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اعداد: بداح العنزي

قدم عضوا املجلس البلدي أحمد البغيلي وفرز املطيري 
اقتراحا بعمل دوار مقابل النقل البري.

وقال العضوان في اقتراحهما: نظرا لوجود زحمة في 
النقل البري املوجود بني منطقتي صباح الناصر والفردوس 
مما يؤدي إلى احلوادث املرورية وتعطيل الطريق السريع، 
لذا نقترح عمل دوار مقابل النقل البري شامال صباح الناصر 
والفردوس وذلك للحد من االزدحام واحلوادث املرورية.

اقتراح بعمل دوار مقابل »النقل البري«

قال نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون أفرع البلدية في محافظتي 
العاصمة واجلهراء محمد س����الم احلريص امس ان املسلخ املركزي في 
الشويخ تولى ذبح 36324 رأسا من املاشية ملصلحة املتعهدين واألهالي 
خالل ديسمبر املاضي. واوضح احلريص في تصريح صحافي انه بفضل 
الرقابة املشددة من قبل الطاقم الصحي في املسلخ على عمليات الذبح فقد 
مت استبعاد واتالف 38 رأسا التضاح عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي. 
واشاد بجهود الطاقم الصحي التي حالت دون تسرب األمراض املعدية 
من الذبائح الى املستهلكني، مبينا ان دورهم ال يقف عند حدود اللحوم 
املذبوحة في املسلخ بل ميتد الى ما يصل الى البالد من حلوم مستوردة 

ومبردة حيث جرى اتالف كمية من حلوم األغنام عن الفترة نفسها.
واضاف ان املس����لخ استقبل 6852 رأس����ا من األغنام خالل ايام عيد 
األضحى املبارك توزعت على أيام����ه الثالثة بواقع 1500 ذبيحة لليوم 
االول و3652 لليوم الثاني و1700 لليوم الثالث حيث مت ذبحها ملصلحة 

األهالي وجلان الزكاة.

اعلن وزير االش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر أن هناك توجها 
إلنش���اء جلنة وطني���ة خاصة 
بنظم املعلومات اجلغرافية في 

البالد.
ج���اء ذل���ك خ���الل رعايته 
ورش���ة العمل اخلاص���ة بنظم 
املعلوم���ات اجلغرافية »الواقع 
العلمي والطموح« والتي نظمها 
مكت���ب املتابعة لوزي���ر الدولة 
لش���ؤون البلدية، وقد حضرها 
البل���دي م.منى  عضو املجلس 
بورس���لي ومدير ع���ام البلدية 
م.أحمد الصبي���ح وممثلني عن 
وزارة الداخلية وجامعة الكويت 
وجهات اخرى، حيث مت التأكيد 
عل���ى ان اللجنة الوطنية لنظم 
املعلومات يت���م دعمها من قبل 
مجلس الوزراء او معهد الكويت 
لألبحاث العلمية واجلهات االخرى 
من اجل االستفادة من توصياتها 
النشاء قاعدة تفصيلية للبيانات 

عن املناطق العمرانية.
ومت التش���ديد على ضرورة 

توحي���د املعلوم���ات بني جميع 
اجلهات احلكومية أسوة مبا هو 
معمول به ف���ي القطاع النفطي 
والبلدية ووزارة االشغال من اجل 
تس���هيل العمل عند رغبتنا في 
احلصول على معلومات حول نقل 
املواقع او توفير ايا من اخلدمات 
مما يس���هل العمل على متخذي 
القرار ويزيد م���ن التعاون بني 

اجلهات املختلفة.
ومت التأكيد عل���ى ان تنفيذ 
فكرة انشاء املركز الوطني لنظم 
املعلومات اجلغرافية سيقلل من 
الدورة املس���تندية للمعامالت 
ويساهم في تسهيل اتخاذ القرار 

للمسؤولني.
الرقابة  واشاد رئيس قطاع 
والتفتيش ف���ي البلدية م.وليد 
اجلاسم بدعم وزير الدولة لشؤون 
البلدية وتبنيه أساليب التطوير 

والتكنولوجيا احلديثة.
وق���ال اجلاس���م ان البلدية 
تس���عى دائما لالس���تفادة من 
النظ���م املعلوماتي���ة احلديثة 
والتي يس���تخدم فيها احلاسب 

ووصف اجلاسم دليل الكويت 
االلكتروني بأنه احد ابرز اخلدمات 
التي تقدمها البلدية الى العامة من 
خالل شبكة االنترنت وهي مبنية 
على نظم املعلومات اجلغرافية 
حيث مت تدش���ني هذا العمل في 
2003، ويقدم الدليل العديد من 
اخلدمات التفاعلية مثل اخلرائط 
التفصيلية، مشيرا الى ان الدليل 
يقدم مجموعة احصائية بشكل 
جرافيك باالضافة الى استعراض 
التصوير اجل���وي ل� »جوجل« 
يتوافق مع اخلرائط وامكانية قيام 
جهات خارجية باستخدام الدليل 
لتسجيل بياناتهم واالستفادة من 

قاعدة اخلريطة.
واضافة اجلاسم ان هذا الدليل 
حاز على عدة جوائز منها جائزة 
اآلي���زو املتميز لنظم املعلومات 
اجلغرافية في الواليات املتحدة 
االميركية ع���ام 2008 باالضافة 
ال���ى حصوله ع���ام 2009 على 
الكويت  املركز األول في جائزة 

االلكترونية.
وحتدث د.جاس���م العلي من 

والطاقة االستيعابية وتأثيرات 
تبني سياسات مختلفة، مشيرا الى 
جناح املشروع لدرجة ان جميع 
اخلرائط واملخططات كانت تتبع 
من خالل ه���ذا النظام باالضافة 
الى انشاء قاعدة بيانات عمرانية 
شاملة مثل استعماالت األرض 

والبيانات املتعلقة بالسكان.

اخلرائط الى نظام قياسي محلي 
خاص بالبالد.

وقال ان البداية احلقيقية لنظم 
املعلومات اجلغرافية كانت في 
مشروع املخطط الهيكلي الثالث 
للبالد حيث مت استخدام )GIS( في 
الدراسات الفنية وفي عمل مناذج 
تقييم مواقع التنمية العمرانية 

ادارة املساحة بهدف انشاء شبكة 
وطنية ملعرفة التعديات على امالك 
الدولة وحفظ البيانات املساحية 
وحتديث اخلرائط وحتليل الصور 
الناجتة ع���ن االقمار الصناعية 
باالضافة ال���ى خرائط وبيانات 
اخلدمات التحتية، مؤكدا ان هذا 
املش���روع كان ناجحا لتحويل 

اآللي لتش���مل األرض او العالم 
احلقيقي بعدة شرائح او طبقات 
بشكل معلومات مثل الطرق واسم 
الشارع او رقم القسيمة، مشيرا 
الى ان هذه املعلومات هي عبارة 

عن خرائط رقمية.
وب���ني ان البلدي���ة بدأت في 
مشروع كودامس منذ عام 1983 في 

جامعة الكويت عن اهمية انشاء 
الوطني لنظم املعلومات  املركز 
اجلغرافية والتي منها تفصيل 
املعلومات على ش���كل شرائح 
لسهولة استخدام اخلرائط باعتبار 

ذلك من النظم املتميزة.
وبني ان اهمية نظم املعلومات 
اجلغرافية تكمن في سهولة العمل 
وتوفي���ر الوقت واجلهد والدقة 
التحدي���ث والتجديد  وامكانية 
واالضافة واحلذف واملوضوعية 
الكامل  واحليادية والوض���وح 
القياس���ي  التحليل  وامكاني���ة 
من اخلرائ���ط والتنبؤ والتوقع 

املستقبلي.
وعدد سلبيات الوضع القائم 
حاليا في تشتت اجلهود وضياع 
التوجيه البناء لالس���تفادة من 
املعلومات وتكليف الدولة اعباء 
متكررة لتجهيز وحدات ومراكز 
تتفق مع التوجهات الشخصية، 
مؤكدا ان اجلهات املعنية تعاني 
نقصا شديدا في قواعد املعلومات 
اجلغرافية خصوصا انها مازالت 

تتبع األساليب التقليدية.

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

خالل رعايته ورشة عمل »الواقع والطموح«

صفر: توجه إلنشاء لجنة وطنية تختص بنظم المعلومات الجغرافية في البالد

محمد سالم احلريص غلق محل إداريا

د. فاضل صفر ومنى بورسلي خالل ورشة العمل

الحريص: ذبح أكثر من 36 ألف رأس من الماشية
في المسلخ المركزي خالل ديسمبر الماضي

غلق محلين وإتالف كميات من األلبان
والحليب والزبدة والقشدة في األحمدي

أكد مدير فرع بلدية محافظة األحمدي م.فهد الفهد 
ان احلمالت التفتيشية متواصلة ويتم تنفيذها وفق 
أسس وضوابط لتشمل جميع احملالت الغذائية التي 
تقع في نطاق احملافظة حفاظا على صحة وس����المة 
املستهلكني، مشيرا الى قيام ادارة التدقيق ومتابعة 
اخلدمات البلدية ممثلة مبراقبة األغذية واألس����واق 
بتنفيذ حملة واس����عة النطاق عل����ى محالت األلبان 
واألجبان واملخلالت ف����ي مناطق املنقف وأبوحليفة 
والتي أس����فرت عن غلق محلني غلقا إداريا وإتالف 
كميات من األلبان واحلليب والزبدة والقش����دة غير 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي. وقال: مت تشكيل فريق 
عمل ضم رئيس قسم املسالخ شهاب الغني واملفتش 
أحمد احلم����ادي والطبيب البيط����ري حلمي صالح 
وش����ملت احلملة العديد من احملالت الغذائية للتأكد 

من صالحية املواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات 
القياسية الكويتية ومن حمل العاملني فيها للشهادات 

الصحية التي تثبت خلوهم من األمراض املعدية.
من جهته، قال رئيس املسالخ بفرع بلدية محافظة 
األحمدي شهاب الغني ان الفريق قام بأخذ عينات من 
منتج����ات األلبان من احملالت ف����ي هذه املناطق، ومت 
ارسالها للفحص املخبري بوزارة الصحة العامة حيث 
تبني عدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي، مما استدعى 
اتالف 200 لتر من األلبان واحلليب و13 كلغ من الزبدة 
والقشدة وغلق محلني غلقا إداريا وحترير مخالفتني 
لعرض وبيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات 
القياس����ية الكويتية، مشيرا الى ان إجراءات الرقابة 
مستمرة على مدار الساعة في إطار يهدف الى استتباب 

النظام وفرض هيبة القانون على اجلميع.


