
 المجلس البلدي 
 االربعاء ١٦ مارس ٢٠١١ 

 15 
 شملت مناطق الري والدوحة واملنصورية واخلالدية

 مصادرة ٦ شاحنات أثاث مستعمل وإزالة ١٧٠ إعالنًا مخالفًا في العاصمة

مشــــرف النوبة ـ طالل القصاب 
واعضاء الفريق: احمد ساملني، حمد 
احلساوي، ســــعود العبيد، وليد 

االصفر وحسني اجلريسي.
  من الطوارئ اخلدمات: رئيس 
قسم الطوارئ ـ ســــالم العجيل، 
فيصل املال، خالد العيسى، طالل 
بن عيدان، علي الناصر، ومحمد 

العلي.
العامة  العالقــــات  ادارة    مــــن 
ببلديــــة الكويت: متــــوز املنادي 

وانور حميد. 

السلبية التي تصاحب اقامة هذه 
االعالنات املخالفة.

التفتيشية    وانعطفت احلملة 
الشاملة في اجتاه الباعة املتجولني 
في عدد من املناطق في العاصمة 
والتي اسفرت عن مصادرة كميات 
كبيرة من املواد الغذائية والتي بلغ 
وزنها ١٥٠٠ كيلوغرام الى جانب 

حترير مخالفتني.
  فريق احلملــــة: رئيس فريق 
الطوارئ بالعاصمةـ  طارق القطان، 
رئيس النوبة بـ  عبداهللا الشطي، 

وفي الدوارات وااللتفافات، ناهيك 
عما تسببه االعالنات املخالفة من 
تلف لالرصفة والتي قامت الدولة 

بصرف اموال طائلة النشائها.
  وقال: شــــملت احلملة مناطق 
القيروان والدوحة والصليبخات 
وطريــــق اجلهراء املمتــــد ما بني 
جامعة الكويت حتى وصلة الدوحة 
السريعة الى جانب عدد من املناطق 
االخرى، موكدا ان احلمالت في هذا 
اجلانب مستمرة على مدار الساعة 
بهدف القضاء على مختلف املظاهر 

كان املنظر عجيبا نظرا للمخالفات 
التي تعج بهذا السوق، االمر الذي 
تطلب تكثيف اجلهــــود ووضع 
القبضة  املناسبة الحكام  اخلطة 
على املخالفــــات واحليلولة دون 

هروب املخالفني.
  وقال القطان: متت الســــيطرة 
على املخالفات من خالل تقسيم 
فريق احلملة على امتداد السوق 
ومت تنفيذها على مرحلتني، حيث 
كان الوقت الفاصل بينهما ساعة 
من الزمن، مشيرا الى ان احلملة 
اسفرت عن مصادرة كمية كبيرة من 
االثاث املستعمل حمولة ٦ شاحنات 
وحترير ٢٦ مخالفة اشغاالت نظرا 
لقيام اصحاب احملالت باالستحواذ 
على مساحات شاسعة من امالك 
الدولة لعرض املفروضات واالثاث 
عليها مــــن دون وجه حق، فضال 
عن تســــببهم بعرقلــــة احلركة 
املرورية في املنطقة، ناهيك عن 
التجاوزات االخرى املتمثلة بتخزين 
مواد االثاث فوق مظلة االعالنات 
وقريبة من االســــالك الكهربائية 
مما ينذر بوقوع كارثة واستخدام 
القمامة لوضع االحجام  حاويات 
الكبيرة من قطع االثاث غير مبالني 

بالغرض الذي وضعت من اجله 
هذه احلاويات.

  وفي احملور املتعلق باالعالنات 
املخالفة، اكد القطان ان فريق احلملة 
متكن من ازالة ١٧٠ اعالنا مخالفا 
من عدد من املناطق في العاصمة 
نظرا ملا تشكله هذه الظاهرة من 
حجب الرؤية عن قائدي املركبات 
ومستخدمي الطريق وما يصاحبها 
من تداعيــــات خطيرة لالعالنات 
املقامــــة بالقــــرب من االشــــارات 
املرورية وعلى العالمات االرشادية 

 شــــّن فريق الطــــوارئ بفرع 
العاصمة حملة  بلدية محافظــــة 
واسعة النطاق مدعمة بقافلة من 
املعدات واآلليات اســــتهدفت عدة 
محاور شملت مخالفات اشغاالت 
الطــــرق واالعالنــــات املخالفــــة 
والباعة املتجولني في مناطق الري 
والدوحة وغرناطة والصليبخات 
والقيروان والقادســــية والدسمة 
والدعية واملنصورية واخلالدية، 
والتي اسفرت عن مصادرة كميات 
كبيرة من اخلضراوات والفواكه 
وازالة االعالنات املخالفة والتصدي 
لظاهرة الباعة املتجولني الى جانب 
حترير املخالفات بحق املتجاوزين 

للنظم واللوائح.
التي انطلقت    وترأس احلملة 
عند الســــاعة اخلامســــة مســــاء 
واســــتمرت حتى منتصف الليل 
رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية 
القطان  العاصمة طارق  محافظة 
ونفذها مفتشو الفريق بالنوبة (ب) 
بالتعاون مع ادارة العالقات العامة 
بالبلدية وطوارئ اخلدمات التابعة 
الدارة اخلدمات العامة واستهدفت 
محطتها االولى مخالفات ســــوق 
االثاث املستعمل مبنطقة الري، وكم 

 مصادرة مواد غذائية  وأثاث مستعمل يعرض في مكان مخالف

 تبحث اللجنة القانونية واملالية في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها اليوم برئاســــة فرز املطيري تعديل الئحة األسواق 

العامة. ويتضمن جدول األعمال التالي:
  اقتراح العضو السابق محمد بوردن بشأن اعادة احلد األدنى 
ملساحة الشقق في مناطق السكن االستثماري الى الوضع السابق 
الكويتية  (٤٠م٢). طلب الشركة 
املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع 
اخلاص بتعديل بند إعالنات أعمدة 
اإلنارة في الئحة اإلعالنات واحملال 
منكم. طلب مؤسسة بيت الدعاية 
واإلعالن ترخيص إعالن استثماري 
متمثل في جهاز (Projector)، التقرير 
املالي عن الفترة من ٢٠٠٩/٤/١ حتى 
٢٠٠٩/١٢/٣١ مليزانية السنة املالية 
٢٠٠٩ – ٢٠١٠، إحالة جميع اجلرائم 
واملخالفات املتعلقة بنظام البناء 
املنصوص عليها باملادة (٣٤) من 
قانون البلدية ولوائح ونظم البناء 
الى النيابة العامة، احلســــاب اخلتامي لبلدية الكويت للسنة 
املالية ٢٠٠٨/ ٢٠٠٩، كتاب مدير عام البلدية بشأن اقتراح العضو 
مانع العجمي بشأن تعديل البند العاشر من املادة الرابعة من 
قرار املجلــــس البلدي رقم (م ب/ ١١/ ٨٧٥/ ١٢/ ٢٠٠٧) بشــــأن 
نظام الزراعة في مناطق السكن اخلاص والنموذجي، شكوى 
بشــــأن قرار املجلس البلدي اخلاص مبشروع السوق املركزي 

للخضار والفاكهة. 

 أشاد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر باجلهـــود التي بذلها القائمـــون على املركز 
األمريكاني الثقافي (مستشفى األمريكاني) في سبيل ترميمه 

وإظهار معامله التاريخية.
  وقال الوزير د.صفر لـ «كونا» بعد جولة قام بها في أرجاء 
املركز ترافقه املشرف العام على 
دار اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة 
السالم ان الكويت حتوي كفاءات 
وطنية متميزة تعنى باحملافظة 
على التراث التاريخي واإلنساني 
في الكويـــت. وأضاف ان بلدية 
الكويت حريصة أشـــد احلرص 
على املباني التاريخية في الكويت 
وال تألو جهدا في تعزيز مكانتها 
التاريخيـــة وتكريـــس قيمتها 
الثقافية مدركني انها حتمل أمانة 

املاضي ورسالة احلاضر.
  وأضاف ان ذلك كله جعل من 
املركز األمريكاني الثقافي مزارا تفخر به الكويت والكويتيون، 
مضيفا ان وزارتي البلدية واألشـــغال قدمتا الدعم الذي من 
شأنه اإلسهام في ترميم هذا املركز حتى يعود منارة إشعاعية 
ثقافية ومزارا حقيقيا. من جهتها عبرت الشيخة حصة السالم 
عن تقديرها للدور الكبير الذي قامت به كل من وزارة الدولة 
لشؤون البلدية ووزارة األشغال العامة في تقدمي الدعم الفني 

واللوجستي لترميم هذا املبنى التاريخي. 

 فرز املطيري 

 «قانونية البلدي» تبحث تعديل 
الئحة األسواق العامة

 صفر: البلدية حريصة
  على ترميم املباني األثرية

 لقطات من احلملة
 ٭ ادى تقسيم احلملة الى 

عدة مواقع من السيطرة 
على جميع املخالفات في 

السوق.
 ٭  بذل فيصل املال من طوارئ 

اخلدمات جهودا مضنية 
الجناح احلملة.

 ٭  توفير طوارئ اخلدمات 
اآلليات الالزمة لتسهيل مهمة 
فريق الطوارئ في العاصمة 

التي شملت عدة محاور.
 ٭  اخلطة التي وضعها طارق 

القطان لتحقيق احلملة جنحت 
اهدافها بكل املقاييس.

 ٭  اثنى عدد من املواطنني 
على اجراءات البلدية 

عند رؤيتهم لقافلة فريق 
الطوارئ تداهم سوق االثاث.

  شارك باحلملة ١٢ ٭ آلية 
وسيارة بلدية. 

 د.فاضل صفر
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Samsung Galaxy Tab احصل على

مع باقة 55 د.ك بال حدود
وتمتع شهريًا بمكالمات ورسائل SMS بال حدود على 
شبكة VIVA و5000 دقيقة مكالمات و1000 رسالة 

VIVA خارج شبكة SMS

اشترك اليوم واحصل أيض� على إنترنت بال حدود لتتصفح 
 Samsung Galaxy Tab وتحّمل كل ما تريد على جهازك

الجديد.
لمزيد من المعـلومات، يرجـى االتصال بمركز خدمة العمالء على 102

تطبق الشروط وا�حكام


