
رئيس األركان بحث مع قائد القوات املسلحة في الصومال املواضيع املشتركة

جانب من االجتماع املشتركالفريق محمد خالد اخلضر يستقبل اللواء طاهر أدن علمي

قسطرة  أول  إج���راء  ال��درع��ة: 
قلبية في مستشفى جابر بعد 

تشغيل وحدة القلب
ق��ال مدير منطقة )م��ب��ارك الكبير( الصحية وامل��دي��ر التنفيذي 
ملستشفى )جابر االحمد( الدكتور سعود الدرعة أمس األحد إنه مت 
اجراء أول عمليات القسطرة القلبية بعد تشغيل وحدة القلب الداخلي 

في مستشفى جابر.
وأضاف الدكتور الدرعة في تصريح صحفي أن العملية أجريت 
بواسطة وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا ورئيس وحدة القلب 
والفريق الطبي مبستشفى جابر الدكتورة فوزية الكندري.وأشار 
الى أن االنتهاء من تشغيل املرحلة األولى في املستشفى مت منذ أكثر 
من شهرين ومت البدء بعدها مباشرة في مرحلة التشغيل الثانية 
للمستشفى التي تشتمل على التوسع باخلدمات والطاقات السريرة 

لتصل الى ما نسبته 55 في املئة بنهاية العام احلالي.
وأفاد أن تشغيل املرحلة الثالثة من املستشفى ستنطلق مع بداية 
العام املقبل وتستمر مدة سنة الستكمال الطاقة السريرية واخلدمية 
للمستشفى الفتا الى أنه سيتم اضافة مناطق سكنية أخرى وبشكل 

تدريجي حسب ما يتم اصداره من قرارات.
وأشاد باجلهود املبذولة من قبل جميع العاملني باملستشفى من 
أطباء وممرضني وفنيني وك���وادر هندسية واداري���ة خ��ال الفترة 
املاضية وقدرتهم على جتاوز الصعوبات اثناء تنفيذ العمل وتطبيق 

خطة الوزارة بالشكل املطلوب.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح ووكيل ال��وزارة الدكتور مصطفى رضا وجلميع الوكاء 
املساعدين وم��دراء املناطق واإلدارات الفنية واخلدمية والهندسية 

ومدراء املستشفيات على ما قدموه من دعم ومساندة. 

»زكاة سلوى« كرمت إدارات »النجاة 
اخليرية«مثمنة جهودها الرمضانية

أقامت جلنة زكاة سلوى التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية حفاً لتكرمي إدارات “النجاة 
اخليرية” مثمنة اجلهود احلثيثة التي بذلت 
خ��ال شهر رم��ض��ان، والتي تكللت بتنفيذ 
العديد من املشاريع اإلنسانية الرائدة التي 

تنعكس باإليجاب على شريحة املستفيدين.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الشيخ 
بدر العقيل: كلمات الشكر ال توافيكم قدركم، 
فلقد أثبتم أنكم بحق على قدر املسؤولية، 

فقمتم مع جميع موظفي النجاة اخليرية 
وجلانها بجهود إنسانية رائدة كل في مجال 
عمله وم��وط��ن عطائه، حيث أن اجلمعية 
وجلانها كانت تفتح أبوابها من الصباح 
وحتى منتصف الليل، وذلك لتلبية رغبات 
املتبرعني في تنفيذ املشاريع املميزة داخل 
وخارج الكويت. وتابع العقيل: حققنا بفضل 
الله ثم بتعاون وتكاتف جميع العاملني 
باجلمعية جهوداً رائ��دة في كافة املشاريع 

الطبية والتعليمية واإلغاثية والتنموية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واخل��ي��ري��ة داخ���ل وخ���ارج 
الكويت، مثمنا حرص موظفي النجاة على 
طرح األفكار االبداعية واجلديدة ودعوة كبار 
الشخصيات وط��اب اجلامعات ورج��االت 
املجتمع وامل��ؤث��ري��ن ف��ي م��واق��ع التواصل 
االجتماعي للمشاركة ف��ي نشر رسالتنا 
اخليرية للجمهور، وتعريف احملسنني بهذه 
اجلهود املباركة، والتي ك��ان لها انعكاساً 

إيجابياً كبيراً على شريحة املستفيدين. 
فهنيئا ل��ك��م دع�����وات األرام�����ل واألي���ت���ام 
واحملتاجني واملرضى واملعوزين وامللهوفني 

الذين اسعدمتوهم في شتى دول العالم.

 وختاما تقدمت إدارات النجاة اخليرية 
امل��ك��رم��ة بشكر جل��ن��ة زك���اة س��ل��وى على 
إق��ام��ة ه��ذا احلفل املميز، مؤكدين أن مثل 
هذه امل��ب��ادرات ترسخ الترابط والتاحم و 

تزيد احملبة واأللفة، ودافعة ومحفزة كذلك 
نحو التميز وال��ري��ادة ف��ي العمل، وال��ذي 
بدوره يعزز رسالة الكويت كعاصمة للعمل 

اإلنساني.

لقطة جماعية للمكرمني

»الدفاع« تعقد االجتماع التخطيطي
»2020 األول لتمرين »حسم العقبان 

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن 
عقد اإلجتماع التخطيطي األول لتمرين 
)حسم العقبان 2020( برئاسة مديرية 
التدريب املشتركة بهيئة العمليات 
واخلطط مبشاركة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ومصر واالردن 

والواليات املتحدة األمريكية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس 
األح��د إن االجتماع يهدف إل��ى اإلع��داد 
والتحضير للمرحلة التنفيذية للتمرين 
الذي ستجرى فعالياته في الباد بشهر 
مارس 2020 إلى جانب توحيد مفاهيم 
العمليات العسكرية املشتركة لرفع 
ق��درة االستجابة للمشاركني وتعزيز 
التعاون والتنسيق العسكري املشترك 

وتطويره.
وأض��اف��ت أن التمرين يعتبر من 
سلسلة متارين )حسم العقبان( التي 
بدأت في عام 2000 عندما استضافت 
مملكة البحرين التمرين األول مشيرة 
إلى أن استضافة الكويت لهذا التمرين 
للمرة الثالثة على التوالي يعد مكسبا 

لقطة جماعية للمشاركني في االجتماعاستراتيجيا.
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اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س األرك�����ان العامة 
للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن محمد خالد 
اخل��ض��ر ب��رئ��اس��ة األرك�����ان ال��ع��ام��ة 
للجيش ظهر أمس قائد القوات املسلحة 

ال��ص��وم��ال��ي��ة الشقيقة ال��ل��واء طاهر 
أدن علمي ، ويرافقه سفير جمهورية 
الصومال الفيدرالية لدى دولة الكويت 
عبدالله محمد أودوا ، وذل��ك مبناسبة 

زيارته الرسمية للباد.
من جانبه رحب رئيس األركان العامة 
للجيش بالضيف الكرمي والوفد املرافق 
له في بلدهم الثاني الكويت متمنياً لهم 

طيب اإلقامة خال هذه الزيارة، والتي 
تعكس بدورها عمق العاقات األخوية 

بني البلدين الشقيقني.
بعد ذل��ك عقد اجتماع مت من خاله 

مناقشة أه��م األم���ور وامل��واض��ي��ع ذات 
اإلهتمام املشترك، السيما املتعلقة منها 
باجلوانب العسكرية وحرص الطرفني 

على تعزيزها وتطويرها .

وحضر اإلجتماع سعادة نائب رئيس 
األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن 
عبدالله ال��ن��واف  وع��دد من كبار قادة 

اجليش من كا اجلانبني.

خالل حملة نفذتها على الواجهة البحرية

10 مخالفات استغالل مساحة  بلدية »العاصمة« حترر 
أعلنت إدارة العاقات العامة ببلدية 
الكويت عن تواصل احلمات امليدانية التى 
تشنها إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة لرفع 
مستوي النظافة باحملافظة وإظهار املنظر 

اجلمالى واحلضاري للباد.
وأك����د م��دي��ر إدارة ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة 
وإش���غ���االت ال��ط��رق ب��احمل��اف��ظ��ة مشعل 
العازمي بأن األدارة قد قامت بإدراج خطه 
تستهدف احلد من ظاهرة األفعال املضرة 
بالنظافة العامة و رف��ع مستوى النظافة 
إلى املستوى املطلوب فضا عن التأكد من 
تراخيص استغال املساحة  ع��ن طريق 
القيام بحمات ميداني مكثف وفق جدول 
زمني على الشواطىء و منطقتني أسواق 
املباركية و الصاحلية والواجهة البحرية 
تطبيقاً للقانون9/87   والذي ينص بحظر 
إلقاء القمامة واألوراق واحمل��ارم والعلب 
وأعقاب السجائر على األرصفة والساحات 
والشوارع وامليادين والتى قد تصل غرامتها 
إل��ى 200 دينار  إل��ى جانب تطبيق القرار 
ال���وزاري 149 لسنة 2006 علي املطاعم 
واملقاهي املخالفة التى تقوم باستغال 

الساحات دون وجه حق.
وأضاف العازمي بأن النوبة “ب”  مبركز 
نظافة القبلة والسوق التابع ل��إدارة قد 
نفذت حملة على املقاهي واملطاعم بالواجهة 
البحرية  لرصد املخالفني وإتخاذ االجراءات 
القانونية بحقهم ، الفتاً إلى أن احلملة قد 

أسفرت عن حترير 10مخالفات استغال 
مساحة  طبقاً للقانون 149/2006 فضا 
عن حترير 4 مخالفات  نظافة عامة طبقاً 

للقرار الوازري 190 لسنة 2008.
وت��اب��ع ال��ع��ازم��ي ب��أن مراقبة النظافة 
قامت بحمات مكثفة لرفع مستوى النظافة 
باملناطق احملافظة والتى أسفرت عن حترير 
12 مخالفة نظافة عامة طبقا للقرار الوزاري 
190 لسنة 2008 مبنطقة الشويخ  إلى 
جانب رفع 230م3 من املخلفات باإلضافة 
إل��ى كنس وتنظيف ال��ش��وارع الرئيسية 

والداخلية للمناطق.
وأش���ار ال��ع��ازم��ي قائا ب��أن امل���ادة “5” 
من ال��ق��رار ال���وزاري 149/2006 تتضمن  
يتم استيفاء رس��م شهري ق��دره ) 2 دينار 
كويتي ( ع��ن ك��ل متر م��رب��ع م��ن املساحة 
املستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات 
وامليادين و ) دينار كويتي واحد ( بالنسبة 
للشوارع الفرعية ويؤخذ بالرسم األعلى 
علي األنشطة املقرر لها رسوم سابقة ويؤخذ 
رس��م ش��ه��ري نظير وض��ع ش��واي��ة مغلقة 
علي الرصيف مبقدار ) 20 دينار كويتي ( 

كما يؤخذ رسم شهري نظير وضع برادات 
املرطبات وامل��ي��اه الغازية واملعدنية وأي 
مأكوالت أو مشروبات أخري علي الرصيف 
قدره ) 5 دينار كويتي( ، مشيرا إلى أن املادة 
“9” حتتوي على  قانون يعاقب بغرامة 
ال تقل عن مائة دينار كويتي وال تزيد عن 
ثاثمائة دينار كويتي كل من خالف نص 
املادة األولي إذا لم تتجاوز املساحة املستغلة 
أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت اإلدانة 
يجب احلكم أيضاً بناء علي طلب البلدية 
بالرسوم املستحقة لها ، فيما تضمنت املادة 

“10”  على يعاقب بغرامة تزيد عن ثاثمائة 
دينار كويتي وال تتجاوز ألف دينار كويتي 
ك��ل م��ن خ��ال��ف امل���ادة األول���ي إذا جت��اوزت 
املساحة املستغلة أربعة أمتار مربعة وفي 
حالة ثبوت اإلدان��ة يجب احلكم أيضاً بناء 

علي طلب البلدية بالرسوم املستحقة لها. 
 ولفت العازمي  إل��ى أن امل��ادة “2” من 
القرار ال��وزاري 149/2006 اشتملت على 
عدة اشتراطات الزمة الستخراج  تراخيص 
اس��ت��غ��ال األرص��ف��ة وال��س��اح��ات الواقعة 
أم��ام احمل��ات على جدير ال��ذك��ر  أن تكون 

الساحة أو الرصيف مبواجهة احملل ) عرض 
احملل ( مباشرة وماصقة له فقط ،أال يؤثر 
االستغال علي طرق املشاة أو إعاقة احلركة 
بصفة عامة وعلي أن يترك م��ا ال يقل عن 
ثاثة أمتار للمشاة وأال يزيد طول املساحة 
املستعملة من الرصيف أمام احملل عن )10م( 
كحد أق��ص��ي باستثناء املطاعم واملقاهي 
شريطة موافقة إدارة التنظيم علي أن ال 
تزيد املساحة علي )100م2( مائه متر مربع 
شريطة االلتزام مبا جاء في البند رقم ، أن 
يتم إخاء املساحة املرخصة في حالة تغيير 
نشاط احمل��ل ، يلتزم امل��رخ��ص ل��ه بتبليط 
املساحة املرخصة له أمام احملل مع توحيد 
نوعية ولون الباط بعد أخذ موافقة إدارة 

البناء مع مراعاة أنظمة السامة.
وش��دد العازمي على مرتادي الشواطئ 
باحلفاظ على  النظافة العامة من خال القاء 
املخلفات في األماكن املخصصة لها بهدف 
االرتقاء مبستوي النظافة وإظهار الصورة 
احلضارية للدولة، مؤكداً على ان احلمات 
مستمرة لرصد املخالفني واتخاذ االجراءات 

القانونية بحقهم.
ودع��ت إدارة العاقات العامة اجلميع  
بتصوير أي ش��يء سلبي يتعلق بالبلدية  
وإرس���ال���ه ع��ب��ر ح��س��اب ال��ب��ل��دي��ة مب��واق��ع 
ال��ت��واص��ل االجتماعي  @kuwmun   أو 
اإلتصال على اخلط الساخن  139 وسيتم 
اتخاذ اإلج��راءات القانونية حيال الشكوى 

على الفور.

التأكد من األوراق الثبوتيةحملة على املقاهي


