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 الموسوي: ال إعالنات من غير ترخيص البلدية
 لجنة إزالة التعديات مستمرة في عملها خالل شهر رمضان 

 محمد املوسوي

 هند الذربان مع أحد األطفال 

 أحد أندية األطفال في املستشفيات

التي يجب توافرها لترخيص االعالن 
ومنها ان تكون اللغة العربية هي 
لغة االعالن ويجــــوز ان تضاف 
ترجمة مطابقــــة باللغة االجنبية 
وعالمات ووكاالت جتارية شريطة 
موافقة مالكي العالمات والوكاالت 
التجارية وان تكون ضمن النشاط 

باستثناء االعالن التجاري.
  واكد اهميــــة ان يكون االعالن 
منسجما مع منظر املبنى والشارع 
واملنطقــــة وأال مياثل االشــــارات 
والعالمات املروريــــة بااللوان او 
االشكال وأال يعوق الرؤية او منافذ 
التهوية او االنارة او عمليات االنقاذ 
وان يكون بعيدا عن احداث االذى 

باملارة او اجليران.
  واشــــار الى وجوب أال يشكل 
االعالن خطرا على املنتفعني بالعقار 
او غيرهم وأال يعرضهم الضرار او 
القــــالق راحتهم كما يجب مراعاة 
احلفاظ على املرافق العامة واعادة 

الوضع الى ما كان عليه.
   إلى ذلك، أكد املوسوي ان فرق 
اللجنة مستمرة في أعمالها خالل 
شهر رمضان املبارك عبر رصدها 
ملخالفات السكن اخلاص دون إزالتها 

في الوقت احلاضر.
  وذكر املوســــوي في تصريح 
صحافي ان اللجنة ستزيل املخالفات 
التي تقوم فرق التفتيش التابعة 
لهــــا برصدها حاليا فــــي مناطق 
الســــكن اخلاص عقب عطلة عيد 

الفطر املبارك.
  وقال ان فرق اللجنة مستمرة في 
العمليات امليدانية اخلاصة بإزالة 
املخالفات والتعديات في مناطق البر 
وعلى السواحل ولم تتوقف عنها 

خالل شهر رمضان املبارك.

 اكد عضو جلنة ازالة التعديات 
على امــــالك الدولة واملظاهر غير 
املرخصة محمد املوسوي ان الئحة 
االعالنات حتظر اقامة اي اعالن اال 
بعــــد احلصول على ترخيص من 

اجهزة البلدية املعنية.
  وقال املوســــوي لـ «كونا» ان 
فرق اللجنة وكذلك البلدية تزيل 
الكثير مــــن االعالنات في الطرق 
والساحات العامة بسبب عدم املام 
البعض بنصوص الئحة االعالنات 

وشروط نصب االعالنات.
  واســــتعرض الئحة االعالنات 
بالقول ان االعالن املقصود هو كل 
وسيلة الغرض منها اعالم الناس 
عن احدى السلع واملنتجات او اي 
انشطة اعمال جتارية او صناعية 
او مهنية مضيفا: ان كل من ميارس 
نشاطا حرفيا او مهنيا او جتاريا 
او صناعيا يلتــــزم بوضع اعالن 
تعريفي على واجهة احملل او املنشأة 

التي ميارس فيها العمل.
  وشدد املوسوي على حظر اقامة 
اي اعالن بأي وسيلة من الوسائل 
اال بعد احلصــــول على ترخيص 
من البلدية بعد تقدمي املستندات 
الرسمية الدالة على موافقة اجلهات 
املختصة االخرى شــــريطة دفع 
املقررة ويعفى  التأمني والرسوم 
من التأمني املالي اجلهات احلكومية 
ويحدد بالترخيص االسم التجاري 
والنشاط ونوع االعالن وموقعه 

ومدته.
  وعما اذا كانت الالئحة حتظر 
اقامة اعالنات في اماكن معينة او من 
خالل وسائل محددة اشار الى حظر 
االعالن على حوائط االبنية بواسطة 
امللصقات او بالكتابة او بالنقش او 

بالطالء عدا االعالنات املنصوص 
عليها صراحة وكذلك املباني االثرية 
العبادة واالسوار احمليطة  ودور 
بها ومباني مناطق السكن اخلاص 
والنموذجي والدخل احملدود عدا 
االنشطة املرخص بها. واضاف ان 
احلظر يشمل العالمات االرشادية 
واالشــــارات املرورية واالشجار 
والدوائــــر احلكومية وغيرها من 
اجلهات ذات الشخصية االعتبارية 
العامة عدا االنشطة املرخص بها.
  وحول السلع واملنتجات التي 
مينع االعالن عنها اوضح انها تتمثل 
في منع االعالن عن السجائر وانواع 
التبغ ومشتقاته وكذلك االعالن عن 
او  البيطرية  او  البشرية  االدوية 
النباتية او التركيبات النباتية او 
احليوانية او الكيميائية او االغذية 
ذات التأثيــــر الصحي واالالت او 
االجهزة او املعدات التي لها عالقة 
بصحة االنسان اال بعد احلصول 
علــــى موافقــــة وزارة الصحة او 

اجلهات الرسمية االخرى.
  واشار املوسوي الى االشتراطات 

البصرية، وكذلـــك مصلى تم 
تجهيزه بسجادة وثوب للصالة 
وكذلك توفير المصاحف، وقد 
القت فكرة النوادي اشادة كثيرة 
المسؤولين واولياء امور  من 
االطفال المرضى وكذلك بعمل 
اللجنة النســـائية في جمعية 
صنـــدوق اعانـــة المرضـــى، 
وشكرت مديرة اللجنة النسائية 
الخير كما  المحســـنين واهل 
شكرت شركة زين على تبرعهم 
الســـخي وتواصلهم المستمر 
مـــع جمعية صنـــدوق اعانة 

المرضى.

٢٢ للجنة، وقد حــضر االفتـتاح 
ممثلون عن شـــركة زين كان 
من بينهم بســـمة النفيســــي 
واحــمد بودي، ورئيس مركز 
الطب النفسي د.عبداهللا غلوم 
ومساعد المدير مساعد الشمري، 
اعانة  ومن جمعية صنـــدوق 
المرضى حضرت مديرة اللجنة 
النسائية هند الذربان ونائبتها 
رئيسة قسم اندية االطفال نادية 

العنجري.
  ويتكون النادي من عدة اركان 
منها: ركن المكتبة، ركن الفنية، 
ركن الكمبيوتر، ركن السمعية 

النسائية  اللجنة   تشـــرف 
اعانـــة  بجمعيـــة صنـــدوق 
المرضى على ٢٢ ناديا لالطفال 
الكويت بهدف  بمستشـــفيات 
دعـــم الهيئـــة التمريضية في 
التعامل مع االطفال المحجوزين 

بالمستشفيات.
اللجنة    واوضحت مديـــرة 
ان  الذربان  النســـائية هنــــد 
الجمعيـــة تقــدم مـــن خـالل 
الخدمات  النوادي جملة مـــن 
التربوية والتعليمية والترفيهية 
لالطفال المرضى بجانب تخفيف 
العبء عن الهيئة التمريضية 
بسبب نفور االطفال من تناول 
الحركة  او  الـــدواء  جرعـــات 
الزائـــدة داخـــل االجنحة مما 
قد يســـبب االزعـــاج لالطفال 
المرضى اآلخرين، مشيرة ان 
النادي يحتوي الطفل ويوفر له 
العديد من الوسائل التعليمية 
والترفيهية واجهزة الكمبيوتر 
العديد من االنشـــطة  بجانب 
التعليمية على يد متخصصين 

تربويين.
  يذكر ان آخر النوادي التي 
اقيمت وتـشرف عليها اللجنة 
قد اقيم بالتعاون مع شـــركة 
زين لالتصاالت باســـم «نادي 
السالم» والذي اقيم في وحـدة 
التأهيل في مستشـــفى الطب 
النفســـي ليصبح النادي رقم 

 هند الذربان: ٢٢ ناديًا لألطفال تشرف عليها 
نسائية «إعانة المرضى» في المستشفيات

 الجمعية تقدم جملة من الخدمات التربوية والتعليمية والترفيهية
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