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ريا�ض عواد 

احتفل مستشفى األم���راض 
ال��ص��دري��ة بتكرمي كوكبة من 
األط���ب���اء امل��م��ي��زي��ن ب��ح��ض��ور  
الشيخة أوراد ال��ص��ب��اح، وقد 
ك��رم املستشفى خالله ع��دداً من 
الفرق والبرامج اإلكلينيكية ، 
نظراً ل��دوره��م املميز في خدمة 

املستشفى ، والبالد .
وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة رمي 
العسعوسي م��دي��ر مستشفى 
ال��ص��در إن املستشفى اع��ت��اد 
ت���ك���رمي األط����ب����اء امل��م��ي��زي��ن 
واملوظفني املثاليني ، وللمرة 
األولى كذلك يتم تكرمي األطباء 
القدامى ممن ساهموا في تطوير 
اخلدمة باملستشفى ، وخدمة 
البالد ، مضيفة أن هذه البادرة 
ب��ادرة تشجيع للعاملني على 
ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء وامل��ث��اب��رة 
واالجتهاد ، كما أنها رد للجميل 
، وامتنان من املستشفى لألطباء 
واملوظفني املجتهدين ، مؤكدة 
أن املستشفى ال��ص��دري ق��ام 
مبجهود جبار خالل عام 2017 
، فلقد بلغ ع��دد املرضى الذين 
دخ��ل��وا املستشفى ف��ي 2017 
نحو 8259 مريضاً ، ومت عمل 
نحو 1712 عملية جراحة قلب 
وص���در ، ك��ذل��ك مت ع��م��ل نحو 
8044 عملية قسطرة عالجية 

وتشخيصية للكبار واألطفال.
وذك��رت أن��ه من ضمن الفرق 
اإلكلينيكية التي مت تكرميها  : 
فريق تركيب صمامات القلب 
ب��واس��ط��ة ال��ق��س��ط��رة ، وه��و 
الفريق ال��ذي ي��ق��وده نخبة من 
األطباء الكويتيني ذوي الكفاءة 
، وهذه العمليات جترى فقط في 
املستشفى الصدري ، وقد مت عمل 

ما ال يقل عن 230 حالة تغيير 
صمام عن طريق القسطرة .

وال��ف��ري��ق ال��ث��ان��ي ه��و فريق 
ج���راح���ات ال��ص��در ع��ن طريق 
الروبوت ، وقد اعتمد مستشفى 
ال��ص��دري م��ؤخ��راً على إج��راء 
عمليات عن طريق ال��روب��وت ، 
واالستغناء عن فتح الصدر ، مما 
قلل من املضاعفات ، وفترة بقاء 

املريض داخل املستشفى ، وقلل 
أيضاً من املصروفات .

وال��ف��ري��ق ال��ث��ال��ث ه��و فريق 
برنامج جراحات القلب بواسطة 
الروبوت ، وأيضاً مت االستغناء 
في بعض احلاالت عن فتح القلب 
، وذل��ك عن طريق عمل فتحات 
صغيرة لتغيير الصمامات  ، 
ولتغيير ال��ش��راي��ني بواسطة 

الروبوت .
وال��ف��ري��ق ال��راب��ع ه��و فريق 
برنامج اإليكمو وه��و أكسجة 
أغشية القلب ، وأي��ض��اً مت من 
خالل التعاون قسم جراحة القلب 

مع التخدير .
والفريق اخلامس هو فريق 
إعادة تأهيل عضلة القلب ، وهو 
أي��ض��اً ف��ري��ق متميز س��اه��م في 

احملافظة على صحة القلب عن 
طريق إخضاع املرضى لتمارين 
رياضية من خالل وج��ود فريق 

شامل .
وأشارت  العسعوسي إلى أنه 
مت خ��الل احلفل تكرمي الراعية 
الشيخة أوراد الصباح كونها 
من الداعمني للبرامج التثقيفية 
والتوعوية والوقائية، وقد كانت 

من شركائنا الذين ساهموا معنا 
ف��ي دع��م “واكاثون” أص��دق��اء 

القلوب التاسع .
اجلدير بالذكر أن “الواكاثون” 
حقق جناحاً كبيراً ، وقد نظمه 
املستشفى الصدري دعماً لبرامج 
الوقاية ، والدليل على جناحه 
اس��ت��م��راره ، ورغ��ب��ة جمعيات 
ال��ن��ف��ع ال���ع���ام ، وامل��ؤس��س��ات 

املدنية ، والشركات اخلاصة في 
املساهمة بهذا الواكسون .

وقد القى “الواكاثون” حضوراً 
الف��ت��اً م��ن الرياضيني والنجوم 
، وجن����وم ال��ع��ص��ر ال��ذه��ب��ي ، 
دع��م��اً منهم للبرامج التوعوية 
والتثقيفية، باإلضافة لوجود 
رئيس هيئة الشباب والرياضة 

الدكتور حمود فليطح.

تكرمي الشيخة أوراد الصباح

»الصدري« أقام حفل تكرمي لكوكبة من األطباء املميزين

العسعوسي: نشجع العاملني على العمل والعطاء واملثابرة واالجتهاد

بلدية الكويت تترأس االجتماع األول للجنة حتكيم جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي

15 مشروعًا ألنسنة  احلبيب: دراسة 
املدن وفقًا الشتراطات املسابقة

عقدت األم��ان��ة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي  اجتماعها  األول للجنة حتكيم 
جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي في 
دورتها الثانية برئاسة بلدية الكويت  وذلك 
ملناقشة امل��ش��روع��ات امل��ط��روح��ة م��ن قبل 
املشاركني املعنيني في العمل البلدي حتت 

عنوان أنسنة املدن.
وبلغ عدد املشاريع املطروحة من  قبل 
املشاركني 15 مشروعا من جميع بلديات 
دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث قدموا 
اط��روح��ات حتاكي افضل النظم احلديثة 
فيما يخص أنسنة املدن وتأهيلها لتصبح 

متماشية مع متطلبات املجتمع املدني.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق أع���رب م��دي��ر إدارة 

التنسيق في بلدية الكويت املهندس جاسم 
محمد احلبيب ان االجتماع قد ناقش فيه 
5  محور اب��ت��داءا باالستدامة للمشروع ، 
والبيئة املالئمة  القامة مثل تلك املشاريع 
واألم����ور املتعلقة بالصحة وال��س��الم��ة ، 
ومناقشة املشروع املنفذ الذي هو قائم بحد 
ذات��ه وأخيرا املسؤولية املجتمعية كدور 
احلكومة والقطاع اخل��اص واالف���راد في 
إجناح هذا املشروع املقدم من قبل املشاركني 

.
وأشار احلبيب ان األمانة العامة ستعلن 
نتائج املسابقة وسيتم تسليم اجلوائز في 
االجتماع ال���وزاري ال��ذي سيقام في دولة 

الكويت بتاريخ   19 أكتوبر من عام 2018. م. جاسم احلبيب

محافظ »مبارك 
الكبير« يستقبل 

املهنئني بـ»رمضان« 
األربعاء املقبل

يستقبل محافظ مبارك الكبير الفريق 
أول متقاعد أحمد الرجيب املهنئني بحلول 
شهر رمضان املبارك يوم االربعاء املوافق 
السابع من رمضان وكل أربعاء وذل��ك في 
ديوان الرجيب مبنطقة السرة ق ٢ شارع ٥ 

منزل ٢٠ 
وقال الفريق الرجيب ندعو الله سبحانه 
وتعالى ان يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه في ظل قيادة صاحب السمو االمير 
وس��م��و ول��ي ع��ه��ده االم���ني، مشيرا ال��ى ان 
ق��دوم شهر رمضان فرصة لتعزيز اواصر 
احملبة والتآخي والوحدة التي جبل عليها 
املجتمع الكويتي، داعيا اجلميع الى ضرورة 
احل��رص على الوحدة الوطنية واستثمار 
الشهر الفضيل لتصفية النفوس بطاعة الله 
وتغليب مصلحة الكويت وشعبها على كل 

شيء.
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جانب من التكرمي

محافظ مبارك الكبير أحمد الرجيب

“ النظافة” في أبريل  املاضي خالل إحصائية إلجنازات 

العازمي:  بلدية »العاصمة« 
223 سيارة مهملة..  رفعت 

578 مخالفة وحررت 
أوضحت اإلحصائية التي 
أعدتها إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت عن إجنازات 
إدارة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة 
وإش���غ���االت ال��ط��رق  بفرع 
بلدية محافظة العاصمة 
خ��الل شهر اب��ري��ل املاضي   
ب��أن��ه��ا ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د من 
اإلجن��ازات التي شملت رفع 
السيارات املهملة واملخالفات 
والتعهدات وامللصقات والتي 
أس��ف��رت ع��ن وض���ع 5121 

ملصق  .
وأك��د مدير إدارة النظافة 
ال��ع��ام��ة وإش��غ��االت الطرق 
بفرع بلدية احملافظة مشعل 
ال��ع��ازم��ي ع��ل��ى اس��ت��م��رار 

احلمالت للتصدي للتجاوزات املتمثلة بإشغاالت 
الطرق والنظافة العامة.

وأوضح العازمي  أن احلمالت امليدانية التي 
نفذها مفتشو اإلدارة خالل شهر ابريل املاضي  
أسفرت عن رفع 223 سيارة مهملة وسكراب 
ومعروضة للبيع واالف���راج عن 150 سيارة  
فضال عن وضع 5121 ملصق علي السيارات 
املهملة باإلضافة إلي حترير 973 تعهد ، 1370 
إن���ذار وق��د شملت جميع  امل��ن��اط��ق مبحافظة 
العاصمة ون��ق��ل 126369م  3من النفايات 
تضمنت  36936م3 ن��ف��اي��ات ،40622م3 
نفايات البلدية ، 47044م3 النفايات االنشائية 
و 1767م3 م��ن امل��ج��اري. وأوض���ح العازمي 

ب���أن���ه ق���د مت إص����دار 
59 ت��رخ��ي��ص ج��دي��د 
وجت��دي��د 50 ترخيص 
اشتملت ع��ل��ى إص���دار 
6 تراخيص ل��ط��اوالت 
وك����راس����ي ف��ض��ال عن  
جت��دي��د   16  ترخيص  
إل����ى ج��ان��ب إص����در 6 
ت���راخ���ي���ص ش���واي���ة 
وجت��دي��د 5، جت��دي��د 5 
تراخيص لعب أطفال 
، إص����دار  6تراخيص  
ألواني منزلية وجتديد 
11 ترخيص  ، إص��دار 
ت��رخ��ي��ص��ني  ج��دي��دة  
حمل�����الت م������واد ب��ن��اء 
وجت��دي��د 17 ، إص���دار 
31 تراخيص جديدة ألعمال مؤقتة  باإلضافة 
إلى إص��دار ترخيص ملكتبات قرطسية و بنشر 

وكهرباء سيارات وقوارب ودراجات.
وأشار ألي إن عدد مخالفات النظافة العامة 
التي مت الصلح فيها بلغت 128 مخالفة ،عدد 
املخالفات التي مت إرسالها إلى اإلدارة القانونية  
176 مخالفة وعدد املخالفات التي لم يتم البت 

فيها32 مخالفة ولم يتم الدفع في 242 مخالفة.
وأوضح العازمي بأن إجمالي املبالغ احملصلة 
من قبل اإلدارة نظير املخالفات بلغت 9767.980 
دينار واملبالغ التي مت حتصيلها كرسوم  بلغت 
34888.400دينار وإجمالي مبالغ التأمني 

9550 دينار.

مشعل العازمي

الثالب: حكمة سمو األمير جنبت 
الكويت العديد من األزمات

قالت رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية لدعم 
املخترعني الدكتورة فاطمة 
ال��ث��الب، إن كلمة صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��الد املفدى 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د ، 
أم��ام القمة الطارئة ملنظمة 
ال��ت��ع��اون اإلس���الم���ي التي 
عقدت قبل أيام في العاصمة 
ال��ت��رك��ي��ة إس��ط��ن��ب��ول، تعد 
مبثابة خارطة طريق البد 
ان يحتذى بها من قبل دول 
ال��ع��ال��م، إلن��ه��اء ال��ع��دوان 
اإلسرائيلي على األراض��ي 

الفلسطينية.
وأش�����ارت ف���ي تصريح 
صحافي، أن مجلس إدارة 
اجلمعية استمع إل��ى كلمة 

صاحب السمو بكل إصغاء ومتنى أن تتحول 
إلى خارطة طريق وأن يتم اإلجابة على األسئلة 
الهامة التي طرحها سموه في النطق السامي، 
مضيفة: “احلكمة التي نطق بها صاحب السمو 
في ه��ذه الكلمة تؤكد أن��ه الب��د أن تكون هذه 
الكلمة مرجعاً ومثاالً يحتذى به إلنهاء معاناة 

األشقاء الفلسطينيني”.
وأكدت الثالب أن كلمة صاحب السمو ملست 
قلوب ومشاعر الكويتيني أجمع، بل والعرب 
واملسلمني، وع��ب��رت عما تكنه قلوبهم جتاه 
القضية الفلسطينية، التي لطاملا كانت أحد أبرز 
أولويات سياسة دولة الكويت اخلارجية على 
مدار السنوات املاضية، قائلة: “كلمات أميرنا 
قائد اإلنسانية أيقظت العيون النائمة والقلوب 

امل���ري���ض���ة، وع���ب���رت 
ع��ن أص���وات الشعوب 
اإلس��الم��ي��ة والعربية 
وعلى رأس��ه��م الكويت 
امل��داف��ع��ة ع��ن ال��ق��دس 
والقضية الفلسطينية”.

وأض�����اف�����ت: “هذا 
امل��وق��ف ال����ذي ات��خ��ذه 
سمو أمير ال��ب��الد أم��ام 
ال��ع��ال��م أج���م���ع، ميثل 
ال���ت���وج���ه ال��ك��وي��ت��ي 
على مستوى القيادة 
السياسية والشعب، 
وعكس موقف الكويت 
الثابت والراسخ جتاه 
ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة 
واإلس����الم����ي����ة ع��ام��ة 
والقضية الفلسطينية 
خاصة، واثبتت للعالم أن الكويت لن تتخلى 
عن دع��م القضية الفلسطينية، وأنها ستظل 
ضمن أولوياتها في الفترة املقبلة حتى إنهاء 

معاناة الفلسطينيني”.
واختتمت قائله: نحمد الله أن حبانا بقائد 
حكيم يتمتع بحكمة يشهد بها القاصي والداني، 
ه��ذه احلكمة جنبت الكويت وشعبها أزم��ات 
كثيرة، خاصة في ظل ما تشهده املنطقة من 
أح��داث وت��ط��ورات، وندعو الله أن ي��دمي على 
وطننا احلبيب الكويت نعمة األم��ن واألم��ان 
واالستقرار، في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ، ، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد ، 

واحلكومة الرشيدة.

د. فاطمة الثالب

من إنتاج اإلعالم الديني وإعداد وتقدمي فيصل الهاشمي

أبا اخليل: برنامج »دقائق رمضانية« يتناول كافة القضايا 
ويجيب على مختلف التساؤالت املتعلقة بالشهر الفضيل

ام���ت���دادا مل��س��ي��رت��ه��ا ال���زاخ���رة 
بالبرامج الهادفة واألعمال املميزة 
ومواكبة منها للمناسبات العظيمة 
التي حتياها األمة هذه األيام أهدت 
إدارة اإلع���الم ال��دي��ن��ي ف��ي وزارة 
األوق�����اف وال��ش��ئ��ون اإلس��الم��ي��ة 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ك��وي��ت��ي وق��ن��وات 
ال��رس��ال��ة وال��ب��ح��ري��ن وال��ص��ح��راء 
ومعظم الفضائيات العربية إنتاجها 
وبرنامجها التلفزيوني اجلديد “ 
دقائق رمضانية “ وذل��ك تعزيزا 
للمنظومة القيمية واألخالقية خالل 

الشهر الفضيل.
وق���د ص���رح ب��ذل��ك م��دي��ر إدارة 
اإلعالم الديني واملشرف العام على 
املشروع القيمي لتعزيز العبادات 
“ ن��ف��ائ��س “ ص���الح أب���ا اخل��ي��ل 
حيث أوض��ح في بيان صحفي أن 
البرنامج يتوافق مع استراتيجية 
ال�������وزارة ال���رام���ي���ة إل����ى ت��ع��زي��ز 
اجلوانب السلوكية وتهيئة األجواء 
الروحانية ال سيما في هذه األيام 
التي يتضاعف  فيها األجر والثواب 

، الفتا إلى أن البرنامج يتناول كافة 
القضايا الرمضانية ويجيب على 
مختلف التساؤالت املتعلقة بهذا 
الشهر الفضيل ، ويتم بث مقتطفات 
منه حاليا على “ االس��ت��ج��رام و 
الفيس ب��وك والتويتر واحللقات 

كاملة على اليوتيوب وعلى موقع 
red awqaf اإلدارة

واختتم أبا اخليل باإلشارة إلى 

أن تعزيز املنظومة اإلعالمية القيمية 
هي الطريق األمثل للوصول بأبنائنا 
لبر األمان وبخاصة في عالم مفتوح 

يصعب التحكم فيه منوها إلى أن 
البرنامج من إعداد وتقدمي د. فيصل 

الهاشمي.

برنامج دقائق رمضانية

صالح أبا اخليل

جانب من االجتماع


