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اعداد: بداح العنزي

وجه عضو املجلس البلدي أحمد املعوشرجي 
سؤاال بخصوص االمن والسالمة والنظافة مبباني 
بلدية الكويت جاء فيه: املفترض ان بلدية الكويت 
من اجلهات املسؤولة عن االمن والسالمة والنظافة 
ف����ي الكويت وعلى الرغم من ذلك لوحظ وعلى 
مرأى ومسمع اجلميع ان مباني بلدية الكويت 
بعيدة كل البعد عن احتياطات االمن والسالمة 

والنظافة التي من املفت����رض ان تكون على ما 
يرام، فإني ارى تهاونا كبيرا في موضوع االمن 
والس����المة والنظافة في مباني البلدية الشيء 
الذي ال يليق بدولة متحضرة كدولتنا احلبيبة، 
لذا هل تقوم تلك الشركات بالكشف الدوري على 
س����المة املباني ام ال؟ وان كانت تقوم بالكشف 
عليها فعال فما املدة التي تقوم فيها بالكش����ف 

من وقت آلخر؟ وهل يتم الفحص على طفايات 
احلريق واملضخات بصفة مستمرة؟ من املسؤول 
عن هذا االهمال اجلس����يم لتشويه املنظر العام 
للمباني؟ وهل مباني البلدية الرئيسية متوافرة 
فيها شروط االمن والسالمة السيما مع قدم املباني 
وما بها من خدمات وخاصة املصاعد ومواسير 

املياه والصرف الصحي؟

المعوشرجي يسأل عن الكشف على سالمة المباني

العازمي يقترح إقامة جسر  لتسهيل
 الحركة المرورية بعد طريق المغرب

العمادي: تثبيت 200 موقع وتسليمها للجهات الحكومية
كش���ف نائ���ب املدي���ر العام 
لش���ؤون قطاع املساحة ببلدية 
الكويت م.عبداهلل أس���د عمادي 
ان القطاع متكن من تثبيت 200 
موقع وتسليمها للجهات احلكومية 
بعد تخصيصها من قبل املجلس 
البلدي خالل الربع األول من العام 

احلالي.
وقال م.عم���ادي في تصريح 
صحافي: لقد مت تسليم موقعني 
ملجلس الوزراء، عبارة عن مواقع 
احلكومة مول، فيما مت تسليم 39 
موقعا لوزارة األشغال العامة وهي 
ملس���ارات املياه ومحاور الطرق 

ومواقف للسيارات وموقع للمقبرة الى جانب مسارات 
الصرف الصحي، فيما مت تثبيت وتسليم 49 موقعا 
لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية، مشيرا الى انها 

اشتملت على مواقع املساجد ومواقف السيارات.
وأضاف: كما مت تثبيت وتسليم 15 موقعا لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وهي عبارة عن مواقع 
أفرع اجلمعيات وأفرع الدكاكني وصالة لألفراح، فيما 

مت تسليم وزارة الداخلية 5 مواقع 
والتي اشتملت على مواقع مخافر 
الشرطة ومستش���فى للوزارة، 
الى جانب تسليم وزارة التربية 
والتعليم العالي 21 موقعا، حيث 
اش���تملت على مواقع للجامعات 
اخلاص���ة وامل���دارس وموق���ع 

للوزارة.
وأشار الى ان عدد املواقع التي 
مت تثبيتها وتسليمها لوزارة املالية 
بلغ 3 مواقع وهي للبنوك وكلية 
القانون الكويتية العاملية فيما مت 
تسليم موقع واحد لوزارة النفط 
وهو عبارة عن محطة حتويل الى 
جانب 13 موقعا ل���وزارة املواصالت وهي محطات 

لإلرسال واالستقبال ومواقف للسيارات.
واس���تطرد العمادي: بلغ ع���دد املواقع التي مت 
تثبيتها وتسليمها لوزارة الصحة العامة 7 مواقع 
والتي اشتملت على مواقع املراكز الصحية ومركز 
لإلس���عاف، الى جانب 29 موقعا لوزارة الكهرباء 

واملاء.

قدم رئيس املجلس البلدي زيد العازمي اقتراحا بعمل جسر لتسهيل 
احلركة املرورية بعد طريق املغرب السريع.

وقال العازمي في اقتراحه: نتيجة كثافة احلركة املرورية على طريق 
امللك فهد السريع مقابل ساحل بنيدر ومنطقة اخليران وكثافة احلركة 
املرورية للمسافرين عن طريق مركز النويصيب ورواد الشاليهات ملنطقة 
اخليران واجلليعة ومرتادي الب����ر للمنطقة اجلنوبية ومنطقة الوفرة 
الزراعية.والذي اثر على طريق امللك فهد الس����ريع باالزدحام باملركبات 
عند التقاطعات التي ادت لكثرة احلوادث الشنيعة وأصبحت التقاطعات 

تشكل خطرا للمواطنني.
لذا نقترح اآلتي: عمل جسور علوية للمركبات للتسهيل في احلركة 
املرورية جلميع التقاطعات بعد طريق املغرب الس����ريع مع طريق امللك 
فهد الس����ريع وذلك بدال من مخرج اجلليع����ة )الزور( ومخرج اخليران 

زيد العازميمنطقة الوفرة الزراعية.

عبداهلل العنزي مانع العجمي

أحمد الصبيح

العنزي يشيد بموافقة  الساير على إقامة 
مواقف سيارات لمستشفى الفروانية

إحالة تخصيص مساحة لمشروع الوفرة إلى الدراسة
احالت جلنة االحمدي ضمن املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس طلب املؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص مساحة 
اضافية ملوقع مشروع الوفرة االسكاني وذلك الى ادارة املخطط 

الهيكلي ملزيد من الدراسة.
وقال رئي���س اللجنة مانع العجم���ي ان اللجنة وافقت على 
طلب مجموعة من اهالي منطقة فهد االحمد بشأن طلب زحزحة 
موقع املسجد املخصص بالقطعة 2، كما متت املوافقة على طلب 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية تخصيص موقع مسجد على 

طريق الوفرة.
وذكر انه متت احالة طلب تعديل مخطط القطعة 9 بالوفرة 
الزراعية واس���تحداث انشطة ذات طابع صناعي حرفي جتاري 
الى اجلهاز التنفيذي ملزيد من الدراسة، اضافة الى طلب مقابلة 
املس���ؤولني في وزارتي املواصالت والكهرب���اء لبحث معوقات 
تنفيذ عمل مدخل ومخرج من طريق خادم احلرمني الش���ريفني 

لضاحية الظهر.

البلدي  أش����اد عضو املجلس 
العنزي عن ش����كره  م.عب����داهلل 
مبوافق����ة وزير الصحة على عمل 
مواقف متعددة األدوار بسعة 1100 

سيارة في مستشفى الفروانية.
وقال العنزي اننا افتقدنا مثل 
هذه املشاريع احليوية والتي تقضي 
على املشكلة املزمنة وحتلها حال 
جذريا واملتعلق مبواقف السيارات.
وأضاف: اننا على أمت االس����تعداد 
في املجلس البل����دي لزيادة عدد 
املواقف ان احتاج األمر، مش����يرا 
إلى ان املراجعني من أهالي املنطقة 

يعانون من عدم وجود املواقف.

يعقد مؤتمرًا صحافيًا غدًا الستعراض االستعدادات

الصبيح: 27 ورقة علمية تناقش في المؤتمر الخليجي األحد
يعقد رئي���س اللجنة العليا 
املنظمة للمؤمتر اخلامس للعمل 
البلدي املشترك مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح، مؤمترا صحافيا 
في الس���اعة ال� 11 من صباح غد 
األربعاء، وذل���ك في الصاحلية 
»أ« بفندق جي دبليو ماريوت، 
بحضور رؤساء اللجان الفرعية 
املنظمة للمؤمتر، وذلك الستعراض 
الكويت  آخر استعدادات بلدية 
الستضافة املؤمتر اخلامس للعمل 
البلدي املشترك، واستضافة وفود 
الدول املش���اركة واس���تعراض 
أنشطته وما سيناقشه في قضايا 

وأوراق علمية.
وفي تصري���ح صحافي قال 
البلدية وضعت  ان  م.الصبيح، 

4 محاور للمؤمتر، حيث يعالج 
احملور األول دور القطاع اخلاص 
في تنفيذ املشروعات التي تدخل 
البلدية  ضم���ن اختصاص���ات 
وخصخصة املشاريع وفق نظام 
B.O.T، ودور القطاع اخلاص في 
تنفيذ مش���روعات البلدية وفق 
نظام الشراكة، ونظام التشغيل 
والبناء والتحويل، وخصخصة 
أمالك الدولة للعاملني واالستثمار 

.B.O.T �وفق نظام ال
وأش���ار م.الصبي���ح الى ان 
احمل���ور الثان���ي س���يركز على 
مجموعة م���ن األوراق العلمية 
حول تنفيذ برامج توعوية بيئية 
ودور اإلدارات املعني���ة بالبيئة 
في مشاريع التنمية العمرانية، 

كذل���ك أهمي���ة النفايات وطرق 
الدول في  تدويرها، وجت���اوب 
مجال تدوير النفايات واالستفادة 

منها. وأضاف، أما احملور الثالث 
»املخط���ط الهيكل���ي للدول���ة« 
فيتناول قضايا التوسع العمراني 
والنمو احلضري وعالقته باملرافق 
واخلدمات البلدية واألولويات في 
التنمية العمرانية ودور املخطط 
الهيكلي في تنفيذ إستراتيجية 
الدولة والتنمية االقتصادية، كذلك 
املواصفات العامة إلنشاء الطرق 

احلضرية.
واختتم الصبيح تصريحه بأن 
البلدية أمتت كامل استعداداتها 
الستضافة املؤمتر، معلقا اآلمال 
على ان يح���دث هذا املؤمتر مبا 
سيصدر عنه من توصيات نقلة 
نوعية في مسيرة العمل البلدي 
اخلليجي، خاصة انه يناقش 27 

ورقة علمية تس���تهدف تطوير 
العمل البلدي والدفع به واالستفادة 

منه وتعزيز مسيرته.
يذكر ان أنشطة املؤمتر الذي 
يرع���اه وزير األش���غال العامة 
البلدية  البلدية لشؤون  ووزير 
د.فاض���ل صفر، في 18 اجلاري، 
ويق���ام بالتع���اون م���ع بلدية 
الكويت واألمان���ة العامة لدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية، تستمر على مدى 3 أيام 
مبشاركة نخبة من قيادات العمل 
البلدي في دول مجلس التعاون 
ومبش���اركة نح���و 200 دارس 
وباحث من املختصني واملهتمني 
بالشأن البلدي في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

م.عبداهلل أسد عمادي

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

66166613

�ساليهات لاليجار باخلريان
 خمي�س وجمعة و�سبت

 120 د.ك اطالة حمام �سباحة

 160 د.ك اطالة البحـر 
3غرف - 3حمام - �سالة    كبرية - تاأثيث   ملكي  
�ســـالــة الــعـــاب اأطـــفــــال - حمام �سباحة 
متتــع بالطبيعـــة وجـمــــال ال�ســــاطــــئ
الكمية   حمدودة -  هذا   العر�س لليوم     وغداً   فقط  

�ســــارع باحلــجــــز


