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ق���ال مدي���ر إدارة العالقات 
العامة بالوكالة في بلدية الكويت 
علي عابدي���ن ان اإلدارة تولي 
اهتماما كبيرا لإلعالم املسموع 
وترصد من خالل إذاعة الكويت 
ما يبث من شكاوى للمواطنني 
واملقيم���ني ذات الصلة بالعمل 

البلدي.
وأضاف عابدين في تصريح 
صحافي اليوم ان عدد الشكاوى 
اإلذاعية »التي تلقيناها خالل 
الع���ام الفائت 2010 بلغت 262 
شكوى مت االهتمام بها جميعا 
والتعامل بشكل فوري ومباشر 

معها، وكانت هناك ردود بش���أنها بلغ���ت 158 ردا وجاءت بلدية 
محافظة األحمدي عل���ى رأس البلديات التي تلقت إدارة العالقات 

العامة شكاوى إذاعية بشأن عملها.
وبني ان هناك ش���كوى إذاعية واحدة فقط طوال العام لكل من 
ادارة ش���ؤون البيئة واإلدارة القانونية إضافة الى شكوى واحدة 
ملساعد املدير العام لشؤون قطاع اخلدمات وأخرى ملراقبة أعمال 
الزينة التابع���ة إلدارة العالقات العامة. وأك���د أن إدارة العالقات 
العامة ترصد جميع الشكاوى وتتواصل بشأنها مع جميع اإلدارات 
املعنية بها »وسوف نظل بحاجة لتعاون اجلمهور معنا وإبالغنا 
أوال بأول عن أي خلل هنا أو هناك«. وعلى صعيد آخر أكد عابدين 
ان ادارة العالقات العامة مستمرة في التعاون مع اإلدارات املعنية 
في البلدية لترتيب اجلوالت امليدانية التفتيش���ية على األغذية، 
موضحا ان اإلدارات املعنية وفريق الطوارئ في بلديات احملافظات 
يعمالن على قدم وس���اق للحيلولة دون وصول أي أغذية فاسدة 

وغير صاحلة لالستهالك اآلدمي الى املواطنني واملقيمني.

اقتراح إطالق اسم المرحوم 
الغربللي على شارع 

لذا أقترح تسمية أحد شوارع 
منطقة الشويخ السكنية � الشويخ 
ب � باسم املرحوم وهو من اوائل 
الذين س����كنوا املنطق����ة في عام 

.1958

البلدي  قدم عضو املجل����س 
مهلهل اخلالد اقتراحا بتسمية احد 
شوارع منطقة الشويخ السكنية 
باسم املرحوم عبداهلل السيد هاشم 

الغربللي.
وق����ال اخلالد ف����ي اقتراحه: 
ان الراح����ل احد رجاالت الكويت 
املخلص����ني ال����ذي كان����ت له����م 
إسهاماتهم املشهودة في تاريخها 
ودعم دور القطاع اخلاص والدفع 
التنمية  به للمشاركة في جهود 
االقتصادية والنهضة الشاملة التي 
ش����هدتها البالد منذ بداية القرن 
العشرين، وهو من مؤسسي مسجد 
الغربلل����ي في منطقة الصاحلية 
سنة 1934 وايضا شارع وسوق 
الغربللي الذي اكتس����ب شهرته 
وسمعته الطيبة بني اهل الكويت 

عبر تاريخ التنمية.

مهلهل اخلالد

علي عابدين

رفع باص مخالف

تنظيف إحدى الساحات

أكثر من 3 ماليين دينار لتجميل وتطوير األسواق
وقع مدير عام بلدية الكويت م.أحمد 
الصبيح عقدا لتجميل وتطوير ساحات 
وأسواق املنطقة Q6 بقيمة ثالثة ماليني 
وسبعة عشرة آالف ومائتني وخمسني 
دينار مع إحدى املؤسسات وقال مدير 
إدارة املناقصات والعقود محمد ناصر 
العتيب���ي ان مدة العقد عامان ويحق 
للبلدية متديده ملدة 90 يوما بعد انتهائه 
مش���يرا إلى أن فترة العامني تبدأ من 
تاريخ توقيع العقد الذي مت امس في 

مكتب املدير العام أحمد الصبيح.
وأش����ار العتيبي إل����ى أن جتميل 
وتطوير ساحات وأس����واق املنطقة 
Q6 تشمل أعمال الفك والهدم واإلزالة 
والتركيب واحلديد واملساح واملباني 
واجلراني����ت والكهرب����اء والدهانات 
والبورسالن والسيراميك باإلضافة 
إلى األعم����ال الترابية الفت����ا الى ان 
أوامر العمل هذه ص����ادرة عن ادارة 

م.أحمد الصبيح خالل توقيعه العقداإلنشاءات.

استمرار التعاون مع اإلدارات لترتيب الجوالت الميدانية

262 شكوى إذاعية
أنجزتها العالقات العامة

رفع 50 سيارة مهملة
من »الدائري الرابع«

باش����رت بلدية اجلهراء امس لرفع السيارات املهملة واملطلة على 
الدائ����ري الرابع، وقال مراقب ع����ام النظافة في بلدية اجلهراء فيحان 
املطيري نأسف لرفع عدد كبير من السيارات يصل ل� 50 سيارة، وذلك 
بعد ان وزعت البلدية انذارات وتنبيهات ملصقة عليها منذ اسبوع وقد 
استجاب عدد ال بأس به من اصحاب تلك السيارات املركونة واملهملة. 
واضاف املطيري ان الس����يارات املرفوعة مت تسجيل محاضر مخالفة 
بحقها متهيدا الرس����الها ملوقع احلجز في منطقة امغرة ليتم التعامل 
معه����ا وفق القانون فإما ان يأتي اصحابها الخذها بعد دفع الغرامات 

والرسوم او يكون للبلدية شأن آخر معها.
وقال ان املرحلة املقبل����ة والتالية بعد تخليص املوقع املعني من 
السيارات املهملة هي تنظيفه بالكامل واعادة حيويته اليه الستخدامه 
بيئيا، كما هو مقرر له، مؤكدا ان املوقع لم يكن مخصصا للسيارات، 
مشيرا الى ان احلملة كانت بتوجيهات من وزير البلدية د.فاضل صفر 
ومديرها العام م.احم����د الصبيح خاصة ان املوقع يطل على الدائري 
الرابع والذي ستمر به الوفود املشاركة في االحتفاالت الوطنية. وقال 
ان احلملة بدأت وانتهت في وقت قياسي نظرا لكثرة السيارات املهملة 
والتي لم يرفعها اصحابها، منوها الى انها مس����تمرة طيلة هذا الشهر 
وان اي سيارات اخرى يتم رصدها باقية ملدة يومني متتاليني واكثر في 
نفس املوقع سيتم رفعها وحجزها في موقع احلجز في امغرة مهيبا 
باملواطنني واملقيمني اصحاب السيارات املوجودة باملوقع التعاون مع 

البلدية لفرض هيبة القانون ولتطبيق اللوائح والنظم املرعية.

أوضح مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.شريدة املطيري 
ان إدارة النظاف���ة العامة واش���غاالت الط���رق التابعة للمحافظة 
قامت بتنظيف الس���احات مبنطقة العدان ومتش���يط املنطقة من 
جميع املخلفات، وذلك استعدادا لالحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي 

لالستقالل.
وق���ال املطيري انه مت وضع خطة لعم���ل العديد من اجلوالت 
لتنظيف جميع مناطق احملافظة وإزالة كل ما يشوه املنظر العام 

وذلك في اطار االستعدادات اخلاصة بهذه املناسبة.

تنظيف ساحات منطقة العدان

)سعود سالم(رفع حافلة مخالفة


