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اعداد: بداح العنزي

تقوم جلنة إزال���ة التعديات 
على أم���اك الدولة املظاهر غير 
الي���وم بازالة  املرخصة صباح 
التجاوزات على طريق شاليهات 
الدوحة )القسائم الصناعية( قرب 

املسجد.

إزالة تعديات شاليهات 
الدوحة اليوم

العنزي يطالب بتخصيص مواقع
ألفرع الوزارات في الجهراء

الدعيج: إغالق 8 محالت في حولي
البغيلي يقترح عمل مدخل ومخرج في الرحاب

4.3 ماليين دينارإجمالي معامالت نزع الملكية

طالب عضو املجلس البلدي 
م.عبداهلل العنزي بتخصيص 
مواقع إلنش����اء أفرع لوزارات 
الدول����ة املختلفة مثل وزارات 
العدل والداخلية والشؤون في 
محافظة اجلهراء، مش����يرا الى 
ان إنشاء أفرع لهذه الوزارات 
س����يخفف من املشقة اليومية 
عن س����كان اجلهراء في إنهاء 
معاماته����م، خصوص����ا بعد 

الزيادة.
وشدد م.العنزي في تصريح 
صحافي على ضرورة إيجاد آلية 
لاتصال السريع بني الوزارات 
املختلفة للدولة لسرعة إجناز 
اخلدم����ات التي مت����س حياة 
اليومي����ة وتتعلق  املواط����ن 
املقدم����ة للمواطن  باخلدمات 
الى  بصورة عاجلة، مش����يرا 

اعلن نائب املدير العام لشؤون 
البلدية مبحافظتي  أفرع  قطاع 
حولي ومبارك الكبير م.أسامة 
الدعيج ع���ن متك���ن االجهزة 
الرقابي���ة التابع���ة للقطاع من 
حتقيقها للعديد من االجنازات 
امللموسة على مستوى الرقابة 
الصحية وتراخيص اخلدمات 
املتعلقة  البلدية وكل املجاالت 
بالنظافة العامة والرقابة الغذائية 
واملتابعة الهندسية خال شهر 

اكتوبر املاضي.

إنجازات حولي

وقال م.الدعيج في تصريح 
صحافي: لقد قامت مراقبة االغذية 
واالسواق التابعة إلدارة التدقيق 
البلدية  ومتابع���ة اخلدم���ات 
مبحافظ���ة حول���ي بالتفتيش 
على 508 محات والتي أسفرت 
عن حتري���ر 316 مخالفة وغلق 
8 محات غلقا اداريا وايقاف 21 
عاما عن العمل بسبب احلاالت 

املرضية.
بل���غ عدد  لق���د  واض���اف: 
املذبوحات من اخلراف العربية 
واالس���ترالية واملاعز واالبقار 
9359 رأسا الى جانب اتاف 36 
رأسا لعدم صاحيتها لاستهاك 

قدم عضو املجلس البلدي أحمد البغيلي اقتراحا بعمل مدخل 
ومخرج بني القطعتني 2 و3 مبنطقة الرحاب.

وقال البغيلي في اقتراحه: تأكيدا على حل املشكلة املرورية 
داخ��ل وطنن��ا الغالي، وحرصا منا على سامة وراحة املواطنني 
والعاملي��ن ل��دى قطاع��ات الدول��ة على اختاف مس���مياتها، 
وتفاديا لازدحامات اخلانقة للس���يارات ف���ي بعض املناطق، 
وعما على سهولة وانسيابية احلركة املروري��ة ف��ي مختل��ف 
مناط��ق الكويت، وحيث ان االزدحام الكبير للسيارات يعوق 
حرك��ة الس���ي��ر داخل بلدنا على مختل��ف مناط��ق الكوي��ت، 
ومنها منطقة الرح���اب حتديدا خاصة املنطق���ة الفاصلة بني 

القطعتني 2 و3.
لذا اقت���رح عمل مدخل ومخرج بني القطعتني 2 و3 مبنطقة 

الرحاب.

اعلن مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان 
ع���ن االنتهاء من اصدار املوافق���ة التنظيمية واملخططات ملدينة 

جابر األحمد.
وق���ال الفوزان ف���ي كتابه الى املجلس البلدي باالش���ارة الى 
كتابكم بتاريخ 2008/11/16 واملتضمن الدعوة حلضور االجتماع 
رقم )2009/4( للجنة الفنية باملجلس البلدي بغرض مناقش���ة 
اعتم���اد املخطط الهيكلي ملدينة جابر االحمد نوجه عنايتكم بأن 
املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية قد انتهت من اصدار املوافقة 
التنظيمي���ة واعتماد املخططات التنظيمي���ة ملدينة جابر االحمد 
وفقا لصاحياتها تأسيسا على ما ورد باملادة 9 من القانون رقم 
7 لس���نة 2005 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 
1993 وما تضمنته تلك املادة من تولي املؤسسة اعتماد املخططات 
التنظيمية ملشاريعها وفق النظم واملعايير املعمول بها في بلدية 

الكويت، والى قرار مجلس الوزراء املوقر رقم )731/ اوال( والذي 
ينص على تكليف بلدية الكويت بتزويد املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية حتديدا باملعايير والنظم املعمول بها في بلدية الكويت 
ذات الصلة باملخططات التنظيمية ملشاريعها دون احلاجة للرجوع 
ال���ى البلدية واملتطابق متاما مع رأي ادارة الفتوى والتش���ريع 

بكتابها للمؤسسة رقم 685 بتاريخ 2009/2/3.
بن���اء على ما ورد نؤكد على ان املؤسس���ة س���تقوم باعتماد 
املخططات التنظيمية ملشاريعها وستقوم املؤسسة الحقا وبعد 
االعتماد مبوافاة البلدية باملخططات التنظيمية املعتمدة من قبلها 
لتتمكن البلدية من اص���دار التراخيص واالجراءات اخلاصة بها 
مع االخذ بعني االعتبار ان القطاعات )B&A5( قد انتهت املؤسسة 
من تنفيذها على الطبيعة وج���ار التنفيذ حاليا لباقي قطاعات 

وضواحي املدينة.

ذكر مدير ادارة نزع امللكية للمنفعة العامة فهد 
الشعلة ان اجمالي قيمة املعامات التي اجرتها االدارة 

خال شهر نوفمبر بلغ 4 مايني و324 الف دينار.
وقال الش����علة في بيان باجنازات االدارة خال 
ش����هر نوفمبر: مت اجراء 12 معاملة تثمني، واصدار 
899 شهادة لافراد واملؤسس����ات، 14 كتاب حتديد 

عقارات مستملكة، و175 عدد الكتب الصادرة للوزارات 
والهيئات احلكومية باالضاف����ة الى 12 كتاب اعادة 
النظر. وعقدت جلنة التثمني الرسمية اجتماعني لعدد 
21 معاملة، وبلغ اجمالي قيمة املعامات التي انهيت 
اجراءاتها من االدارة خال الش����هر 4.324.403/600 

دنانير.

ان عدم التعاون بني الوزارات 
املختلفة كان س����ببا رئيسيا 
في تأخير العديد من اخلدمات 
واملشاريع التنموية الضرورية، 
مش����ددا أيضا عل����ى أهمية ان 

اآلدمي، فيما قامت مراقبة احملات 
واالعانات بإزال���ة 294 اعانا 

مخالفا وحترير 57 مخالفة.
وأض���اف: لقد قام���ت ادارة 
الس���امة بإجن���از 77 رخصة 
سامة و25 رخصة تشوين و30 
شهادة سامة جلميع املشاريع 
باالضافة الى اجناز 74 معاملة 
لتس���لم الكفالة املصرفية و23 
لافراج عنها برس���وم اجمالية 

بلغ قدرها 1405 دنانير.
وعن اجنازات ادارة التدقيق 
واملتابعة الهندسية قال: لقد مت 
اجناز 141 معاملة تعهد اشراف 
و26 توكيل مقاول و51 إليصال 

تكون ه����ذه املواقع بعيدة عن 
التجمعات واملناطق السكنية 
اخلاصة حتى ال تتس����بب في 
حاالت اختناق مروري مجددا. 
وأشار الى ان هناك أخطاء في 
الهيكلية لتخطيط  املخططات 
املدن في الكويت، خاصة فيما 
يتعلق بوجود منشآت حكومية 
داخل املناطق السكنية، موضحا 
انه م����ن غير املعقول ان تبقى 
املناطق  هذه املنش����آت داخل 

السكنية.
كما دعا م.العنزي لارتقاء 
مبستوى اخلدمات العامة، لراحة 
املواطن����ني وحتقيق املصلحة 
العامة، والتيس����ير على أبناء 
الكويت، خصوصا أبناء اجلهراء 
الذين يعانون من نقص كبير 

في كثير من اخلدمات.

التيار الكهربائي و103 شهادات 
أوصاف وشهادتني ملن يهمه االمر، 
وتلقي 10 ش���كاوى وضبط 10 
مخالفات والكشف على 170 محا 
جتاريا واجناز 50 معاملة إلنهاء 
االشراف، مشيرا الى ان اجمالي 
الرسوم املس���توفاة بلغ قدرها 

6750 دينارا.
وأضاف: لق���د قامت مراقبة 
تراخي���ص االعان���ات بإدارة 
التراخيص الصحية بإجناز 160 
ترخيصا وجتديد 369 ترخيصا 
فيما قام���ت مراقبة التراخيص 
الصحية بإجناز 568 ترخيصا، 
الى جانب جتديد 3714 ترخيصا 
وجتدي���د 26 ترخيصا من قبل 
مراقبة اشغاالت الطرق برسوم 
اجمالي���ة بل���غ قدره���ا 76616 

دينارا.
وعن اجنازات ادارة النظافة 
ق���ال م.الدعيج: لقد مت  العامة 
انذارا و173 تعهدا  توجيه 263 
ورف���ع 205 س���يارات مهمل���ة 
ومعروض���ة للبي���ع وحترير 
107 مخالف���ات طبق���ا للقانون 
رق���م 87/9 فيما بلغ عن دروب 
النفايات البلدية 4706 نقات الى 
جانب 3302 نقلة من النفايات 

االنشائية.

م.عبداهلل العنزي

م.أسامة الدعيج

أحمد البغيلي

م.علي الفوزان

لجنة األحمدي تبحث عمل
 مدخل ومخرج لضاحية الظهر

تعقد جلنة محافظة األحمدي 
اجتماعا لها غدا برئاس���ة مانع 
العجمي، حيث س���تبحث طلب 
وزارة األشغال عمل مدخل ومخرج 
من طريق خادم احلرمني الشريفني 

لضاحية الظهر.
ويتضمن جدول األعمال التالي: 
الطلب املقدم من وزارة األشغال 
العامة بشأن عمل مدخل ومخرج 
من طريق خادم احلرمني الشريفني 
لضاحية الظهر، االقتراح املقدم 
من رئيس املجلس زيد العازمي، 
بشأن عمل مدخل ومخرج مع دوار 
من طريق املل���ك عبدالعزيز آل 
سعود ملنطقة فهد األحمد � قطعة 
1 � 3، الطلب املقدم من اصحاب 
القسائم 674 و675 و676 مبنطقة 
املنقف قطعة 1 بشأن عمل منحنى 

للشارع الرئيسي.
االقتراح املق���دم من العضو 
السابق هشام البغلي بشأن زيادة 
نسبة مساحة مواقف السيارات 
اخلاصة مبسجد سليمان احمد 

القضيبي مبنطقة اخليران.
فرز القس���يمتني رقمي 226 

و228 بالقطعة 2 بهدية.

مانع العجمي

طلب وزارة األوقاف والشؤون 
االسامية تخصيص موقع مسجد 
مبنطقة الصباحية قطعة 3 بجانب 

صالة أفراح احلباج.
طلب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية تخصيص موقع مصلى 
ومواقف سيارات مبنطقة الوفرة 

قطعة 7 وفق مخطط الهيئة.
الش���ؤون  وزارة  طل���ب 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موقع مطعم جلمعية علي صباح 

السالم ضمن مركز الضاحية.

الفوزان: االنتهاء من إصدار الموافقات
واعتماد المخططات لمدينة جابر األحمد

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ عالج تاأخر احلمل الأويل والثانوي.

پ عالج تكي�سات املبي�ض والإجها�ض املتكرر.

پ ت�سخي��������ض جمي�������ع العي�������وب اخللقي�������ة اأثناء 

احلمل.

پ اإكت�ساف اللتهابات الفريو�سية وحتورات عنق 

الرحم من خالل املنظار التلفزيوين املكرب.

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

.Fetal Monitor
پ اإختبارات ما قبل الزواج للك�سف عن الأمرا�ض 

الوراثية.

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

احلياة.

پ تق�������ومي ال�سنان املبكر م�������ن من عمر 6 �سنوات 

باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل ك�سور الأ�سنان 

الأمامي�������ة. پ تف�سي�������ل واق�������ي خا��������ض لالأ�سنان 

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

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

الأ�سن�������ان. پ عالج و�سد الفرغ�������ات التجميلي�������ة. 

پ تنظيف اللثة العميق. پ ح�سوات جتميلية.

پ جراحات تن�سيق القوام. پ �سفط وحقن 

الدهون. پ �س�������د ترهالت البطن والرداف. 

پ تكبري وت�سغ�������ري ورفع ال�سدر. پ جتميل 

الن�������ف. پ �سد الوجه واجلفون. پ اإ�ستعادة 

ن�س�������ارة الب�س�������رة. پ حق�������ن البوتك��������ض. پ 

حق�������ن الكولجني للخ�������دود وال�سفايف. پ 

حقن امليزوثريبي لت�ساق�������ط ال�سعر واإزابة 

ال�سحوم. 

الن�س�������اء والتولي�������د - اجللدي�������ة والتنا�سلي�������ة - 

التجمي�������ل - الأ�سنان والتجميل - الأنف والأذن 

واحلنجرة - الطب العام.

بـإشـراف د. فـيـصــل دشــتــيد. محمــــد فـريـد صـــالح مختبر الهالل بوليكلينيكد. أحمد علي حسن

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 �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

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

جمهزة باأحدث الو�سائل التكنولوجية

مواعيد عمل املخترب:

من 9 �سباحًا اإىل 1 ظهراً

ومن 5 اإىل  9 م�ساء

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل االأ�سناناخ�سائي  اأمرا�ض 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

 اخت�سا�سي  جراحة التجميل

ا�ستاذ جراحة التجميل - م�سر 

 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

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض


