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م.محمد الهدية

أحمد البغيلي

م.أحمد الصبيح

م.استقالل املسلم

الهدية: رمي المخلفات على الشواطئ 
يعرض الصحة للخطر ويهدد بتدهور الوضع البيئي

حذر عضو املجلس البلدي 
م.محم���د الهدية م���ن مخاطر 
تدهور الوضع البيئي في البالد 
خالل املنظور القريب ما لم يتم 
تدارك الوضع ومعاجلته معاجلة 

علمية وسريعة.
وقال م.الهدي���ة ان الوضع 
البيئي في الب���الد بوجه عام 
يعاني من ترسبات سلبية طوال 
السنوات األخيرة وحتديدا خالل 
املرحلة التالية لتحرير البالد 
من العدوان العراقي اآلثم، بدءا 
من عوادم احلرائق النفطية التي 
حدثت أثناء االحتالل الغاشم، 
ومرورا بانبعاث الغازات السامة 
القرين«،  من منجم »منطق���ة 
وكارثة أم الهيمان، وصوال الى 
رمي مخلفات الصرف الصحي 
في عرض البحر، حيث ترمى 
مئات املاليني من األمتار املكعبة 
من مي���اه الص���رف الصحي 
احملتوي���ة على نس���ب عالية 
من املركب���ات الكيماوية مثل: 
الس���وائل املطهرة واملنظفات، 

بعد ان عجزت احملاوالت الفاشلة 
في نقل تلك املخلفات الى محطة 
تنقي���ة الص���رف الصحي في 
ب�  الشهيرة  العارضية  منطقة 
العارضية« عبر  »تش���رنوبل 
نقلها في تناكر من مشرف الى 

العارضية.
 وذلك بعد صرف عشرات 
الدنانير على تلك  املاليني من 
التناك���ر واللج���ان واللجان 

املنبثقة عنها.
وق���ال العض���و الهدية في 
تصري���ح صحاف���ي ان���ه من 
املؤسف حقا ان يستمر جتاه����ل 
اجله���ات املعني���ة في الدولة 
وقبلها اجلهات املس���ؤولة في 
احلكومة والبرملان هذه احلقيقة 
املزعجة التي ستنال أضرارها 

اجلميع.
ألن استمرار رمي املخلفات 
بهذه الكميات الكبيرة على مدار 
الساعة في السواحل سيعرض 
الصحة العامة للناس للخطر 
الروائح  احلقيقي فضال ع���ن 

الكريه���ة املنبعثة عنها، وذلك 
من خالل تناول األسماك التي 
س���تصل إليها تل���ك املركبات 

اخلطرة بشكل او بآخر.
وانتقد م.محمد الهدية تعامل 
مجلس األمة واحلكومة معا مع 
ملفات القضايا اخلطرة في البالد، 
حيث يكتفى باستع���راض اي 
قضية مهم���ا كانت خطورتها 

ومن ثم تركها في منتص����ف 
الطريق مثلما حصل في كارثة 
محطة مشرف للصرف الصحي 
بعد ان تفاعل معها في بدايتها 
البرمل���ان واحلكوم�������ة ملدة 
قصي���رة وتخليا عنها وتركا 
املش���كلة تنزف في مخاطرها 
على املجتمع الكويتي بأسره. 
وكذلك األمر ف���ي ملف قضية 

أم الهيمان األط����ول عمرا من 
كارثة مش���رف، حيث لم تنته 
جميع اجلهود الى نتيجة تذكر، 
وق����ال ان الواج����ب يحت����م 
علين����ا ان نذكر ونحذر مبخاطر 
الوضع البيئي الذي ال يرح����م 
وال تنفع معه أي محاوالت تبذل 
عندما حتل الكارث���ة وينتهي 

األمر.

دعا إلى عدم تجاهل المشكلة حتى ال تتفاقم

المسلم: ضبط وإتالف 2621.800 كغم
من األسماك المستوردة الفاسدة

إدارة األغذي���ة  أوضح�������ت مدي���رة 
املستوردة م.اس���تقالل املسلم ان مراقبة 
الواردات البحرية واجلوية التابعة إلدارة 
األغذية املس���توردة بقسم واردات املطار 
عملت على ضبط إرس���اليتني من واردات 
األسماك الطازجة املبردة القادمة عبر منفذ 
مطار الكويت الدولي، التي تبني بعد عملية 
الكش���ف الظاهري عليها وجود تغير في 
اخلواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة 

وامللمس والق���وام، كما تبني ان اإلرساليت��ني 
جاءت���ا في حالة مجمدة وليستا في حالة 
طازج�����ة ومبردة، كما هو مدون بالبيانات 
الواردة باملستندات املصاحبة لهما، مبينة 
انه مت تشكيل جلنة من قبل قسم واردات 
املطار لإلشراف على عملية إتالف الكمية 
وفق األنظمة املتبعة. وبينت املس���لم ان 
إجمالي الكمية التي مت إتالفها بلغ 2621.800 
كغم متثلت في إرس���اليتني من األس���ماك 

الفاس���دة، الفتة الى ان اإلرسالية األولى 
تتضمن كال من أسماك )الزبيدي، النقرور، 
سبيطي، شيم، شع����وم( بإجمال�����ي 61 
كرتون���ا بزنة 1261.500 كغ��م تعود لبلد 
املنشأ باكستان، في حني كانت اإلرسالية 
الثاني����ة تتضم�����ن أسماك )سبيطي، مكس 
)مخل�وط(، بالول، شعوم، نق�����رور، زبيدي 
اس���ود( بعدد 75 كرتونا بزنة 1360.300 

كغم.

البغيلي يقترح إنشاء مستوصف صحي 
ألحدث األجهزة الطبية بالفروانية

توسعة ميناء الشويخ البحري
 بمساحة 800 ألف متر مربع

الطابور والدور، مشددا مطالبته 
بإنشاء مس���توصف مبنطقة 
الفروانية اجلديدة ألن الرعاية 
الصحية عندما يتم توفيرها 
مبكرا ومن دون معاناة، فإننا 
سنس���تطيع احلد من تفاقم 
االمراض وال نضطر في النهاية 
للبح���ث عن العالج، وأش���ار 
الى ان احلل للحد من مشكلة 
العالج باخلارج هو االهتمام 
بدور الرعاية الصحية وزيادة 
انشاء املس���توصفات الطبية 
املناطق،  على مستوى جميع 
وذلك حتى نفك الضغط على 
العامة وحتى  املستش���فيات 
النهاية للبحث  ال نضطر في 
عن الع���الج باخلارج، خاصة 
ان منطقة الفروانية من اكبر 
املناطق زيادة في الكثافة، االمر 
الذي يس���تدعينا الى املطالبة 
بإنشاء مستوصف طبي بأسرع 

وقت.

واملش���روع س���ينفذ عل���ى 
مرحلتني.

الرأي الفني: ال نرى مانعا 
من املوافقة تنظيميا على طلب 
مؤسسة املوانئ الكويتية بعمل 
دف���ان بالبحر ضم���ن ميناء 
الش���ويخ البحري لتوس���عة 
املين���اء من اجلهة الش���مالية 
الش���رقية والدفان مبساحة 
800000م2 وذل���ك للتخزين 
ومراسي لسفن احلاويات، علما 
انه مبوج���ب كتابنا مرجع ب 
ك/29/2010 - 8922 بتاري���خ 
2010/8/18 واملتضم���ن الطلب 
من مؤسسة املوانئ الكويتية 
تزويدنا مبوافقة الهيئة العامة 

للبيئة على املشروع.

مس���تويات الرعاية الصحية 
واملتمثلة في املس���توصفات 
الطبية، حيث ان زيادة الكثافة 
السكانية بها حتتاج معها وفي 
املقابل الى انشاء وزيادة عدد 
الطبية حتى  املس���توصفات 
ال يتزاح���م املواطن���ون على 
املستشفيات العامة في انتظار 

بالبحر ضمن ميناء الشويخ 
البحري لتوس���عة االرصفة 
التخزين  للحاويات ومناطق 

اقترح رئيس جلنة الفروانية 
احمد البغيلي انشاء مستوصف 
صحي متكام���ل يضم احدث 
الطبي���ة يعمل على  االجهزة 
مدار 24 س���اعة خلدمة اهالي 
منطقة الفروانية اجلديدة، وقال 
ان الواقع يشير الى ان هناك 
الكثير من املشكالت الصحية 
الدولة على  التي تعاني منها 
مستوى جميع مناطق الكويت، 
فهناك شبه إجماع على تردي 
االوضاع الصحية في الكويت، 
ودليلنا على ذلك هو اضطرار 
الى  النهاي���ة  ف���ي  املواطنني 
الع���الج والذي  البحث ع���ن 
يكلف املواطن مبالغ باهظة، 
فلو كان���ت الرعاية الصحية 
من البداية على مستوى عال 
ومنظم ملا اضطررنا في النهاية 
الى البحث عن العالج، ونحن 
نخص بالذكر منطقة الفروانية 
اجلديدة الت���ي تفتقر الى اقل 

وافقت البلدية على توسعة 
ميناء الشويخ البحري مبساحة 

800 ألف متر مربع.
وق���ال مدير ع���ام البلدية 
م.احمد الصبيح في كتابه الذي 
وجهه الى جلنة العاصمة: املوقع 
عب���ارة عن عمل دفان بالبحر 
ضمن ميناء الشويخ البحري 
مبس���احة 800000م2 تقريبا، 
وذلك وفق ما جاء بقرار مجلس 
ال���وزراء في اجتماعه 2004/1 
بتاريخ 2004/1/4 باملوافقة على 
عمل دفان بالبحر الستخدامه 
كمناطق تخزين ومراسي لسفن 

احلاويات.
كم���ا ان مؤسس���ة املوانئ 
الكويتية تطل���ب عمل دفان 

يقوم نائ���ب رئيس املجلس 
البلدي ش���ايع الشايع ورئيس 
وأعضاء جلنة محافظة العاصمة 
بجولة تفقدية في شارع الغربللي 
الس���الح لالطالع على  وسوق 

أوضاع املنطقة صباح اليوم.

جولة تفقدية 
على األسواق اليوم

شايع الشايع

.. ويقترح إقامة صالة أفراح
 للنساء في سلوى

قدم م.الهدية اقتراحًا بإنش���اء صالة افراح للنساء في منطقة 
سلوى.

وقال م.الهدية في اقتراحه ملا لهذه الصاالت من اهمية في اقامة 
املناسبات االجتماعية ونظرا ملا تتمتع به منطقة سلوى من كثافة 
سكانية وعدم وجود صاالت افراح نسائية تخدم هذه املنطقة أو 
املناطق املجاورة، لذا نطالب بانش���اء صالة أفراح للنس���اء بهذه 
املنطق���ة على ان يراعى فيها التصاميم املخصصة لهذه الصاالت، 

وعلى ان تتوافر فيها شروط األمن والسالمة.
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

1- �سكرتيرة تنفيذية محجبة اأو �سكرتير تنفيذي )اإجادة النجليزية(.
2- مخـتـ�س باعـداد درا�ســات الجـدوى والتـقـارير.

.)Contracting International( 3- مخت�س مرا�سالت وتعاقدات دولية
ي�سترط بالوظائف ال�سابقة خبرة ل تقل عن 3 �سنوات

اإر�سال ال�سيرة الذاتية على هذا اليميل:

m19777mn@yahoo.com

مطلوب ل�صركة كبـرى


