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مبساحة 3 آالف متر على طريق الغزالي

توقيع عقد بني البلدية ومنظمة املدن لتصميم مبنى مراقبة الزينة
وّقعت بلدية الكويت صباح 
أمس في مبن���ى منظمة المدن 
العربية عق���د اتفاقية تصميم 
وإنش���اء مبنى جديد لمراقبة 
أعمال الزينة مع منظمة المدن 
العربية التي بدورها وقعت عقد 
التصميم واإلش���راف مع أحد 
المكاتب االستشارية الهندسية 
لتصميم وإنشاء مبنى جديد 
للمراقبة في منطقة الشويخ، 
نظير منح المنظمة موقع مبنى 
المراقبة الواقع بشارع الجهراء، 
بحض���ور كل من األمين العام 
للمنظمة عبدالعزيز العدساني، 
األمين العام المساعد للمنظمة 
أحمد العدساني، مدير المكتب 
الفني بالمنظم���ة عبدالرحمن 
الدعيج والمستشارة بالمنظمة 
إلى  من���ى بورس���لي، إضافة 
الجاسر  ممثل مكتب س���عود 
لالستشارات الهندسية المنفذ 
الجديد ومن  المبنى  لتصميم 
إدارة العالقات العامة بالبلدية 

المراقب العام علي عابدين.
وب���دوره، قال مدي���ر عام 
بلدية الكويت م.أحمد الصبيح 
يسعدنا توقيع عقد بين البلدية 
ومنظمة المدن العربية بتسليم 
أحد مواقع البلدية المتمثل في 
السابق لمبنى مراقبة  الموقع 
الزينة واألع���الم إلى المنظمة 
نظير إنج���از المنظمة لمبنى 
جدي���د للمراقبة ف���ي منطقة 
الش���ويخ يفي بمتطلبات هذه 

للمبنى الجديد الخاص بمبنى 
مراقبة أعم���ال الزينة ببلدية 

الكويت.
من ناحيتها أوضحت مستشار 
األمي����ن العام لمنظم����ة المدن 
العربية المهندسة منى بورسلي 
أن المشروع يعد تعاونا بين كل 
من بلدي����ة الكويت والمنظمة، 
مبين����ة أن المنظمة بصدد أخذ 
موقعها الجديد الواقع في شارع 
الجهراء المستغل حاليا من قبل 
إح����دى إدارات بلدي����ة الكويت 
والمتمث����ل في مراقب����ة الزينة 
واألعالم، ليتم مقابلة تنفيذ مبنى 
بديل لتلك المراقبة حسب تحديد 
بلدية الكويت للموقع في منطقة 
الشويخ. وأشارت بورسلي الى 
إتمام عملية اختيار مستش����ار 
لوضع التصاميم التي تحتاجها 
متطلبات مراقبة الزينة واألعالم 
في مبناها الجديد المزمع إنشاؤه 
على طريق الغزالي على مساحة 
)3000م2( مك����ون من دورين 
أرض����ي وميزانين، بمس����احة 
إجمالية متوقعة للمبنى بمساحة 
)3900م2(، متمنية أن يتم العمل 
على إنجاز عقد التصميم خالل 
الفترة التي وردت في بنود العقد 
بمدة 7 أشهر، كما تمنت استمرار 
التعاون إلنجاز المشاريع التي 
تخ����دم الطرفين لتعكس واقع 
التعاون بينهما، باعتبار بلدية 
الكويت الجهة المختصة بتطوير 

المدينة.

سوى أنها ستعمل على تسليم 
المنظمة لألرض المراد إنشاء 

ذلك المبنى عليها. 
م���ن جانبه، ش���كر األمين 
العام لمنظم���ة المدن العربية 
الكويت عل���ى تعاونها  بلدية 
مع المنظم���ة تجاه إنجاز ذلك 
المشروع الذي يسهم في تطوير 
مدينة الكويت، متمنيا أن يتم 
اإلنجاز في الوقت المحدد مع 
الهندسي  المكتب االستشاري 
الذي سيعمل بدوره على تنفيذ 
التصاميم التي سيتم اعتمادها 

المراقبة، مبينا أنه وبال ش���ك 
أن بلدي���ة الكويت تعد امتدادا 
مكمال للمنظمة وتعد اليد اليمنى 
لها، الس���يما أن بلدية الكويت 
أح���د أعض���اء المنظمة. وقال 
التعاون موصول  ان  الصبيح 
لرئي���س ومدير عام المنظمة، 
خاصة فيما يتعلق بالتعاون 
بين الطرفين س���واء كان في 
المجاالت الهندسية أو البيئية أو 
العمرانية، الفتا إلى أن البلدية 
لن تتحمل أي���ا من االلتزامات 
المالية تجاه ذلك المبنى الجديد، 

م.أحمد الصبيح وعبدالعزيز العدساني خالل توقيع العقد

املخيمات وليبدأ من 100 دينار، 
كحد أدني، على ان تضع االدارة 
حتديد سقف أعلى ملساحة املخيم 

والتأمني املصاحب.
وضع قواعد محددة عند  إقام����ة املخي����م ومنها 5
احلفاظ على النبات الصحراوي 
والتربة، وآلية معاجلة النفايات 
التعامل مع  الس����ائلة وكيفية 

احلرائق.
آلي����ة لزراعة أو  وضع  تشجير مواقع التخييم 6
من قبل مستغليها بالتنسيق 

مع اجلهات املختصة.
حتديد مواقع لالشراف  التخيي����م 7 وملتابع����ة 
وللتوجيه واإلرشاد في حاالت 

حتديد مواقع وتأمني 100 دينار
إلقامة مخيمات الربيع

بلدية حولي تزيل األسماك النافقة من النقعة 
والشاطئ اخلاص مبركز اإلنقاذ البحري

جلنة اإلصالح تبحث تفعيل اإلسراع
في تطبيق األرشفة اإللكترونية

الطوارئ والرقابة على االلتزام 
بشروط التخييم.

على ان يتم التنس����يق مع 
جميع اجلهات املعنية واملختصة، 
على سبيل املثال الهيئة العامة 
للبيئة ووزارة الداخلية ووزارة 
الصحة واإلطفاء العام واجلهات 
األخرى التي حتددها البلدية من 
حيث اإلحداثي����ات لكل مخيم، 

وأية متطلبات أخرى.

قدم عضوا املجلس البلدي 
محمد املفرج وم.منى بورسلي 
اقتراحا بتنظيم مواقع مخيمات 
الربيع املوس����مية.وقال املفرج 
وبورس����لي ف����ي اقتراحهم����ا: 
يجرى إقام����ة مخيمات الربيع 
املوسمية س����نويا في املناطق 
الصحراوية وعلى مر السنني مت 
وضع ترتيبات لهذه املخيمات، 
بحيث يتم احلفاظ على البيئة 
انه مازالت  واخلدمات عام����ة، 
املخيم����ات املوس����مية حتتاج 
الى تنظي����م يحق����ق احلفاظ 
العامة  النظافة والسالمة  على 
لذا:نقترح وضع تنظيم ملواقع 
مخيمات الربيع املوسمية ليشمل 

تنظيمها اجلوانب التالية:
حتديد املواقع املنتشرة  حول املناطق احلضرية 1
أو في الصحراء بش����كل حدود 

مساحية واضحة.
حتديد طرق ترابية بني  املواقع لضمان الوصول 2
ألي موقع في حال الطوارئ أو 

احلرائق »ال قدر اهلل«.
حتدي����د موقع جتمعات  النفايات ليس����هل نقلها 3

وتفريغها دوريا.
وضع تأمني مادي يتوافق  م.منى بورسليم����ع ش����رائح مس����احة 4 محمد املفرج

صباحية تم من خاللها توفير 
20 عامال عكفوا على عملية 
تنظيف النقعة استمرت حتى 

الظهيرة.
ما دع���ا فريق العمل الى 
الى  العمالة  مضاعفة أعداد 
50 عامال واالستعانة بعدد 
س���يارتين مكب�����س خالل 
المسائية لمواصلة  الفترة 
أعمال الفريق حتى الساعة 
والن��ص���ف  الس�����ابع�ة 

مساء.

النظافة  بش���أن مدة عقود 
مع الش���ركات ال تزيد على 
المقدم من  الكتاب  سنتين، 
قبل العضو م.عبداهلل العنزي 
بش���أن تفعيل اإلسراع في 
تطبيق األرش�فة االلكترونية، 
االقتراح المقدم من العضوين: 
م.جنان بوشهري، م.أشواق 
المضف، بشأن انشاء وحدة 
تنظيمية خاصة بأرش���فة 
الخرائ���ط الكترونيا بإدارة 

التنظيم.

كش���ف مدير فرع بلدية 
محافظ��ة ح��ولي م.ف��هد الفهد 
الن��ظافة  عن تم��كن فريق 
التابع لفرع المحافظ��ة من 
رف���ع ك��مي���ات كب��يرة من 
أسماك العوم ال��نافق��ة داخل 
النقعة وعلى الش�اطئ الخاص 

بمركز اإلن�قاذ البحري.
وب�ين مدي���ر فرع بلدية 
محاف��ظة حولي م.فهد الفهد 
ان عملية رفع تلك األسماء 
امتدت على م���دى فترتين 

تعق���د لجن���ة اإلصالح 
المجلس  ف���ي  والتطوي���ر 
البلدي اجتماعها األحد المقبل 
لمناقشة المواضيع التالية: 
اقت���راح العض���و م.جنان 
بوش���هري بخصوص مبدأ 
اتفاقي���ات مس���توى األداء 
عل���ى 6 عقود م���ن اجمالي 
النظافة  عقود مناقص���ات 
للمدن كمرحل���ة تجريبية، 
االقت���راح المقدم من رئيس 
المجلس البلدي زيد العازمي 

م.فهد الفهد

م.جنان بوشهري

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

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

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش 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�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب 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 لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي��������س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

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

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

بعقد قيمته أكثر من ثالثة ماليني دينار ملدة سنتني

البلدية تسّلمت موقع ساحة الصفاة لتنفيذ أعمال تطوير وجتميل
الكويت  تس���لم�ت بلدي��ة 
ممثل���ة في إدارة االنش����اءات 
موقع ساحة الصفاة من ادارة 
المالية  الدولة ب���وزارة  امالك 
وذلك لتنفيذ اعمال تطويرها 
وتجميله���ا ضمن عقد تطوير 
وتجميل االسواق والساحات 
في منطقة )Q6( وهي المنطقة 
المحصورة بشارع علي ال�سالم 
الس���الم وشارع  وشارع فهد 
احمد الجابر وش���ارع عبداهلل 
السالم وشارع الجزائر والذي 
تم توقيعه في 2011/1/31 بقيمة 
)-/3.017.250 د.ك( ولم���دة 
س���نتين، حيث ت���م البدء في 
اعمال التصميم لتطوير الساحة 
لتكون عنصرا جاذبا للمواطنين 
والمقيمين واس���تكماال لخطة 
تجميل المدينة وامتدادا العمال 
تطوير الساحات واالسواق بها 
والتي بدأت في ساحة بن بحر 
وسوق السالح والغربللي ..الخ، 
كما يش���مل المشروع تطوير 
س���وق الحريم كأحد االسواق 
التراثي���ة القديم���ة والمنطقة 

المحيطة بحديقة البلدية.
ومن اهم عناصر المشروع 
ترتيب خدمات الوزارات االخرى 
بالتنس���يق معها وهي وزارة 

على معلمها الذي وضعته في 
الثمانينيات من القرن الماضي 
بإضافة بعض التعديالت على 
المنطقة المحيطة بها واستخدام 
مواد بن���اء جدي���دة لتطوير 
النصب، وعليه ستقوم البلدية 
بتسوير منطقة ساحة الصفاة 

للبدء في تنفيذ تلك االعمال.

الكهرب���اء والماء واالش���غال 
العامة والمواصالت واالطفاء 
والتبلي���ط ث���م االث���اث الذي 
يتمثل في »الكراس���ي � سالت 
المهم���الت � موان���ع المرور � 
المظالت � الزراعة«، وقد حرصت 
البلدية على اختيار التصميم 
االمثل لساحة الصفاة للحفاظ 

ساحة الصفاة

احتفال البلدية 
بعودة األمير 

األحد
دعت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت كل موظفي 

وموظفات البلدية للمشاركة 
في االحتفال الذي ستقيمه 

بلدية الكويت بالتعاون 
مع مركز العمل التطوعي 

مبناسبة عودة صاحب 
السمو األمير الى البالد بعد 

رحلة العالج.
سائلني اهلل تعالى أن يشمله 
برعايته وينعم عليه الصحة 
والعافية وطول العمر، وأن 
يلبس اجلميع ثوب الصحة 

والعافية.
وذلك مساء يوم االحد 
2011/6/12 الساعة 8 في 

ساحة بن بحر بجوار سوق 
املباركية.


