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م.احمد الصبيح

احمد البغيلي

كمال: تزايد الزالزل يتطلب تطوير نظم البناء في الكويت

الصبيح يدعو البلدي إلى عقد اجتماع ملناقشة امليزانية

البغيلي يطالب »الصحة« مبختبرات أهلية لفحص األغذية
أكد عضو املجلس البلدي 
ورئي���س جلن���ة محافظة 
العاصم���ة د.حس���ن كمال 
أن الكوي���ت تأثرت ببعض 
األنش���طة الزلزالية نتيجة 
االرتدادات الزلزالية في الدول 
اإلقليمية احمليطة وباألخص 
إيران  سالس���ل اجلبال في 
والعراق وتركيا، حيث رصدت 
الكويتية  الشبكة الوطنية 
الزلزال���ي مبعهد  للرص���د 
الكويت لألبحاث العلمية في 
العقود الثالثة املاضية عدة 
حركات زلزالية أرضية في 
مناطق متعددة من الكويت، 
وتركزت أغلبها في املنطقة 
الشمالية واملنطقة اجلنوبية 
الغربي���ة. وأوضح كمال ان 
اإلحساس بتأثير هذه الهزات 
األرضية نتيجة االرتدادات 
الزلزالية يتزايد في املباني 
العالية وقد يصل  واألبراج 
معدل هذا التزايد إلى اكثر من 
20 ضعف الهزة األرضية في 
الدور األرضي، معتمدا على 
عدة عوامل منها ارتفاع املبنى 
والشكل الهندسي والتصميم 
اإلنش���ائي حلوائط القص 

طل���ب مدير ع���ام البلدية 
م.احم���د الصبيح من املجلس 
البلدي عقد اجتماع غير عادي 
للمجلس البلدي ملناقشة مشروع 
ميزانية البلدية عن السنة املالية 
2016/2015. وقال م.الصبيح في 
كتابه الذي س���تبحثه اللجنة 
القانونية واملالية في املجلس 
البلدي خالل اجتماعها اليوم: 
باالش���ارة الى املوضوع الذي 
يفيد بتحديد موعد اجتماع من 
املختصني لديكم ومن اجلهاز 
االداري في البلدية )قطاع املالية 
واالدارية وادارة الشؤون املالية( 
ليتم عرض ومناقشة مشروع 

طالب عضو املجلس البلدي 
احمد البغيلي وزارة الصحة 
بالتعاون مع اجلهات املختصة 
أمام إجناز  العقب���ات  إلزالة 
الئحة املواصفات واالشتراطات 
الفني���ة والصحي���ة الالزمة 
لتراخيص فت���ح مختبرات 

أهلية لفحص األغذية.
وقال البغيل���ي إن هناك 
تكدس���ا لعينات األغذية في 
مختبرات وزاره الصحة، مما 
تس���بب في انتشار األغذية 
الفاس���دة في الكويت وكان 
من األح���رى أن يكون هناك 
تعاون بني جمي���ع اجلهات 
لالنتهاء من الالئحة في أسرع 
وق���ت، مطالبا وزير البلدية 

واملواد املستخدمة وعوامل 
أخرى.

واضاف: ان بلدية الكويت 
ق���د قامت بإع���داد املخطط 
الهيكلي للدولة والذي صدر 
مبرسوم أميري في عام 2008 
ويتم حتديثه كل 5 سنوات، 
والهدف منه حتديد األهداف 
والسياسات العمرانية التي 
تعكس رؤية وخطط الدولة 
خالل فترة مستقبلية تصل 
الى 25 سنة تقريبا، باإلضافة 
الى مراحل تنفيذها بالتوازي 
مع النمو الس���كاني املتوقع 
مستقبليا للدولة، وتوفير 
جميع االحتياجات، وتوزيع 
هذا النمو في تطوير وتوسعة 
املنطقة احلضرية وحتديد 
املدن والتجمعات السكانية، 
وحتديث متواز لكل ما يتعلق 
بهذا النمو السكاني كخدمات 

أخرى.
وبني، أن تطوير العاصمة 
وحتويلها ال���ى مركز مالي 
وجت���اري بن���اء على رغبة 
الس���مو األمير من  صاحب 
الهيكلي  أه���داف املخط���ط 
أيضا، والحظنا تطور البناء 

امليزانية للسنة املالية 2016/2015 
ومازال���ت البلدية بانتظار رد 
املجل���س البل���دي على موعد 
عقد االجتماع ملناقشة مشروع 

امليزانية. 
ووفقا للم���ادة رقم 15 من 
القانون رقم 5 لسنة 2005 في 
ش���أن بلدية الكويت على ان 
يجتمع املجلس البلدي اجتماعا 
عاديا مرة كل اس���بوعني على 
االقل في املكان املعد له بدعوة 
من رئيسه ويوالي عقد جلساته 
الى ان ينتهي من نظر جميع 
املس���ائل الواردة ف���ي جدول 
االعم���ال، ويجوز للرئيس ان 

بالتدخل في األمر مبناقشة 
املوض���وع مع وزير الصحة 
آلي���ة إلنهاء  لالتف���اق على 
التي تأجل إجنازها  الالئحة 
منذ فترة بسبب اختالف في 
وجه���ات النظر، حيث قامت 
وزارة الصحة باعتماد الئحة 
للمواصفات واالش���تراطات 
الفني���ة والصحي���ة الالزمة 
لتراخيص فت���ح مختبرات 
أهلية لفحص األغذية لغرض 

اإلفراج والتداول.
وأوضح أنه يجب توضيح 
أحقية وزارة الصحة من عدمه 
في إصدار ه���ذه الالئحة مع 
توضيح دور اجلهات األخرى 
من حيث املشاركة فيها وهي: 

فيها وظهور املباني العالية 
في س���مائها ولكن لألسف 
لم يتزام���ن ذلك مع تطوير 
البنية التحتية اخلدمية في 
العاصمة، ومن املتوقع أن يتم 
قريبا بناء العديد من املباني 
واألبراج العالية في العاصمة 
وفي املدن املستقبلية باإلضافة 
الى منشآت البنية التحتية، 
مبينا أنه قدم عدة أس���ئلة 
التنفيذي في بلدية  للجهاز 
الكويت عن إجراءاتها وخطط 
تطوي���ر لوائحها وتطبيقها 
مبا يتناس���ب م���ع التطور 
العمراني املتوقع في البالد، 
وتبني من الردود أن اإلجراءات 
التنفيذي���ة االحترازية في 
البلدية بطيئة وغير شاملة 
وال تتناسب مع املعدل املتزايد 
الزلزالية  املتوقع لله���زات 
األرضي���ة اإلقليمية والنمو 
املتوقع وباألخص في املباني 
العالية واألبراج في مدينة 
الكويت واملدن والتجمعات 
السكنية املستقبلية آخذين 
باالعتبار التوزيع اجلغرافي 
لها واس���تعماالت األراضي 
ونظم البناء املتوافق معها. 

يدع���و املجلس ال���ى اجتماع 
غير ع���ادي كلما رأى ضرورة 
لذلك، وعليه دعوته اذا طلب 
ذلك الوزير املختص بالشؤون 
البلدي���ة او ربع اعضائه على 
االقل ويوالي املجلس اجتماعه 
غير الع���ادي حتى يتم اجناز 
جدول االعمال. لذا، نقترح ان 
يتم عقد جلسة طارئة للمجلس 
البلدي ملناقشة مشروع امليزانية 
للسنة املالية 2016/2015 بتاريخ 
15 اجلاري قبل تس���ليمه الى 
وزارة املالية بتاريخ 30 اجلاري 
وهو املوعد الدستوري وال يجوز 

تأخيره عن هذا التاريخ.

بلدية الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية وغرفة جتارة 
الكوي���ت والهيئة  وصناعة 
العامة للبيئة واإلدارة العامة 

للجمارك.
وأك���د أن االختالفات بني 
اجله���ات احلكومي���ة واردة 
ولكن يجب في الوقت نفسه 
العم���ل على حلها متاش���يا 
مع املصلح���ة العليا للوطن 
ومب���دأ التعاون بني اجلهات 
احلكومية حتى ال يتوقف أحد 
أهم املشاريع املتعلقة مباشرة 
بصحة املواطنني، مؤكدا أن 
ما يجم���ع اإلدارات احلكومة 
والوزارات هدف واحد وهو 

خدمة الوطن.

بطاطا غير صاحلة لالستهالكافتقاد اشتراطات النظافة في أحد املطاعم 

حترير 9 مخالفات متنوعة في األحمدي

نفذ فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة األحمدي حملة 
تفتيشية في منطقة الفحيحيل 
شملت املطاعم واملقاهي، ومت 
حترير 9 مخالفات متنوعة 
وترأس احلمل���ة مدير فرع 
بلدي���ة محافظ���ة األحمدي 

يوس���ف مال علي ورئيس 
فريق الطوارئ مش���عل آبا 
الصافي ومشرف النوبة )أ( 
خالد فدغوش واملفتشون فهد 
علي وناجي احلبيني وناصر 

صغير.
وقد أسفرت احلملة عن 

حترير ع���دد )9( مخالفات 
تنوعت ما بني تشغيل عمالة 
قبل احلصول على ش���هادة 
صحية والعمل قبل احلصول 
على شهادة صحية وترخيص 
صح���ي منت���ه ومخالفات 

إعالنات.

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�شارة      الوجه  - التبيي�ض

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

 ال�سعب البحري - ق 8  - �ش حممد دروي�ش العرادي - ت: 22628090 - 22658090

عيادة التخ�شي�ض ونحت و�شد اجل�شم عيادة الليزر عيادة اجللدية والتجميل والب�شرة 

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

.Total Fx, Deep Fx, Active Fx, Fractional, Co2 

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

.)PRP البوتك�ض - الفيلر - ميزوثريابي البالزما( 

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

 4D-NH پ عالج كافة م�ساكل ال�سعر بتقنية

Hair 360 Laser لعالج ت�ساقط ال�سعر وفقدان 
كثافته وال�سلع بدون جراحة اأو ندبات للرجال والن�ساء.

عيادة ال�شعر 
خ�سومات خا�سة ت�سل اىل 50 % لعمالء 

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

پ ت�سخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�ض الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.
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عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما


