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اعداد: بداح العنزي

وافقت جلنة الفروانية على طلب 
اقامة مواقف  العالقة بشأن  صاحب 
ملدرسة مبنطقة الرقعي بناء على قرار 
البلدي 2006. وقال رئيس  املجلس 
اللجنة احمد البغيلي ان اجلنة احالت 
شكوى اهالي منطقة صباح الناصر 
بش����أن الطريق غير القائم ومدرسة 

غي����ر قائمة وذلك حلني ورود تقرير 
االدارة. وذكر ان اللجنة احالت شكوى 
اهالي منطقة ضاحية عبداهلل املبارك 
قطعة 6 بشأن قرار املجلس البلدي 
القامة مسجد ضمن ضاحية عبداهلل 
املبارك الى اجلهاز التنفيذي. واوضح 
ان اللجنة احالت كتابا بشأن الترخيص 

لبناء مخازن س����يارات على االرض 
املخصصة لش����ركة الساير مبنطقة 
العاصمة الى اجله����از الفني العداد 
تقرير الى اللجنة، كما مت بحث شكوى 
مواطن في منطق����ة عبداهلل املبارك 
بشأن نقل فرع غاز بالقطعة 5 وذلك 

عند وصول الرد خالل اسبوعني.

لجنة الفروانية تعتمد مواقف سيارات لمدرسة بالرقعي

في اجتماع حضره وزيرا البلدية والتجارة ونائب رئيس المجلس البلدي ومدير هيئة الصناعة

إزالة تجاوزات المطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية 
وتنظيم منطقة عشيرج وتخصيص أراض للدراكيل

بحث���ت جلنة إزالة التعديات عل���ى أمالك الدولة 
واملظاهر غير املرخصة في اجتماع لها برئاسة رئيسها 
الفريق محمد البدر وبحضور كل من وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون، أجندة أعمالها 

القادمة.
وقال عضو اللجنة محمد املوس���وي في تصريح 
صحاف���ي ان مدير البلدية م.أحم���د الصبيح ونائب 
رئيس املجلس البلدي ش���ايع الشايع ومدير الهيئة 
العامة للصناعة د.علي املض���ف حضروا االجتماع 

اضافة الى جميع اعضاء اللجنة.
وأوضح ان االجتم����اع تطرق الى مواضي���ع عامة 
تتعلق بأجندة اللج����نة خالل الفترة املقبلة واالطالع 
على املخالفات والتج�����اوزات على أمالك ال��دولة في 

احملافظات ال� 6 ح���يث اتفق اجلم���يع على ضرورة 
اإلس�������راع واالنتهاء من تراخيص املص����ليات في 
جمي���ع احملافظ����ات وذلك بالتنس�������يق مع بلدية 

الكويت.
وقال املوس���وي ان املجتمعني اتفقوا على تنظيم 
واستغالل الساحات املخصصة كمواقف سيارات ألجهزة 
الدولة املختلفة من وزارات وهيئات ومصالح حكومية 
وبنوك شريطة احلصول على املوافقات الالزمة من 

املجلس البلدي وبلدية الكويت.
واضاف ان االجتماع تطرق الى ضرورة إزالة جميع 
التجاوزات التي تخص املطاعم واملقاهي والكافيتريات 
املوجودة على الواجهة البحرية بدءا من منطقة الشويخ 

وحتى منطقة البدع.
وذكر ان اللجنة دعت الى اإلسراع في إزالة التجاوزات 

والتعدي���ات في منطقة عش���يرج الصناعية وإعادة 
تنظيم املنطقة كما اتفق اجلميع على ضرورة اإلسراع 
في حل مش���كلة الدراكيل وذلك بتخصيص األراضي 
املناسبة للشركات املختصة بعد احلصول على موافقة 

اجلهات املعنية.
وقال املوس���وي ان االجتماع تطرق الى موضوع 
أبراج االتصاالت وما حتتاجه من تراخيص وتخصيص 

أراض من قبل املجلس البلدي وجهاز البلدية.
واضاف ان االجتماع تطرق الى مناقش���ة النصب 
التذكاري���ة املوجودة في احملافظات ال� 6 ومت االتفاق 
على اإلبقاء عليها شريطة ان يتم العمل على صيانتها 
بصفة دورية من قبل الش���ركات الت���ي نصبتها او 
مبعرفة مس���تغليها إلضفاء الناحية اجلمالية على 

املناطق املوجودة بها.

المطيري: ال لتحويل مخلفات  مشرف
إلى منطقة عبداهلل المبارك

العنزي يطالب بإزالة السواتر الترابية من جهة 
الدائري السادس وزراعتها زراعات تجميلية

العجمي يقترح تعديل الئحة الزراعة 
الخاصة بتسوير المناطق المرخصة

بأسوار انشائية أو شبك معدني

البلدي  قدم عضو املجلس 
مانع العجمي اقتراحا بتعديل 
البن���د العاش���ر املتعلق مبنع 
تس���وير املنطق���ة املرخص���ة 
للزراع���ة، وق���ال العجمي في 
اقتراحه: بتاريخ 2007/6/4 اصدر 
املذكور  البلدي قراره  املجلس 
اع���اله وقضى البند العاش���ر 
من امل���ادة الرابعة منه بأنه ال 
يسمح بتسوير املنطقة املرخصة 
الغراض الزراعة باسوار انشائية 
او نباتية او ش���بك معدني او 
اي تس���وير من نوع آخر على 
ان تكون الزراعة كمس���طحات 
خضراء او شجيرات متباعدة ال 
تقل عن 3م عن بعضها البعض 
ضمن املنطقة املرخصة كما ال 
يجوز اقامة املنش���آت الثابتة 
او املتحرك���ة داخ���ل املنطقة 

رفض عضو املجلس البلدي 
فرز املطيري جعل منطقة عبداهلل 
املب���ارك بديال لرم���ي مخلفات 
محطة مش���رف الصحية، وقال 
في تصريح صحافي ان اللجنة 
البلدي ناقشت طلبا  الفنية في 
خاصا بجعل ج���زء من منطقة 
عبداهلل املبارك )غرب اجلليب( 
بدي���ال ملنطقة مش���رف في كب 
وتصريف النفايات الصحية لكن 
رفض���ه لهذا الطلب رغم موافقة 
الرأي التنظيمي في اجلهاز عليه 
ومبوافق���ة اغلب اعضاء اللجنة 

حال دون امتامه.
وقال: يجب على املسؤولني في 
الناس  وزارة االشغال تخليص 
من االضرار املنبعثة من احملطة 
التي تصدر  الس���امة  والغازات 
عن التعف���ن من جتمع النفايات 
ال ان تنقله من مكان سكني آلخر 
مشابه مقترحا ايجاد منطقة بعيدة 

طالب عضو املجلس البلدي 
م.عب���داهلل العن���زي بازال���ة 
السواتر الترابية املوجودة من 
الدائري السادس  جهة طريق 
وزراعتها زراع���ات جتميلية، 
مؤكدا ان ازالة هذه الس���واتر 
الترابية من ش���أنها ان تؤدي 
الى توس���يع الطريق وجعله 

اكثر امانا.
وشدد م.عبداهلل العنزي في 
تصريح صحافي على ضرورة 
توسيع وتعديل بعض الطرق 
واجراء صيان���ة عامة للطرق 
والس���احات مبا فيه���ا الطرق 
والس���احات املؤقتة ومواقف 
السيارات، وعمل صيانة لبعض 
الشوارع الرئيسية والداخلية 
في ع���دة مناط���ق مبحافظة 
اجلهراء، مؤكدا ان بعض هذه 
الى  الشوارع والطرق وصلت 

املكامن واالماكن التي تخترق فيها 
املياه اجلوفية بيئة مالئمة لتولد 
وانبعاث غاز كبريتيد الهيدروجني 
قائال من املمكن ان يحس االنسان 
بوجود غاز كبريتيد الهيدروجني 
عند وصوله الى تركيز معني ولو 
كان اقل بكثير من احلدود املسموح 
بها، غير انه ال ميكن االحساس 
بزي���ادة تركي���زه اال عن طريق 
قياس���ه باجهزة خاصة ملعرفة 
درجة سميته. وشدد على ضرورة 
اتخاذ احلكومة االجراءات الالزمة 
والس���ريعة في تقليل االضرار 
البيئية التي املت بالكويت، مضيفا 
ان البيئة وصحة الناس اهم من 
كل االعتبارات السياسية وعلينا 
مس���ؤولية جماعية لفتح ملف 
الكويتي على مصراعيه  البيئة 
لتجنب اي احداث في املستقبل، 
سواء في منطقة غرب اجلليب او 

في أي منطقة اخرى من البالد.

كمصدات للرياح والتخفيف من 
التي تتعرض  الغبار  موجات 
لها هذه املناط���ق وتؤدي الى 
مش���اكل صحية كبيرة خالل 

فترات كثيرة من العام.
واش���ار م.العن���زي الى ان 
التوسع العمراني في الكويت 
وزيادة اعداد السكان يتطلب 
جهودا كبيرة في تطوير الطرق 
بانواعها الداخلية واخلارجية 
والطرق السريعة ومناطق امان 
الطريق احملاذية لهذه املسارات 
واالهتمام بالزراعات التجميلية 
على جانب���ي الطريق الضفاء 
الصبغة اجلمالي���ة على هذه 
الطرق وحتقيق املزيد من االمان 
ملرتادي هذه الطرق، مؤكدا ان 
ه���ذه الزراعات س���تمنع قيام 
املخططات العشوائية واالعتداء 

على امالك الدولة.

الس���كانية لكب  التجمعات  عن 
النفايات الصحية فيها قائال ان 
غاز الهيدروجني غالبا ما ينبعث 
من عفن النفايات ويس���مى غاز 
املستنقعات او غاز املجاري. وحذر 
املطيري م���ن ان تكون املناطق 
القريب���ة من ش���بكات الصرف 
الصحي واملياه اجلوفية في بعض 

حالة كبيرة من التردي والسوء 
بحيث اصبح من الصعب السير 
عليها وتس���بب معاناة كبيرة 

للمواطنني.
واوضح م.فهاد العنزي ان 
ازالة هذه الس���واتر وزراعتها 
باالشجار من شأنها ان تعمل 

المفرج والبغيلي يقترحان فتح 
منفذ تسويقي بالعارضية

قدم العضوان محمد املفرج 
واحمد البغيلي اقتراحا بالسماح 
بفتح منفذ تس����ويقي للقسائم 
مبنطقة العارضية. وقال العضوان 
في اقتراحهما: لقد متت املوافقة 
مبوجب قرار املجلس البلدي رقم 
م/ف/2000/17/622/42 الصادر 
بتاري����خ 2000/11/6 على اضافة 
نش����اط مطبخ مرك����زي جتهيز 
الغذائي����ة واكد  امل����واد  واعداد 
القرار على ان تختص كل قسيمة 
بنشاط واحد وعلى ذلك يصبح 
املطبخ املركزي على كامل ارض 
القسيمة وال يسمح بأي انشطة 
اخ����رى مالئمة للنش����اط املقرر 
ونظرا الى ان القسائم املقام عليها 
تلك االنشطة هي ملكية خاصة 
القسيمة  وان استغالل مساحة 
للنشاط واخلاص باملطبخ املركزي 
ال يك����ون ذا ج����دوى اقتصادية 
لصاحب القسيمة وفي ظل تطوير 
منطقة العارضية ووجود منطقة 

الصناعات احلرفية فإن احتياج 
املنطقة الى مراكز غذائية تلبي 
حاجة املنطقة والعاملني فيها. لذلك 
الترخيص  املوافقة على  نقترح 
النشطة املطابخ املركزية بقسائم 
العارضي����ة ومنطقتي  تخزين 
قسائم املعارض مبنطقة ضجيج 
الطائرات جنوب كل من خيطان 
والفروانية بفتح منفذ تسويقي ال 

تزيد مساحته على 200م2.

اذ يحرمهم من حماية حياتهم 
اخلاصة من اعني العامة السيما 
ان هذه احلدائق التي تزرع في 
ارتدادات القس���ائم يستخدمها 
اصحابها في جلوس االسرة فيما 
يستلزم سورا نباتيا يحمي هذه 
اخلصوصية ومن جانب آخر 
تضيف ش���كال جماليا مطلوبا 
في مثل بيئتنا الصحراوية مما 
نقترح معه: الغاء البند العاشر 
من املادة الرابعة من قرار املجلس 
البلدي رقم 2007/12/875/11 بشأن 
نظام الزراعة في مناطق السكن 
اخلاص والنموذجي فيما يختص 
مبنع تسوير املنطقة املرخصة 
للزراعة بسور نباتي مع اضافة 
ان يكون مساحة بوابة واجهة 
الشارع ال  احلديقة من ناحية 

تقل عن ثالثة امتار.

فرز املطيري

مانع العجمي

محمد املفرج

م.عبداهلل العنزي

احمد البغيلي

املرخصة.
وحي���ث ان البن���د املذكور 
فيم���ا يختص مبنع االس���وار 
النباتية فيه تعس���ف ال مبرر 
له وفيه اجحاف مبالك القسائم 

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة املمار�س العام وال�سكر

م��ع��اجل��ات ت��ق��ومي��ي��ة ث��اب��ت��ة  پ 

ومتحركة

تن��ظي��ف وتبيي����ض الأ�س���ن���ان  پ 

باأحدث الط�رق 

ح�س���وات جتميلي���ة وت�س��كي����ر  پ 

امل�سافات بني الأ�سنان

پ تيجان وج�سور والفينري

عالج ع�سب الأ�سنان پ 

خلع الأ�سنان پ 

پ عرو�ض خا�سة لإزالة ال�سعر

 وعالج ال�سعريات الدموية بالليزر

ت�ساقط  لعالج  امليزوثريابي  حقن  پ 

ال�سعر ون�سارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�سفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �سينية للعناية بالب�سرة والتجميل

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�سرة 

عيادة الأ�سنان
د. حممـد عمـراند. مـازن نا�سيف

عيادة اجللدية والليزر

خ�سوم��ات خا�س��ة
على جمي��ع الع��الج��ات 

بعي��ادة الأ�س��ن��ان

العر�ض ال�سيفي املتميز لإزالة

�سعر  اجل�سم كاماًل بالليزر

 240 د.ك

ال�شاملية - �شارع بغداد - تليفون : 25727004 - 25728004  

داخلي : 511 - فاك�س : 25729004    اخلط ال�شاخن: 1823344

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

امل���ت���اب���ع���ة ال���دق���ي���ق���ة جل���م���ي���ع ح����االت 

والدم  )كال�شغط  الباطنية  االأمرا�س 

وال�شكر( واالإلتهابات واالإنفلونزا.

عيادة الطب العام والباطنية

د. �سامر عا�سور
الطب العام

ماج�ستري باطنية وروماتيزم

زي��ارات عائلي�ة
على م�دار 24 �ساعة

للحجز والإ�ستف�سار

مبا�سر/ د. �سام��ر : 97113878

دينار25

ك�سف + فح�ض دم �سامل

اخلط ال�شاخن: 25664569 - 25664570 ال�شاملية - �شارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل االأويل والثانوي.

پ عالج تكي�شات املبي�س واالإجها�س املتكرر.

پ ت�شخي��������س جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�شاف االلتهابات الفريو�شية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

پ حتدي�������د موع�������د الوالدة من خ���������������������الل جه�����از 

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�شف عن االأمرا�س 

الوراثية.

پ تطعيم�������ات تقي من �شرطان عنق الرحم مدى 

احلياة.

پ تق�������ومي اال�شنان املبكر م�������ن من عمر 6 �شنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�شور االأ�شنان 

االأمامي�������ة. پ تف�شي�������ل واق�������ي خا��������س لالأ�شنان 

لوقاي�������ة طفل�������ك اأثن�������اء اللعب. پ ع�������الج رائحة 

الف�������م الكريهة. پ ع�������الج فوبيا اخلوف من عالج 

االأ�شن�������ان. پ عالج و�شد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�شوات جتميلية.

إذا كان طفلك من 2-14 سنة ويعاني من:
پ مر��������س ال�شمن�������ة. پ مر�س االأ�شطراب�������ات الغذائي. 

پ الك�ش�������ل الع�������ام وقل�������ة الن�شاط احلرك�������ي. پ التقلب 

املزاج�������ي. پ �شعوبة يف النوم اأو الت�شخري اأثناء النوم. 

پ �شيق يف التنف�س و�شرعة �شربات القلب عن اللعب. 

پ �شعوب�������ة يف عملي�������ات اله�ش�������م واالإخ�������راج. پ ع�������دم 

االح�شا�س بال�شب�������ع وال�شراهة يف تناول الطعام پ قلة 

الثقة بالنف�س واالإنعزال نتيجة الوزن الزائد.

العيادة المتكاملة في الكويت

مكافحة سمنة األطفال

پ تن�شي�������ق القوام. پ �شف�������ط الدهون. پ جتميل 

الوج�������ه واالأنف. پ �شد وت�شغري وتكبري ال�ش����در. 

پ حقن امليزوثريبي واليوكل�س والكوالجني.

امل�شالك البولية - الن�شاء والتوليد - اجللدية والتنا�شلية - التجميل 

- االأ�شنان والتجميل - االأنف واالأذن واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح د. أحمد علي حسند. مـهـا فرحــات

مختبر الهالل بوليكلينيك

نرحب بكم في جميع عياداتنا األخرى

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �شرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�شركة اللبناني�������ة ال�شوي�شرية لل�شم�������ان. پ ال�شركة االأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �شركة ال�شف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �شرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �شرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �شركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

»مواعيد عمل املخترب من 8 �ص اإىل 10 م بدون توقف

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ص الن�ساء والوالدة

ع�سو االأكادميية االأمريكية لطب اأ�سنان االأطفال

ع�سو اجلمعية االأوربية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة في عالج أسنان األطفال
وكل أفراد األسرة

ا�ست�ساري طب االأطفال
اخت�سا�سي  جراحة التجميل - ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر


