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خالل ورشة عمل بشأن تنمية اإليرادات والهيكلة المالية

حتصيل رسوم »البلدية« ضمن املواقع اإللكترونية
كشــف رئيــس جلنــة 
االصــاح والتطويــر فــي 
البلــدي اســامة  املجلــس 
العتيبي عن ان رسوم خدمات 
البلديــة ســيتم حتصيلها 
االلكترونية  املواقــع  ضمن 

وربطها مع نوع اخلدمة.
العتيبــي، بعــد  وقــال 
العمــل املخصصة  ورشــة 
االيــرادات  ملناقشــة تنمية 
والهيكلــة املاليــة للبلديــة 
والتي حضرها نائب املدير 
العام لشؤون تنمية املشاريع 
م.نادية الشريدة ومدير ادارة 
الشؤون املالية فواز النمران، 
ان اللجنــة بحثــت عمليــة 
البلدية  تفصيــل مشــاريع 
ومنها املسلخ املركزي الذي 
هو قيد االنشاء حاليا وفق 
نظام الشــراكة، خاصة انه 

سيتم االنتهاء منه قريبا.
واضاف انــه مت االطاع 
على تطوير شــارع ســالم 
املبارك في منطقة الساملية 
واجلزء الواقع ما بني الدائري 
الرابع وشارع حمد املبارك، 
حيث ســيتم اغاقــه وعدم 

املركبــات وحتويله  دخول 
الى شارع للمشاة، وسيتم 
وضع بعض االكشــاك التي 
ســيتم توزيعهــا الصحاب 

املشاريع الصغيرة.
واشار الى انه مت التطرق 
الى موضوع شــبرات الري 
)محاصير االغنام ســابقا( 
واالعداد الستغالها كسوق 
موسمي للمشاريع الصغيرة 

وتكون حتت ادارة البلدية، 
مشيرا الى ان هناك مشروعا 
لتطوير خليج الصليبخات 
والــذي يتــم اعــداد العقــد 

اخلاص بالتصاميم قريبا.
وذكر ان االعضاء استمعوا 
من املعنيني في البلدية الى 
مشــاريع القريــة التراثية، 
شــارع عبــداهلل االحمــد، 
وادارة النفايــات بأنواعهــا 

املختلفة اضافة الى تطوير 
ساحل اجلهراء، مشيرا الى 
انه تقرر عمل عرض مرئي 
لألعضاء خال الفترة املقبلة. 
وفيما يتعلق بإعداد الهيكلة 
املالية للبلدية ومنها برنامج 
الكفاالت البنكية، اوضح مدير 
النمران  االدارة املالية فواز 
انه متت ترسية نظام جديد 
لهــذه الكفاالت، حيث ميكن 
البنوك من ارسال الكفاالت 
مباشرة للجهاز التنفيذي ملنع 
التاعب والتزوير فيها. وذكر 
العتيبي: فيما يخص الديون 
املستحقة للحكومة استنادا 
الى تقرير ديوان احملاسبة، 
فقد افادت االدارة املالية بان 
هذه الديون منظورة حاليا 
امام القضاء وبانتظار صدور 

االحكام بشأنها.
وذكــر ان هنــاك تفعيا 
حقيقيا للمشاريع التنموية 
من اجل املساهمة في تنمية 
ايــرادات جديــدة للدولــة 
والســعي لعــدم اهمــال اي 
مواقع للبلدية مجهزة القامة 

املشاريع عليها.

أسامة العتيبي ود.حسن كمال وم.نادية الشريدة وفواز النمران خالل الورشة 

افتتاح صالة للمعزين في مقبرة صبحان

افتتحت البلدية أمس صالة للعزاء مبقبرة 
صبحان اجلديدة على مســاحة 4 آالف متر 
مربع بحضــور نائب املدير العام لشــؤون 

قطاع اخلدمات في البلدية خلف املطيري.
وقال مدير إدارة شؤون اجلنائز بالبلدية 
د. فيصــل العوضــي في بيــان صحافي إن 
صالة العزاء اجلديدة تشتمل على ١6٠ وحدة 

تكييف و١6 مســارا للعزاء مزودة بشاشات 
إلكترونية حديثة.

وأضــاف العوضــي أن للصالة اجلديدة 
١3 بوابــة ومجهزة بـ 3٠ ثاجة لتبريد مياه 
الشرب إضافة إلى شاشات إرشادية وتوعوية 
ألقارب املتوفى واملشيعني فضا عن دورات 

مياه مكيفة ومواقف سيارات جانبية.

خلف املطيري. ود. فيصل العوضي في الصالة اجلديدة 

وضع 607 ملصقات على سيارات مهملة بالعاصمة
كشــفت إدارة العاقات 
البلديــة عن  العامــة فــي 
االجنــازات التــي نفذتهــا 
العامــة  النظافــة  إدارة 
الطــرق بفرع  وإشــغاالت 
العاصمة  بلدية محافظــة 
التفتيشية  أثناء احلمات 
للحمــات امليدانية حلملة 
والتــي  #صحتك_أمانــة 
شملت الكشف على احملات 
واملطاعم واألسواق املركزية 
والقرقيعان وإزالة التعديات 
على اماك الدولة والكشف 
على الصالونات النسائية 
والرجالية ورفع السيارات 

املهملة. 
وفي هــذا الصــدد، أكد 
مدير إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة العاصمة مشــعل 
العازمي أنه مت وضع خطة 
عمل ميدانية بعد عقد عدة 
اجتماعات مع مراقب النظافة 
الفضلــي  العامــة جمــال 

ومســؤولي مراكز النظافة 
النظافــة  لرفــع مســتوى 
باحملافظة خــال الفترتني 
الصباحية واملسائية، مؤكدا 
على أن مت رفع عدد ٢٢9١١م3 
مــن االنقــاض واملخالفات 
إلــى جانــب حتريــر عدد 
١5٠ مخالفــة نظافة وبائع 

متجول. 
وتابع العازمي أن االدارة 
قامــت بغســيل وتنظيف 
عدد ٢8١ ساحة دور عبادة 
باإلضافــة إلــى وضع عدد 
6٠٧ ملصقات على سيارات 
مهملة ورفع عدد ٧٠ سيارة 
مهملة وإرسالها ملوقع حجز 

البلدية. 
وأشــار العازمي الى ان 
املفتشــني قامــوا بتوجيه 
عــدد ١86 إنــذار تعد على 
امــاك الدولــة باإلضافــة 
إلى تبديل عدد ١38 حاوية 
قدمية بأخرى جديدة بجوار 
املســاجد ورفع عــدد ٢83 

كيس قمامة، مشيرا إلى ان 
املفتشــني قاموا مبصادرة 
٢3٧ C.D مــن بائع متجول 
مبنطقة شرق باإلضافة إلى 
ضبــط ١٠ عمــال يقومون 
بعمليــة التســول بجــوار 

إشارات املرور.

مشعل العازمي 

كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية عن 
قيام مراقبة األغذية واألسواق ومراقبة احملالت 

واإلعالنات التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة 
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك 

الكبير بجوالت مكثفة على اجلمعيات التعاونية 
باحملافظة إلى جانب الكشف على احملالت 

واملطاعم بأسواق القرين كانت حصيلتها 26 
مخالفة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني أن 
مراقبة األغذية واألسواق حررت 15 محضر 

مخالفة متثلت في عدم التقيد بقواعد النظافة 

العامة، تخزين مواد غذائية غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي، تشغيل عامل بشهادة صحية 
منتهية، تشغيل عامل دون احلصول على شهادة 

صحية، ومت إتالف 615 كغم من املواد الغذائية 
غير صاحلة لالستهالك اآلدمي. وأضاف العدواني 

أن مراقبة احملالت واإلعالنات قامت بتحرير 11 
محضر مخالفة متثلت في إضافة إعالن خاص 
بالنشاط قبل احلصول على ترخيص من قبل 

البلدية، إقامة إعالن مخالف لالشتراطات الصادر 
على أساسها الترخيص، إقامة إعالن دون 

ترخيص، عدم جتديد ترخيص اإلعالن اخلاص 
بالنشاط، عدم إقامة إعالن خاص بالنشاط.

إتالف 615 كغم أغذية فاسدة
وحترير 26 مخالفة في مبارك الكبير

فحص األغذية للتأكد من سالمتها 

وضع أكشاك 
ألصحاب املشاريع 

الصغيرة بشارع 
سالم املبارك

للحجز: 565 /24759822 - 99342803

51599530

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب
سن فينير

بـ 65 د.ك فقط

ال�ساملية - �سارع البحرين -  بجوار م�سجد جمعية ال�ساملية  

الغدير كلينك

ق�سم الجلدية والتجميل والليزر

> اأبرة فيـلـر لملـئ ال�سفايف اأو الخـدود
   1 مل 60 د.ك

> بـوتوكـــ�س لتجاعـيـد الجبـهـــة ورفع  
الحواجب 80 د.ك.

> جل�سة بالزما )PRP(50 د.ك.
> تقنــيــة تكـــ�ســا�س ونــفـرتـيــتـي.        

> تجمـيـل الأنــف بــدون جـراحــة .
>  �سد الوجه بالخيوط الجراحية. 

> ليـزر اإزالـة ال�سعر ج�سـم كامل 55 د.ك.
> ليـــزر �سبكترا التفتـيـح ون�سـارة البـ�سـرة 

35 د.ك.

متابعة الحمل  - كافة الجراحات 

الن�سائية واأطفال الأنابيب

 جلسة تنظيف بشــرة
 أو نضـارة مجانًا 

مع أي بوتوكس أو فيلر

 ت: 25713017 - للجلدية: 90979378 - لليزر: 96695877

ghadierclinic

د/ نجيبة القطان
ق�سم الن�ساء والولدة والعقم

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن���������ن واجلف��ون و�س���د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�سفتن وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> ع�������اج اأن�سداد الأن�������ف وال�سخري واجلي�������وب الأنفية.

ال�س�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�سعب البحري 5:30 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

عيادة الن�ساء والولدة

13 عامًا يف الن�ساء والتوليد. • ماج�ستري ن�ساء وولدة - جامعة عني �سم�س  خربة 
4D( • متابعات احلمل حتى الولدة. • �سونار )عادي  - 

الـدگتورة / مروة محمد الصغير
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