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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��ني واجلف��ون و�س����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

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

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

> عالج اأن�س�������داد الأنف وال�س�������خري 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

 العنوان: الرقعي - قطعة 2 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رامادا 
 تليفون: 24991990 - 24991099 -      98778662 

اجلويسري إلطالق اسم املرحوم 
عبداحلسني عبدالرضا على أحد الشوارع

رفع 105 إعالنات في مبارك الكبير

قــدم نائــب رئيــس املجلس البلدي مشــعل 
اجلويســري اقتراحــا باطــاق اســم املرحــوم 
عبداحلسني عبدالرضا على احد الشوارع، وقال 
اجلويسري في اقتراحه: عرفانا منا بتكرمي الرواد 
الذين ساهموا في بناء هذا الوطن وتخليدا لذكراهم 
ومنهــم املرحوم الفنان عبداحلســني عبدالرضا 
وتقديرا ملسيرته الفنية حيث يعتبر من رواد فن 
التمثيل في منطقة اخلليج العربي وأحد القائل 
الذين جتاوزوا اكثر من خمسني عاما بالعمل الفني، 
لقد كان رمزا متألقا فنيا وتنويريا وشامخا في 

عطائه وقيمه ووطنيته وابداعاته ولقد ساهم في 
ادخال الفرحة في قلوب االجيال ورسم االبتسامة 
على وجوه اجلميع ال في الكويت فحسب بل في 
الوطن العربي كله، وهو الفارس الذي ترجل عن 
صهوة عطائه وابداعه، وقد اختاره اهلل عز وجل 
الى جواره بعد ان اسس للفن الكويتي والعربي 
واصبح عامة فارقــة بالتاريخ الفني بالكويت 

خاصة والعربي عامة.
لذا اتقدم باالقتراح التالي: اطاق اسم الفنان 
عبداحلسني عبدالرضا على احد الشوارع بالكويت.

كشفت إدارة العاقات العامة ببلدية الكويت 
عــن قيــام النوبــات »أ، ب، ج« لفريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة حمات 
للكشف على تراخيص احملات واإلعانات واألغذية 
للتأكــد من مدى التزام تلك احملات واجلمعيات 
بتراخيــص البلدية وأنظمة الســامة والنظافة 
العامة. وفي هذا السياق بني رئيس فريق الطوارئ 
ناصــر الهاجري أن الفريــق قام بجوالت مكثفة 
على منطقة أبو فطيرة احلرفية كانت حصيلتها 
حتريــر ١9  مخالفة تنوعت مــا بني انتهاء مدة   

ترخيص اإلعــان، مزاولة العمــل بكرت منته، 
بيع وتداول أغذية غير مطابقة الشــروط، إقامة 
إعان بدون ترخيص، عدم وضع إعان تعريفي 
خاص بالنشــاط، عدم وضع اإلعــان في مكان 
بارز، عدم التقيد بالنظافة العامة، تعديل وضع 
مخططات هندسيه، فتح وتداول مواد غذائية قبل 
احلصــول على ترخيص من البلدية، إلى جانب 
١٠5إعانات عشوائية مختلفة األحجام، مت   رفع 
إعطاؤه إنذار بجلب التراخيص، ومت غلق محل 

بناء على القرار3٧/٢٠١٧.

بهدف الفصل المالي واإلداري واستقاللية المجلس عن البلدية

جلنة لتحديث قانون البلدية 2016/33
انتهــى اجتمــاع مكتب 
املجلس البلدي الى التوصية 
بتشكيل جلنة للعمل على 
البلديــة  حتديــث قانــون 

33/٢٠١6 وتعديله.
وقــال رئيــس املجلس 
مهلهــل اخلالد بعــد نهاية 
االجتمــاع الــذي خصــص 
املالــي  الفصــل  ملناقشــة 
واالســتقالية  واالداري 
للمجلس البلدي عن البلدية 
إن املــادة ٤5 مــن قانــون 

33/٢٠١6 تتضمن التالي:
للمجلــس  يخصــص 
البلــدي برنامــج مســتقل 
البلدية،  ضمــن ميزانيــة 
وللمجلس أن يقترح تنظيم 
الشــؤون املالية واإلدارية 
لألمانة العامة للمجلس وفقا 
ألنظمة ديوان اخلدمة املدنية 
ووزارة املاليــة واالجهــزة 

الرقابية.
ويتضح من خال نصف 
املــادة ان للمجلس البلدي 
برنامجا مستقا من ضمن 
ميزانية البلدية ويكون وفق 
أنظمة ديوان اخلدمة املدنية 

ووزارة املاليــة واألجهــزة 
الرقابية. لذلك نوصي بـ:

٭ تشــكيل جلنة شــؤون 
املوظفني خاصــة باألمانة 

العامة للمجلس البلدي.
٭ تشكيل جلنة للتنسيق 

واملتابعة والتخطيط.
٭ تشــكيل جلنــة ملتابعة 
إنشاء مبنى املجلس البلدي.

٭ تشــكيل جلنة لتحديث 
العامــة  االمانــة  هيــكل 

للمجلس البلدي.
وقال إن العمل على الفصل 
املالي واإلداري واالستقالية 
التامة عن اجلهاز التنفيذي 
للبلديــة، ويتــم ذلك على 
حتديــث وتعديــل قانون 

البلدية ٢٠١6/33.

لكون اجلهــاز التنفيذي له 
السلطة على موظفي األمانة 
العامة للمجلس البلدي وعلى 
الصــرف مــن مخصصاته، 

حيث نوصي بـ :
٭ تكليف ادارة الشــؤون 
العامة  اإلداريــة باألمانــة 
للمجلــس البلــدي بعمــل 
ملفات للموظفني والتنسيق 
مع ادارة شــؤون املوظفني 
ببلدية الكويت ألخذ نسخ 
من ملفات موظفي االمانة.

٭ تكليف ادارة الشــؤون 
املاليــة مبتابعــة الصرف 
على برنامج املجلس البلدي 
ورفع تقارير دورية بذلك.

٭ تكليــف مكتــب التطوير 
والتدريب علــى عمل خطة 
للمؤمترات والدورات الداخلية 
واخلارجية والتنســيق مع 
التطويــر والتدريــب  إدارة 

ببلدية الكويت.
٭ تكليــف األمــني العــام 
للمجلــس البلــدي برفــع 
تقريــر عن ســير االعمال 
باالمانة ورفع تقرير شهري 

للمجلس البلدي.

مهلهل اخلالد مترئسا اجتماع مكتب املجلس

عمادي: إجناز معامالت »السكنية« إلكترونياً أكتوبر املقبل
عقد نائــب املدير العام 
لشــؤون قطــاع املســاحة 
عبداهلل عمــادي االجتماع 
الثالث مع الرعاية السكنية 
بخصــوص الربــط اآللــي 
ملعامات شهادات األوصاف 
وكتــب التحديــد لعقارات 

الرعاية السكنية.
وكشــف عمــادي فــي 
تصريــح صحافــي أن هذا 
االجتمــاع جاء في ســبيل 
التخفيــف علــى املراجعني 
وحتســني بيئــة األعمــال 
ومتاشيا مع خطة البلدية 
بتبسيط اإلجراءات والتحول 
املعامــات  ميكنــة  إلــى 
الكترونيا استجابة للتوجه 

العام للدولة لتحسني بيئة 
األعمال، مثنيا على التعاون 
امللمــوس واجلــاد من قبل 
ممثلــي الرعاية الســكنية 
واهتمامهــم بهذا النوع من 
الربــط اآللــي مــع البلدية 
وعلى رأســهم نائب املدير 
العــام لشــؤون الطلبــات 
والتخصيص أحمد الهداب. 
أن  عمــادي  وأوضــح 
هــذا االجتماع أتــى بعد ما 
مت تدريب بعــض موظفي 
الســكنية علــى  الرعايــة 
استخدام البرنامج الذي مت 
إعداده بواسطة إدارة أنظمة 
املعلومات ببلدية الكويت من 
خال الدخول على صفحة 

البلديــة والبرنامــج املعد 
لهــذا النوع مــن املعامات 
عن طريق موظفي الرعاية 
املعاملة  السكنية إلنشــاء 
وذلــك بإدخــال املعلومات 
الهيئــة  لــدى  املتوافــرة 
واختيار موقع العقار عن 
طريق متصفح اخلرائط الـ 
)GIS( والــذي مت حتديثه 
مؤخــرا، مبجــرد إنشــاء 
املعاملة سيتم التعامل آليا 
مع الطلب عن طريق فرع 
البلدية املختص وحتويله 
إلــى إدارة حتديــد امللكية 
العقاريــة والتــي تقــوم 
بدورها بتحويــل املعاملة 
آليا إلى التسجيل العقاري 

ليتم إصدار الوثيقة. 
وأشــار عمادي إلى أنه 
قد مت االتفاق بــني البلدية 
والرعاية السكنية على البدء 
التجريبي في العشرين من 
الشهر اجلاري حيث سيتم 
إجنــاز املعامــات بالنظام 
اآللي والورقي حلني التأكد 
من عدم وجــود ماحظات 
أو أي عوائق وسيتم إيقاف 
املعامات بالنظام التقليدي 
)الورقــي( فــي األول مــن 
أكتوبر القادم، كما ســيتم 
الربط اآللي مع بنك االئتمان 
بعــد جنــاح التجربــة مع 
الرعاية السكنية في القريب 

العاجل.

عبداهلل عمادي

إتالف طنني من الزيتون الفاسد في الشويخ
كشــفت إدارة العاقــات 
العامــة ببلدية الكويت عن 
قيام فريــق الطوارئ بفرع 
بلديــة محافظــة العاصمة 
بضبط مخزن يحتوي على 
مواد غذائية تالفة مبنطقة 

الشويخ الصناعية. 
فريــق  رئيــس  وبــني 
الطوارئ أن املفتشني ضبطوا 
الغذائيــة  مخزنــا للمــواد 
يحتــوي على زيتون تالف 
وغيــر صالــح لاســتهاك 
اآلدمي، وعلى الفور مت حصر 
الكمية كاملــة ومصادرتها 
إلتافها، وبلغت زنة املواد 
املصــادرة ٢ طن و١٧٢ كغم 

كميات الزيتون الفاسد املصادرة من الزيتون.


