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.. ويلتقي ممثلي جلنة الرياضات اجلوية

التقى ممثلي الرياضات اجلوية والتراث البحري

 2017 محافظ »األحمدي« يتابع استعدادات اللجنة األمنية الحتفاالت احملافظة باألعياد الوطنية 

هيئة »الشباب« تكرم االستشاري الكويتي 
السرطاوي بتحقيقه إجنازا علميا 

  كرمت الهيئة العامة للشباب 
الكويتية أمس االثنني االستشاري 
الكويتي دك��ت��ور العظام مثنى 
ال���س���رط���اوي احل���اص���ل على 
البوردين الكندي واألمريكي في 
جراحة العظام لتطويره تقنية 
اجل��راح��ة التقليدية ف��ي عملية 
تركيب الركبة واملفصل الصناعي 

دون قطع األربطة والعضالت.
وأع��رب��ت مسؤولة العالقات 
العامة في الهيئة جناة الصايغ 
في تصريح ل� )كونا( على هامش 
التكرمي عن الفخر واالعتزاز مبا 
حققه السرطاوي )34 عاما( من 
إجن���از كويتي ع��امل��ي ف��ي مجال 

جراحة وطب العظام.
ون��وه��ت ال��ص��اي��غ باملبدعني 
الكويتيني شباب ال��ذي��ن أثبتوا 
كفاءتهم ومتيزهم ف��ي مجاالت 
العلم واملعرفة واالبتكار ومتكنوا 
من تقلد مناصب قيادية داخليا 
وخ��ارج��ي��ا ليسهموا ب��إح��داث 

تطوير في شتى مجاالتهم.
وأك��������دت ح������رص ال��ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ش��ب��اب ع��ل��ى دع��م 
الشباب الكويتيني املبدعني في 
امل��ج��االت العلمية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والفنية 
والرياضية باعتبارهم الثروة 

احلقيقية ل��ل��ب��الد وق��ادت��ه��ا في 
املستقبل. وذكرت أن الهيئة مهتمة 
بالتواصل مع الشباب واكتشاف 
مواهبهم واك��س��اب��ه��م اخل��ب��رات 
الالزمة من خالل رعايتهم مبراكز 
الشباب ومتابعتهم في امل��دارس 

واجلامعات.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��س��رط��اوي 
ل)كونا( إنه من أوائل اجلراحني 

ال��ذي��ن اج���روا التقنية امل��ذك��ورة 
مبدينة إرب��ان��ا شامبني بوالية 
إلينوي األمريكية وحصلت على 
اهتمام كبير في وسائل االع��الم 

األمريكية.
وأضاف السرطاوي أن املريض 
بفضل التقنية اجلديدة بات ميكث 
ث��الث��ة أي���ام فقط ف��ي املستشفى 
بعد العملية خالفا ملدة التأهيل 

للعمليات القدمية التي تصل الى 
ثالثة أشهر مشيرا إلى أنه تدرب 
في مستشفى )راش( في شيكاغو 
املعروف على مستوى العالم في 

جراحة املفاصل والعظام.
ولفت إلى أنه يعمل مديرا ملركز 
ج��راح��ة امل��ف��اص��ل وال��ع��ظ��ام في 
مستشفى )ب��رزن��س( كما يرأس 
قسم جراحة العظام في مستشفى 

)كريستي كلينك( في املدينة ذاتها 
مشيرا إلى أن جناحه ووصوله 
ل��ت��ل��ك امل���ن���اص���ب ج����اء بفضل 
اجتهاده وعمله الدؤوب في مجال 

تخصصه.
وأع���رب ع��ن الفخر والتقدير 
لتكرميه من قبل سمو أمير البالد 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر 
الصباح التي ستكون دافعا كبيرا 

له لالستمرار بالبحث العلمي.
وتقدم بالشكر للمدير العام 
للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن 
املطيري على مبادرتهم بتكرميه 

ومجموعة من الشباب الكويتيني.
ي��ذك��ر أن اب��ت��ك��ار ال��دك��ت��ور 
ال��س��رط��اوي وطريقته الدقيقة 
يعنيان بتركيب الركبة واملفصل 
الصناعي من خ��الل عملية دون 
قطع االرب��ط��ة والعضالت وهي 
طريقة مبتكرة بخالف العمليات 
ال��ق��دمي��ة امل��ع��ت��ادة ال��ت��ي كانت 
تتم ع��ن ط��ري��ق القطع وتسبب 
اآلالم للمريض. وال��س��رط��اوي 
ج��راح عظام كويتي حاصل على 
البوردين الكندي واألمريكي في 
ج��راح��ة العظام ق��د ط��ور تقنية 
اجل��راح��ة التقليدية ف��ي تبديل 
املفاصل وعرف بأول جراح يجري 

هذه التقنية.

املطيري يكرم السرطاوي
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اخلالد مترئسا اجتماع اللجنة األمنية

ترأس محافظ االحمدي الشيخ فواز 
اخل��ال��د ام��س اجتماع اللجنة االمنية 
الحتفاالت احملافظة باالعياد الوطنية 
2017 واطلع على اخ��ر استعدادات 
القطاعات االمنية املختلفة باحملافظة 
الحتفاالت هذا العام، وحث اعضاءها 
على انتهاج افضل السبل حرصا على 
سالمة امل��واط��ن��ني واملقيمني، وتأمني 
حتركاتهم من والى مواقع االحتفاالت 
بسهولة ويسر، وبذل املزيد من اجلهد 
لتحقيق أج��واء احتفالية، من شأنها 

إسعاد اهالي االحمدي.
    وخالل االجتماع التنسيقي الذي 
ض��م ال��ل��واء اب��راه��ي��م ال��ط��راح الوكيل 
املساعد لشؤون االم��ن العام والعميد 
عبد الله سفاح املال مدير عام مديرية 
محافظة االحمدي وقيادات القطاعات 
االمنية املختلفة باحملافظة أكد اخلالد 
ان االحتفاالت الوطنية مناسبة عزيزة 
على كل مواطن وفرصة مواتية إلزكاء 
القيم الوطنية في نفوس االبناء. مثمنا 
دور وج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ش��أن 

األمني منوها بالتعاون البناء واجلهود 
وامل��ت��اب��ع��ة احلثيثة للجنة ال��دائ��م��ة 
لالحتفال باألعياد واملناسبات الوطنية 
التي يترأسها وزي��ر االع���الم ووزي��ر 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

احلمود الصباح.
   وعلى صعيد متصل التقى اخلالد 
مقرر جلنة الرياضات الكويتية اجلوية 
الكابنت فواز العنزي واعضاء اللجنة 
الكابنت محمد بورحمة والكابنت طالب 
العطار والكابنت خالد العجمي لبحث 
املشاركة الفاعلة للفريق في احتفاالت 
محافظة االح��م��دي باالعياد الوطنية 
2017 بدءا من احتفالية رفع العلم التي 
تقرر اقامتها ي��وم 29 يناير اجل��اري، 
وف���ي ذات ال��س��ي��اق ال��ت��ق��ى احمل��اف��ظ، 
الباحثني في التراث البحري الكويتي 
نواف العصفور وحامد السيار مؤكدا 
ان اح��ي��اء ت���راث االب���اء واالج����داد في 
مختلف املجاالت واحملافظة عليه ركيزة 
اساسية لفعاليات وانشطة محافظة 

االحمدي.

»األشغال« تفتتح عدة مداخل ومخارج 
لطريق جمال عبدالناصر وتقاطعات 

مدينة جابر األحمد نهاية يناير اجلاري 
ريا�ض عواد 

أع��ل��ن الوكيل املساعد لقطاع 
هندسة الطرق في وزارة األشغال 
العامة املهندس أحمد احلصان 
عن افتتاحني هامني في مشروعي 
تطوير طريق جمال عبدا لناصر 
)4 كيلو متر من غرناطة باجتاه 
مدينة الكويت ( وافتتاح اخر ضمن 
م��ش��روع إن��ش��اء اجن���از وصيانة 
تقاطعات على الطرق السريعة 
خلدمة مدينة جابر االحمد )اجلسر 
ال��راب��ط ب��ني مدينة الشيخ جابر 
االحمد والشيخ سعد العبد الله 
( وذل����ك ن��ه��اي��ة ي��ن��اي��ر اجل���اري 
مشيرا الى ان االفتتاحني يأتيان 
ضمن سياسة التسليم اجلزئي 
للمراحل املنتهية م��ن املشاريع 
ل��الس��ت��ف��ادة ال��ق��ص��وى ب��ه��ا في 
تسيير احلركة املرورية واحلد من 
االختناقات املرورية ورف��ع كافة 
ال��ط��رق م��ن خ��الل زي���ادة معدالت 
االم��ان والسالمة عليها واحلد من 
احلوادث املروية وتطوير اخلدمات 

املرتبطة بها. 
 وق���ال احل��ص��ان ف��ي تصريح 
صحافي ان القطاع يعد ويجهز 
حاليا لعقد مؤمتر صحافي موازي 
لالفتتاحني املشار لهما سيتم دعوة 
كافة وسائل االع��الم الستعراض 
االه���داف امل��رج��وة من املشروعني 

ال��ت��ي ي��ق��ع ضمنهما االفتتاحني 
ومشاريع هندسة الطرق بشكل 
ع����ام وآخ�����ر امل��س��ت��ج��دات فيها 
وإلقاء الضوء حول ما مت اجنازه 
ف��ي كافة امل��ش��اري��ع التي تنفذها 
وزارة االشغال العامة ممثلة في 
قطاع هندسة الطرق وأهمية هذه 
املشاريع في دعم مسيرة التنمية 
ف���ي ال���ب���الد ب��اع��ت��ب��اره��ا رك��ي��زة 
اساسية ودعامة ثابتة من دعائم 
النهضة الشاملة التي تصبو إليها 

حكومتنا الرشيدة.               
 وأف���اد ب��أن امل��ؤمت��ر الصحافي 
امل����زم����ع ع���ق���ده س��ي��ت��م خ��الل��ه 
استعراض 7 مشاريع من مشاريع 
ال��ط��رق الهامة وامللحة ال��ت��ي مت 

توقعيها مؤخرا ومن املقرر البدء 
في أعمالها خ��الل املرحلة املقبلة 
ألحداث نقلة نوعية غير مسبوقة 
لشبكة الطرق في البالد باإلضافة 
الى املشاريع القائمة حاليا والتي 
يجري تنفيذها والعمل بها على 
ق��دم وس��اق بتوجيهات من وزير 
االش��غ��ال ال��ع��ام��ة امل��ه��ن��دس عبدا 
لرحمن املطوع ال��ذي يولي كافة 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي تنفذها ال���وزارة 
اهتماما كبيرا السيما مشاريع 
ه��ن��دس��ة ال��ط��رق م��ؤك��دا ح��رص 
القطاع على تنفيذ كافة توجيهات 
ال���وزي���ر امل���ط���وع ال��رام��ي��ة ال��ى 
تسريع وتيرة العمل داخ��ل كافة 
املشاريع وتطبيق أفضل وأج��ود 
املعايير العاملية لتمهيد الطريق 
أم��ام املشاريع التنموية االخ��رى 
التي تنفذها اجل��ه��ات احلكومية 
االخ��رى ولينعم الوطن واملواطن 
أيضا بشبكة طرق تضاهي أحدث 

شبكات الطرق في العالم
 كما استقبل الوكيل املساعد 
لقطاع هندسة الطرق في وزارة 
األش��غ��ال العامة املهندس أحمد 
احلصان سيو مدير عام mcc عبر 
البحار ودا مدير ع��ام mcc فرع 
الكويت ووي��لّ��ي مترجمه ووان��غ 
املدير التنفيذي وم محمد ميرزا 

مدير مشروع 6.5 

م. أحمد احلصان

خالل حملة نفذتها »مراقبة النظافة العامة واخلدمات العامة وفريق تطوير أسواق مدينة الكويت« على سوق املباركية

10 أطنان من مخالفات املطاعم   العازمي: رفع  
وتبديل 300 كيس للقمامة يوميا

كشفت إدارة العالقات العامة 
ببلدية ال��ك��وي��ت ع��ن  ت��واص��ل  
ح��م��الت ال��ن��ظ��اف��ة ال��ت��ي تنفذها 
مراقبة النظافة العامة التابعة 
إلدارة النظافة العامة وإشغاالت 
ال��ط��رق ب��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة 
العاصمة، حيث ق��ام��ت مراقبة 
النظافة العامة بالتعاون مع إدارة 
اخلدمات العامة وفريق تطوير 
أسواق مدينة الكويت بالتنسيق 
مع إدارة العالقات العامة حملة 
لتنظيف أس��واق املباركية والتي 
أسفرت عن رف��ع ع��دد )10( طن 
من مخلفات املطاعم وتبديل عدد 

)300( كيس.
وف��ي ه��ذا الصدد أوض��ح مدير 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بالعاصمة مشعل العازمي 
ب��أن احلمالت امليدانية تأتي في 
إط��ار تنفيذ تعليمات مدير عام 
البلدية املهندس أحمد املنفوحي 
بتكثيف احلمالت لرفع مستوي 
النظافة، مشيرا إلى أن احلمالت 
التي تقوم بها مراقبة النظافة 
س���وف ت��س��ت��م��ر وت��ش��م��ل ك��اف��ة 
املناطق التي تقع حتت مسئولية 

محافظة العاصمة حفاظا على 
املنظر العام والوجه احلضاري 
وال��ت��ي يشرف عليها مدير فرع 
بلدية محافظة العاصمة م. عمار 

العمار.
وب������دوره أك����د  م���راق���ب ع��ام 
النظافة  جمال الفضلي الالحم 
ب��ان ه��ذه احل��م��الت ج��اءت طبقا 
للقرار الوزاري 190 لسنة 200
8 بشأن غسيل الشوارع للحفاظ 

علي املنظر العام.
 وت��اب��ع ال��ف��ض��ل��ي ب��ان��ه يتم 
رف���ع ح��م��ول��ة )10( ط��ن يوميا 
م��ن مخالفات امل��ط��اع��م مبنطقة 
املباركية وتبديل  )300( كيس 
مخصصة للقمامة إلى جانب كنس 
الشوارع حيث مت تخصيص عدد 
من اآلليات تضمنت  )25( مكينة 
شفط خالل الفترتني الصباحية 
واملسائية منها )4( خصصت 
لسوق املباركية فيما مت توزيع 
الباقي على مناطق شرق، املرقاب 
والقبلة على نطاق عقد النظافة 
امل��ب��رم ب��ني ال��ب��ل��دي��ة وش��رك��ات 
النظافة إلى جانب توفير عدد )3( 

هاف لوري و)2( كابسة.

وأض���اف الفضلي ب��أن مركز 
امل��دي��ن��ة وال��ش��وي��خ الصناعية 
والصليبخات ق��ام��وا بحمالت 
خ��الل اس��ب��وع ل��رف��ع ال��س��ي��ارات 
مبناطق احملافظات حيث أسفرت 
احلمالت عن رف��ع )83( سيارة 
مهملة منها )43( سيارة مت رفعها 
م��ن قبل النوبة )ب( بالشويخ 
الصناعية وال��ري وحمولة )8( 
لوريات من اإلط��ارات املستعملة 
واالث���اث وارس��ال��ه��ا ملوقع حجز 

البلدية.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن حملة 
ال��ن��ظ��اف��ة ب��س��وق امل��ب��ارك��ي��ة قد 
ترأسها مراقب عام النظافة جمال 

الفضلي وض��م فريقها ومشرف 
م��رك��ز امل��دي��ن��ة س��ع��د ال��ق��ط��ان، 
ورئ��ي��س ف��ري��ق تطوير أس��واق 
مدينة الكويت م. حسن الكندري 
واملفتشني وليد الكندري، راشد 
ال��ون��ده، عبد الله الشالح، أحمد 
ال��ع��ازم��ي، وم��ن إدارة العالقات 
العامة محمد عبد الشافي أحمد 
ومدير مشاريع شركة املشاريع 
العامة مجدي عطية فيما ضمت 
احلمالت امليدانية لرفع السيارات 
خ��الل االس��ب��وع امل��اض��ي مراقب 
عام النظافة جمال الفضلي وكل 
من مشرف مركز الشويخ جمال 
العازمي وم��ش��رف النوبة )ج( 

مبركز الصليبخات فهد البالول 
ومشرف النوبة  )ب( بالشويخ 
الصناعية والراي مشعل العنزي  
واملفتشني أحمد املريشد، هشام 
جفيري وم��ن مركز املدنية وليد 

الكندري.
وبدورها دعت إدارة العالقات 
العامة اجلميع ف��ي ح��ال وج��ود 
اي شكوي تتعلق باملجال البلدي 
ب��ع��دم ال���ت���ردد ب��االت��ص��ال على 
اخل���ط ال��س��اخ��ن )1844448( 
ال��ذي يعمل على مدار الساعة أو 
التواصل عبر حسابات البلدية 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 

.)kuwmun@( حتت معرف

جانب من احلملة 

جمال الفضليمشعل العازمي

11 طنا من املواد الغذائية الفاسدة بلدية »العاصمة« أتلفت 

العمار: تكثيف احلمالت امليدانية  
املفاجئة على كافة املناطق 

ن��ف��ذت ال��ن��وب��ة )ب( التابعة 
لقسم إزال��ة املخالفات بالعاصمة 
ب��ت��وج��ي��ه ض��رب��ة ل��ت��ج��ار امل���واد 
الغذائية الفاسدة حيث  مت رصد 
مخزن للمواد الغذائية مبنطقة 
الشويخ وعلى الفور مت مداهمته 
حيث أسفرت املداهمة عن مصادرة 
وإت�����الف )11( ط���ن و)700( 
كجم من امل��واد الغذائية الفاسدة 
إل��ى جانب غلق مخزن باإلضافة 

إلى حترير عدد )13( مخالفة.
 وأوض�����ح م��دي��ر ف���رع بلدية 
محافظة العاصمة املهندس عمار 
العمار بان االجهزة الرقابية بفرع 
احملافظة تنفذ ح��م��الت ميدانية 
م��ف��اج��ئ��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 
ب��ن��اءا ع��ل��ى تعليمات م��دي��رع��ام 
البلدية املهندس أحمد املنفوحي 
وتوجيهات مباشرة لرئيس قطاع 
محافظتي ال��ع��اص��م��ة وم��ب��ارك 
الكبير م. فيصل ص��ادق بتكثيف 
احلمالت الرقابية املخازن وأماكن 
بيع وتداول املواد الغذائية للتأكد 
من صالحية امل��واد الغذائية التي 
تقدم للجمهور إلى جانب مخالفة 
وغلق امل��خ��ازن املخالفة للوائح 
وأنظمة البلدية.   وأضاف العمار 
ب��أن مفتشي االج��ه��زة الرقابية 
باحملافظة ي��ق��وم��ون بالتفتيش 
بصفة دوري��ة على كافة املناطق 
ال��ت��اب��ع��ة للمحافظة ل��رص��د اي 
مخالفة وتطبيق اللوائح واألنظمة 
على املخازن املخالفة لالشتراطات 
الصحية واتخاذ كافة اإلج��راءات 
القانونية بحق املخالفني، مؤكداَ 
ع��ل��ى أن���ه ال ت���ه���اون ف���ي صحة 

وسالمة املستهلكني.
وب��دوره ذكر رئيس قسم إزالة 
املخالفات بالتكليف أحمد املطيري 
ب��ان خ��الل املداهمة التي نفذتها 
النوبة )ب( مت مصادرة وإتالف 

)11( طن و 700   كجم من املواد 
الغذائية الفاسدة  تنوعت فيما 
ب��ني )10( ط��ن زي��ت��ون و)1( طن 
و700 كجمإلى جانب حترير عدد 
)13( مخالفة منها )8( مخالفات 
اغ��ذي��ة متثلت ف��ي تخزين م��واد 
غذائية منتهية الصالحية احملددة 
ع��ل��ى ع��ب��وات��ه��ا، وت��خ��زي��ن م��واد 
غذائية تالفة ظاهريا وع��دد )5( 
مخالفات اعالنات باإلضافة  إلى  
حترير ق��رارات ات��الف ومت اتالف 

الكمية.
ودعا املطيري أصحاب شركات 

االغذية وأماكن بيع وتداول املوادد 
الغذائية بالكشف بصفة دوري��ة 
على مخازنهم للتأكد من تواريخ 
صالحية وانتهاء امل��واد الغذائية 
التي بحوزتهم في املخازن، داعيا 
إي��اه��م  التوجه على ال��ف��ور ملركز 
البلدية التابع لهم  في حال وجود 
م��واد غذائية منتهية الصالحية 
لديهم باملخازن وتسليمها للبلدية 
لتقوم بإتالفها  بدال من وجودها  
واس��ت��ك��ش��اف��ه��ا م��ن ق��ب��ل مفتشي 
البلدية مما يعرضهم للمسائلة 

القانونية وغلق مخازنهم.

فريق احلملة

إغالق أحد املخازن
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