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 إزالة دور رابع من عقار مخالف في  مبارك الكبير 

 تخصيص موقع محطة مياه معاجلة باجلهراء 

 كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت 
عــن تواصل اجلــوالت امليدانية التــي يقوم بها 
املفتشون بقسم إزالة املخالفات بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير في عموم مناطق احملافظة للتأكد 
من التزام أصحاب العقارات باشتراطات وضوابط 
الئحة البناء، مشيرة إلى أنه قد مت إزالة دور رابع 
مخالف طواعية من قبل أحد مالك العقارات كان 

 أقرت البلدية تخصيص موقع حملطة املياه 
املعاجلة شرق منطقة النسيم قطعة (٣، ٤).

  وقال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي في 
كتابه: تطلب وزارة األشغال العامة تخصيص 
موقع حملطة املياه املعاجلة شرق النسيم قطعة 
(٣، ٤) لتركيب وحدات معاجلة مؤقتة مبساحة 
(٢٤٠٠ م٢) وبأبعاد (٤٠م × ٦٠م) حلني االنتهاء 
من ربط شبكة الصرف الصحي العامة باملنطقة.
  مت عرض املوضوع علــى اللجنة الفرعية 
للمرافق واخلدمات العامة من قبل إدارة الهندسة 
الصحية التابعة لوزارة األشغال العامة وجاءت 
جميع ردودها باملوافقة واملوافقة املشروطة.

  لذلك نرى، ال مانع لدينا تنظيميا من املوافقة 
على الطلب املقدم من وزارة االشــغال العامة 
تخصيص موقع حملطة املياه املعاجلة بصفة 

مت إنذاره من قبل املفتشني بقسم اإلزالة.
  وأكد رئيس قسم إزالة املخالفات بفرع بلدية 
احملافظة م.ماجــد املطيري على إنه قد مت رصد 
مخالفة العقار من قبل املفتشني خالل جوالتهم 
الشــبه يومية التي يقومون بها وقد مت توجيه 
إنــذار ملالك العقار بإزالة الــدور املخالف ومتت 

إزالته طواعية من قبل مالكه. 

مؤقتة منطقة شرق النسيم قطعة (٣، ٤) وذلك 
ملعاجلة الصرف الصحي مبساحة (٢٤٠٠ م٢) 

وبأبعاد (٤٠م × ٦٠م) شريطة:
  ٭ االلتــزام والتقيــد بردود اللجنــة الفرعية 

للمرافق واخلدمات العامة.
  ٭ تخويل اإلدارة بزحزحة املوقع وتغيير ابعاده 
حال تعارضه مع أي خدمات بنية حتتية قائمة.
  ٭ تقدمي دراســة بيئية شاملة للهيئة العامة 
للبيئــة واحضــار موافقاتها وتشــمل  تقييم 
املردود البيئي واالجتماعي بناء على القرار رقم 
(٢) لســنة ٢٠١٥م بشأن نظام املردود البيئي 
واالجتماعي في دولة الكويت على أن يتم اعداد 
التقرير من أحد املكاتب االستشارية املعتمدة 
حسب ما جاء بردهم في اللجنة الفرعية للمرافق 

واخلدمات العامة. 

 العقار املخالف قبل إزالة الدور الرابع  

 تناقش تقرير مشروع تطوير مواقع الدراكيل 

 «مؤقتة البلدي» تبحث إقامة مجمع صناعي للحديد والصلب 
٧٧ قطاع ٥ مبنطقة الفروانية.
  طلــب مؤسســة بشــأن 
تخصيــص مواقع ملمارســة 
نشاطها التجاري في الواجهات 

البحرية وعدة مناطق.
األوقــاف  وزارة    طلــب 
والشؤون اإلسالمية تخصيص 
موقع إلقامة مسجد مع مواقف 
سيارات على طريق الدائري 

السادس مبنطقة الشدادية.
  طلب جتديد وتعديل قرار 
املجلس البلــدي رقم (م ب/ 
م أ/ ل ع/ ٤/ ١٣٨/ ٨/ ٢٠١٠) 
بتاريــخ ٢٠١٠/٥/٣ اخلــاص 
مببنى مواقف السيارات متعدد 
األدوار خلدمة النادي العربي 
الرياضي مبنطقة املنصورية 

قطعة ٢.
  طلب شركة ناقالت النفط 
الكويتيــة إعــادة تخصيص 

لهــا  املوقعــني املخصصــني 
سابقا مبنطقة ميناء عبداهللا 
الصناعيــة قســيمة رقــم ٥ 
ومبنطقة الشويخ الصناعية 

قسيمة رقم ٦١.
  طلب وزارة األشغال العامة 
الســيارات  توســعة مواقف 
املجــاورة لديوانيــة الرعيل 
األول مبنطقة اليرموك قطعة 

رقم ١.
األوقــاف  وزارة    طلــب 
والشؤون اإلسالمية توسعة 
مسجد (نقاء العدواني) ضمن 
منطقة خيطان - قطعة رقم 

.٢٤
  طلب بنك االئتمان الكويتي 
الســيارات  توســعة مواقف 
الســطحية املجــاورة ملوقع 
البنك القائم مبنطقة غرناطة 

قطعة ٣. 

سيارات مبنطقة شمال غرب 
اجلهراء.

  طلب الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
املوافقة على تخصيص موقع 
ملمارسة نشــاط بيع أسماك 

الزينة مبنطقة الري.
  طلــب شــركة املنتجــات 
إلغــاء  الغذائيــة  الزراعيــة 
قرار اإلزالــة الصادر باملوقع 
املخصص لهم مبنطقة الساملية 

- شارع قطر.
  طلب مستشفى دار الشفاء 
تعديل قــرار املجلس البلدي 
رقــم (م.ب/ف١٥/ ٢٦٢/ ١٠/ 
٢٠٠٢) واخلاص بالتوســعة 

التابعة للمستشفى.
التربيــة  وزارة    طلــب 
توســعة املوقــع املخصــص 
مدرسة خاصة ضمن القطعة 

 تبحــث اللجنــة املؤقتــة 
للقيام بأعمال املجلس البلدي 
خالل اجتماعها مســاء اليوم 
برئاســة م.محمد بوشــهري 
طلب الهيئة العامة للصناعة 
إقامة مجمع صناعي ملنتجات 

احلديد والصلب.
  وقال األمني العام للمجلس 
البلدي يوسف الصقعبي إن 
جدول األعمال يتضمن التالي:
  اإلعــالن داخــل محطــات 
تعبئة الوقود التابعة لشركة 

البترول الكويتية.
  الطلب املقدم من صاحب 
العالقة بخصوص نقل محطة 
التحويــل الثانوية املالصقة 
رقــم ١٥٩ مبنطقــة اخلالدية 

قطعة رقم ٣.
  طلب وزارة األشغال العامة 
تخصيــص شــارع ومواقف 

 يوسف الصقعبي 

 أحمد الشريكة  

 إزالة ١٥ مخيماً مخالفاً في بر الصليبية 

الصليبية بالتعاون مع ادارة 
النظافة العامة واشــغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية أســفرت عن رفع 
وازالــة ١٥ مخيمــا مخالفا، 
مشــيرا الى ان احلملة متت 
باســتخدام عدد من اآلليات 
متثلــت فــي جرافــة، و٥ 

نسافات و٢٠ عامال. 

  ومن جانبها دعت ادارة 
العالقــات العامة املواطنني 
واملقيمــني في حــال وجود 
اي شكوي تتعلق بالبلدية 
االتصال على اخلط املباشر 
١٣٩ الــذي يعمــل على مدار 
الســاعة أو التواصــل عبر 
 @kuwmun حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي.  

من املخالفة لتلك االشتراطات 
التــي حددتها  والضوابــط 

البلدية في التعميم. 
  وفي هــذا الصدد أوضح 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلديــة محافظــة الفروانية 
أحمد الشريكة أن املفتشني 
بالفريق نفــذوا حملة على 
املخيمــات املخالفة مبنطقة 

 كشــفت ادارة العالقــات 
العامة في البلدية عن تواصل 
التي  التفتيشــية  احلمالت 
الرقابية  تشــنها االجهــزة 
علــى املخيمــات الربيعيــة 
للتأكد من التــزام أصحاب 
املخيمات بالتعميم االداري 
رقم ٢٠١٧/٢٠ بشأن تنظيم 
املخيمات الربيعية املوسمية 
لترخيــص مخيماتهم قبل 
التخييــم في املواقــع التي 
حددتها البلدية وحتذيرهم 

 إزالة أحد املخيمات املخالفة  

 احلملة متت 
باستخدام 
٥ نسافات 
و٢٠ عامالً 

للحجز: 55494314 - 565 /24759822 

99342803 

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

ابتسامه هوليود
للفكين 1100 فقط الغير

24759822/ 565 للحجز: 55494314

للفكين  فقط الغير

د.  ممـدوح مـــــنــــاعد.  محسن آبل صادق

  العنــوان: الرقـعـي - قطعـــة 2 - ق�سيـمــة 78 - خلف فـنـدق رمــادا

تليفون: 24991990 - 24991099  -     98778662

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 

البورد الأملاين يف جراحة العيون

البورد العربي - الأردن

املجل�س العـاملـي للعـيـون - لـنـدن

ع�سو الأكادميية الأوروبية لت�سحيح النظر - دبلن

البورد العربي - الأردن

د.  محسن آبل صادق

مركز
Medical Center


