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اعتمدت البلدية تخصيص موقع مبساحة 300 
متر جلمعية الساملية إلقامة ديوانية لكبار السن 
شريطة ان تكون املداخل واملخارج من جهة مواقف 

السيارات القائمة.
وجاءت هذه املوافقة بناء على طلب من وزارة 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل مج���اورا لصالة 

االفراح.

موقع لديوانية كبار السن في السالمية

الشايع يدعو إلى عدم إصدار شهادات 
األوصاف للعقارات المخالفة في الجليب

شدد على ضرورة تطبيق اللوائح على جميع المحافظات

حتى يتسنى ألهالي المنطقة مزاولة رياضة المشي

نفى نائ�����ب رئيس املجلس 
البلدي شاي��ع الشاي��ع تقدمي��ه 
أي اعت��ذار ال��ى وزي��ر األشغ��ال 
الدولة لشؤون  العام��ة ووزير 
البلدي��ة د.فاضل صفر أو لرئيس 
املجلس زيد العازمي عن حضوره 
االجتماع املشترك الذي عقد يوم 

الثالثاء املاضي.
وقال الش���ايع ف���ي تصريح 
صحافي ان عل���ى الوزير صفر 
أو الرئيس العازمي إعالن أسماء 
األعضاء الذين اعتذروا لهما عن 
احلضور وخصوصا انهما أعلنا 
للصحافة عن قيام بعض األعضاء 
باالتص���ال بهم���ا معتذرين عن 

احلضور ألسباب مختلفة.
وأكد ان التصريحات الصادرة 
عن االجتماع سواء من األعضاء 

قدم عضو املجلس البلدي فرز املطيري اقتراحا بعمل جسر 
مشاة من نادي النصر الى جسر اجلليب.

وقال املطيري في اقتراحه: نظرا ألهمية الرياضة في عصرن��ا 
هذا، خاصة رياضة املش���ي التي يفضلها أغلب سكان مناط��ق 
الكوي��ت، ولكن لعدم وجود االماكن املخصصة ملمارسة رياض��ة 
املش��ي مبنطق��ة اشبيلية التي أصبحت مليئة بسك��ان بشك��ل 
كل�����ي وه��ي تعتب��ر م��ن املناط�����ق الكبي��رة واملمي��زة، م��ا 
يجعله��م يعدلون عنها، لذا أقت��رح: عمل ممش���ى من جس���ر 
نادي النصر الى اجلسر الفاصل بني جليب الشيوخ واشبيلية 
خلف الشبك الفاصل بني الدائري السادس واملوازي له واملنطقة 
لكي يتس���نى ألهالي املنطقة مزاولة رياضة املش���ي مبنطقة 

اشبيلية.

رغبة الوزير صفر في التعاون 
مع املجلس في قضايا عديدة تهم 
املواطنني وأبرزها إزالة األسوار 
الزراعية وتعديل الئحة الزراعة 
باالضاف���ة الى قيام���ه مبحاباة 
أعض���اء على حس���اب زمالئهم 

اآلخرين.
وح��ذر الشايع الوزير صفر 
من إيص��ال التيار الكهربائي ال��ى 
العق�����ارات املخالفة في بعض 
الى مناطق  املناط��ق وإيصالها 
أخ��رى مش���ددا عل���ى ضرورة 
تطبي��ق اللوائح واألنظم��ة عل��ى 
جميع احملافظات مبا فيها إصدار 
ش���هادات األوص���اف للعقارات 
املخالفة في منطقة جليب الشيوخ 
من مبدأ العدالة واملس���اواة بني 

جميع املواطنني.

المطيري يقترح إنشاء جسر مشاة
من نادي النصر إلى جسر الجليب

احلاضرين أو الوزير بأنها متثلهم 
شخصيا وال متثل رأي اآلخرين 
الذي���ن تغيبوا ع���ن احلضور، 
مشيرا الى ان هناك أسبابا عديدة 
دفعته ال���ى التغيب ومنها عدم 

شايع الشايع

م.عبداهلل العمادي خالل توقيع العقد

فرز املطيريم.عبداهلل العمادي مكرما إحدى املفتشات

توقيع عقد بـ 2.7 مليون دينار إلنشاء مبنى بلدية مبارك الكبير
وقع مدير عام البلدية بالوكالة 
م.عبداهلل عمادي عقدا إلنش���اء 
واجناز وصيانة مبنى فرع البلدية 
مبحافظة مبارك الكبير مع شركة 
بي���ت البناء الكويت���ي للتجارة 
العامة والذي يقع على مساحة 
عشرة آالف متر مربع ويتكون 
من ثمانية ادوار بقيمة اجمالية 
للعقد مليونني وسبعمائة وست 
وس���تني الف دينار ومدة العقد 

18 شهرا.
العم���ادي للصحافيني  وقال 
بعد توقي���ع العقد الذي حضره 
نائب املدير العام لشؤون قطاع 
املشاريع م.يوسف حبيب مناور 
ومدير ادارة االنشاءات م.عائشة 
العثم���ان ومدي���ر ادارة العقود 
ادارة  العتيبي ومدي���ر  ناص���ر 
العامة بالبلدية راشد  العالقات 
احلشان ومدير ادارة مكتب مدير 
عام البلدية محمد املوس���وي ان 
املشروع سيخدم املراكز واملباني 
املتفرقة لفرع البلدية في محافظة 
الكبير وسيحوي جميع  مبارك 
االدارات واملراقبات واألقس���ام 
التابعة لفرع البلدية، مشيرا الى 
ان فترة التجهيز للبدء في انشاء 
املشروع متتد من شهر الى اربعني 
يوما وفق���ا للتصاميم املرخصة 

واملعتمدة من البلدية.

والعاصمة.
وأضاف ان مبنى بلدية محافظة 
العاصم���ة هو حاليا في مراحله 
النهائية من التنفيذ، مشيرا الى 
ان مشروع بلدية حولي يتم بناؤه 
ضمن مش���اريع ال�»B.O.T« ومت 
تسلمه مبدئيا ومخاطبة وزارة 
الكهرباء إليصال التيار الكهربائي 
له متهيدا لتسلمه بصورة نهائية 
ليت���م بعدها فح���ص اخلدمات 

امليكانيكية.
البلدية تدرس  ان  وأض���اف 
حاليا طرح مشروع مبنى محافظة 
األحمدي والذي يأتي في حقبة 
جديدة من النظرة املس���تقبلية 
للبلدية في اس���تكمال اخلدمات 
وامليكنة، مش���يرا الى ان املبنى 
سيحتوي على مواقف سيارات 
املوظفني ضم���ن املوقع وتوفير 

مواقع اخرى للمراجعني.
وأكد ان مبنى بلدية األحمدي 
سيكون من املباني الرائدة والذي 
تهدف البلدي���ة منه ليكون احد 

املعالم في محافظة األحمدي.
وقال ان البلدية تس���عى من 
وراء انشاء هذه املباني الى منح 
املركزية واالستقاللية للمحافظة 
املباني  واحلد م���ن اس���تئجار 
املبعثرة والتسهيل على املواطنني 

في عملية التنقل.

املبنى س���يتم  ان  وأض���اف 
جتهيزه بأحدث التقنيات مبا فيها 
جتهيز األرشيف بخبرات متطورة 
متهيدا إلدخال النظام اآللي، مشيرا 
الى ضرورة وجود املس���تندات 
العمل  الورقية حي���ث ال يعني 

بالنظام اآللي الغاء األوراق.
وبني ان مبنى بلدية محافظة 
حولي مت تسلمه مبدئيا وسيتم 
جتهيزه باألثاث قريبا لنقل جميع 

املراكز املتفرقة اليه، مشيرا الى 
ان عقد انشائه كان ضمن مشروع 

الواجهة البحرية اخلاصة.
ال���ى ان تخصيص  وأش���ار 
ميزانية 50 الف دينار هي باالتفاق 
مع معهد األبحاث العلمية لعمل 
الدراسة والطرح واالشراف على 
املتعه���د وليس عمل الدراس���ة 

فقط.
وأكد ان ما يخص ترش���يح 

اسماء نواب املدير العام للحصول 
على درجة وكيل مساعد هي حق 

أصيل للوزير فقط.
من جانبه ق���ال نائب املدير 
العام لش���ؤون تنمية املشاريع 
م.يوسف املناور ان انشاء مباني 
بلديات احملافظات هي من ضمن 
خطة البلدية في عمل الالمركزية 
مش���يرا الى اتباع اسلوب واحد 
في تصاميم مباني بلديتي حولي 

مع شركة بيت البناء الكويتي بمساحة 10 آالف متر مربع

توزيع شهادات على المشاركات بالدورة التنشيطية لمفتشات الصالونات
رعى مدير عام البلدية بالوكالة م.عبداهلل 
العمادي تخريج دفعة من مجتازات الدورة 
التنشيطية ملفتشات الصالونات والتي ضمت 
19 مفتش���ة من جميع احملافظات بالبلدية 
والتي استمرت ملدة خمس���ة ايام، وألقى 
احملاضرات خالل الدورة التي أقيمت حتت 
عنوان »تنمية مهارات مفتشات الصالونات« 
مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء عبداهلل 
العلي ومساعد املشرف بفرع بلدية محافظة 

االحمدي عزيزة عبداهلل.
وقال العمادي ان الهدف من هذه الدورة 
هو زيادة املهارات واالداء بشكل دقيق وفعال 
طبقا لقول الرسول الكرمي ژ »ان اهلل يحب 
اذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه« متمنيا لهن 

التوفيق في حياتهن العملية، وان يستغللن 
ما حصلن اثناء الدورة لتنمية مهاراتهن 

من اجل االرتقاء بالعمل.
م���ن جهته، قال مدي���ر ادارة التطوير 
االداري والتدري���ب خل���ف املطيري: ان 
الدورة طرحت العديد من االعمال واملهام 
في مجاالت التفتيش على الصالونات وفق 
ما تقتضيه اللوائ���ح واالنظمة املتعلقة 
بهذا الشأن، مش���يرا الى ان هناك العديد 
من الدورات املستقبلية التي تعمل االدارة 
على إقامتها مثل الدورات اخلاصة مبراقبي 
االعالنات واملهندس���ني، وكذلك احملامون 
باالدارة القانونية طبق���ا خلطة البلدية 

املعتمدة.

نعتـرض على عدم التجـاوب في قضيتي 
الزراعية الزراعة وإزالة األسوار  تعديل الئحة 
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ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�صــــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�صنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�صور االأ�صـــــــنان االأمامية. پ تف�صيل واقي 

خا�ص لالأ�صنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلوف من عالج االأ�صـــــــنان. پ عالج و�صـــــــد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�صوات جتميلية.

بـاإ�صـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة


