة 
تنظ���م عملية اقام���ة االبراج، 
مش���يرة الى انه سيتم دعوة 
وزارت���ي املواصالت والصحة 
والهيئة العامة للبيئة وشركات 

االتصاالت املعنية.
وش���ددت على ضرورة ان 
تقوم الشركات باالتفاق فيما 
بينها الستغالل برج واحد بدال 
من تخصيص ابراج باسم كل 

شركة.
وقالت ان اللجنة ق���ررت تأجيل بحث اقامة 
سور حول احد املساجد في منط����قة صب���اح 
الس���الم لوجود ش���ك���وى م���ن قب����ل بعض 
املواطن�����ني حلني االجت����ماع مع االوقاف ومقدمي 

الشكوى.

يشارك وفد من املجلس البلدي خالل الفترة من 
22 إلى 24 الشهر اجلاري في مؤمتر حول املدن يقام 
في جمهورية مصر العربية، ويترأس الوفد رئيس 
اللجنة الفنية عبداهلل العنزي وجسار اجلسار ومانع 

العجمي.

وفد بلدي يشارك 
في مؤتمر المدن بالقاهرة

أبا الصافي: إتالف 30 دجاجة مجمدة و50 كيس فستق في مبارك الكبير إزالة 478 إعالنًا مخالفًا في الفروانية

واصل���ت العالقات العام���ة بالبلدية 
تنظيمها للحمالت التفتيش���ية املفاجئة 
التي تقيمها أفرع البلدية باحملافظات الست، 
وكانت محافظة مبارك الكبير محط اجلولة 
هذه املرة، وتأتي هذه اجلوالت تنفيذا للنهج 
الذي تتبعه االدارة العليا بالبلدية بالتشديد 
على اس���تمرارية اجلوالت التفتيش���ية 
ملختلف األنشطة املتعلقة بجهاز البلدية 
خصوصا للمحافظة على سالمة وصالحية 
املواد الغذائي���ة ومطابقتها للمواصفات 
القياسية الكويتية ووصولها للمستهلكني 
وفقا لالش���تراطات الصحية التي نصت 

عليها لوائح وقوانني البلدية.
وقد انطلقت هذه احلملة مبشاركة وزارة 
الداخلية في متام الساعة التاسعة صباحا 
واس����تمرت ملدة 3 ساعات وترأسها رئيس 
فريق الطوارئ مش����عل أبا الصافي وضم 
فريقها مش����رف النوبة )ج( نايف العتيبي 
ومساعد مشرف النوبة )ج( أحمد العنزي 
ومساعد مشرف النوبة )ب( محمد القطان 
واملفتشني الصحيني عوض عبداهلل وطارق 
إبراهيم ومحمد الفارس وجنم السعيد وفيصل 
منور وحربي امليع وعمر العازمي، ومن ادارة 
العالقات العامة جراح املطيرات وكمال الدين 

محمد وأنور حميد ومن وزارة الداخلية فواز 
العتيبي ونايف مسلط العتيبي.

وفي هذا السياق أوضح أبا الصافي ان 
احلملة قامت بالتفتيش على احدى اجلمعيات 
التفتيش عن  التعاونية باحملافظة وأسفر 
إتالف 30 دجاج����ة مجمدة و10 حبات حلم 
ديك رومي مجمد و14 حبة حلم بقري مجمد 
مرتدلة و22 حبة حلم مفروم مجمد و7 حبات 
س����مك مدخن و6 أكياس بطاطا محمر و4 

باكيت شيش كباب حلم غنم.
واضاف أن احلملة أس����فرت أيضا عن 
إتالف 50 كيس فستق اكبري حامض املنشأ 

ايراني زنة احلبة 350 غ و15 كيس فستق 
مقشور ايراني زنة احلبة 350 غ و15 كيس 

سبال بالقشرة صيني.
وذكر أب����ا الصافي انه وبالتفتيش على 
أحد املطاعم الشهيرة خالل اجلولة مت ضبط 
15 كلغ دجاج مشوي على الفحم و30 كلغ 
محاشي محفوظة بالبرادات وتقدم على انها 

طازجة بعد ان تفقد قيمتها الغذائية.
وش����دد على ضرورة االلت����زام بلوائح 
وقوانني البلدية مؤكدا على استمرارية مثل 
هذه اجلوالت على مختلف األصعدة لتحقيق 

املصلحة العامة للجميع.

اقامت بلدية الكويت فرع محافظة العاصمة امس حملة تنظيفية 
في العاصمة حتت شعار »عاصمتنا نظيفة« انطلقت من جمعية 
شرق باجتاه الشريط االخضر والدائري االول حتى شملت جميع 
مناطق العاصمة ش���ارك فيها مدير عام البلدية م.احمد الصبيح 

وعدد من نواب املدير وثالث قطاعات نظافة من البلدية.
وفي هذا االطار اكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان البلدية 
حريص���ة على القيام مبهامها املوكلة لها من قبل مجلس الوزراء 
للمساهمة في اجناح مؤمتر القمة اخلليجي ال� 30 والذي سيعقد 

االسبوع املقبل في البالد.
وب���ني الصبيح اثناء مش���اركته في اجلولة م���ع فريق بلدية 
العاصمة أنهم قد تابعوا االعمال واملهام املوكلة لهم وهي احملافظة 
على نظافة الطرق للمناطق املمتدة من الدائري السادس الى داخل 

قصر بيان والتأكد م���ن وضع االعالم في اماكنها والتدقيق على 
السواري وتزيني الطرق التي ستسلكها الوفود«.

اكد مدير ادارة النظافة العامة واش���غاالت الطرق في محافظة 
العاصم���ة عبدالعزي���ز اليحيى »ان جهود الش���باب في البلدية 
مستمرة في تنظيف وتزيني العاصمة والتي جاءت متزامنة مع 
عقد القمة اخلليجية في الكويت والتي نتمنى ان تظهر بأحسن 
صورة«، مبينا »ان البلدية دائما تعمل وتراقب النظافة واشغاالت 
الطرق على مدار الس���اعة وهذا امر روتين���ي توافق مع اطالق 

احلملة اليوم«.
واضاف اليحيى »ان هذا العمل واجلهد جاء من خالل توجيهات 
معالي وزير البلدية الذي يزورنا في كل وقت وحني ليطمئن على 
سير العمل في املناسبات وايضا في االيام العادية«، موجها »رسالة 

الى املواطنني ان يأخذوا على عاتقهم بعض املسؤولية ويقوموا 
بالتعاون مع البلدية الخراج الكويت في أبهى صورها«.

ومن جانب���ه نفى مراقب النظافة العام���ة في بلدية محافظة 
العاصمة مش���عل العازمي ان تكون حملة النظافة التي نظمتها 
البلدية صباح امس بسبب القمة اخلليجية الثالثني والتي ستعقد 

في الكويت في االيام املقبلة.
وقال ان احلملة تأتي بناء على تعليمات وزير البلدية ووزير 
االشغال العامة د.فاضل صفر لتنظيف الطرق السريعة واملداخل 
واملخارج في الطرق الرئيس���ية للدولة داخل محافظة العاصمة، 
مؤكدا ان الغرض من احلملة هو التوعية واالرش���اد العام لدور 
البلدية في جانب النظافة العامة وقيام جميع ش���ركات النظافة 
املتعاقدة مع البلدية بالقضاء على جميع اشكال االنقاض والنفايات 

واملخلفات السكانية والطرقات واالنشاءات.
وبني ان الشروط اجلزائية واملخالفات العقودية قائمة على ما 
تنص عليه العقود البلدية مع شركات النظافة وان كل ما سوى 
ذلك يجب ان يكون وفق لوائح جدية وعقود جديدة تبرمها البلدية 
مع اطراف اخرى، مشيرا الى انها ستشهد نقلة نوعية في العمل 

والتقنيات واملعدات.
وقال العازمي ان احلملة ال تقتصر على الدور التوعوي للبلدية 
بل ندعو املواطنني الى املشاركة فيها وفعل ما يليق باسمهم مع 

اعانة للكوادر البلدية في النظافة والعمل وما الى ذلك.
وقال ان احلملة دائمة ولن تكون فقط هذه االيام بل ستستمر 
بشكل دائم ولن تتوقف وان ما حصل من بيان اعالمي هو اليضاح 

دور البلدية الذي ال يستغني عنه الناس يوميا.

أوصى مكتب املجلس البلدي خالل اجتماعه برئاسة زيد العازمي 
مبخاطبة وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية التخاذ 
الالزم نحو تنفيذ ما جاء باقتراح م.جنان بوش���هري بشأن تفريغ 
مضابط جلسات املجلس كتابيا واالحتفاظ بنسخ منها في األمانة 
العام���ة للمجلس والعمل على توفير احتياجات األمانة للقيام مبا 

يقوم به مجلس األمة في هذا اخلصوص.
وقال رئيس املجلس زيد العازمي ان املكتب بحث ما نشرته احدى 
الصحف عن فقدان األمانة العامة للمجلس لبعض املعامالت، حيث 

يتم مخاطبة الوزير بعدم صحة ما جاء بفحوى املوضوع.
واضاف أن املكتب اطلع على كتاب رئيس اللجنة الفنية عبداهلل 
العنزي بشأن تشكيل فريق عمل في اللجنة الفنية حيث مت التأجيل 
حلض���ور رئيس اللجنة مع تقدمي األمانة مالحظاتها على العاملني 

بالفريق.
وذكر أنه مت االطالع على كتاب األمني العام للمجلس البلدي بدر 

العدساني بشأن قراره بإنشاء املكتب الفني حيث مت طلب تعديله 
بحيث يكون فريق عمل لالس���تعانة به من قبل جلان املجلس متى 

طلبوا.
وبني أنه مت االطالع على كتاب نائب املدير العام للشؤون املالية 
واإلدارية حزام طامي بشأن طلبات الصرف املتعلقة باألمانة العامة 
للمجلس البلدي حيث مت االتفاق على عقد اجتماع مع وزير البلدية 

لبحث توفير االحتياجات خالل السنة املالية 2010.
واشار العازمي الى أن املكتب بحث موضوع التقارير السنوية 
ملوظفي املجلس حيث مت االتف���اق على مخاطبة نائب املدير العام 
للش���ؤون املالية واإلدارية إلرسال مناذج لكل موظفي املجلس مع 
االستعجال في الطلبات اخلاصة باحتياجات األمانة العامة وتوفير 
عدد من عقود االس���تعانة لس���د بعض النقص املوجود في األمانة 
وتشكيل جلنة من أعضاء املجلس ملتابعة اجراءات مشروع مبنى 

املجلس البلدي.

أزالت مراقبة احملال واالعالنات 
بفرع بلدية محافظة الفروانية 
478 اعالن���ا مخالف���ا من عدة 
مناطق باحملافظة، جاء ذلك من 
خالل التقرير الذي اعدته ادارة 

العالقات العامة.
واوضح مدير فرع محافظة 
انه  الهزمي  الفروانية م.احم���د 
وبتعليمات من وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدي���ة د.فاضل صفر جلميع 
احملافظ���ات بش���أن ازال���ة كل 

االعالنات غير املرخصة سواء 
كانت حكومية او غير حكومية 
ارشادية او دعائية لذا فان مراقبة 
التابعة الدارة  محال االعالنات 
تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
شكلت فريق عمل برئاسة كل من 
محمد الكندري – مراقب احملال 
واالعالنات وفيصل دبي – مساعد 
مراقب احملال واالعالنات وصالح 
العيفان – مش���رف مركز الذين 
كثفوا حمالتهم التفتيشية الزالة 
كل االعالنات املخالفة التي تشوه 

املنظر العام وحتجب الرؤية عن 
قائدي السيارات واملركبات.

واضاف الهزمي بأن احلمالت 
التفتيشية قد بدأت من 2009/11/2 
واستمرت حتى 1 اجلاري على 
فترتني واسفرت عن ازالة 478 
اعالنا مخالفا وقد مت حتويلها 
الى موقع احلجز مبنطقة امغرة 
مؤك���دا بهذا اخلص���وص على 
استمرارية احلمالت الزالة كل 
االعالنات املخالف���ة من جميع 

مناطق احملافظة.

إتالف مواد غير صاحلة لالستهالك اآلدمي

ملصق انذاري على السيارات قبل رفعها تنظيف الشوارع

زيد العازمي

نقل مركبات مخالفة

مشعل أبا الصافي يقوم بفحص ظاهري للدجاج رفع إعالن مخالف

الصبيح: حريصون على إنجاح مؤتمر القمة الخليجي وتزيين الشوارع باألعالم
خالل مشاركته في حملة »عاصمتنا نظيفة«

مكتب البلدي يوصي بمخاطبة وزير البلدية
 لتوفير احتياجات إيجاد مضابط للجلسات

المضف: عقد ورشة عمل لفنية البلدي االستعجال بتوفير احتياجات األمانة وعقود جديدة لسد النقص
إليجاد الئحة خاصة لمواقع أبراج االتصاالت

م.أشواق املضف
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