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اعداد: بداح العنزي

قدم نائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايع سؤاال الى األمانة العامة للمجلس 
البلدي بش���أن املوافقة على إضافة أنشطة حرفية مبنطقتي الصليبية واجلهراء 
وعدم إضافتهما في منطقة أبوفطيرة، رغم انها ال تقل أهمية عن املنطقتني املوافق 
عليهما، كما ان ذلك يعتبر من قبيل »الكيل مبكيالني« وتعطيال للتنمية والوقوف 
ضد بعض املشاريع املهمة التي ستجلب نفعا كبيرا للوطن واملواطنني لذلك يجب 
معرفة أس���باب ودواعي املوافقة على منطقتي الصليبية واجلهراء وعدم شمول 

أبوفطيرة.

الشايع: عدم شمول »أبوفطيرة« في األنشطة الحرفية »كيل بمكيالين«

أشار إلى وجود مشاريع عدة ستطرح بنظام الـ B.O.T قريبًا

تتولى رسم إستراتيجية للتصدي لهذه الظاهرة

الصبيح: »البلدية« تسعى إلى تحقيق المشاركة الفاعلة
 مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خطة التنمية

إدارة تنمي�ة المش�اريع تس�هم في إع�داد مواصف�ات التطوير لكل مش�روع 
وتعد أس�س تقيي�م دراس�ات الج�دوى االقتصادية والفني�ة لمش�اريع »الخاص«

صفر رئيساً للجنة »الحد من العمالة الهامشية« 
 عادل الشنان

افادت االمانة العامة ملجلس الوزراء باملوافقة على تشكيل جلنة 
دائمة حلل مشاكل العمالة الوافدة املهمشة برئاسة وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وعضوية وزراء 
اخلارجية، الع���دل، الصحة، التجارة والصناعة، والبلدية والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، باالضافة الى االمانة العامة ملجلس الوزراء 

واالمانة العامة للمجلس االعلى للتنمية والتخطيط.

واش���ار كتاب االمانة العامة ملجلس الوزراء املوجه الى الوزير 
د.فاضل صفر الى ان اللجنة س���تتولى متابعة وتفعيل اخلطوات 
التنفيذية املدرجة في مش���روع احلد من العمالة الوافدة الهامشية 

ورسم استراتيجية محددة للتصدي لهذه الظاهرة.
ب���دوره قام الوزير صفر بإحالة الكت���اب الى مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح لتكليف احد قطاعات البلدية بالتعاون مع وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل بهذا الشأن.

أك����د املدي����ر الع����ام لبلدية 
الكويت م.احمد الصبيح أمس 
ان خطة التنمية للدولة تشمل 
مشاريع عديدة للبلدية يشارك 
فيها القط����اع اخلاص بفاعلية، 
مش����يرا الى الدور الكبير الذي 
تلعبه إدارة تنمية املشاريع في 

البلدية في هذا املجال.
وق����ال م.الصبي����ح في لقاء 
ادارة تنمية  ان  م����ع »كون����ا« 
املش����اريع في البلدية تعد احد 
الشراكة بني احلكومة  عناوين 
ومؤسسات القطاع اخلاص كونها 
تعزز توجه الدولة نحو إشراكها 

في املشاريع احلكومية.
وأوضح ان البلدية تس����عى 
الى حتقيق املشاركة الفاعلة مع 
القطاع اخلاص من خالل طرح 
العدي����د من املش����اريع البلدية 
ال� »بي.أو.تي« لتحقيق  بنظام 

جزء من اهداف اخلطة التنموية 
مشيرا الى وجود مشاريع عدة 
سوف تطرح في املستقبل القريب 
بنظام ال� »بي.او.تي« ومشاريع 

أخرى مازالت قيد الدراسة.
وقال الصبيح ان ادارة تنمية 
املشاريع في البلدية تعمل حاليا 
عل����ى صياغة ووض����ع افضل 
املعايير لهذه املشاريع لتجعل 
منها معالم معمارية وسياحية 
وجتارية كما تقوم االدارة بتقييم 
ال�  املنفذة على نظام  املشاريع 
»بي.او.تي« بشكل دوري، حيث 
ترفع عنها تقارير سنوية عن 

أداء املستثمرين فيها.
وحول آلية العمل في ادارة 
تنمية املشاريع في بلدية الكويت 
قال الصبيح انها احدى االدارات 
التابعة لقطاع املش����اريع الذي 
يض����م ايضا ادارة االنش����اءات 

البيئ����ة وهي  وادارة ش����ؤون 
تق����وم بدور مهم في الش����راكة 
بني القطاع����ني العام واخلاص، 
اذ تعمل عل����ى تعزيز التوجه 
العام للدولة املتمثل في تشجيع 
القطاع اخلاص على املش����اركة 

في تطوير املشاريع احلكومية 
العمرانية.

وأف����اد ب����أن ادارة تنمي����ة 
املش����اريع تباشر اختصاصات 
عدة منها برمجة مشاريع القطاع 
اخلاص ضم����ن اولويات تكفل 
حتقيق االهداف العامة للخطط 
الهيكلية واالمنائية كما تساهم 
في اعداد مواصفات التطوير لكل 
مشروع عمراني يطرح بحيث 
يتضمن الش����روط واملتطلبات 
الفنية العامة واخلاصة للمشروع 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.
وق����ال الصبي����ح ان االدارة 
تشرف على تسجيل وتصنيف 
وتأهيل الشركات واملؤسسات 
اخلاصة الراغبة في املشاركة في 
املشاريع واملقترحات العمرانية 
املطروح����ة كما تع����د ضوابط 
وأسس تقييم دراسات اجلدوى 

االقتصادي����ة والفنية اخلاصة 
مبشاريع القطاع اخلاص وتشارك 
في اعداد الشروط التقاعدية بني 

البلدية والقطاع اخلاص.
وذكر انها تختص باإلشراف 
واملتابعة على مراحل التصاميم 
االولي����ة للمش����اريع اخلاصة 
املقترحة والتعاون مع اجلهات 
املختص����ة ف����ي مراح����ل اعداد 
املخططات التنفيذية كما تشرف 
التنفيذ  على جمي����ع مراح����ل 

والبناء.
ادارة تنمي����ة  ان  واض����اف 
املشاريع تقوم بالرقابة الدورية 
املستمرة على اجلهات املستثمرة 
بعد االنتهاء من تنفيذ املشاريع 
الى نهاية املدة الزمنية لالستثمار 
اضاف����ة ال����ى دراس����ة وتقييم 
املشاريع واملقترحات العمرانية 

للقطاع اخلاص.

م.أحمد الصبيح

د.فاضل صفر

شدد على ضرورة تحديد نوع األساس المناسب للتربة

األستاذ: اختبارات فنية للمباني لتفادي 
تعرضها لمشكلة االنهيارات الخرسانية

اوضح املستشار في املجلس 
البلدي م.عبداللطيف االس���تاذ 
ان التغلب على مش���كلة انهيار 
املباني يجب ان يبدأ اوال بعمل 
فحص شامل للمبنى لبيان مدى 
سالمة املبنى وعدم تعرضه ألي 
عوام���ل قد تؤدي ال���ى انهياره 
الواجهات  الفحص يشمل  وهذا 
التأكد  الرئيس���ية للمبنى مثل 
من وجود اي ميول رأس���ية او 
أفقية في املبنى اخلرساني بكامل 
ارتفاع���ه ومالحظة عدم وجود 
تسرب مياه في االدوار املختلفة 
التمديدات الصحية  خاصة في 

والتأكد من عدم وجود رطوبة أرضية اسفل احلوائط 
اخلارجية، وكذلك شروخ في احلوائط اخلارجية 
وخصوصا عند اركان النوافذ واعتابها، باالضافة 
الى فحص داخلي للمبنى مثل عمل اختبار لالبواب 
والنوافذ لعملية الغلق والفتح ومنها نتأكد من عدم 
وجود اي مشكلة انش���ائية في اجلسور العلوية 

لالسقف.
ونصح االستاذ بالقيام مبالحظة وجود شروخ 
داخلية خاصة في االعمدة واحلوائط واالس���قف 
واجلسور والتأكد من خطورة الشروخ واتساعها كما 
يجب القيام بالتأكد من اي تسرب للمياه االرضية 
في االدوار خاصة في احلمامات والسرداب والقيام 
بعمل اختبار للتأكد من وجود تطبيل في بالطات 
الس���قف والقيام مبالحظة وجود انهيار للغطاء 
اخلرساني لالعمدة واجلسور والبالطات ووجود 

صدأ في حديد التسليح املكشوف.
وأشار الى ضرورة التأكد من حالة البالط في 
ارضيات الدور االرضي والسرداب والتأكد كذلك من 
سالمة احلمامات والتمديدات الصحية، مبينا انه 
توجد اختبارات اخرى ذات اهمية كبيرة لتحديد 
مدى صالحية مختلف اجزاء املبنى اخلرساني مثل 
حتديد مقاومة الضغط لكل جزء من اجزاء املبنى 
اخلرساني وحتديد تأثر املبنى من الرطوبة وخاصة 
حديد التسليح والتأكد من عدم وجود اي اختالف 
في حتديد اماكن حديد التسليح وعددها وأقطارها 
وهناك اختبارات اخرى جتري على املبنى للتأكد 
من قوة االعمدة واحلوائط املسلحة واالسقف عن 

طريق اخذ عينة منها الى املختبر.
وبني االستاذ انه في اآلونة األخيرة ظهرت مشكلة 
انهيار املباني اخلرسانية بازدياد ملحوظ باعتبار 
هذه املباني اخلرس���انية تشكل جزءا اساسيا من 
الثروة القومية للبالد والنها متس حياة طبقة كبيرة 

من املواطنني وم���ن هنا اصبح 
ضروريا على املتخصصني في 
املجال الهندسي االنشائي القيام 
بعمل دراس���ة وافية عن ظاهرة 
انهيار املباني اخلرسانية ومعرفة 
اسبابها وطرق عالجها والوقاية 
منها، مضيفا انه قبل ان ندخل في 
التحدث عن هذه الظاهرة البد ان 
نتكلم عن اساسيات ومبادئ العمل 
الهندسي املتكامل والرسومات 
االنشائية طوال فترة حياة اي 
مبنى خرساني، كما يجب البحث 
عن املرحلة االول���ى قبل تنفيذ 
املبنى وتشمل دراسة اخلواص 
الهندس���ية لطبقات الترب���ة باملوقع حتى نتمكن 
من حتديد منس���وب التأسيس املناسب وحساب 
قدرة حتمل التربة عند منسوب التأسيس وكذلك 
تتضمن الدراس���ة حتديد واختيار نوع االساس 
املناس���ب لطبيعة التربة باملوقع ولطبيعة املبنى 
وحتديد منسوب س���طح املياه االرضية وفحص 
التركيب الكيميائي لكل من املياه االرضية والتأكد 
من عدم وجود مواد ضارة بخرسانة االساس ومن 
هذه الدراس���ة ميكن حتدي���د املواصفات اخلاصة 

بخرسانة االساس.
وحتدث االستاذ عن مرحلة القيام بعمل تقرير 
يوضح التوصي���ات الهندس���ية اخلاصة بتنفيذ 
االساس واحلفر حتى منسوب التأسيس وتأمني 
سالمة املباني املجاورة للمبنى حتت التأسيس ثم 
نأتي الى املرحلة الثانية وهي وضع التصميمات 
االنشائية للمبنى، محذرا من اي اهمال او تقصير 
في التصميم االنشائي للمباني يؤدي بصفة مؤكدة 
الى تصدع وانهيار املبنى، ثم اوضح  انه من خالل 
اخلبرة العلمية الهندسية والعملية واالتصال الدائم 
بالكثير من املكاتب الهندسية الحظ ان كثيرا من 
املهندس���ني املعماريني يقومون باعداد الرسومات 
االنشائية وهذا خطأ لعدم وجود اخلبرة والدراية 

وكذلك الدراسة الكافية لهم في هذا املجال.
 وبني االستاذ قيام عدد من الرسامني املعماريني 
واالنشائيني من ذوي اجلرأة واخلبرة القليلة بإعداد 
التصميمات االنشائية لصغار املقاولني واملواطنني 
االبرياء مستغلني جهلهم، وحتدث عن مرحلة التنفيذ 
واالشراف، موضحا اهمية ذلك في حتديد سالمة 
املباني، كما تن���اول احلديث عن املرحلة االخيرة 
ذات االهمية الكبيرة لرفع عمر املبنى وهي مرحلة 
الصيانة الدورية للمبنى وم���ن اهمها التمديدات 

الصحية والكهربائية.

م.عبداللطيف األستاذ
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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(

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> 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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

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

اإعـــــــان
تقـــــــدم: 1 - فهـــــــد حممد العازمـــــــي. 2- عمر 

�سالح العازمـــــــي 3- مهـــــــا عــــــايــ�ض �سالـــح 

)كويتيو اجلن�سيـــــــة(. اأ�سحاب �ســركــــة اال�سم 

واملقـــــــاوالت/ت.ب.  العامـــــــة  االأول للتجـــــــارة 

بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات بـــــــوزارة التجارة: 

تعديل الكيان القانوين لل�سركة من تو�سية 

ب�سيطـــــــة اإىل ذات م�سئولية حمدودة. يرجى 

ممـــــــن لـه اعرتا�ـــــــض يتقدم لـــــــاإدارة املذكورة 

خال �ستـــــــني يوما من تاريـــــــخ ن�سر االعان 

باعرتا�ـــــــض خطي مرفقا به �سنـــــــد املديونية 

واإال فلن يوؤخد بعني االعتبار.


