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 األعور: العالقات بني 
الكويت ولبنان متميزة 

على املستويني 
الرسمي والشعبي

 املشروع يشمل شارع 
اخلليج من تقاطع 

شارع هارون الرشيد 
الى تقاطعه مع الدائري 

الثالث 

 نقدر املساعدات 
الكويتية إلى لبنان بال 
قيد وال شرط وال مّنة

 الزيد: توقيع عقد إنشاء بوابة إلكترونية
  بهدف تقليص الدورة املستندية للمشاريع

 صرح رئيس مكتب املتابعة التابع لوزير الدولة 
لشؤون البلدية أمانة سر اللجنة الوطنية إلعداد 
كودات بناء وطنية كويتية م.عبدالكرمي الزيد بان 
اللجنة الوطنية ممثلة برئيسها د.فاضل صفر وزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية قد 
وقع عقد اتفاقية توفير خدمات استشارية ادارية 
مع مركز التميز في اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية 
جامعة الكويت. وأفاد الزيد بان املشروع عبارة 
عن إنشاء «بوابة الكترونية حتتوي على جميع 
املعايير واملواصفات القياسية اخلاصة باألعمال 
االنشائية واالجراءات ذات العالقة املطلوبة للمباني 
اإلنشائية باالضافة الى جميع كودات البناء املعتمدة 
في الكويت والتي من املقــــدر لكميتها ٣ ماليني 
مســــتند تتسع لـ ٥٠ مســــتخدم متزامن وميتد 
تنفيذ املشروع ملدة ١٥ شهرا مكون من ٧ مراحل 
تنفيذية مختلفة موزعة على فترات زمنية محددة 
وفق العقد. كما ان املشروع سيتخلله تقدمي دعم 
متواصل بفرق من املديرين واملستشارين واملشرفني 
واملاليني والفنيني والقانونيني للعمل على تنفيذ 
االلتزامات التي يفرضها املشروع كما سيتم رفع 
تقارير شهرية عن سير املشروع اضافة الى تقرير 

خاص وشامل لكل مرحلة على حده.
  واضاف الزيد: ان املشروع يشمل على تدريب 
عدد من املهندســــني والباحثني املتخصصني في 
ادارة املشــــروعات الهندسية بعدد ٢ باحث كحد 

أدنى من كل جهة من اجلهات احلكومية املعنية 
املختلفة وذلك خالل فترة إجناز املشروع على أن 

يتم حتديد أعداد املتدربني لكل جهة الحقا.
  وستعمل اللجنة الوطنية خالل فترة تنفيذ 
املشروع على تقدمي جميع البيانات واملعلومات 
املطلوب رصدها ووضعها في البوابة االلكترونية 
باالضافة الى تقدمي كل الدعم املمكن للقيام بإجناز 
املطلوب على أكمل وجه وطبقا لشــــروط تنفيذ 
االتفاقية. وأفاد الزيد بان اللجنة الوطنية إلعداد 
كودات بناء وطنية كويتية ستتقدم حال االنتهاء 
من تنفيذ املشروع بقفزة نوعية كبيرة في مجال 
تقليص واختصار املدة الزمنية لالجراءات احلكومية 
املتعلقة باملشاريع اإلنشائية وذلك بتقدميها مثل 
هــــذه اخلدمة التخصصية لألجهــــزة احلكومية 
املختلفة حيث ستتمكن اجلهات احلكومية برصد 
ومتابعة احلصول على املوافقات احلكومية املختلفة 
عن طريق هذه البوابة االلكترونية والتي ستعمل 
على تخفيض وتقليص املدة الزمنية لالجراءات 
احلكومية بنسبة تزيد عن ٥٠٪ باالضافة الى ذلك 
فان هذه اآللية اجلديدة ميكن من خاللها توفير 
خدمات مختلفة للمشــــاريع مثل املتابعة ورصد 
املتطلبات احلكومية واتباع االجراءات احلكومية 
املختلفــــة التي متر من خاللها مشــــاريع الدولة 

املختلفة وخاصة مشاريع الدولة التنموية.
 ٭  بداح العنزي 

 زيد العازمي ورياض األعور يتوسطان احلضور في حفل التكرمي د.فاضل صفر خالل تبادل العقد مع ممثل مركز التميز

 ستحتوي جميع املواصفات القياسية وكودات البناء

املخالفات التي يتم ضبطها.
  وأشـــار الى أن الفريق بدأ 
عمله منذ الثاني عشر من شهر 
مايو اجلاري وسيستمر في 
جوالته امليدانية حتى االنتهاء 
مـــن تفتيش جميـــع مناطق 

محافظة الفروانية.
العازمـــي أصحاب    ودعا 
العقارات واحملالت التي تزاول 
األنشطة التجارية الى ضرورة 
البلدية  التعاون مع موظفي 
وتقدمي كل التسهيالت الجناز 
عمل الفريق تالفيا للمساءلة 
القانونية وحتقيقا للمصلحة 

العامة. 

 فريق عمل حلصر مخالفات البناء واحملالت 
التجارية في املباني االستثمارية بالفروانية

 قال مديـــر ادارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية بفرع بلدية 
محافظة الفروانية م.ســـعيد 
العازمي انه مت تشكيل فريق 
عمل حلصر جميع مخالفات 
البناء واحملالت التجارية في 
املباني االستثمارية وبيوت 

املشاع في احملافظة.
  وبّني العازمي في تصريح 
لـ«كونـــا» امـــس ان الفريق 
الذي مت تشكيله من العاملني 
الفنيـــة والرقابية  باإلدارات 
باحملافظة يهدف الى تطبيق 
القانون على اجلميع واتخاذ 
 م.سعيد العازميكل االجـــراءات الالزمة حيال 

 كرم العاملني فيها حلرصهم على تذليل العقبات أمام املواطنني الكويتيني هناك

 جتديد طريق في منطقة الصباحية يوصل بني طريقي الفحيحيل وخادم احلرمني بـ ٢٫٥ مليون دينار

 العازمي: اتفاقية توأمة مع بلدية القلعة قريبًا

 ٣٫٩ ماليني إلجناز وصيانة خطوط الصرف في بعض املناطق

 بيروت ـ كونا: كرم رئيس 
العازمي  البلدي زيد  المجلس 
أعضاء مجلس بلدية (القلعة) 
والمؤسســـات الكويتيـــة في 

لبنان.
  وأشاد العازمي في تصريح 
لـ«كونا» بمناسبة حفل التكريم 
بدور وحرص بلدية القلعة على 
تســـخير وتذليل كل العقبات 
أمام المواطنين الكويتيين الذين 

يشكلون ثلثي سكان البلدة.
العازمـــي حـــرص    وأكـــد 
الجانبين على توطيد العالقة 
بشكل أكبر مع بلدية القلعة من 
خالل توقيـــع اتفاقية التوأمة 
والتآخي خالل الفترة القريبة 
المقبلة التي أثنى عليها الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان واالخوة 
الزمالء أعضاء الوفد المرافق من 
المجلس البلدي ونظرائهم في 

مجلس بلدية القلعة.

نيابة عن اهالي البلدة السفير 
الكويتـــي عبدالعـــال القناعي 
ورئيـــس المجلـــس البلـــدي 
واالعضاء فرز المطيري واحمد 
البغيلـــي وممثـــل الصندوق 

الكويتي المقيم في لبنان.
التكريم عدد    وحضر حفل 
كبير من الشخصيات اللبنانية 
والكويتيـــة مـــن بينهم وزير 
االســـكان واالشـــغال االسبق 
بدر الحميدي ووزير الشؤون 
االسبق بدر الدويلة والمستشار 
جاســـم الناجم ممثال للسفير 
الكويتـــي وممثـــل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية م.نواف الدبوس وعدد 
الكويتيين من  المواطنين  من 

سكان البلدة.
  يذكر ان المجلس البلدي في 
القلعة اطلق اسم (دولة الكويت) 

على أطول شوارع البلدة. 

اللبناني والكويتـــي متميزة 
الرســـمي  المســـتويين  على 
والشـــعبي، آمال ان تدوم هذه 
العالقة والمحبة بين الشعبين 

الى االبد.
  وشـــدد االعور على أهمية 
تبادل الزيـــارات بين البلدين 
لتبادل اآلراء وتوثيق العالقات 
أكثر في مختلف الجوانب موجها 
الى  التحية والتقدير والشكر 
صاحب السمو األمير الحتضانه 
ودعمه للبنان بال قيد وال شرط 
وال منة، والتحيـــة والتقدير 
موصوالن الى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد والى سمو 
رئيس مجلس الوزراء  الشيخ 
ناصر المحمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم الخرافي والى عموم 
شـــعب الكويت االبـــي الوفي 

الكريم.
القلعة    وكرم رئيس بلدية 

  وأعرب عن خالص شـــكره 
لألشقاء في لبنان وعلى رأسهم 
الرئيس اللبناني العماد ميشال 
ســـليمان على كرمهم وحسن 
استقبالهم وضيافتهم، مشيرا 
الى ان الكويتيين يشعرون في 
لبنان أنهم من أهل البلد وليسوا 

ضيوفا.
  وأشاد العازمي بدور السفارة 
الكويتية والصندوق الكويتي 
للتنميـــة االقتصادية العربية 
ومكتـــب (كونـــا) فـــي لبنان 
والمؤسسات الكويتية االخرى 
العاملة هناك على الدور الكبير 
الذي يقومـــون فيه من خالل 
حرصهم واهتمامهم برفع اسم 

الكويت كل من موقع عمله.
  من جهته اكد رئيس بلدية 
القلعـــة العميد رياض االعور 
في تصريح مماثـــل لـ«كونا» 
ان العالقـــات بيـــن البلديـــن 

 وّقع وزير األشـــغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضـــل صفر أمـــس عقدين 
أولهمـــا عقـــد انشـــاء واجناز 
الواصل بني  الطريق  وصيانة 
طريق خادم احلرمني الشريفني 
الســـريع وطريـــق الفحيحيل 
مبنطقة الصباحيـــة، واآلخر 
عقد انشـــاء واجناز وصيانة 
خطوط الصـــرف الصحي في 

مناطق متفرقة بالبالد.
  وتبلغ قيمة مشـــروع عقد 

كيلومترات.
  ويشمل املشروع ايضا شارع 
اخلليج العربي من تقاطع شارع 
هارون الرشيد الى تقاطعه مع 
الثالث بطول تقريبي  الدائري 
٢ كيلومتر وإلغاء محطة ضخ 

على شارع هارون الرشيد.
  ويضم املشـــروع استبدال 
عدد اثنني من خطوط الصرف 
الصحـــي الرئيســـية مبنطقة 
الصليبيـــة بطـــول تقريبي ٢ 

كيلومتر. 

«مياه صرف أمطار اشـــارات 
ضوئية وخدمات مشاة».

  ويأتي عقد انشـــاء واجناز 
وصيانة خطوط الصرف الصحي 
في مناطق متفرقـــة بالكويت 
بقيمة اجمالية تبلغ ٣٫٩٧٠٫٢٢٧ 
دينارا ويشمل املشروع اجناز 
خطـــوط الصـــرف الصحـــي 
الرئيسية في ثالثة مواقع هي 
شارع اخلليج العربي من دوار 
البدع الى تقاطعه مع شـــارع 
حمد املبـــارك بطول تقريبي ٣ 

انشاء واجناز وصيانة الطريق 
الواصل بني طريق خادم احلرمني 
الســـريع وطريق  الشـــريفني 
الفحيحيل مبنطقة الصباحية 
٢٫٥٢٣٫٠١٨ دينارا ويشمل اجناز 
وصيانة طرق ومجاري امطار 

وخدمات اخرى.
الطريق ٢٫١٦٣    ويبلغ طول 
كيلومترا ويحتوي على ثالثة 
دوارات وهو عبارة عن اجتاهني 
كل اجتاه يحتوي على حارتني 
وتتوافر فيـــه جميع اخلدمات 

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صـــــــد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صـــــــي�س الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني


