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في اجتماع استعرض فيه مسؤولو »البلدي« و»الصحة« الطلبات العاجلة

صفر: حريصون على دراسة مشاريع خطة التنمية
وتطوير كل اخلدمات مبا يتواكب مع الزيادة السكانية

العجمي سأل عن أجهزة البصمة املخالفة في البلدية

عقد وزير األش���غال ووزير 
البلدية د.فاضل صفر اجتماعا 
موسعا مع وكيل وزارة الصحة 
لش���ؤون اخلدمات م.س���مير 
العصف���ور بحضور مدير عام 
البلدي���ة بالوكال���ة م.عبداهلل 
العام  املدير  عمادي ومس���اعد 
العمراني  التنظي���م  لش���ؤون 
الهيكلي م.س���عد  واملخط���ط 
احمليلبي مت خالله استعراض 
عدد من الطلبات العاجلة التي 
تقدمت بها وزارة الصحة العامة 
للبلدية وما مت بشأنها، كان منها 
طلبات تخصيص املوقع املجاور 
للمستشفى االميري لغرض انشاء 
التوسعة اجلديدة للمستشفى 
بسعة 400 سرير، مشروع مركز 
ثنيان الغ���امن الصحي اجلديد 
وتغيير استعماالت بعض املواقع 

التي تتبع الوزارة.
وقال صفر ان البلدية تولي 
اهتماما بالغا مبختلف الطلبات 
التي تتقدم بها مختلف وزارات 
املتعلقة بخدمة  الدولة خاصة 
املواطن���ن بهدف زيادة الطاقة 
االستيعابية ملختلف املرافق من 
اجل توفير كل اخلدمات اليهم 
بكل سهولة ويس���ر لتتواكب 
العددية للس���كان  الزيادة  مع 
ومتطلبات احلاجة واملستقبل.

واطلع على خط سير الطلبات 
التي تقدمت بها وزارة الصحة 
بالبلدية  العامة مع املسؤولن 
اليها،  الت���ي وصلت  واملراحل 
مشيرا الى ان البلدية حريصة 
عل���ى متابعة ودراس���ة جميع 
املشاريع املدرجة بخطة التنمية 
م���ع مختلف اجله���ات املعنية 
بالدولة وتوفير كل سبل التعاون 

في مختلف املجاالت.
ب���دوره، اكد وكي���ل وزارة 
الصحة العامة املساعد لشؤون 
اخلدمات م.س���مير العصفور 
ان الوزارة بصدد انش���اء عدة 

املذكور على نس���خة الكروكي 
اقتراح  املقترح ليتطاب���ق مع 
وزارة الصح���ة العامة حتى ال 
تتأثر مواقف سيارات اجلمعية 
وجار حالي���ا اعداد املخططات 
اخلاص���ة لع���رض املوضوع 
على جلن���ة املرافق واخلدمات 
متهيدا لرفع املوضوع للمجلس 

البلدي.
التوسعة اجلديدة  ان  وقال 
للمستش���فى االميري تتس���ع 
لعدد 400 سرير بنفس املوقع 
املخصص لسكن االطباء سابقا 
وقد مت توفير عدد 654 موقفا 
للسيارات، مش���يرا الى انه قد 
متت املوافقة على تغيير بعض 
االس���تعماالت التي تقدمت بها 
وزارة الصحة املتمثلة بتغيير 
اس���تعمال مركز طب االسنان 
ال���ى س���كن للعاملن  احلالي 
باملستشفى االميري مع اضافة 
مواقف للسيارات ومحطة حتويل 
كهرباء فرعية، مبينا ان املوقع 
مناسب نظرا لقربه من املستشفى 
االميري مع ضرورة االخذ بعن 
االعتبار تصميم الشبكة اجلديدة 
لطريق الدائري االول، فيما مت 
تغيير استعمال موقع مخازن 
وزارة الصحة العامة الى مركز 

طب االسنان.
وفيم���ا يتعل���ق بترمي���م 
مستش���فى الوالدة القدمي قال 
احمليلب���ي ان املوق���ع املذكور 
من املواقع التاريخية املسجلة 
ويجب احملافظة عليه من قبل 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، مبينا انه سيتم حتويله 
بعد الترميم الى متحف للصحة 
الى  العامة، مشيرا  واملعارض 
توصية ادارة املخطط الهيكلي 
باستعمال جانب من املبنى املرمم 
كمركز تفاعلي ومكتبة للعلوم 
الطبية ومركز الكتروني للتعليم 

الطبي.

متضمنا عدد 62 مشروعا حتتاج 
الى تخصيص اراض لها للسنة 

املالية 2012/2011.
واشار عمادي الى انه قد متت 
دراسة تلك املشاريع والطلبات 
من اجلهات املختصة من خالل 
عق���د االجتماع���ات الدوري���ة 
ودعوة جميع اجلهات ملناقشة 
ودراسة طلباتهم وقد مت تصنيف 
جميع الطلبات حسب احلاجة، 
موضحا انه قد مت ارس���ال عدد 
من املشاريع الى املجلس البلدي 

للبت فيها.
من جهته اكد مساعد املدير 
العام لشؤون التنظيم العمراني 
ادارة املخطط  بالوكالة ومدير 
الهيكلي بالبلدية م.سعد احمليلبي 
انه قد مت التنس���يق مع قس���م 
الطرق بخصوص مشروع مركز 
ثنيان الغ���امن الصحي اجلديد 
واملركز الصحي املؤقت مبركز 
ضاحية الصليبخات، مشيرا الى 
انه قد مت تعدي���ل ابعاد املركز 

مشاريع منها انشاء مركز لطب 
االسنان بالعاصمة، مشيرا الى 
انه يعد احد املشاريع الضخمة 
والذي يحتوي على 100 عيادة 
بتبرع م���ن الفاضلة عائش���ة 
احملري الى جانب اقامة محطة 
للكهرباء تتبع املشروع اجلديد 
لتوسعة املستشفى االميري فيما 
متت مناقشة عدد من الطلبات 
االخرى خالل االجتماع مثمنا 
جهود جميع املسؤولن بالبلدية 
وعلى رأس���هم وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لش���ؤون 

البلدية د.فاضل صفر.
اك���د مدير عام  من جانبه، 
البلدية بالوكالة م.عبداهلل عمادي 
ان املجل���س االعلى للتخطيط 
وزع مناذج للوزارات واجلهات 
احلكومية لتحديد احتياجاتهم 
من االراضي اخلاصة باملشاريع 
التي يعتزمون تنفيذها ضمن 
العام���ة للدولة، مبينا  اخلطة 
انه قد مت حتويل كتاب للبلدية 

د.فاضل صفر وم.سمير العصفور وم.عبداهلل عمادي وسعد احمليلبي

قّدم عض����و املجلس البلدي 
مانع العجمي سؤاال بشأن اجهزة 
البصمة املخالفة في البلدية، وقال 

العجمي في سؤاله:
نشرت احدى الصحف خبرا 
مفاده ان أجهزة البصمة بالبلدية 
مخالفة متاما ملا مت التعاقد عليه 
التي تعاقدت معها  مع الشركة 
البلدية، حي����ث يوجد اختالف 
بن اجلهاز الذي مت تركيبه في 
قطاع����ات البلدي����ة وبن ما هو 
منصوص عليه في العقد، وعليه 

أتوجه باألسئلة اآلتية:
1 � ما اسم الشركة املتعاقدة مع 
البلدية لتركيب اجهزة البصمة؟ 
التي  ارجو تزوي����دي بالعقود 
مت التوقيع عليها بن الش����ركة 

والبلدية.

اخلاصة باجلهاز، حيث تبن ان 
جهاز البصمة املذكور يعمل ضمن 
فكرة االحصاء البيولوجي للخاليا 
احلي����ة )Biometry( والتي يتم 
فيها تسليط ضوء أحمر عادي 
على االصبع ينبعث عن طريق 
صمام����ات الكترونية فينعكس 
ال����ذي بدوره  على احلس����اس 
يتعرف على بصمة الش����خص 
بعد مطابق����ة البصمة املقروءة 

بالبصمة املخزنة.
وعليه فإن هذا الضوء األحمر 
العادي ال يشكل اي خطورة على 
صحة مستخدمي اجلهاز، كما انه 
ال يؤثر على السيدات احلوامل 
واجلنن وبالتالي ال يحتاج الى 
او  ترخيص من وزارة الصحة 

اجراءات خاصة به.

بجميع املراسالت التي متت ما بن 
البلدية ووزارة الصحة، علما بأنه 
وحسب املعلومات واملستندات 
مت التعاقد على شيء، ومت عمل 

خالفه.

 »الصحة«: ال خطورة
في جهاز البصمة

م����ن جانبها، أك����دت وزارة 
الصحة ان جهاز البصمة ال يشكل 
خطورة على مستخدمي األجهزة. 
وق����ال مدي����ر ادارة الوقاية من 
االشعاع فاضل غلوم: نحيطكم 
علما بأن قسم تراخيص وتفتيش 
األشعة غير املؤينة بإدارة الوقاية 
من االشعاع قد قام مبعاينة جهاز 
قارئ البصمة )العينة(، وكذلك 
مت دراس����ة بعض املس����تندات 

2 � ما صحة اخلبر الذي نشر؟ 
خاصة بعد ان تبن بالوثائق ان 
املتعاقد عليها هي من  األجهزة 
نوع )v90( ولكن األجهزة التي مت 

.)v70( تركيبها هي من نوع
3 � من املسؤول عن حدوث مثل 
هذا اخللل؟ وهل مت التحقيق معه 

بهذا الشأن لتغيير األجهزة؟
4 � ما الفرق بن اجلهازين في 
الس����عر واجلودة؟ وهل يسبب 
جهاز )v70( األمراض كما أثير 

مؤخرا؟
5 � وهل متت معاينة جهاز 
البصم����ة )v70( من قبل وزارة 
الصح����ة � ادارة الوقاي����ة م����ن 
االشعاع، وأثبتت املعاينة صحية 
اجلهاز، وع����دم خطورته؟ وإذا 
كان اجلواب بنعم أرجو تزويدي 

مانع العجمي

قدم عضو املجلس البلدي عبداهلل 
العنزي اقتراحا بشأن عمل صيانة 
القدمية  ونظافة ملقبرة اجله���راء 
بصورة دورية. وقال العنزي: نظرا 
إلغالق مقبرة اجلهراء القدمية منذ 
سنوات وانتقالها الى املوقع اجلديد 
على طريق االطراف، األمر الذي أدى 
الى حدوث قصور وإهمال ش���ديد 
في صيانة ونظافة مرافق املقبرة 
القدمية مثل التصدع والتآكل في 
أسوار املقبرة، مما جعلها عرضة 
لتكون مرتعا للحيوانات السائبة 
والضالة، وكذلك إساءة استغاللها 
من بعض الفئات التي ليس لديها 
واعز ديني أو ضمير مثل مدمني 
املخدرات وغيرهم وحرصا منا على 
املظهر احلضاري، وكذلك احترام 

حرمات املقابر.

اقترح عض���و املجلس البلدي 
فرز املطيري عمل دراس���ة شاملة 
واستحداث مداخل ومخارج ملنطقة 
صباح الناصر. وقال املطيري في 
اقتراحه: نظرا للكثافة السكانية 
الناصر  لس���كان ضاحية صباح 
وخصوص���ا قطعة 7 وعدم كفاية 
املخارج واملداخل بصورة تسمح 
باستيعاب حركة املرور من والى 
املنطقة وكذلك كثرة املدارس فيها، 
مما يؤدي الى تعطل املرور ووجود 
كثير من احلوادث، لذا اقترح عمل 
دراسة شاملة على منطقة صباح 
الناصر واستحداث مداخل ومخارج 
جديدة خاصة بالقطعة 7 من جهة 

شارع 109.

العنزي لصيانة 
مقبرة اجلهراء 

القدمية

املطيري إليجاد 
مداخل ومخارج 

ملنطقة صباح الناصر

م.عبداهلل العنزي

فرز املطيري

كش���ف عضو املجلس البلدي محمد املفرج عن الفوضى 
الكبي���رة التي حصلت في س���وق الس���مك باملباركية فجر 
ي���وم الثالثاء املاضي، حيث مت عرض الس���مك املس���تورد 
)الباكستاني( أمام مكاتب الداللن ولم يتم بيعه بسبب عدم 

تنظيم السوق.
وق���ال املفرج ف���ي تصريح 
صحافي ان قيام البلدية بتوزيع 
موقع عرض األسماك احلالي غير 
صحيح ونتج عنه أضرار كثيرة 
منها رفع أس���عار األسماك على 
املس���تهلكن نتيجة عدم وجود 
س���احة كافية لبيع األسماك في 
موقع واحد، مشيرا الى ان املوجود 
حاليا ساحتان، األولى يتم فيها 
حراج السمك املستورد أمام مكاتب 
الداللن والثانية موجودة ضمن 

موقع شركة االسواق.
ومتن���ى املف���رج م���ن وزير 

األش���غال والبلدية د.فاضل صفر واملس���ؤولن في البلدية 
سرعة إيجاد حلول للوضع السيئ احلالي في سوق السمك 
حتى ال تتفاقم املشكلة، مشددا على ضرورة الرجوع الى ما 

كان عليه السوق بالسابق حلن إيجاد موقع بديل.
واقترح نقل س���وق املباركية من موقعه احلالي الى احد 
املوقعن في الشويخ شارع الكندادراي او في شبرة اخلضار 
السابقة حلن عمل الدراسات الالزمة بوضع ساحة تتوافر فيها 
جميع اخلدمات من مواقف سيارات للمستهلكن واملوردين 

والبنية التحتية مع تظليلها.
وأعرب املفرج عن شكره وتقديره الى املوظف مبكتب مدير 
عام البلدية خالد ش���هاب على جهوده املخلصة في متابعة 
أحوال الس���وق وتواجده فجر ي���وم الثالثاء من اجل إيجاد 
حلول للمش���اكل املوجودة، وكذلك الى مديرة إدارة األغذية 
املستوردة م.اس���تقالل املسلم والعاملن مبركز النويصيب 
على جهودهم املستمرة في ضبط وإتالف األسماك الفاسدة 

قبل دخولها الى البالد.

حذر املستشار في املجلس البلدي م.عبداللطيف األستاذ 
من وجود الرطوبة داخل املنزل وعلى احلوائط ألنها تساعد 

على ظهور الشروخ وقد تؤثر في الهيكل العام للمبنى.
وقال األس���تاذ إن فصل الصيف يش���هد تقلبات مناخية 
عديدة تؤثر ليس على اإلنسان فقط، بل على املنازل، مبينا 

ان متابعة احلالة الصحية للمبنى 
أمر مهم من اج���ل احلفاظ على 
جودة البناء وضمان عمر أطول 
له وجتنب املشاكل الصحية التي 
املنزل نتيجة  تطرأ على سكان 

العيش في بيئة غير صحية.
وأوضح ان تطاير بعض املواد 
الكيميائية من املنظفات في الهواء 
ووجود الرطوب���ة داخل املنزل 
يساعدان على إتالف التركيبات 
الكهربائية الى جانب ان الرطوبة 
في احلوائط تساعد على ظهور 
الشروخ بكثرة، السيما في االعمدة 

واالسقف وقد تكون من النوع اخلطر.
ونصح أصحاب املنازل مبعاجلة أنواع الشروخ التي حتدث 
في املنزل س���واء كانت عادية أو خطرة ألن عدم معاجلتها 

يؤدي الى حدوث مشكلة انشائية في هيكل املبنى.
وأكد االس���تاذ ان الرطوبة الزائدة قد تساهم في حدوث 
مش���كلة صحية داخل املنزل وتصل الى الهواء واحلمامات 
ومصادر املي���اه االخرى، وقد حتدث حال���ة تكثيف للهواء 
الرطب على االسطح الداخلية مما قد يسفر عنه تكوين عفن 

وبلل في املواد العازلة.
وتطرق أيضا الى تقش���ر الدهان على احلائط مبينا انه 
يسبب الرطوبة ومنو العفن والفطريات في جهاز التكييف، 

مما يؤثر على الصحة.
ونصح أصحاب املنازل بضرورة تنظيف فتحات التكييف 
بش���كل دوري، ألن هناك فطريات عالق���ة تؤثر على صحة 

اإلنسان وتسبب مشاكل في اجلهاز التنفسي. 

محمد املفرج

م.عبداللطيف األستاذ

املفرج يدعو لنقل سوق السمك
من املباركية إلى شبرة اخلضار القدمية

األستاذ: الرطوبة داخل املنزل 
وعلى اجلدران تؤثر في الصحة

العصفور: مركز لطب 
األسنان من أبرز 

املشاريع الضخمة 
في العاصمة

عمادي: 62 مشروعًا 
حتتاج إلى تخصيص 

أراض ضمن السنة 
املالية 2012/2011

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

الـغـديــر كليـنـيــك    
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20%
خ�سم

على

حتاليل

الدم

پ هل لديك م�ساكل �سحية يف احلمل

پ هل تريدين ولدة اآمنة

پ هل لديك ا�سطرابات يف الدورة ال�سهرية

پ هل لديك تليفات اأو اأورام يف الرحم

پ هل لديك �سعوبة يف الجناب

ه�������ل اأنت مقبل�������ة على ال�������زواج وحتتاجني  پ 

لفح�س قبل الزواج

پ هل تع���ان����ني م���ن �سل����س الب���ول اأو �س������ق��وط 

يف الرحم

حلول جميع م�ساكلك 

الن�سائية ال�سحية 

جتديها لدى الغدير 

كلينيك

د. جنيبة القطان
زميلة الكلية امللكية الربيطانية

ا�شت�شارية وخربة طويلة

يف م�شت�شفيات لندن والكويت

د. جنيـبـة القطـان

�س������ون����������ار

رباعي الأب�ع���اد

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 جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

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

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني


