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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة 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�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

مهلهل اخلالد

»البلدي« يبحث إقامة صرح الشهيد في »مبارك العبداهلل«
يبح����ث املجلس البلدي 
خالل اجتماعه اليوم برئاسة 
مهلهل اخلالد توصية باقامة 
ص����رح الش����هيد وزراعات 
جتميلية في ضاحية مبارك 

العبداهلل.
من جانب آخر سيتم خالل 
اجللسة الدعوة لعقد اجتماع 
الفنية بتش����كيلها  اللجنة 
اجلديد بعد اعتماد اعضائها 
7 بدال من 14 حيث س����يتم 

انتخاب الرئيس واملقرر.
من جهة اخرى يتضمن 

جدول األعمال التالي:
٭ طلب شراء القسيمة رقم 
1 و2 مبنطقة الساملية قطعة 
رقم 19 لتنفيذ مبنى مواقف 

السيارات متعدد األدوار.
٭ طل����ب تخصيص موقع 
حملطة حتويل رئيسية بابعاد 
50م×60م جهد 132/ 11 ك.ف 
خلدمة مشروع مركز عبداهلل 
الثقاف����ي مبنطقة  الس����الم 

الساملية.
٭ طل����ب وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
ارض لفرع التموين واجلملة 
بالقطعة 4 مبنطقة السالم.

املقدم بش����أن  الكت����اب  ٭ 
تخصيص ارض بديلة حملول 
الواقع في منطقة  الكهرباء 

سلوى قطعة رقم 7.
الرد على سؤال العضو  ٭ 
الكندري بش����أن  عب����داهلل 

أوضاع النظافة في البالد.
الرد على سؤال العضو  ٭ 
يوسف الغريب بشأن اسباب 

تأخير انش����اء املستوصف 
الصحي في منطقة سلوى 

قطعة 11.
الرد على سؤال العضو  ٭ 
الكندري بش����أن  عب����داهلل 
تخصيص موقع ملركز خدمة 
الش����احنات وباصات النقل 

اخلارجي.
٭ محضر اجتم����اع جلنة 
تقصي احلقائق بشأن زيادة 
نسبة البناء رقم »2015/01« 

املنعقد يوم 22 اجلاري.
٭ محضر اجتم����اع جلنة 
محافظة حولي »2015/09« 

املنعقد يوم 8 اجلاري.
٭ طلب اعداد تقرير بشأن 
املوافق����ة عل����ى متديد قرار 
املجل����س البل����دي اخلاص 

باقامة سيرك الدقي.
اقام����ة صرح للش����هيد  ٭ 
وزراعات جتميلية واعمال 
تنسيق للموقع وذلك بالدوار 
الواق����ع بضاحي����ة مبارك 

العبداهلل قطعة 7.
٭ االقت����راح املق����دم م����ن 
العضوين م.علي املوسى، 
د.حسن كمال بشان استحداث 
الشارع  التفاف فوقي على 
الرئيسي بني منطقتي املسايل 
قطعة رق����م 5 والفنيطيس 

قطعة رقم 2.
٭ االقتراح املقدم من نائب 
البلدي  رئي����س املجل����س 
مش����عل اجلويسري بشأن 
حتديث معالم مقبرة العوازم 

»عشيرج« بالدوحة.

مانع العجمي مترئسا ورشة العمل 

خالل ورشة عمل نظمتها اللجنة البيئية بالتعاون مع مسؤولي شرطة البيئة

العجمي: على اجلهات املعنية إيجاد آليات مناسبة 
لتطبيق قانون البيئة اجلديد

دع���ا رئي���س اللجن���ة 
البيئية في املجلس البلدي 
الى ضرورة  العجمي  مانع 
تعاون اجلهات املعنية في 
الدولة لتق���دمي آلية عملها 
بشأن تطبيق قانون البيئة 

اجلديد.
وقال العجمي بعد ورشة 
العمل التي نظمتها اللجنة 
بحضور املسؤولني عن شرطة 
البيئة ومس���ؤولي البلدية 
القانون  بانه متت مناقشة 
اجلديد املعدل 99/2015 ومت 
االستماع الى وجهات النظر 

ودور اجلهات املعنية، مشيراً 
الى ان مس���ؤولي ش���رطة 
البيئة قدموا شرحا للدور 
الفعال الذين يقومون به من 
خالل هذا القانون للمحافظة 
على البيئة الكويتية، مطالبا 
اجله���ات املعني���ة بتقدمي 
اللوائ���ح اخلاصة بها التي 

تتماشى مع القانون.
 واضاف: قرر االعضاء 
عقد ورشة عمل أخرى ستتم 
دعوة العدي���د من اجلهات 
احلكومية لها مثل »الكهرباء« 
و»اجلم���ارك« و»الطيران 

و»األش���غال«  املدن���ي« 
و»الزراعة« وإدارات النظافة 
أفرع بلديات  والسالمة في 
احملافظات، لالس���تماع الى 
وجه���ات نظره���م ورد كل 

جهة. 
وشدد على ضرورة تعاون 
اجلهات املعنية مع شرطة 
البيئة لضبط املخالفات التي 
يقوم بها املخالفون للقانون، 
مشيرا الى ان اعضاء اللجنة 
س���يقومون بجولة تفقدية 
ملناطق البر ملتابعة االوضاع 

البيئية هناك.

إصدار وجتديد 1391 رخصة في »األحمدي«
كشفت التقرير الذي أعدته إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة تراخيص 

اخلدمات البلدية بفرع بلدية محافظة األحمدي بإصدار وجتديد 1391 رخصة صحية 
وإعالنية خالل شهر أكتوبر املاضي.

وأشار التقرير إلى أن قسم الشهادات الصحية في إدارة تراخيص اخلدمات البلدية 
أصدر1271 رخصة صحية اشتملت على إصدار 387 رخصة جديدة باإلضافة إلى جتديد 
873 رخصة إلى جانب إصدار شهادتي بدل فاقد، وكذلك مت حتصيل مبلغ 9240 دينارا 

كرسوم إلصدار تلك الرخص.
وأوضح التقرير أن الرخص تضمنت إصدار 33 طلب موافقة لترخيص صحي وإصدار 
333 شهادة صحية و13 ترخيص سيارة نقل مواد غذائية و8 تراخيص تناكر مياه عذبة.
وذكر التقرير أن مراقبة تراخيص اإلعالنات قامت بإصدار 120 ترخيص إعالن، شمل 

جتديد 75 رخصة وإصدار 45 رخصة جديدة برسوم 11816.300 دينارا، شملت 32 
ترخيص إعالنات محالت و3 إعالنات مظلة و4 إعالنات ملركبات خاصة و6 تراخيص 

إعالنات مؤقتة.


