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 للعام ال��ث��ال��ث على التوالي 
وبرعاية محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد تنظم محافظة األحمدي 
املسابقة الرمضانية حلفظ القرآن 
ال��ك��رمي وجت��وي��ده، حت��ت شعار 
»األح��م��دي غير في شهر اخلير«، 
والتي ستجرى اختباراتها بدءا من 
يوم 16 من شهر رمضان املبارك، 
في خمس مساجد مبناطق مختلفة 

في محافظة األحمدي.
 وقال مدير العالقات احلكومية 
باحملافظة ومنسق ع��ام املسابقة 
حامد االبراهيم، ان املسابقة هذا 
العام حتظى باهتمام كبير من قبل 
محافظ االحمدي الشيخ فواز خالد 
احلمد الصباح والقائمني على قطاع 
املساجد بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية وإدارة مساجد محافظة 
األح��م��دي، نظرا للنجاح الكبير 
الذي حققته املسابقة خالل العامني 
املاضيني، الفتا الى الرعاية التي 
حتظى بها من قبل جهات عدة في 
مقدمتها بيت ال��زك��اة الكويتي، 
وشركة نفط الكويت، واملجموعة 
املشتركة، اض��اف��ة ال��ى الرعاية 

االعالمية من قبل صحف االنباء 
واجلريدة والنهار والكويتية.

 واشار الى انهاء اللجنة املنظمة 
ك��اف��ة االس���ت���ع���دادات الستقبال 
امل��ت��س��اب��ق��ني ب����دءا م���ن ي���وم 16 
رمضان، عبر خمس مراكز قرآنية 
مبناطق ضاحية ج��اب��ر العلي، 

ومدينة صباح االحمد السكنية، 
وض��اح��ي��ة علي ص��ب��اح السالم، 
والصباحية، منوها ال��ى تكثيف 
االع����الن ع��ن امل��س��اب��ق��ة بجميع 
م��س��اج��د احمل��اف��ظ��ة واجلمعيات 

التعاونية واملراكز التجارية. 
 واوضح االبراهيم ان املسابقة 
ه��ذا ال��ع��ام تضم وللمرة االول��ى 
الفتيات بناء على توجيهات محافظ 
االحمدي الشيخ فواز اخلالد، كما 
سيقوم املتسابق باختيار اجلزء 
او االجزاء التي سيتم اختباره فيها 
عبر اجراء القرعة وليس عن طريق 
اللجنة كما ك��ان متبعا م��ن قبل، 
منوها الى ان كل اختيار يكون له 
بديل في نفس الورقة حتى يكون 
هناك خيارين للمتسابق وذلك من 
قبيل التيسير على ابنائنا وبناتنا، 
موضحا ان املسابقة تضم 4 جلان 
للشباب وجلنتني للفتيات حتت 
اش��راف عدد من األئمة واخلطباء 
ب�����وزارة االوق�����اف م��ن اص��ح��اب 
اخلبرة والكفاءة اضافة الى عدد 
من احملفظات العامالت باألترجة 

ودور القران باحملافظة.

محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 

16 رمضان في خمسة مراكز مختلفة تبدأ اختباراتها 

 »األحمدي« تطلق املسابقة الرمضانية الثالثة
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ريا�ض عواد 

 أك���د وك��ي��ل وزارة الصحة 
باالنابة د.محمد اخلشتي على 
دع���م ال������وزارة ل��ك��ل االن��ش��ط��ة 
وامللتقيات العلمية واملهنية التي 
من شأنها تطوير قدرات العاملني 
فيها، الفتا في الوقت ذاته الى ان 
اخالقيات مهنة »الطب« تعد ركن 

أساسي من أركان العمل الطبي.
جاء هذا في تصريح صحافي 
على هامش تنظيم اللجنة العلمية 
مبنطقة ال��ف��ر وان��ي��ة الصحية 
امللتقى الثقافي القانوني االول 
حتت عنوان )قواعد وأخالقيات 
ممارسة مهنة الطب بني القانون 
وامل��ي��دان( برعاية وكيل وزارة 

الصحة.
واش����اد د.اخل��ش��ت��ي بجهود 
ادارة منطقة الفروانية الصحية 
والقائمني على امللتقى في التوعية 
املهنية والقانونية لألطباء، والتي 
لها دور كبير على تدريب وتوعية 

الكادر الطبي بأخالقيات املهنة. 
من جانبه، اوضح مدير منطقة 
ال��ف��روان��ي��ة الصحية د.ح��م��ود 
الزعبي بأن هناك حاجة الى ميثاق 
ألخ��الق��ي��ات مهنة ال��ط��ب واملهن 
املعاونة لها لتنظم العالقة بني 
األطباء واملرضى وحتافظ على 
حقوقهم، منوها الى ان اخالقيات 
مهنة ال��ط��ب تبني أهمية ودور 
الطبيب في مؤسسته التي يعمل 

بها و دوره في حماية املجتمع،
ب��دوره، أكد كبير اختصاصي 
ال��ق��ان��ون ف���ي ادارة ال��ش��ئ��ون 
القانونية والتحقيقات ب��وزارة 
ال���ص���ح���ة رض�����ا خ���ف���اج���ي ف��ي 
م��ح��اض��رة ال��ق��اه��ا ع��ل��ى أهمية 

التوعية القانونية لألطباء وكيفية 
تعاملهم م��ع مختلف احل��االت 
القانونية التي قد تواجههم أثناء 
ممارستهم ملهنتهم اإلنسانية في 

رعاية صحة املريض واملجتمع.
وفي ختام امللتقى، توجه مدير 
امللتقى وعضو اللجنة العلمية 
مبنطقة ال��ف��روان��ي��ةة الصحية 
د.عبدالله السند بالشكر اجلزيل 
ل��وك��ي��ل ال�������وزارة ع��ل��ى دع��م��ه 
وح���ض���وره امل��ل��ت��ق��ى ول��ألخ��وة 
أع��ض��اء اللجنة العلمية على 
جهودهم منوها أن اللجنة بصدد 
عقد ملتقيات توعوية لالطباء 
وامل���ه���ن امل���ع���اون���ة ب��اجل��وان��ب 
القانونية للممارسة ضمن خطة 

د. محمد اخلشتي مكرمااللجنة العلمية.

على هامش تنظيم »الفر وانية الصحية« ملتقاها الثقافي القانوني األول

اخلشتي: أخالقيات »مهنة الطب« ركن أساسي 
من أركان العمل الطبي

جانب من احلضور

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
تواصل احلمالت امليدانية التي نفذها فريق طوارئ 
ب��ف��رع بلدية محافظة م��ب��ارك الكبير على احمل��الت 
واملطاعم تزامنا مع احلملة التي أطلقتها إدارة العالقات 
العامة حتت شعار #صحتك_أمانة بتكثيف احلمالت 
التفتيشية على املطاعم واحمل��الت قبل و أثناء شهر 
رمضان املبارك والتي أسفرت عن غلق محلني غلق 
إداري وحترير 20 محضر مخالفه وات��الف 35 كيلو 

مواد غذائية منتهية الصالحية.
وقال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير ناصر الهاجري بأن احلملة أسفرت عن 
غلق محلني غلق إداري��آ وحترير 20 محضر مخالفه 
تنوعت مابني أغذية وإع��الن��ات حيث إشتملت على 
حترير 6 محاضر مخالفات عدم إقامة إعالن تعريفي 
بالنشاط ب��دون ترخيص، 6 محاضر مخالفات عدم 
إقامة إعالن تعريفي بالنشاط، محضر مخالفه إقامة 

إع���الن بالنشاط ب���دون ترخيص، محضر مخالفه 
تشغيل عامل قبل احلصول على كرت صحه، محضر 
مخالفه العمل قبل احل��ص��ول على ش��ه��ادة صحيه، 
محضر مخالفه تداول مواد غذائية منتهية الصالحية، 
محضر حجز م��واد غذائية، محضر استثمار إرسال 
عينات عشوائية من املواد الغذائية وإرسالها ملختبر 

وزارة الصحة.
 وأضاف الهاجري بأنه مت إتالف 35 كيلو من املواد 
الغذائية املنتهية الصالحية )شوكوالته – حلوم( 
ومت حترير محضرين أت��الف م��واد غذائية منتهيه 
الصالحية.  ودع��ت إدارة العالقات العامة اجلمهور 
في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد 
باالتصال على اخلط الساخن 1844448 أو التواصل 
عبر حساب البلدية مبواقع التوصل االجتماعي @
kuwmun وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية حيالها 

على الفور.

 التأكد من تاريخ الصالحية

نفذها فريق طوارئ مبارك الكبير

20 مخالفة  الهاجري: إغالق محلني وحترير 
35 كيلو غراما من املواد الغذائية الفاسدة وإتالف 

إغالق محل

بعد أن وافق املجلس البلدي على مقترحه

فهد الصانع : اجلهاز التنفيذي للبلدية سيبحث نظام التفتيش 
اإللكتروني في مجال الرقابة الصحية على األغذية

ريا�ض عواد 

أك��د عضو املجلس البلدي ورئيس اللجنة الفنية فهد الصانع 
أن املجلس البلدي واف��ق م��ؤخ��را على اقتراحه العضو بتطبيق 
نظام التفتيش اإللكتروني في مجال الرقابة الصحية على املطاعم 

واملؤسسات والشركات املتداولة للمواد الغذائية.
وبني الصانع في تصريح صحافي أن مقترحه سيكون لدى اجلهاز 
التنفيذي في بلدية الكويت بعد ان وافق البلدي عليه إلخطار اجلهات 

املختصة ذات االختصاص مبضمونه والتحرك على تطبيقه فعليا.
واش��ار الصانع الى ان هذا املقترح يعد قفزه نوعية في الرقابة 
على ت��داول امل��واد الغذائية واحل��رص على ع��دم الغش والتالعب 
فيه، والتشديد على عدم التالعب في صحة املستهلك عبر الرقابة 

اإللكترونية.
وقال الصانع انه بتطبيق نظام التفتيش اإللكتروني في مجال 
الرقابة الصحية على املطاعم واملؤسسات والشركات املتداولة للمواد 
الغذائية، فإنه من السهل ان يتم التعرف على األغذية الغير صاحلة 

فهد الصانع لالستهالك اآلدمي واألغذية املنتهية الصالحية والتالعب فيها.

1800 درب من النفايات إلى مصنع تدوير النفايات نقل 

»بلدية العاصمة« تكثف حمالتها لتنظيف شاطئ »الصليبخات«

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام إداراتي السالمة و النظافة 
العامة وإش��غ��االت الطرق التابعني لفرع 
بلدية محافظة العاصمة بالتعاون مع 
إدارة شئون البيئة ببلدية الكويت بعدة 
حمالت ميدانية مكثفة لرفع ونقل كافة 
املخلفات واألنقاض وإزالة كافة التعديات 
على أم��الك الدولة بشاطئ الصليبيخات 
وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير إدارة 
السالمة م. ط��ارق العدواني ومدير إدارة 
شئون البيئة عدنان السيد ومدير إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق مشعل 
العازمي بالتنسيق مع الشركات املتعاقدة 
مع وزارة االشغال العامة)االحمدية،بودى 
لإلنشاءات، املجموعة املشتركة، العربية 
الدولية للمشروعات الصناعية، الصناعية 
حلماية البيئة، املقاولون العرب( ونقل 
تلك املخلفات إلى مصنع تدوير النفايات 
االنشائية والتى ق��درت ب�)1800( درب 
تقريبا بحيث سيتم رف��ع من 30 ال��ى 50 

درب يوميا.

وف��ي ه��ذا السياق أوض��ح مدير إدارة 
شئون البيئة عدنان سيد بأنه مت تقسيم 
املوقع إلى اربع مواقع كل موقع يتم التعامل 
معه من قبل شركتني مقاوالت مع شركة 
التدوير حيث يتم فرز النفايات االنشائية 
املوجودة باملوقع وهي عبارة عن أنقاض 
)رمال، أسفلت، بلوكات، نفايات إنشائية( 
وتقسيمها إلى جزئيني اجلزء االول اذا كانت 
صاحلة للتدوير سيتم ارسالها ملصنع 
تدوير النفايات وإن كانت غير صاحلة 
للتدوير سيتم ارسالها مل��ردم النفايات 

االنشائية التابع للبلدية.
واش��ار سيد بانه سيكون هناك اشراف 
مباشر من قبل مصانع تدوير النفايات 
االنشائية، مشيرا إلى ان سيتم االتفاق بني 
شركات النقل ومصانع التدوير في اختيار 
النفايات القابلة للتدوير وفصلها عن 
النفايات الغير قابلة باإلضافة سوف يتم 
غلق الفتحات التي يتم الدخول من خاللها 

وإلقاء األنقاض.
وش��دد سيد على مراقبة املوقع من قبل 

ال��ش��رك��ات ال��ت��ى تعمل ب��ه م��ن قبل مركز 
الصليبيخات للنظافة العامة، مشددا على 
الشركات بتشديد الرقابة على املقاولني من 

الباطن الذين يقومون بنقل النفايات.
وبدوره أكد مراقب معاجلة ردم النفايات 
م. عبد الله العفاسي على الشركات بسرعة 
توفير معدات للفرز النفايات باملواقع، 
مؤكدا عليهم بوجود منيفست خاص حتي ال 
يتم خلط هذه الدروب مع غيرها، إلى جانب 
حتديد أقرب مكان لنقل النفايات الغير قابلة 
للتدوير باإلضافة للتنسيق م��ع الهيئة 

العامة للبيئة.
وب���دوره أوض��ح مدير إدارة السالمة 
بفرع بلدية محافظة العاصمة م. طارق 
العدواني برفع حالة االستنفار ب��اإلدارة 
ملراقبة كافة أعمال شركات ومقاولي تنفيذ 
امل��ش��اري��ع ال��ع��ام��ة واإلن���ش���اءات وأع��م��ال 
الطرق واخلدمات وكذا أعمال مقاولي البناء 

والترميم والهدم وأعمال احلفريات.
وتابع م. العدواني بان شركة األحمدية 
للمقاوالت بدت العمل في املواقع املخصصة 

لها، الفتا إل��ى أن مت حصر ال���دروب التي 
سيتم رفعها من قبل الشركات ب��)1800( 

درب من النفايات االنشائية.
 وم��ن جانبه أك��د مدير إدارة النظافة 
ال��ع��ام��ة وإش��غ��االت ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية 
محافظة العاصمة مشعل العازمي بأن 
االدارة ستقوم بتكثيف احلمالت التفتيشية 
خالل الفترتني الصباحية واملسائية للقضاء 
على هذه الظاهرة التي باتت متثل خطرا 
كبير من حيث وضع مخلفات وأنقاض على 
قارعة الطرق والتي من املمكن ان تسبب 
في عمل ح��وادث أو تعطيل حركة امل��رور 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى وض��ع مخلفات وأنقاض 

بجوار شاطئ الصليبيخات.
 وت��اب��ع العازمي ب��أن مفتشي االدارة 
سيقومون ب��رص��د أي ش��رك��ة او مقاول 
يقوم بالقاء االنقاض واتخاذ االج��راءات 
القانونية بحقهم على الفور، داعيا إياهم 
بوضع االنقاض في االماكن املخصصة لهم 
من قبل البلدية حتى ال يقعوا حتت املسائلة 

القانونية.

نفذها فريق طوارئ اجلهراء

500 كيلو القويضي: مصادرة وإتالف 
من املواد الغذائية الفاسدة في »الصليبية«

أعلنت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
ببلدية الكويت عن تواصل احلمالت 
امليدانية التي نفذها فريق طوارئ 
بفرع بلدية محافظة اجلهراء على 
احملالت واملطاعم تزامنا مع احلملة 
التي أطلقتها إدارة العالقات العامة 
حتت شعار #صحتك_أمانة بتكثيف 
احلمالت التفتيشية على املطاعم 
واحملالت قبل و أثناء شهر رمضان 
املبارك والتي أسفرت عن مصادرة 

واتالف نصف طن من املواد الغذائية 
املنتهية الصالحية.

 وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ق��ال رئيس 
فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة 
اجلهراء على القويضي بأن مفتشي 
الفريق قاموا برصد اح��د املخازن 
مبنطقة الصليبية ومت على الفور 
مداهمته والتي أسفرت عن مصادرة 
وإتالف نصف طن من املواد الغذائية 
املنتهية الصالحية وغير صاحلة 

لالستهالك االدمي.
 ودع��ت إدارة العالقات العامة 
اجلمهور في حال وجود أي شكوي 
تتعلق ب��ال��ب��ل��دي��ة ب��ع��دم ال��ت��ردد 
ب��االت��ص��ال ع��ل��ى اخل���ط ال��س��اخ��ن 
1844448 أو التواصل عبر حساب 
البلدية مبواقع التوصل االجتماعي 
@kuwmun وس��ي��ت��م ات��خ��اذ 
االج���راءات القانونية حيالها على 

الفور.

جانب من رفع املخلفاتاجتماعات مكثفة ملناقشة تنظيف الشاطئ

 جانب من احلملة


