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 جلنة التثمني ستقدر التعويض املناسب وفقًا لألسعار السائدة

 الشعلة: ٣ ماليني دينار القيمة التقديرية 
  إلقرار املنفعة العامة لـ ٤ عقارات

وزيـــر املاليـــة قـــرارات نزع 
امللكية، ومن ثم تعرض على 
جلنة التثمني الرسمية لتقدير 
التعويض املناسب وفقا لالسعار 
السائدة في تاريخ نشر القرارات 
باجلريدة الرسمية، وذلك طبقا 
الحكام القانون رقم ٣٣ لسنة 
٦٤ بشأن نزع امللكية والقرارات 
املنظمة لذلك، وتدعو ادارة نزع 
امللكية للمنفعة العامة اصحاب 
هذه العقارات ملراجعة االدارة 
مصطحبني معهم اصل وثائق 
التملك الستكمال اجراءات نزع 

امللكية. 

الزراعة  العامـــة لشـــؤون 
والثروة الســـمكية تشجيع 
المستثمرين من خالل منح 
كل رب أســـرة راغب في هذا 
االســـتثمار الزراعي ١٠ آالف 
متر مربع على ان تحدد نسبة 
معينة للزراعة وبحيث يكون 
ملزما بصرف ما تســـتلزمه 
الزراعة مـــن كلفة مالية في 

سبيل إنجاح استثماره.
  وتمنى البغيلي ان يكون 
هنـــاك تعـــاون حقيقي بين 
الهيئـــة والمســـتثمرين في 
سبيل تعزيز مثل هذا التوجه 
الطيـــب الذي يفيـــد الوطن 
واقتصاده ومواطنيه ويبشر 
بحالـــة إيجابية تفاؤلية في 

مجتمعنا.
 ٭  بداح العنزي

أخضر من شأنه ان يقلل من 
الزحف الترابـــي وأثاره في 
الجو ويسهم في رسم حدود 

البالد.
ان  الى  البغيلي    واشـــار 
الموقع الذي سيتم فيه إنشاء 
هـــذه التجمعـــات الزراعية 
والذي تنازلت عنه شـــركة 
الكويت يتميز بوجود  نفط 
مياه جوفية قائال سيتم ارسال 
موافقـــة البلديـــة قريبا الى 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثـــروة الســـمكية والتي 
سيحق لها فرض الضوابط 
والشروط واللوائح التي تراها 
مناســـبة على المستثمرين 
الراغبين في االســـتثمار في 

تلك المنطقة.
الهيئة  البغيلي    وناشـــد 

 قال مدير ادارة نزع امللكية 
للمنفعة العامة وعضو جلنة 
نزع امللكية فهد الشـــعلة، ان 
اللجنة عقدت اجتماعها االول 
برئاسة وزير املالية مصطفى 
الشمالي مبكتب وزير املالية، 
العامة  املنفعة  اقرار  حيث مت 
لعدد مـــن العقارات (اجلدول 

املرفق):
  وقال: بلغت القيمة التقديرية 
لهذه العقارات ٣٫٠٠٥٫٧٥٦/٥٠٠ 
دينار، مشيرا الى ان القرارات 
ستنشـــر باجلريدة الرسمية 
«الكويت اليـــوم» بعد توقيع 

 أكد عضو المجلس البلدي 
أحمد البغيلي ان البلدية في 
صـــدد الموافقـــة على طلب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الســـمكية انشـــاء 
تجمعات زراعيـــة وتوزيع 
مزارع على الحدود الكويتية 

الشمالية والجنوبية.
  وقال البغيلي في تصريح 
صحافي ستستند البلدية في 
هـــذه الموافية الى المخطط 
الهيكلي للدولة الذي يستهدف 
زيـــادة الرقعـــة الخضـــراء 
للبالد وفضـــال عن ذلك فإن 
هذا المشـــروع من شأنه ان 
يستغل مســـاحات مكشوفة 
ويسهم في المزيد من الحماية 
البيئية الطبيعية وبإنجازه 
سيكون قد استحدثنا حزاما 

 فهد الشعلة

 أحمد البغيلي 

 البغيلي: توزيع مزارع على احلدود الكويتية

البلدي   هنأ عضو املجلـــس 
محمد املفرج أهالي منطقة قرطبة 
قطعة ٢ إلقرار إدارة نزع امللكية 
للمنفعة العامة أمس اســـتمالك 
العقار الواقع في منطقة قرطبة 
واملطل على شارع دمشق، وذلك 

الستحداث مخرج للقطعة ٢.
  وقـــال املفرج فـــي تصريح 
صحافي ان وزير املالية مصطفى 
الشـــمالي ترأس أمس اجتماعا 
امللكيـــة بحضور  نـــزع  إلدارة 
مدير االدارة فهد الشعلة وجهازه 
الفني وأعضاء اللجنة وهم: محمد 
املفرج، جنان بوشهري، ومدير 
عام البلدية م.أحمد الصبيح، ومت 
بحث عدد من املشاريع املعروضة 
على جدول االعمال، ومنها طلب 
استمالك العقار الواقع في منطقة 
قرطبة، وذلك حلل املشكلة التي 
يواجهها الســـكان على شـــارع 
دمشـــق من ازدحامات مرورية 
داخل هذه القطعة. وأعرب املفرج 
عن شـــكره وتقديره الى وزير 
املالية مصطفى الشمالي والعاملني 
في إدارة نزع امللكية على حرصهم 
التي  ومتابعتهم إلنهاء املشاكل 
تواجه املواطنني، مؤكدا أن قرار 
استمالك القسيمة سيساهم في 
القضاء على االختناقات املرورية 

داخل املنطقة.

 املفرج يهنئ 
  أهالي قرطبة

 تكرمي مراقب إدارة 
العالقات العامة

 كــــرم بســــام العنــــزي مــــن 
االدارة التجارية بشــــركة املعادن 
املراقب  التحويلية  والصناعــــات 
بــــادارة العالقــــات العامة ببلدية 
الكويت اميان فاضل السيد ابراهيم 
جلهودها خالل املشــــروع البيئي 
التوعوي التطوعي والذي يهدف 
الى احملافظة على البيئة ونشــــر 
الوعي املتمثل فــــي أهمية تدوير 
النفايات واحملافظة على النظافة 

العامة بشتى امليادين.
  جتدر االشارة الى ان املشروع 
يعتبر احد املشاريع املهمة حلماية 
البيئة الكويتية وان بلدية الكويت 
هي اول جهة حكومية تتبنى هذا 
املشروع التطوعي الوطني والذي 
يدعمه وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 
صفر. من جهتها، ثمنت احملتفى 
بها اميــــان ابراهيــــم تكرميها في 
هذه املناسبة متمنية كل النجاح 
والتوفيق للقائمني على هذا املشروع 

الوطني. 

 محمد املفرج

 ٢٢ مخالفة في سوق اجلملة بالشويخ

 نفـــذ فريق الطوارئ بفـــرع بلدية محافظة 
العاصمة حملة واسعة النطاق استهدفت التأكد 
من تراخيص وسائل نقل املواد الغذائية ومدى 
استيفائها لالشتراطات الصحية، وذلك بشارع 
سوق اجلملة مبنطقة الشويخ الصناعية التي تأتي 
في سياق التعليمات املباشرة من وزير األشغال 
العامة وزير الدولة لشـــؤون البلدية د.فاضل 
صفر واملتابعة املستمرة من مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح لتفعيل كل اللوائح واالنظمة 
فـــي مختلف املجاالت املتعلقـــة بعمل البلدية. 
وقال ان اجراءات الرقابة مشـــددة على مختلف 
االصعدة، خاصة ما يتعلق منها مبجاالت االغذية 
وتفعيل كل القوانني واالنظمة لردع املتجاوزين 
واملخالفـــني. بدوره، قال رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة العاصمة طارق القطان ان 
فريق املفتشني متكن من حترير ٢٢ مخالفة لنقل 

مواد غذائية بوسيلة نقل غير مصرح بها، حيث 
اتضح مدى خطورة هذه الظاهرة التي تكمن في 
تعرض املواد الغذائية، خاصة اللحوم، للتلف 
السريع بســـبب نقلها بوسائل نقل غير مبردة 
في ظل هذه االجواء املرتفعة احلرارة التي تؤثر 
بتداعياتها على صحة وسالمة املستهلكني، الفتا 
الى أهمية العمل على تفعيـــل القرار الوزاري 
رقم ٢٠٠٩/٣٠١. وأضاف ان فريق املفتشني يقوم 
بالكشـــف على جميع احملالت الغذائية الواقعة 
حتت مســـؤولية بلدية احملافظة بصفة يومية 
ويتم تصعيد احلمالت التفتيشية حتسبا لقيام 
النفـــوس الضعيفة بتصريف  بعض أصحاب 
مواد غذائية فاسدة أو كونها منتهية الصالحية 
وفق آلية عمل تغطي جميع املناطق باحملافظة 
بهدف اســـتتباب النظام وفرض هيبة القانون 

على اجلميع.

 التفتيش على نقل املواد الغذائية

 فحص عينات بعض املواد الغذائية 

 حترير احدى املخالفات 

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

22272748  - 22272749

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�صن اأبل )ا�صت�صاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�صت�صاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�صارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�صعر وعالج ال�صعريات الدموية والتجاعيد

ال�صعر لت�صاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�صفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــص ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �صابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�صعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�صرق االأو�صط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�صية لليزر

و Active FX وهـــــــي اأحدث تقنية اأمريكية ل�صد الب�صرة وحماربة ال�صيخوخة ولعالج ندبات حب ال�صباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�صبغات وامل�صامات بدو ن جراحة وبجل�صات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�صــي�ض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�صي�ـــــــس الرائعة التقنية احل�صرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�صد اجل�صم 

من 3-12 �صم يف اجلل�صة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�صمونة 

حلل ت�صاقط ال�صعر وم�صـــــــاكل ال�صلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�صاء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�صاملية - �صارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي

پ ا�صت�صاري طب وجراحة العيون پ ا�صت�صاري عمليـات لـيزك

وت�صــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�صــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

 الغرض من نزع امللكية  املساحة  القسيمة  القطعة  املنطقة  اسم املالك  م 
 شرق القرين  عبدالرحمن ابراهيم البلوشي وشريكه  ١ 

(أبوفطيرة) 
 بقية القسيمة ٣ 

 ٢١٨  
 فروقات تنظيمية  ١٠٧٣ م٢ 

 مقتضيات تنظيمية  ٤٠٠م٢  ١٢٧  ٢٠  جليب الشيوخ  بدر مطلق العيبان  ٢ 
 مقتضيات تنظيمية  ٤٠٠م٢  ٢٦٠  ١٩  جليب الشيوخ  سليمة عبداهللا ناصر وآخرون  ٣ 
 استحداث مخرج للقطعة  ١٢١٤م٢  ١٣  ٢  قرطبة  الشيخ سالم صباح الناصر الصباح  ٤ 

 الكويت ـ كونا: دعا املدير العام للبلدية م.احمد 
الصبيح أصحاب املتاجر واألسواق الغذائية 

الى التأكد من استيفاء وسائل النقل اخلاصة 
بنقل املواد الغذائية لالشتراطات الصحية 

والتصاريح املتعلقة بهذا الشأن.
  وقال الصبيح لـ «كونا» انه بامكان اصحاب 

املتاجر واالسواق الغذائية معرفة ذلك من 
خالل مراجعة اجلهة املعنية بفرع البلدية 

حسب احملافظات جتنبا للمساءلة القانونية 
وحتقيقا للمصلحة العامة.

  وذكر ان اجلوالت التفتيشية ال تختص فقط 
باحملال واملخازن الغذائية امنا تشمل ايضا كل 
ما يتعلق بها من وسائل نقل وبرادات وحتميل 
وتنزيل للمواد الغذائية بكل اشكالها وانواعها.
  واضاف الشمري ان تفعيل اللوائح واألنظمة 

في مختلف املجاالت املتعلقة بعمل البلدية 
هو الهدف من جميع حمالت بلدية الكويت، 

مبينا ان اجراءات الرقابة مشددة على مختلف 
االصعدة خاصة ما يتعلق منها مبجاالت 

األغذية. 

 البلدية الستيفاء االشتراطات الصحية 
بنقل املواد الغذائية

 مصطفى الشمالي 

 م. أحمد الصبيح 


