
المجلسالبلدي
االربعاء

16  ديسمبر 2009

18
اعداد: بداح العنزي

تبحث جلنة محافظة اجلهراء 
اليوم برئاس����ة  خالل اجتماعها 
عب����داهلل العنزي طل����ب وزارة 
الصحة الترخيص بإنشاء مركز 
العبدلي الصحي، ويتضمن جدول 

األعمال املعامالت التالية:
طلب سحب املعاملة املتعلقة 
بطل����ب الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية نقل 
حيازة مبنطقة الصليبية، الطلب 
املقدم بشأن شراء مساحة مبني 
عليها مصعد مالصق للقسيمة رقم 
246 قطعة 6 مدينة سعد العبداهلل، 
الطلب املقدم من مجموعة من أهالي 

منطقة سعد العبداهلل قطعة 6 بشأن استحداث مدخل ومخرج بجانب 
مس����جد اإلمام ابن حجر، الكتاب املقدم من مجموعة من أهالي منطقة 
غرناطة بش����أن إيج����اد موقع بديل لروضة أطف����ال مبنطقة غرناطة 
قطعة 1، طلب وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية توسعة املوقع 
املخصص ملسجد الش����يخ سعد العبداهلل بالقطعة 3 جنوب اجلهراء 
م/ 38234، طلب وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل اعتماد املخطط 
اخلاص لفرع الغاز بجمعية مدينة س����عد العبداهلل التعاونية مبركز 
الضاحية الرئيسي جنوب قطعة 2، كتاب وزارة األشغال العامة بشأن 
الغاء موقف س����يارات بجانب مسجد مبدينة سعد العبداهلل قطعة 3 

واستحداث مواقف محيطة باملسجد.

كش���ف مراق���ب احملالت 
واإلعالنات بفرع بلدية محافظة 
حولي خالد العازمي ان عدد 
احملالت التي مت الكشف عليها 
خالل شهر نوفمبر املاضي بلغ 
600 محل والتي أسفرت عن 
حترير 86 محض���ر مخالفة 
وضب���ط 54 مح���ال من دون 

ترخيص إعالن.
جاء ذلك خالل التقرير الذي 
العامة  العالقات  إدارة  أعدته 
بالبلدية عن نشاط األجهزة 
الرقابية بالبلدية وتصديها 
القانونية  للتجاوزات غي���ر 

وتطبي���ق اللوائح واألنظم���ة بحق املخالفني 
والتي حترص عليه���ا اإلدارة العليا بالبلدية 
بهدف استتباب النظام وفرض هيبة القانون 

على اجلميع دون استثناء.
وقال العازمي في تصري���ح صحافي بلغ 
عدد اإلعالن���ات املخالفة التي متت إزالتها من 
جميع املناطق التي تقع حتت مسؤولية بلدية 

احملافظة 150 إعالنا، مشيرا 
الى املخاط���ر التي تنتج عن 
إقامة اإلعالنات غير املرخصة 
إزالتها دون سابق  التي تتم 
إنذار فضال عن إزالة اإلعالنات 
املخالفة للشروط املنصوص 

عليها بالئحة اإلعالنات.
وحذر العازم��ي م��ن إقام��ة 
اإلعالن��ات ف��ي األماك��ن الت��ي 
حتج���ب الرؤية ع���ن قائدي 
املركبات ومستخدمي الطريق 
وعلى العالمات اإلرش���ادي��ة 
واإلشارات املروري��ة وأعمدة 
االلتفاف���ات  اإلن���ارة وف���ي 
وال���دوارات وعل��ى اجلس�����ور ومح��والت 
الكهرب��اء، داعيا اجلميع الى ضرورة مراجعة 
اجلهة املعنية بفرع البلدية لترخيص إعالناتهم 
الالزم��ة جتنب��ا  بع��د تقدي��م املس���تن��دات 
إلزالته�����ا واتخاذ كل اإلج���راءات القانونية 
بحق املخالفني للنظم واللوائح التي شرعتها 

البلدية.

تبحث اللجنة القانونية واملالية 
في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
اليوم برئاسة فرز املطيري ثالث 
معامالت تتضمن التالي: طلب ورثة 
محمد بن طاحوس بن ناصر تثمني 
عقارهم الواق���ع مبنطقة الدوحة، 
كتاب األمني العام للمجلس البلدي 

بش���أن وض���ع ش���عار صحيفة 
»اجلريدة« على اللوحات اإلعالنية، 
كتاب األمني العام للمجلس البلدي 
بشأن طلب مجموعة كاظمة الدولية 
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع 
ترخيص إعالنات على شاش���ات 

عرض بالزما.

قانونية البلدي تبحث ثالث معامالت اليوم

ازالة اعالن مخالف

م.أحمد الصبيح

»البلدية« اعتمدت المخطط النهائي لقسائم القطعة 9 بمنطقة الوفرة الزراعية
اعتمدت البلدية املخطط النهائي 
املعدل لقسائم اخلدمات بالقطعة 9 
مبنطقة الوفرة الزراعية واألنشطة 
املطلوب اضافتها شريطة موافقة 
كل م���ن وزارة التجارة والهيئة 
العامة للصناعة والهيئة العامة 

للبيئة.
قال مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح في كتابه: تقدمت الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية بطل���ب املوافقة على 
النهائي املعدل لقسائم  املخطط 
اخلدم���ات بالقطع���ة 9 بالوفرة 
انش���طة ذات  الزراعية واضافة 

طابع صناعي حرفي جتاري.
الطلب املق���دم: جديد. املوقع 
موضوع الدراس���ة: تقع القطعة 
9 املخصصة لقس���ائم اخلدمات 
مبنطقة الوفرة الزراعية وتشمل 
384 قس���يمة خدمات مبساحات 

مختلف���ة غير مواق���ع اخلدمات 
واملرافق العام���ة. وطلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية اعتماد املخطط النهائي 
املعدل لقسائم اخلدمات بالقطعة 
9 بالوف���رة الزراعي���ة واضافة 
انشطة ذات طابع صناعي حرفي 
جت���اري، علم���ا ان���ه مت اعتماد 
القطعة احلالي مبوجب  مخطط 
قرار املجلس البلدي رقم )م.ب/

ف2003/13/471/19( املتخذ بتاريخ 
2003/6/30 والذي نصت البنود 
)2 و3 و4( من���ه على ما يلي: 1 � 
الزراعية  املوافقة على األنشطة 
واملس���اندة لها التالية فقط: بيع 
مستلزمات زراعية وأدوات ري 
وبيوت محمية ومبيدات � تصنيع 
غذائ���ي »تعليب وحتليل« � بيع 
وتصنيع اعالف خدمات بيطرية 
� جتهيزات مزارع حيوانات داجنة 

وأسماك ومناحل.
2 � تأجيل البت في األنشطة 
الطابع الصناعي واحلرفي  ذات 
والتج���اري التالي���ة: تصني���ع 
 � وبيع خزانات مياه ومضخات 
كراج وبنش���ر وكهربائي معدات 
وآليات زراعية � مقاوالت انشائية 
وحديدية وأصباغ � مقاوالت جنارة 
� مق���اوالت كهربائية وصحية � 
� يؤجل  خدمات بنكية وصرافة 
البت فيها حلني التنسيق بني كل 
من بلدية الكويت وهيئة الزراعة 
العامة للصناعة بشأن  والهيئة 
ترخيصها ضمن القطعة واالشراف 

عليها.
3 � يتم الفصل بني االنش���طة 
الزراعية واملساندة لها واالنشطة 
الطابع الصناعي واحلرفي  ذات 
والتجاري التي سيتم البت فيها 

الحقا وعدم التداخل بينهما.

ردود الوزارات المختصة

التج���ارة  أف���ادت وزارة   �  1
والصناعة بأنه ليس لديها مانع 
م���ن املوافقة على طل���ب هيئة 
الزراعة بشأن اخلدمات واألنشطة 

التجارية التي ستقدم في القطعة 
9 املوضحة بكتاب الهيئة السابق 
وفقا للضوابط واالش���تراطات 
املعمول بها في هذا الش���أن لدى 

اجلهات املعنية.
2 � كما انه مت عقد اجتماعات 
سابقة ملناقشة االنشطة املطلوبة 
مع اجله���ات املعنية منها الهيئة 

العامة للصناعة.
هذا ويحتوي املخطط النهائي 
للقطعة 9 املطلوب املوافقة عليه 

على ما يلي:
� عدد 16 قس���يمة مبس���احة 
1000م2 لكل قسيمة لبيع وتصنيع 

األعالف.
� عدد 34 قس���يمة مبس���احة 
500م2 ل���كل قس���يمة خدم���ات 

بيطرية.
� عدد 34 قس���يمة مبس���احة 
500م2 ل���كل قس���يمة جتهيزات 

مزارع حيوانات داجنة وأسماك 
ومناحل.

� عدد 8 قسائم مبساحة 500م2 
لكل قسيمة بيع األدوات الكهربائية 

والصحية.
� عدد 10 قس���ائم مبس���احة 
1250م2 لكل قسيمة تصنيع ألبان 

ومشتقاته.
� عدد 8 قسائم مبساحة 800م2 
لكل قس���يمة بيع مواد انشائية 

بأنواعها.
� عدد 10 قس���ائم مبس���احة 
1000م2 لكل قسيمة صيانة معدات 

زراعية.
� عدد 10 قس���ائم مبس���احة 
2500م2 لكل قسيمة تصنيع غذائي 

تعليب وتخليل.
� عدد 12 قس���يمة مبس���احة 
500م2 لكل قسيمة بيع وصيانة 

خزانات مياه.

مت  قس���يمة   20 ع���دد   �
تخصيصها.

� عدد 2 قس���يمة مبس���احة 
500م2 لكل قسيمة خدمات بنكية 
)ضمن مواقع اخلدمات واملرافق 

العامة(.
� عدد 28 قس���يمة مبس���احة 
2500م2 لكل قسيمة بيع مستلزمات 

زراعية وأدوات ري ومبيدات.
� عدد 12 محول كهرباء.

الرأي الفني

ال مانع من املوافقة على املخطط 
النهائي املعدل لقسائم اخلدمات 
مبنطقة الوفرة الزراعية واألنشطة 
املطلوب اضافتها شريطة االلتزام 
بنظام البناء املقام للقطعة وعدم 
اجراء اي تعديل على القس���ائم 
ومساحاتها واألنشطة املطلوب 
ترخيصها وكذلك االلتزام بالفصل 

بني االنشطة الزراعية واملساندة 
لها واألنشطة ذات الطابع الصناعي 

واحلرفي والتجاري.

اشتراطات خاصة

� احلصول على موافقة اجلهات 
احلكومي���ة ذات العالقة »وزارة 
التجارة والصناعة � الهيئة العامة 
للصناعة � الهيئة العامة للبيئة« 
بشأن آلية وشروط التخصيص 
وإبرام عقود االيجار واالشراف.

� تق���دمي مخططات تفصيلية 
للطرق الداخلية ومواقف السيارات 
مع املداخل واملخارج لدراس���تها 
واعتمادها من قبل مراقبة الطرق 

بإدارة التنظيم.
� ازالة اي انشطة مخالفة وغير 
مرخصة وفق قرار املجلس البلدي 
رق���م )م.ب/ف2003/13/471/19( 

املتخذ بتاريخ 2003/6/30.

لجنة الجهراء تبحث ترخيص 
إنشاء مركز العبدلي الصحي

م.عبداهلل العنزي

خالد العازمي

العازمي: إزالة 150 إعالنًا مخالفًا في محافظة حولي
تحرير 86 مخالفة وضبط 54 محاًل دون ترخيص إعالن في نوفمبر الماضي

 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

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

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

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.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات


