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نظم مستشفى ام��واس��اة اجديد 
يوما ومحاضرة توعوية للوقاية من 
سرطان الثدي في مجموعة شركات 
مركز سلطان، انطاقاً من مسؤوليته 
امجتمعية واماناًبأهمية دور التثقيف 
الصحي واستكمااً حمات التوعية 
امماثلة التي ينظمها امستشفى أو 
ي��ش��ارك فيها ب��ه��دف تعزيز اأم��اط 

السلوكية الصحية وزي���ادة الوعي 
الصحي بن أفراد امجتمع.

وتضمن اليوم التوعوي تقدم بعض 
اإرش���ادات الصحية  واإستشارات 
والفحوصات الطبية كالسكر والضغط 

باإضافة إلى النصائح الطبية.
وق����دم ال��دك��ت��ورس��م��ي��ر ع��ج��ور-  
اختصاصي أم��راض النساء والتوليد 

محاضرة توعوية عن كيفية الوقاية 
من اأمراض وعن التوعية من سرطان 
الثدي وأن على امرأة أياً كان عمرها أن 
تقوم بالفحص الدوري للثدي للكشف 

امبكر عن امرض.
وأك����دت م��دي��رة ت��ط��وي��ر اأع��م��ال 
وال��ت��س��وي��ق ف��ي مستشفى ام��واس��اة 
اجديد علياء السيد حرص ” امواساة 

” على إقامة الفعاليات واحاضرات 

التوعوية لنشر التوعية الصحية 
وال��ت��ع��ري��ف ب��س��ب��ل ال��ك��ش��ف امبكر 
ل����أم����راض، م��ش��ي��رة إل����ى ع����دد من 
اأساليب التي يتبعها امستشفى في 
سبيل حقيق اأه���داف ام��رج��وة في 

تنظيم تلك الفعاليات.
م��ن جهته أع���رب ال��ف��ري��ق الطبي 

ام���ش���ارك ف��ي ال��ي��وم ال��ت��وع��وي عن 
سعادته بامشاركة في هذا اليوم للحد 
من امخاطر الصحية التي قد تترتب 

عليه بعض اأمراض امزمنة.
وفي اختام تقدمت إدارة الشركة 
بالشكر للفريق الطبي وللدكتور 

سمير على احاضرة واليوم التوعوي 
ال��ذي يساهم ف��ي اح��د م��ن اأم��راض 

العصرية.

بحضور اختصاصي أمراض النساء والتوليد  الدكتور سمير عجور  

»امواساة اجديد« نظم محاضرة توعوية 
في مجموعة شركات مركز سلطان 

جانب من احاضرة التوعوية

امجلس البلدي يرفض نقل مباني »الداخلية« 
في »اجابرية« إلى منطقة بديلة

رفض امجلس البلدي الكويتي 
أم��س ااث��ن��ن نقل مباني وزارة 
الداخلية )امرور وتنفيذ اأحكام 
والفحص الفني( الواقعة منطقة 
اجابرية إلى موقع بديل خارجها.
وص���ادق امجلس خ��ال جلسته 
امنعقدة أم��س ب��رئ��اس��ة أسامة 
العتيبي على ع��دة طلبات منها 
إع���داد تقرير ح��ول طلب اح��اد 
اجمعيات ااستهاكية تأجير 
مبنى مقر )ااح���اد( في منطقة 

حولي.
وواف����ق ع��ل��ى إض��اف��ة نشاط 
مكتب )تدقيق حسابات( ضمن 
اأنشطة امسموح بها للمسكن 
ااس���ت���ث���م���اري و ك���ذل���ك طلب 

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
امشروعات الصغيرة وامتوسطة 
بإضافة مواقع مركبات جارية 

متنقلة.
وأح��ال إلى اللجنة القانونية 
كتاب اأمن العام مجلس الوزراء 
بشأن قرار امجلس رقم )1358( 
لسنة 2018 بالائحة التنفيذية 
للقانون رقم )33( لسنة 2016 

بشأن بلدية الكويت.
كما وافق على تخصيص موقع 
مقترح حطة ح��وي��ل كهرباء 
رئيسية متوسطة اجهد منطقة 
الفروانية إضافة إلى طلب وزارة 
اأوق���اف وال��ش��ؤون اإسامية 
بتخصيص موقع مواقف سيارات 

م��رك��ز ح��ف��ي��ظ ال���ق���ران ال��ك��رم 
عبد العزيز النغيمشي منطقة 

الصليبية.
م��ن جانبه ق��ال ام��دي��ر العام 
لبلدية الكويت امهندس أحمد 
امنفوحي في كلمة على هامش 
اجلسة إن »بلدية الكويت بصدد 
ع��م��ل دراس�����ة ل��ت��ع��دي��ل ل��وائ��ح 
البناء لتتوافق مع رؤية الكويت 
امستقبلية وامخطط الهيكلي 

الرابع«.
وأوض����ح ام��ن��ف��وح��ي أن ه��ذه 
ال��دراس��ة ستكون ج��اه��زة خال 
شهرين وسيتم رفعها إلى امجلس 
البلدي إبداء الرأي فيها ووضع 

تصوراته ذات الصلة.

جانب من اجتماع امجلس البلدي

13 مخالفة بائع جائل واستغال مساحة بلدية »الفروانية«  حررت 

أعلنت إدارة العاقات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام النوبة )أ( بقسم متابعة 
مخالفات الباعة اجائلن ب��إدارة النظافة 
ال��ع��ام��ة وإش��غ��اات ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية 
محافظة الفروانية  بتنفيذ حملة ميدانية 
على اأس��واق العشوائية منطقة جليب 
الشيوخ )احساوي ( بناءا على اخطة التي 
وضعتها إدارة النظافة للقضاء على ظاهرة 
اأس���واق العشوائية وال��ب��اع��ة اجائلن 

وإزالة كل ما يشوه امنظر العام باحافظة .
وأوض���ح مدير إدارة النظافة العامة 
وإش��غ��اات ال��ط��رق بفرع بلدية محافظة 
الفروانية بالوكالة سعود احربي بأن 
احملة أس��ف��رت غ��ن ح��ري��ر 5 مخالفات 
بائع متجول ورف��ع حمولة 3 ل��وري من 
اخضروات والفواكه و امابس امستعملة  
واأخ��ش��اب وق��د م إرس��ال��ه��م للمحرقة 
مستخدمة  ف��ي ذل��ك ع���ددا م��ن ال��ع��م��ال و 

اآل��ي��ات. وم��ن ناحية أخ���رى وف��ي نفس 
السياق أكد احربي على قيام قسم متابعة 
إشغاات الطرق مراقبة إشغاات الطرق 
بتنفيذ حملة على احات التجارية منطقة 
الرقعي متابعة التراخيص والتأكد من 
سريانها وإت��خ��اذ اإج����راءات القانونية 
للمحات التي تستغل الساحات ب��دون 

ترخيص من البلدية.
وأشار احربي إلى أن احملة أسفرت عن 

حرير 8 مخالفات إستغال مساحة.
ول��ف��ت اح��رب��ي إل��ى ت��واص��ل احمات 
اميدانية للمفتشن ب��اإدارة على احات 
التجارية في نطاق احافظة التي تقوم 
بإستغال امساحات ب��دون ترخيص من 
البلدية وحرير مخالفات بحق امخالفن 
ورص���د ومتابعة أم��اك��ن إق��ام��ة اأس���واق 
العشوائية للحد من الظواهر السلبية  التي 

تشوه امنظر العام للمحافظة.

إزالة مخالفات
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مثل الكويت في اجتماعات » إيدلو«

نواف امهمل: تعزيز النظم القانونية 
للدول يسهم في حقيق التنمية امستدامة

أكد مثل الكويت وعضو اللجنة 
اإداري��ة للمنظمة الدولية لقانون 
التنمية )ايدلو( امستشار نواف 
امهمل أم��س ااث��ن��ن أهمية دور 
امنظومة القانونية والتشريعية 
ف��ي حقيق التنمية امستدامة 

وأهداف أجندة 2030.
وق���ال ام��ه��م��ل ف��ي ت��ص��ري��ح ل� 
)كونا( إن امنظمة الدولية للقانون 
والتنمية عقدت في اأيام اماضية 
اجتماعات ”امشاورة التفاعلية“ 
السنوية مع شركائها احالين في 
مقرها بروما متابعة خطة عملها 
ااستراتيجية لأعوام 2017 الى 

.2020

وأض����اف أن ال��ن��ق��اش��ات التي 
حضر جانب منها سفير الكويت 
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي اخ��ال��د ورئ��ي��س��ة 
جمهورية إيرلندا السابقة ماري 
روبنسون وسفراء الدول اأعضاء 
الرئيسية استعرضت إج��ازات 
امنظمة والتحديات التي تواجهها 
والفرص امتاحة في سبيل تنفيذ 
التي   “2020 ”استراتيجية 
اعتمدها حت الرئاسة الكويتية 

العام اماضي.
وذكر أنه شارك في ااجتماعات 
م��ث��ل��ون ع��ن ال���واي���ات امتحدة 
وإي��ط��ال��ي��ا وال��ك��وي��ت وه��ول��ن��دا 
وإيرلندا من ال��دول اأع��ض��اء مع 
دولتي السويد وبريطانيا امنتظر 
انضمامها للمنظمة ال��ى جانب 
مثلي ااح��اد اأوروب��ي والبنك 

اأوربي لإنشاء والتعمير.
وأش���ار امهمل ال��ى م��ا اثمرته 
ااجتماعات من اقتراح ثاثة أطر 
عمل تركز على ”استغال اخبرات 
التراكمية“ للمنظمة والتي تعتبر 
حاسمة ف��ي دف��ع أه���داف التنمية 
امستدامة نحو عالم يعيش فيه 
كل شخص بكرامة وحت سيادة 
القانون في اطار مساهمة )ايدلو( 
املموسة في حقيق اأول��وي��ات 

الوطنية وأهداف التنمية امستدامة 
لعام 2030.

واش���اد ب���دور الكويت الفاعل 
داخل امنظمة التي تولت رئاستها 
على مدار ثاث سنوات حتى عام 
2017 اماضي حققت خالها تقدما 

ملموسا سواء بتوسع نشاطها في 
ال��دول امستفيدة من 14 ال��ى 31 
دول��ة وانضمام عديد م��ن ال��دول 
اج��دي��دة لعضويتها ال��ى جانب 
تبنيها ”الهدف رقم 16 من أجندة 

2030 التنمية امستدامة“.

وأكد مثل الكويت انها تواصل 
دوره���ا ال��ق��وي داخ��ل امنظمة من 
خال عضويتها احالية في اللجنة 
اادارية ل)ايدلو( التي انتخبت لها 
ما يعكس مكانة الكويت البارزة 
في احافل الدولية نظرا مساهمتها 
ودوره���ا ال��ري��ادي في مجال دعم 

التنمية على مختلف اأصعدة.
ولفت الى عاقات التعاون بن 
)ايدلو( وامؤسسات الكويتية وقال 

انها توطدت في السنوات اأخيرة 
ما سمح بااستفادة من خبراتها 
القانونية امتراكمة مثل اج��از 
ترجمة القوانن الكويتية امتعلقة 
بالنواحي ااقتصادية والتجارية 
وق��وان��ن ال��ش��رك��ات وااستثمار 
اأجنبي في اطار ااتفاقية اموقعة 
ب���ن ام��ن��ظ��م��ة وادارة ال��ف��ت��وى 
والتشريع بجانب امساهمة في 
حسن البيئة القانونية وتيسير 

اجراءات التقاضي.
وتأسست )ايدلو( عام 1983 
وهي منظمة حكومية دولية تعمل 
على تعزيز ااصاحات القانونية 
والتنظيمية وامؤسسية مساندة 
ودف��ع عجلة التنمية ااقتصادية 
وااجتماعية في البلدان النامية 
التي مر مراحل انتقال بااضافة 
ال����ى ت��ق��دم ال���ع���ون ال��ق��ان��ون��ي 
ب��ااع��ت��م��اد ع��ل��ى ت��واص��ل��ه��ا مع 
احكومات واجمعيات امعنية 

امختلفة.

امستشار نواف امهمل

»اموانئ« أوقفت حركة اماحة البحرية مؤقتا لسوء اأحوال اجوية

»الداخلية« دعت قائدي امركبات أخذ احيطة 
واحذر لسوء اأحوال اجوية

دعت وزارة الداخلية الكويتية 
أمس ااثنن قائدي امركبات إلى 
ت��وخ��ي اح��ي��ط��ة واح����ذر نظرا 
لسوء اأحوال اجوية وانخفاض 
مستوى الرؤية في بعض امناطق 
خاصة امكشوفة نتيجة موجة 

الغبار التي شهدتها الباد أمس.
وطالبت )الداخلية( في بيان 
صحفي صادر عن اإدارة العامة 
للمرور ق��ائ��دي ام��رك��ب��ات بعدم 
ال��ت��وق��ف ام��ف��اج��ئ ع��ل��ى ال��ط��رق 
لتجنب تعريض حياتهم وحياة 
مستخدميها للخطر وض��رورة 

ترك مسافة كافية بن امركبات.  
وأهابت بامواطنن وامقيمن 
بعدم ال��ت��ردد ف��ي اات��ص��ال على 
هاتف الطوارئ رقم )112( أي 
م��س��اع��دات إنسانية وم��روري��ة 
وأم��ن��ي��ة داع��ي��ة م��رت��ادي البحر 
إل��ى ت��وخ��ي احيطة واات��ص��ال 
على عمليات خفر السواحل رقم 
)1880888( عند مواجهة أي 

حالة طارئة.
ب��دوره��ا دع��ت اإدارة العامة 
لإطفاء في بيان ماثل مرتادي 
البحر إل��ى أخ��ذ احيطة واح��ذر 
وع����دم اخ�����روج ن��ظ��را ل��س��وء 

اأحوال اجوية.
وأه��اب��ت )اإط��ف��اء( ف��ي بيان 
صحفي بعدم التردد في ااتصال 
على هاتف الطوارئ رقم ) 112( 
ل��ط��ل��ب ام��س��اع��دة ف��ي اح���اات 

الطارئة واإنسانية.
وق��د أعلنت مؤسسة اموانئ 
الكويتية أم��س ااث��ن��ن توقف 
حركة اماحة البحرية في موانئ 
ال��ش��وي��خ والشعيبة وال��دوح��ة 
م��ؤق��ت��ا ب��س��ب��ب س���وء ااح����وال 

اجوية.
وق��ال��ت امؤسسة ف��ي بيان ل� 
)كونا( ان عمليات دخول وخروج 
السفن في اموانئ الثاث توقفت 
ف��ي م��ام ال��س��اع��ة ال30ر8 من 

ص��ب��اح أم���س بسبب انخفاض 
مستوى ال��رؤي��ة اأفقية نتيجة 
موجة الغبار التي تشهدها الباد.

أم��ا اإدارة العامة للطيران 
امدني فقد أك��دت أم��س أن حركة 
اماحة اجوية في مطار الكويت 
الدولي تسير بشكلها الطبيعي 
رغم حالة الغبار التي تعرضت 

لها الباد أمس.
وق�����ال ن���ائ���ب ام���دي���ر ال��ع��ام 
لشؤون خدمات اماحة اجوية 

في )اإدارة( خالد الشعيبي في 
تصريح ل� )كونا( إن معدل الرؤية 
اأفقية يبلغ حاليا نحو 5ر1 ألف 
متر ومن امتوقع أن يصل إلى ألف 
متر خال الساعات الست امقبلة 
”ولن يؤثر على حركة اماحة 

اجوية في امطار“.
وأوض���ح الشعيبي أن معدل 
ال��رؤي��ة ال��ذي يؤثر على حركة 
الطيران ”عندما يصل إلى أقل من 
300 متر بحسب امعايير امتبعة“ 

مؤكدا اتخاذ كل ااج���راءات ذات 
الصلة لضمان سامة احركة 

اجوية.
وكانت إدارة اأرصاد اجوية 
قالت إن الباد تتأثر حاليا بحالة 
م��ن ع��دم ااس��ت��ق��رار ف��ي الطقس 
مشيرة إل��ى التوقعات بهطول 
أم���ط���ار رع���دي���ة.وذك���ر م��راق��ب 
التنبؤات اجوية في )اإدارة( 
عبد العزيز القراوي في تصريح 
لوكالة اأنباء الكويتية )كونا( 

إن ال��ب��اد تشهد ح��ال��ة م��ن عدم 
ااستقرار في الطقس مع نشاط 
ف��ي ال��ري��اح الشمالية امثيرة 
للغبار التي تزيد سرعتها عن 60 
كيلومترا ف��ي ال��س��اع��ة.وأض��اف 
ال��ق��راوي أن ال��ري��اح يصاحبها 
ان��خ��ف��اض ف��ي مستوى ال��رؤي��ة 
اأفقية أقل من ألف متر مع فرصة 
لهطول أمطار تكون رعدية أحيانا 
وارتفاع في مستوى موج البحر 

أكثر من 7 أقدام .

الباد تأثرت بالغبار أمس

استغال مساحة


