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أعلن مستشفى املواساة اجلديد عن 
زيارة استشارى استشاري األمراض 
العصبية وح���االت ال��ص��رع الدكتور 
هاني النجار لقسم امل��خ واألعصاب 
وذل��ك ضمن برنامج زي���ارة األطباء 

الدوليني للمستشفى. 
وأك��د املستشفى أن الدكتور هاني 
النجار الباحث في مجال العالجات 
اخللوية لألمراض العصبية وحاالت 
ال��ص��رع واس��ت��ش��اري األع��ص��اب في 

مستشفى فيكتوريا امللكي  في اململكة 
املتحدة ، ميتلك خبرات علمية وعملية 
كبيرة في تشخيص وع��الج النوبات 
الصرعية والنوبات التشنجية الغير 
صرعية وح���االت اإلغ��م��اء املتكرر، 
إضطرابات الصداع والصداع النصفي، 
أم����راض ال�����دورة ال��دم��وي��ة املخية 
والسكتة الدماغية وط��رق الوقاية 
منها باإلضافة إلى تشخيص أمراض 
التصلب املتعدد وغيرها من اضطرابات 

النخاع الشوكي ومتالزمات النخاع 
الشوكي وإع��ت��الل اجل��ذور الشوكية 

واألعصاب الطرفية
وأوضح املستشفى أن الدكتور هاني 
النجار وهو عضو اإلحتاد البريطاني 
ألطباء املخ واألعصاب، عضو اإلحتاد 
اإلي��رل��ن��دي ألط��ب��اء امل��خ واألع��ص��اب 
وعضو الهيئة الدولية ملكافحة الصرع 
باإلضافة إلى عضو اإلحتاد األمريكي 

للصرع.

وبني املستشفى أن الدكتور هاني 
النجار وه��و محاضر بعلم طب املخ 
واألعصاب اإلكلينيكي وباحث مبجال 
العالجات اخللويه اجلزيئية ألمراض 

املخ واألعصاب – إيرلندا.
وقد رحبت مديرة تطوير األعمال 
والتسويق ف��ي مستشفى امل��واس��اة 
اجلديد علياء السيد بالدكتور هاني 
ال��ن��ج��ار م��ؤك��دة أن��ه��ا م��ن ال��ك��ف��اءات 
العلمية واألكادميية الدولية املتميزة 

في مجال تخصصه وأن زيارته إلى 
قسم امل��خ واألع��ص��اب في املستشفى 
ضمن برنامج زيارة األطباء الدوليني 
للمستشفى تعد فرصة جيدة للمرضى 
ملعاينة حالتهم مشيرة إل��ى أن مدة 
الزيارة له ستكون من تاريخ 14 حتى 

17 يناير 2019.
ودع��ت السيد املرضى إل��ى سرعة 
احلجز الفتة إل��ى أن أولوية معاينة 

احلاالت ستكون وفقا ألسبقية احلجز.

»املواساة اجلديد« يرحب بزيارة استشاري األمراض 
العصبية وحاالت الصرع الدكتور هاني النجار 

د. هاني النجار

البلدية كرمت املستشارين املتقاعدين

 أق��ام مدير اإلدارة  القانونية 
املستشار رج��ع��ان الغريب حفل 
ت��ك��رمي ل��ع��دد م��ن امل��س��ت��ش��اري��ن 

باإلدارة  مبناسبة تقاعدهم .
وأث��ن��ى الغريب على احملتفى 
بهم قائال: إن هذا التكرمي لم يأت  
من ف��راغ  بل ج��اء كثمرة للجهود 
التي بذلوها  طوال مسيرة عملهم 

ب���اإلدارة ، مشيرا في ه��ذا الصدد 
إلى دماثة أخالقهم التي حتلوا بها 
وتفانيهم في عملهم وإخالصهم 
ل��زم��الئ��ه��م   وحرصهم على آداء 

أعمالهم على أكمل وجه.
ودع���ا ال��غ��ري��ب جميع أعضاء 
اإلدارة القانونية من مستشارين 
وم��ح��ام��ني  أن يقتضوا ب��ه��م في 

التزامهم بأعمالهم وأن يحرصوا 
على أداءه  بكل أمانة وإخ��الص.
واختتم الغريب قوله متمنيا لهم 
ال��ت��وف��ي��ق وال���س���داد ف��ي حياتهم 

املستقبلية.
وف��ي خ��ت��ام حفل التكرمي قام 
الغريب بإهدائهم شهادات تقدير و 

دروع تذكارية.

جانب من التكرمي

مشروع »أمنية« يطلق شراكة بيئية مع »إيكويت« 
وجمعية األحمدي التعاونية

أعلن مشروع “أمنية” البيئي عن جتديد 
الشراكة مع “إيكويت” للبتروكيماويات 
ب��ه��دف احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى البيئة وجتميع 
النفايات البالستيكية وتشجيع املجتمع 
على املشاركة  في إع��ادة التدوير، وحضر 
االت��ف��اق ك��ال م��ن س��ن��اء ال��غ��م��الس وف��رح 
شعبان م��ن “أمنية”، إل��ى ج��ان��ب عضو 
فريق التنمية املستدامة ف��ي “إيكويت” 
أسرار محمد، نائب رئيس جمعية االحمدي 

التعاونية عبدالهادي العازمي.
وقالت الناطق الرسمي ملشروع “أمنية” 
فرح شعبان في تصريح صحفي إن جتديد 
الشراكة لعام ٢٠١٩ سيكون باطالق حملة 
أُمنية ايكويت في محافظة االحمدي، وهي 
من اجلهات اخلاصة التي رعت وساهمت 
بتحقيق أمشروعنا البيئي، واليوم نضع 
نقطة جتميع جديدة في جمعية االحمدي 
التعاونية، إل��ى جانب ت��وزي��ع حاويات 
لتجميع البالستيك على املنازل وجهات 

العمل في منطقة االحمدي.
وأضافت شعبان إن “ايكويت” فعليا 

شركاء بالنجاح بتحقيق أمنية كويت جديدة 
ومتيزوا بنشر الوعي البيئي في املجتمع، 
واملساهمة اإليجابية باحملافظة على البيئية 
من املخاطر الصحية والتلوث، وتشجيع 

الناس على جتميع البالستيك وتوصيله 
إلى نقاط التجميع، مثمنة التعاون من قبل 
مجلس إدارة جمعية األحمدي التعاونية 
ممثلة برئيسها عبدالهادي العازمي الذي 

دع��م بشكل ملحوظ ه��ذا التواجد ووضع 
خطة سيراها اجلميع قريبا.

م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ع���ض���و ف��ري��ق 
التنمية املستدامة في شركة “إيكويت” 
للبتروكيماويات أسرار محمد إن وجودنا 
في جمعية االح��م��دي التعاونية من باب 
مسؤوليتنا جتاه املجتمع وه��ذه احلاوية 
احل��ادي��ة ع��ش��رة ال��ت��ي نضعها م��ن ضمن 
حاويات متعددة في عموم مناطق دولة 
الكويت، ونحن فخورين جدا في التعاون 
مع “أمنية”، ونعتبر من أوائ��ل الشركات 
التي دعمت ه��ذا امل��ش��روع الوطني نظرا 
ألهميته البيئية من خالل تشجيع املجتمع 
على القيام ب��دوره باملساهمة واحملافظة 
على البيئة. م��ن جهته ق��ال نائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية األحمدي عبدالهادي 
العازمي إن التعاون مع شركة “إيكويت” 
ومشروع “أمنية” يهدف إلى نشر ثقافة 
إعادة تدوير البالستيك بوضع احلاويات 
البيئية في محافظة االحمدي، متمنيا لهذا 

املشروع كل التوفيق والنجاح.

“إيكويت” وجمعية األحمدي التعاونية فرح شعبان وسناء الغمالس مع مسؤولي 

ألف أسرة استفادت منها

السويلم: »الرحمة العاملية« تسير القافلة 
371 ملساعدة الالجئني السوريني في لبنان

سيَّرت جمعية الرحمة العاملية قافلة من املساعدات 
اإلغاثية إلى الالجئني السوريني في لبنان والتي حملت 
رقم )371( على مدار ثالثة أيام، استفاد منها أكثر من 

1000 أسرة سورية.
و قال رئيس مكتب سورية في الرحمة العاملية وليد 
السويلم: إن القافلة )371( اشتملت على توزيع طرود 
غذائية وديزل للتدفئة ومساعدات طبية ومساعدات 
نقدية وحفل لأليتام وعمرة للطالبات وكفالة طالبات 

تعليم مهني.
وبني السويلم أن القافلة قامت بتوزيع 360 سلة 
غذائية على 360 أسرة باإلضافة إلى تسليم كل أسرة 
30 ليتر من الديزل للتدفئة، وقامت بحملة طبية 
مجانية للمرضى السوريني استفاد منها 200 أسرة، 
كما مت توزيع مساعدات نقدية على 235 اس��رة من 
األرامل، مبيناً إلى أن القافلة أقامت حفل لأليتام استفاد 
منه 300 يتيم، وقامت بتوزيع كسوة على 100 يتيم، 
كما كفلت خمسة طالبات من املعهد املهني وسيرت 
عمرة إلى 15 طالبة، مشيراً إلى ان الرحمة العاملية 

حترص على شمولية العمل اخليري واإلنساني من 
خالل مشروعاتها املختلفة كما حترص على ان تشمل 

القوافل أكثر من جانب.
وأكد السويلم على حرص الرحمة العاملية على هذا 
التنوع في مشروعاتها اخليرية واإلنسانية في قوافلها 
اإلغاثية التي انطلقت منذ فبراير 2012 وتستهدف 
بناء اإلنسان وإعفافه ليكون قادراً على االعتماد على 
نفسه، حيث اشتملت تلك القوافل على تقدمي مساعدات 
نقدية لألسر، طرود غذائية، مستلزمات واحتياجات 
منزلية، تركيب أطراف صناعية، سداد إيجارات شقق 
سكنية، كفالة أيتام وأسر، أدوية ومستلزمات وحقائب 
طبية، ألعاب أطفال وكتب تعليمية، مستلزمات تدفئة، 
ودورات للدعم النفسي، ومشروعات تنموية وقوافل 
طبية، ودعم حلقات حتفيظ القرآن الكرمي باإلضافة 

إلى إقامة امللتقيات القرآنية.
ودعا السويلم أهل اخلير في كويت اخلير إلى بذل 
املزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكداً أنَّ احلاجة 

ماسة ملزيد من املساعدات.

تسليم املساعدات لألطفال

شنتها إدارة النظافة مبساندة أمنية على األسواق العشوائية 

700م3 من  اخلرينج: بلدية »الفروانية« صادرت حمولة  
500 كيلوغرام من املواد التموينية اخلضروات والفواكه و 

أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية 
الكويت عن تواصل احلمالت التفتيشية التي 
تشنها إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة الفروانية مبسانده أمنية 
من وزارة الداخلية على ع��دد من األس��واق 
العشوائية واحملالت مبناطق جليب الشيوخ 
واحل��س��اوي وخ��ي��ط��ان ت��زام��ن��ا م��ع احلملة 
االعالمية التى أطلقتها إدارة العالقات حتت 
شعار#تواصل_معنا والتى تستهدف القضاء 
على ظاهرة االس���واق العشوائية والباعة 

اجلائلني.
وأوض���ح م��دي��ر إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية احملافظة سعد 
سالم اخلرينج ب��أن االدارة وضعت خطة 
عمل شاملة للقضاء على ظاهرة االس��واق 
العشوائية والباعة اجلائلني التى باتت 
تؤرق اجلميع . وأكد اخلرينج على أن اخلطة 
تضمنت شن 4 حمالت يومياً على أالسواق 
العشوائية لرصد أكبر ع��دد من املخالفني 
ومصادرة بضائعهم س��واء أغذية مجهولة 
امل��ص��در وغير صاحلة لالستهالك اآلدم��ي 
فضال عن م��واد متوينية و مالبس و أجهزة 
كهربائية مستعملة ، مؤكداً على انه قد مت 
تسليم املخالفني الذين مت ضبطهم للجهات 
املختصة  التخاذ االجراءات القانونية بحقهم 
والتى قد تصل إلى االبعاد االداري كإجراء 
رادع لهم وملن تسول له نفسه بعرض مواد 
غذائية غير صاحلة لالستهالك اآلدم��ي في 

الساحات وامليادين وأمام املساجد .
ولفت اخلرينج إل��ى أن��ه  قد مت مصادرة 
700حمولة م3 من اخل��ض��روات والفواكة 
وحمولة 276م3 من االج��ه��زة الكهربائية 
واألث����اث املستعمل وح��م��ول��ة 207م3 من 
امل��الب��س املستعملة على م���دار أسبوعني 
متواصل وقد مت ارسالهم ملوقع ردم النفايات 
إل��ى جانب م��ص��ادرة حمولة 500كجم من 
املواد التموينية ، وقد مت حترير 138مخالفة 
بائع متجول فضال عن حترير 70 مخالفة 
نظافة عامة و مصادرة  3 عربات أيس كرمي 
وإرسالها ملوقع حجز البلدية ، مشيراً إلى 
أنه قد مت رفع حمولة 1012م3 من االنقاض 

واملخلفات الناجتة  من االسواق العشوائية 
وحمولة 23م3 االخشاب وإرسالها للمحرقة 

.
وتطرق  اخلرينج إل��ى أن��ه قد مت حتويل  
18 مخالف إل��ى اجلهات املختصة  التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم .
وشدد اخلرينج على عدم إقامة آية  أسواق 
عشوائية ، م��ؤك��داً على ت��واص��ل احلمالت 
التفتيشية من قبل املفتشني  لتطبيق اللوائح 
ونظم البلدية على املخالفني بكل حزم دون 

تهاون.
وقد شارك في احلمالت كل من مدير إدارة 
النظافة العامة وإش��غ��االت ال��ط��رق سعد 
سالم اخلرينج وم��راق��ب إش��غ��االت الطرق 
س��ع��ود ع��وض احل��رب��ي وم��راق��ب النظافة 
العامة بالتكليف نصار املطيري ورؤس��اء 
النوبات”ج” عبد العزيز الوهيده و هزاع 
مسعود املطيري وع��دد م��ن املفتشني ومن 
وزارة الداخلية قائد منطقة جليب الشيوخ 
العقيد إبراهيم عبد ال��رزاق الدعي وعدد من 

رجال وزارة الداخلية.
ومن جانبها دعت إدارة العالقات العامة 
اجلمهور التعاون مع األجهزة الرقابية من 
خالل تصوير أي شيء سلبي يتعلق بالبلدية  
وإرساله عبر حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي @kuwmun وسيتم التعامل 

معه على الفور.

جانب من إحدى احلمالت

مصادرة عربة أيس كرمي
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»بيت الزكاة« يتسلم تبرع زكاة مال جمعية
2017 صباح األحمد التعاونية  لعام 

بيت الزكاة يتسلم تبرع جمعية صباح األحمد التعاونية

تقديرا واع��ت��زازا بالدور البّناء الذي 
يقوم به بيت ال��زك��اة في خدمة فريضة 
ال��زك��اة وتفعيال ل����دوره ف��ي امل��ش��ارك��ة 
املجتمعية والتخفيف ع��ن كاهل األس��ر 
األول��ى بالرعاية ، ومشاركة من جمعية 
مدينة صباح األح��م��د التعاونية لبيت 
الزكاة للقيام بدوره اإلنساني واخليري 
، ق��ام وف��د م��ن اجلمعية ب��رئ��اس��ة عايد 
محمد العجمي - رئيس مجلس االدارة 

، يرافقه حمود مبارك العجمي  - املدير 
العام ، وعبدالله محمد السبيعي - عضو 
اجلمعية - ب��زي��ارة إل��ى بيت ال��زك��اة ، و 
كان في استقبالهم الدكتور ماجد سليمان 
العازمي -  نائب املدير العام للخدمة 
االجتماعية   و نايف اجليماز - مدير إدارة 

تنمية املوارد .
حيث قام وفد اجلمعية بتسليم شيك 
زكاة مال جمعية صباح األحمد التعاونية 

“ للبيت “ مببلغ وقدره  ) 23303 د.ك ( 
ثالثة وعشرون ألفا و ثالثة مائة وثالثة 
دينار كويتي ، وذلك عن زكاة مال اجلمعية 

للعام )2017م(.
من جانبه أع��رب رئيس مجلس إدارة 
جمعية صباح األحمد التعاونية عايد 
العجمي - عن اعتزازه وتقديره بالدور 
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه بيت ال��زك��اة ف��ي خدمة 
فريضة الزكاة وتفعيل دورها في املجتمع 

م��ن خ��الل عطائه امل��ش��ه��ود ، والسمعة 
الطيبة التي استحقها من خالل مشاركته 
في اجلهود اخليرية واإلنسانية سواء 
في املجال احمللي أو الدولي ، داعياً الله 
أن يجعل هذه األعمال املباركة في صالح 
أعمال جميع القائمني على ه��ذا الصرح 

العظيم الذي نفتخر به .
وأعرب نائب املدير العام  الدكتور ماجد 
العازمي عن شكره وتقديره إلدارة جمعية 

ص��ب��اح األح��م��د التعاونية ملشاركتهم 
ودعمهم الدائم لبيت الزكاة من أجل حتقيق 
رسالته في توزيع الزكاة على مستحقيها 
من أفراد املجتمع ، باإلضافة إلى املساهمة 
في الدور التنموي املتمثل في قيام “البيت” 
بتنفيذ العديد من املشروعات التنموية 
اخليرية في العديد من املجاالت الشرعية 

واخليرية بوجه عام .
وفي ختام اللقاء أهاب العازمي بجميع 

اجلمعيات التعاونية بالكويت بأن حتذو 
حذو جمعية صباح األحمد التعاونية ، 
بالتعاون مع بيت الزكاة من خالل تقدمي 
مساهماتها التي تساعد البيت في القيام 

ب��دوره املنشود في مساعدة احملتاجني ، 
واملشاركة اإليجابية في خدمة املجتمع 
وتوفير سبل احلياة الكرمية لكل من يحيا 

على تراب هذه األرض الطيبة.

م����خ����ال����ف   18 حت�������وي�������ل 
إلتخاذ  املختصة  للجهات 
االج������������راءات ال���ق���ان���ون���ي���ة

حت�����������������������������������ري�����������������������������������ر138 
م���خ���ال���ف���ة ب�����ائ�����ع م���ت���ج���ول 
ع�����ام�����ة ن������ظ������اف������ة  و70 


