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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

الشعلة دعا أصحاب العقارات املنزوعة ملكيتها إلى مراجعة اإلدارة مصطحبني معهم أصل وثائق التملك الستكمال اإلجراءات

نزع ملكية 7 وحدات في الصوابر وعقارين في سلوى واملنقف بقيمة 4.3 ماليني دينار

البلدية تطلب أعداد الوحدات السكنية
طلب مساعد املدير العام لشؤون خدمات 
البلدية فهد املس���بحي من اإلدارة املركزية 
لإلحص���اء تزويد جلن���ة تأهيل وتصنيف 
ش���ركات النظافة بعدد الوحدات السكنية 

وتوزيعها.
وقال املس���بحي في كتابه: نفيدكم علما 
بأن بلدية الكوي���ت بصدد طرح مناقصات 

النظافة العامة املستقبلية.
وبناء عليه، فقد مت تشكيل جلنة تأهيل 
وتصنيف شركات النظافة العامة وفقا للقرار 
الوزاري رق���م 2014/176 والتي تقوم حاليا 

بإعداد الشروط العامة والشروط اخلاصة 
واملواصف���ات الفنية لآلليات والس���يارات 
واملعدات متهي���دا لطرح مناقصات النظافة 
العامة املس���تقبلية لعدد 17 عقدا لتغطية 
جميع محافظات ومناطق الكويت والتي من 
املقرر ان يبدأ العمل بها في ش���هر 2017/11، 
لذا يرجى اإليعاز مل���ن يلزم بتزويد جلنة 
تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة بعدد 
الوحدات السكنية وتوزيعها بجميع محافظات 
ومناطق الكويت س���واء »من���زل � عمارة � 

مجمع« سكني � استثماري � جتاري.

ن���زع  إدارة  أعلن���ت 
امللكية ف���ي وزارة املالية 
إق���رار املنفع���ة العام���ة 
لس���بع وحدات س���كنية 
مبجمع الصوابر وعقارين 
مبنطقتي سلوى واملنقف 
التقديرية  القيمة  وبلغت 
للعقارات املنزوعة ملكيتها 

نحو 4.3 ماليني دينار.
وقال مدير اإلدارة فهد 
الشعلة في تصريح صحافي 
أم���س ان ع���دد الوحدات 
الس���كنية الت���ي مت نزع 
ملكيتها مبجمع الصوابر 
حتى تاريخه بلغت 455 
وحدة، مضيف���ا أن باقي 
البالغ  الوحدات السكنية 
عددها 39 وحدة س���كنية 
سيتم عرضها على جلنة 
امللكي���ة بعد إصدار  نزع 

الوثائق الشرعية من قبل 
العامة للرعاية  املؤسسة 

السكنية.
ودعا الشعلة أصحاب 
العقارات املنزوعة ملكيتها 
اإلدارة  مراجع���ة  إل���ى 
مصطحبني معه���م أصل 
وثائق التملك الس���تكمال 
إجراءات نزع امللكية متهيدا 
إلى  العقارات  لنقل ملكية 

الدولة.
يذكر أن إدارة نزع امللكية 
تهدف بشكل رئيسي إلى نزع 
ملكية العقارات واألراضي 
واالس���تيالء عليها مؤقتا 
العامة بناء على  للمنفعة 
قرارات صادرة عن مجلس 
البلدي  الوزراء واملجلس 
وحتديد املخصصات املالية 

للتعويضات املقررة. فهد الشعلة

فهد الصانع

التي جتهزها شركات اغذية 
محلية، باالضافة الى بعض 
كالعصائ���ر  املش���روبات 
منتج���ات  او  اجلاه���زة 
احلليب وانواع املشروبات 

الغازية.
ان ذلك يعتبر من ضمن 
اخلدمات الضرورية واملكملة 
لتلك االنش���طة وهو واقع 
حاليا، اال ان قصورا تشريعيا 
يعتري هذا املوضوع، فكانت 
نتيجت���ه ع���دم ادراج هذه 
االنشطة مع تلك التي تصدر 
لها بلدية الكويت تراخيص 
صحية ملحقة بها وبرخصها 
التجارية االساس���ية، مما 
يفوت فرصة اصدار بطاقات 
صحية للعاملني عليها في 
تلك احملالت ويعرض احملالت 
الرغم من  للمخالفة عل���ى 
ضرورة مصاحبة تقدمي مثل 
هذه اخلدمات بطبيعة واقع 
وحال هذا النوع من االنشطة 

التجارية.

لذا، وحرصا منا على 
تنظيم عالقة البلدية مع 
تلك احملالت ذات رخص 
الترفيهية مع  االنشطة 
ادارة البلدية، وتصحيحا 
لهذا الوضع القائم حاليا 
بس���بب اهمي���ة تقدمي 
السناكس واحيانا بعض 
املأكوالت اخلفيفة في هذه 
االنشطة، مما يعرضها 
للعش���وائية  احيان���ا 
واملزاجية اثناء تسجيل 
مخالفات قد تصل الى حد 
اغالق النشاط االساسي، 
على الرغم من محاوالت 
اصحابها احلصول على 
تراخي���ص صحية من 
قبل ولكن دون جدوى، 
وذلك كما اوضحنا بسبب 
فراغ تشريعي من البلدية 
وليس عن سابق رغبة 
او اصرار في املخالفة او 
التحايل من قبل اصحاب 

تلك احملالت.

البلدي فهد  عضو املجلس 
الصانع الى اضافة انشطة 
جدي���دة جتاري���ة تتضمن 
العاب تسلية االطفال والكبار 
واالنترنت وكافيه وتأجير 

مالعب.
وقال الصانع في اقتراح 
الى رئيس املجلس البلدي: 
بسبب طبيعة بعض الرخص 
التجاري���ة التي يتم منحها 
النش���طة مرتبطة بش���كل 
اساس���ي ومباش���ر بتقدمي 
التسلية والترفيه،  خدمات 
وهي تندرج حت���ت مظلة 
االنش���طة الترويحية التي 
يتطلب في كثير من االحيان 
بق���اء مرتاديها لفترات من 
الوقت داخ���ل تلك املواقع، 
مم���ا يل���زم بطبيعة احلال 
توفي���ر بعض الطلبات من 
او  الغذائية اجلاهزة  املواد 
ما يعرف بالس���ناكس مثل 
الش���يكوالته والبطاطس 
واحللوى والفطائر اخلفيفة 

عقدت جلنة تقصي 
احلقائق بشأن اعالنات 
الكهرب���اء  تقوي���ة 
وتوصيله���ا للعقارات 
املخالفة اجتماعها االول 
امس، حيث متت تزكية 
العض���و فه���د الصانع 
رئيسا واسامة العتيبي 

مقررا.
وق���ال الصان���ع: ان 
اللجن���ة هذا  اجتم���اع 
يعتب���ر االول بعد قرار 
املجلس البلدي تشكيلها 
قبل العطل���ة الصيفية، 
انه سيتم  الى  مش���يرا 
توجيه الدعوة الى العديد 
من اجله���ات لالجتماع 
املقب���ل، وهم: مدير عام 
البلدية ورئيس املكتب 
التاب���ع لوزير  الفن���ي 
البلدية ووزارة الكهرباء 
ووزارة التجارة ووزارة 

االعالم.
من جهة اخرى، دعا 

طالب بإضافة أنشطة ألعاب تسلية وإنترنت لقائمة احملالت التجارية

الصانع رئيسًا للجنة تقصي احلقائق
بإعالنات توصيل الكهرباء للعقارات املخالفة


