محليات

Wednesday 27th January 2021 - 14 th year - Issue No.E 3833

األربعاء  14جمادى اآلخرة  1442هـ 27/يناير  - 2021السنة الرابعة عشر  -العدد E 3833

alwasat.com.kw

3

بحث التعاون املشترك مع عدد من السفراء

وزير الدفاع قلد كوكبة من الضباط رتبهم اجلديدة

الشيخ حمد جابر العلي يستقبل السفير القطري بندر بن محمد العطية

استقبل نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ
حمد جابر العلي ،مبكتبه صباح
أمس ،عدد من السفراء املعتمدين
لدى البالد ،كالً على حدة سفير
سلطنة عمان الشقيقة الدكتور
صالح بن عامر ،وسفير دولة
قطر الشقيقة ب��ن��در ب��ن محمد
العطية ،وسفير اجلمهورية
التونسية الشقيقة الهاشمي
عجيلي ،وسفيرة اجلمهورية
الفرنسية الصديقة آن كلير لو
جندر ،وسفير جمهورية الهند
الصديقة سيبي جورج.
ومت خالل اللقاءات مناقشة
أه���م األم����ور وامل��واض��ي��ع ذات
االهتمام املشترك ،وسبل تعزيز
أواصر التعاون والعمل املشترك
بني دولة الكويت والدول الشقيقة
والصديقة ،إضاف ًة إلى بحث آخر
ال��ت��ط��ورات وامل��س��ت��ج��دات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.

وح��ض��ر ال���ل���ق���اءات رئ��ي��س
األرك��ان العامة للجيش الفريق
الركن خالد صالح ،ونائب رئيس
األرك��ان العامة للجيش الفريق
الركن فهد الناصر.
ق��ل��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ
حمد جابر العلي بوزارة الدفاع
صباح أم��س ،كوكب ًة جديدة من
الضباط رتبهم ،وذلك بعد صدور
امل���رس���وم األم���ي���ري بتوليتهم
ضباطا ً باجليش الكويتي.
وبدأت مراسم التولية بقراءة
املرسوم األميري ،ومن ثم أدى
الضباط اجلدد القسم القانوني .
وقد هنأ نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الضباط
اجلدد بهذه املناسبة بكلمة جاء
فيها :أب��ارك لكم وأهنئكم على
نيلكم لثقة صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد ال��ق��ائ��د األع��ل��ى للقوات
املسلحة الشيخ ن��واف األحمد،

املطيري :املكتب الثقافي
الكويتي في األردن
ينسق أكادميي ًا مع املكاتب
الثقافية اخلليجية
ق��ال امللحق الثقافي بسفارة الكويت
لدى األردن الدكتور بدر املطيري أمس :إن
املكتب الثقافي يسعى للتنسيق األكادميي
مع املكاتب الثقافية اخلليجية العاملة
في األردن مبا يخدم املصلحة املشتركة
للطلبة.
وأضاف املطيري في تصريح لـ (كونا)
عقب اجتماع ضمه واملستشار الثقافي
السعودي وامللحق الثقافي القطري في
مقر املكتب الثقافي الكويتي ،أن االجتماع
يأتي في إطار جهود الكويت جلمع األشقاء
مبا يعزز الوحدة اخلليجية ومنظومة عمل
مجلس التعاون اخلليجي.
وأك���د امل��ط��ي��ري ال���ذي ي���رأس مجلس
املستشارين وامللحقني الثقافيني العرب
في األردن أهمية فتح قنوات للتواصل
والتنسيق املشترك بني امللحقيات الثقافية
اخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ل��ل��وق��وف على
الصعوبات واملشكالت التي ق��د تواجه
الطلبة وطرح مقترحات حلها.
وأوضح أن املكتب الثقافي الكويتي يقوم
بالتوازي مع سفارة الكويت لدى األردن
مبواصلة اجلهود الدبلوماسية الكويتية
ال��ت��ي ت��وج��ت أخ��ي��را ً ب��ل��م ش��م��ل االس���رة
اخلليجية ف��ي (قمة ال��ع�لا) بالسعودية
وحتقيق التكاتف امام التحديات املشتركة.

 ..ويستقبل سفير سلطنة عُ مان د .صالح بن عامر

بتوليتكم ض��ب��اط �اً باجليش
ال��ك��وي��ت��ي ،ك��م��ا أدع���وك���م إل��ى
احملافظة على القسم ،والعمل
بكل اخالص وتفانٍ خلدمة بلدنا
احلبيب ،وأن تضعوا مصلحة
الوطن والذود عنه نصب أعينكم.
كما أسأل املولى عز وجل أن
يدمي على وطننا الغالي نعمة
األمن واألمان والعزة والرفعة،
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات املسلحة وس��م��و ولي
ع���ه���ده األم��ي��ن ح��ف��ظ��ه��م ال��ل��ه
ورعاهم وسدد على طريق اخلير
خطاهم.
وحضر مراسم التقليد رئيس
األرك��ان العامة للجيش الفريق
ال��رك��ن خ��ال��د ص��ال��ح الصباح
ون��ائ��ب رئيس األرك���ان العامة
للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن فهد
الناصر ،وعدد من كبار الضباط
القادة باجليش.

نفذها الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق

إثر ورود شكوى بترك سيارات مبواقف منتزه الشعب البحري

بلدية «اجلهراء» حترر  32مخالفة..
وترفع  20سيارة مهملة

بلدية «حولي» ترفع  10سيارات و  10قوارب
مهملة بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية

يواصل الفريق الرقابي بإدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
ب��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة اجل��ه��راء
جوالته امليدانية لرفع كل ما يشوه
املنظر اجلمالي للمحافظة والتأكد
م���ن م��س��ت��وى ال��ن��ظ��اف��ة بجميع
مناطق احملافظة ،وفي هذا السياق
أعلنت إدارة العالقات العامة في
بلدية الكويت ع��ن قيام الفريق
الرقابي ب���إدارة النظافة العامة
وإش��غ��االت ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية
محافظة اجل��ه��راء تنفيذ ج��والت
ميدانية متتالية خالل الفترة من
 2021/1/1حتى 2021/1/22
مبنطقة ك��ب��د .وأك���د م��دي��ر إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية احملافظة فهد القريفة،
بأن هذه اجل��والت جاءت في إطار
اجلهود التي يبذلها الفريق الرقابي
ب�����اإلدارة ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى رف��ع
مستوى النظافة وإب��راز اجلانب
اجل��م��ال��ي ب��احمل��اف��ظ��ة م��ن خ�لال
رفع كل ما يشوه املنظر اجلمالي
مبناطق احملافظة والتصدي لكافة
التجاوزات بجميع املناطق.
وأش���ار إل��ى أن رف��ع مستوى

جانب من حملة النظافة في “كبد”

النظافة ل��ن يتأتى إال م��ن خالل
تكثيف اجل���والت امليدانية على
ك��اف��ة امل��ن��اط��ق ،م��ؤك��دا ً ع��ل��ى أن
املفتشني ب����اإلدارة ل��ن يتهاونوا
في تطبيق ال��ش��روط والضوابط
ال��ت��ي تضمنتها الئ��ح��ة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق لتحقيق
إنسيابية احلركة واحملافظة على
الشكل اجلمالي مبناطق احملافظة
مبا يحقق املصلحة العامة ورفع
كافة املخلفات.
وم���ن ج��ان��ب��ه أوض����ح م��راق��ب

«بنك الطعام» يطلق مشروع «عموم اإلطعام»
بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف

أطلق البنك الكويتي للطعام
م���ش���روع “عموم اإلطعام”
بالتعاون م��ع األم��ان��ة العامة
ل�ل�أوق���اف ،ع��ب��ر ص���رف م���واد
متوينية وغذائية لنحو 1301
أسرة متعففة ،وذلك في إطار دور
البنك في تخفيف املعاناة عن كل
فئات املجتمع التي حتتاج للدعم
ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف االستثنائية
نتيجة أزمة “كورونا”.
وأوضح نائب رئيس مجلس
ادارة البنك مشعل األنصاري،
أن امل��ش��روع يجسد ال��ت��ع��اون
اإلستراتيجي بني األمانة العامة
لألوقاف بنك الطعام من أجل مد
يد العو لألسر املتعففة في بلد
اإلنسانية ،م��ؤك��دا ً أن مشروع
“عموم اإلطعام” يأتي استكماالً
للدور اخليري الريادي للبنك في
مساعدة احملتاجني واملتعففني
داخل الكويت.
وأض������اف األن����ص����اري ،أن
املشروع يهدف إلى توفير الطعام
وامل����واد التموينية الغذائية
األساسية م��ن خ�لال كوبونات
ش���راء وتوزيعها على الفئات

وزير الدفاع في لقطة جماعية خالل حفل تقليد كوكبة من الضباط رتبهم اجلديدة

املستهدفة .وأك��د األنصاري ،أن
األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف ممثلة
في األمني العام باإلنابة منصور
الصقعبي وجميع العاملني ال
تألو جهدا ً في دعم كافة األنشطة
واجلهود اخليرية والتطوعية
ال��ت��ى ي��ق��وم ب��ه��ا ب��ن��ك ال��ط��ع��ام
خلدمة املجتمع الكويتي ،مشيدا ً
بجهودها في تسهيل كافة السبل
إلجناح هذه األنشطة واحلمالت
وامل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة ليعود
نفعها وخيرها على كافة شرائح
املجتمع  .وق��ال األن��ص��اري :إن
هذا املشروع اخليري يهدف إلى

ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي
وال��ت��راب��ط والتالحم ب�ين أبناء
ال��وط��ن ال���واح���د ،م��وض��ح �ا ً أن
م��ش��روع عموم اإلط��ع��ام يحمل
رسالة سامية وص��ادق��ة تهدف
إلى إعانة األسر املتعففة.
وميتلك بنك ال��ط��ع��ام فريق
متكامل إلدارة العمل اخليري
واستقبال املتعففني للتعرف على
احتياجاتهم م��ن خ�لال www.
kuwaitfoodbank.org
بهدف تلبية جميع متطلباتهم
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح���ل مشاكلهم
اليومية.

النظافة العامة مشعل الديحاني
بأن اجلوالت امليدانية التي نفذها
الفريق الرقابي ب��اإلدارة مبنطقة
كبد أسفرت عن رفع  942م 3من
املخلفات ورفع  20سيارة مهملة،
حترير 16مخالفة لالئحة النظافة،
حترير  6مخالفات إشغال طرق،
 10مخالفات بائع متجول ،فضالً
عن عمل لوحات إرشادية لتوعية
املواطنني واملقيمني بلوائح البلدية،
الفتاً إلى تواصل الفريق تنظيف
منطقة كبد حتى اإلنتهاء منها.

أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن
قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية
محافظة حولي تنفيذ جولة ميدانية مبنتزه الشعب
البحري على إثر ورود شكوى تتعلق بترك سيارات
وقوارب مبواقف منتزه الشعب البحري.
وأوض��ح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق بفرع بلدية احملافظة محمد اجلبعة ،بأن الهدف
من اجل��والت امليدانية املكثفة رصد املخالفني وإتخاذ
كافة االجراءات القانونية بحقهم ،الفتاً إلى أن الفريق
الرقابي بإدارة النظافة العامة يولي اهتماما ً بالغا ً برفع
مستوى النظافة باملناطق التي تقع حتت مسؤوليته،
فضالً عن رفع كل ما يشوه املنظر اجلمالي ويعمل على
إشغال الطريق بجميع املناطق وذلك من خالل اجلوالت
امليدانية الدورية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على
املنظر احلضاري للمحافظة.
وأكد اجلبعة على أن هذه اجلولة مت تنفيذها على إثر
ورود شكوى تتعلق بترك سيارات وق��وارب مبواقف
منتزه الشعب البحري ،وقد قام الفريق الرقابي على
الفور بالتعامل مع الشكوى ووض��ع ملصق  Xعلى
عدد  48سيارة مهملة و  10قوارب وبعد انتهاء املدة
القانونية لوضع امللصق قام الفريق الرقابي باتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية حيال املخالفني ،وذلك برفع
 10سيارات مخالفة و 10قوارب ،وقد مت إرسالهم إلى
موقع احلجز في حني مت حتريك السيارات الباقية من
قبل أصحابها.
وأشار إلى تواصل اجلوالت امليدانية من قبل الفريق

رفع قارب

الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق ،مبينا ً
في هذا اخلصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ
كافة اإلجراءات القانونية ضد املخالفني لالئحة النظافة
العامة وإشغاالت الطرق.

«الفروانية الصحية» تفتتح مركز تدريب األطباء
على دورات اإلنعاش القلبي الرئوي
افتتحت منطقة ال��ف��روان��ي��ة
الصحية مركز ت��دري��ب األطباء
ع��ل��ى دورات االن��ع��اش القلبي
الرئوي  BLSبالتعاون مع ادارة
الطوارئ الطبية مبركز العمرية
الصحي لطب العائلة.
وق���ال م��دي��ر إدارة ال��ط��وارئ
الطبية ب����وزارة الصحة منذر
اجل�لاه��م��ة :إن م��رك��ز ال��ت��دري��ب
مبنطقة الفروانية الصحية هو
الرابع على مستوى وزارة الصحة
للتدريب على اإلسعافات األولية
وال������دورات اخل��اص��ة التابعة
جلمعية القلب األمريكية.
وذكر أن هذه الدورات أساسية
ومهمة جلميع القطاعات الطبية
لرفعها املهارات لتقدمي اإلسعافات
األول��ي��ة والعالجات الطبية في
حال توقف القلب ال قدر الله ،حيث
تساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة
املصابني.
وكشف عن توجه لزيادة عدد
مراكز التدريب في جميع املناطق
الصحية ،علماً أن املراكز االربعة

احل��ال��ي��ة م��وج��ودة ف��ي مناطق
العاصمة واألح��م��دي والصباح
الصحية ،وامل��رك��ز ال��راب��ع ال��ذي
اف��ت��ت��ح ف��ي منطقة ال��ف��روان��ي��ة
الصحية.
وبني أن الشهادة التي يحصل
عليها امل��ت��درب ه��ي م��ن جمعية
القلب األمريكية ومعتمدة عاملياً
وإقليمياً ،حيث جتدد بعد عامني
في نفس التدريب ،مشيرا ً إلى أن
القطاعات الطبية والتمريضية
والفنية في دولة الكويت على قدر
كبير من اجلودة.
ول��ف��ت إل��ى أن نسبة تدريب
ال��ط��واق��م الطبية ع��ل��ى دورات
اإلن��ع��اش القلبي ال��رئ��وي قلت
بسبب جائحة ك��ورون��ا ،منوها
إل��ى التنسيق مع جمعية القلب
االمريكية ليكون نظام التدريب
“أون الين”.
ب��دوره��ا ،أك��دت مدير منطقة
ال��ف��روان��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة د.رف��ع��ة
الرشيدي ،أن مركز التدريب على
دورات اإلنعاش القلبي الرئوي

سيشمل تدريب األطباء والهيئة
التمريضية والفنية.
وك��ش��ف��ت د.ال���رش���ي���دي عن
تعاون مع ادارة الطوارئ الطبية
الفتتاح م��رك��ز ت��دري��ب ل���دورات
اإلن���ع���اش ال��ق��ل��ب��ي ال���رئ���وي في
مستشفى الفروانية قريباً ،وذلك
استجابة احل��اج��ة الفعلية في
تدريب كوادرنا الطبية على هذه
الدورات.
من جانبه ،قال رئيس وحدة
الرعاية الصحية األولية مبنطقة
ال��ف��روان��ي��ة الصحية د.ح��س�ين
امل��ط��ي��ري :إن ال��رع��اي��ة الصحية
مبنطقة الفروانية الصحية رأت
االس��ت��م��رار ف��ي ت��دري��ب ال��ك��وادر
الطبية م��ن خ�لال وج���ود مركز
تدريبي باملنطقة وال��ذي يعتبر
إجنازا ً مهما ً.
وذكر أن تدريب الكوادر الطبية
ب��دأ مبنطقة الفروانية الصحية
منذ العام  ،2015حيث مت تدريب
 100%م��ن األط��ب��اء ال��ى ماقبل
جائحة كورونا.

جانب من دورات اإلنعاش القلبي الرئوي

