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الناشي :مشروع مدينة جنوب «سعد العبدالله» في مراحله األخيرة

«السكنية» تطرح أعمال خدمات استشارية
الستكمال تخطيط «اخليران السكنية»
أع��ل��ن��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة
للرعاية السكنية الكويتية أمس
السبت ط��رح أع��م��ال اخلدمات
االستشارية الستكمال تخطيط
وت��ص��م��ي��م م��دي��ن��ة (اخل���ي���ران
السكنية).
وأك�����د امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
للمؤسسة امل��ه��ن��دس إبراهيم
الناشي في بيان صحفي حرص
(السكنية) على جتهيز مشاريع
امل����دن االس��ك��ان��ي��ة م���ن حيث
التصميم والتخطيط والتنفيذ
ف��ي إط����ار خططها التنموية
االسكانية املستقبلية.
وأوضح الناشي أن اخليران
السكنية تقع جنوب (الكويت)
وتبعد عنها نحو  80كيلومترا
مبساحة  140كيلومترا مربعا
تقريبا وعدد وحداتها السكنية

إبراهيم الناشي

املستهدفة يصل ال��ى  45ألفا
مبينا أن هذا املشروع يأتي ضمن
اخلطة التنموية الثالثة (2020
.)2025 / 2024 – 2021 /

وذكر ان املؤسسة تقوم حاليا
بتوزيع الوحدات السكنية في
مشروع مدينة جنوب (صباح
األح��م��د) الفتا ال��ى أن مشروع
مدينة جنوب (سعد العبدالله)
ف��ي م��راح��ل��ه األخ��ي��رة العتماد
م��خ��ط��ط��ات ال��ب��ن��ي��ة التحتية
والدراسات االقتصادية متهيدا
ل��ع��ق��د ال��ش��راك��ة م���ع اجل��ان��ب
الكوري.
وأش��ار الى جهود حثيثة من
قبل اجلهات احلكومية إلزال��ة
امل��ع��وق��ات ف��ي م��دي��ن��ة (سعد
العبدالله) متهيدا لتسليمها
الى املؤسسة مبينا أن مشروع
م��دي��ن��ة امل��ط�لاع السكني ج��ار
حاليا تنفيذه من قبل املؤسسة
من حيث البنية التحتية واملباني
العامة.

رمضان :رئة األرض حتترق ..
والرطوبة مستمرة آلخر الشهر
أوضح خبير األرصاد اجلوية عيسى رمضان أن األرض لن تتحمل
دم��ارا أكثر من حرائق غابات األم���ازون ،محذرا من أن رئ��ة الكرة
األرضية حتترق ،فهي أرض ألكثر من  33مليون شخص ،و 420من
املجتمعات احمللية األصلية لسكان األم��ازون و  400000نوع من
النباتات و  370من الزواحف و  3000من األحياء املائية ،واصفا إياها
بالكارثة التي ستزيد من تفاقم تغيرات املناخ.
وق��ال رمضان ،إن غابات األم���ازون لها ق��درة على التخفيف من
ظاهرة االحتباس احل��راري والتكيف معه ،وستكون إدارتها بشكل
مستدام جزءا مهما ،والفشل في وقف الضرر سيكون له آثار خطيرة
على صحة اإلنسان وسبل عيشه ،ويقضي على التنوع البيولوجي
الغني ويترك العالم أكثر عرضة ألزمات املناخ والكوارث.
وتوقع رمضان استمرار الرطوبة بني الزيادة والنقصان حتى
نهاية األسبوع احلالي ،مشيرا إلى أنها قد تأتينا في بداية سبتمبر،
وهذا دليل على بداية التغير في الطقس.
وقال إن أمس السبت ،أول أيام موسم سهيل ،مبينا أن النجم في
جنوب ووسط اجلزيرة ،وسيشاهد في الكويت بعد اخلامس من شهر
سبتمبر.

املهندس خليفة الفريج

إجمالي ع��دد وح���دات التقطير
اضافة إلى صيانة وحدات حتلية
املياه بتقنية التناضح العكسي
مبحطة الشويخ ومحطة الزور
وك��ذل��ك القيام بأعمال صيانة
امل��ع��دات امل��س��اع��دة باحملطات.
وذك����ر أن ب��رن��ام��ج الصيانة
السنوي الشامل بجميع محطات
القوى الكهربائية وتقطير املياه
وعددها سبع محطات رئيسية
م��وزع��ة على مناطق الكويت

عيسى رمضان

سيبدأ من شهر سبتمبر املقبل
وينتهي في االسبوع االخير من
شهر مايو .2020
وأشار الى مشاركة مهندسني
وفنيني من احملطات لالشراف
على جميع أع��م��ال الصيانات
املختلفة وفقا لبرامج الصيانة
املعتمدة بالتنسيق مع املقاولني
في هذا املجال استعدادا ملرحلة
صيف  2020لتلبية احتياجات
الشبكتني الكهربائية واملائية
مب��ا يتناسب م��ع احتياجات
االستهالك املتصاعد.
وش��دد على أن هذه الصيانة
ت��ت��م وف��ق��ا مل��ع��اي��ي��ر امل��ص��ان��ع
العاملية حتقيقا للجودة والكفاءة
املطلوبة مبينا أن البرنامج
شمل إع���داد برنامج الصيانة
والتنسيق الكامل مع كل قطاعات
ال��وزارة حسب توجيهات وزير
النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء
الدكتور خالد الفاضل ووكيل
الوزارة املهندس محمد بوشهري
استعدادا للصيف القادم.

الكويت تشارك في «عمومية
منظمة املهارات العاملية»
ح��ض��رت ال��ك��وي��ت اجلمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة امل���ق���ام���ة ض��م��ن
الفعاليات املصاحبة ملسابقة
املهارات العاملية بنسختها ٤٥
ممثلة بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي ف��ي م��دي��ن��ة ك���ازان
الروسية خ�لال الفترة من ٢٢
  ٢٨اغسطس ٢٠١٩م ،ويعدهذا االجتماع ضمن االجتماعات
ال��س��ن��وي��ة ل���ل���دول األع���ض���اء
مب��ن��ظ��م��ة امل���ه���ارات ال��ع��امل��ي��ة
( )WorldSkillsحيث يضم
أكثر م��ن  ٥٠٠ممثل ومتحدث
م��ن  ٨٢دول���ة ،م��ن خ�لال��ه يتم
التصويت على اختيار أعضاء
مجلس االدارة والتصويت على
ال��دول��ة املضيفة للنسخة ٤٧
منها حيث ترشحت جمهورية
فرنسا وامبراطورية اليابان
الس��ت��ض��اف��ة امل��س��اب��ق��ة على
اراض��ي��ه��م وح���ازت جمهورية
فرنسا على ش��رف استضافة
مسابقة املهارات العاملية  -ليون
 .٢٠٢٣واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان
جمهورية الصني الشعبية فازت
باستضافة النسخة  ٤٦خالل
اجتماع اجلمعية العمومية سنة
 ٢٠١٧في ابوظبي.
ك��م��ا ي��ن��اق��ش ف��ي االج��ت��م��اع

مشاركة الكويت في العمومية

التحديات التي تواجه القطاع
املهني في جميع أنحاء العالم
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع م��س��ت��وى
املهارات ،وسبل تطوير املهارات
م���ن خ��ل�ال حت���دي���د امل��ع��اي��ي��ر
املهاراتية والتأثير في القطاعات
احلكومية واالهلية للمشاركة
ف��ي تعزيز امل��ه��ارات وإدخ���ال
التقنيات املتقدمة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن منظمة
املهارات العاملية تقوم بتنظيم
كافة املهارات وتوصيفها الفني
ومشاريع االختبارات وحتديد
املتطلبات لكل م��ه��ارة والتي
يبلغ ع��دده��ا  53م��ه��ارة تتبع
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«القوى العاملة» توقف  16ملف ًا ألصحاب مراكب صيد مخالفة
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة
ع��ن ات��خ��اذه��ا الج����راءات ح��ازم��ة جتاه
ضبط عملية الصيد وامل��س��اه��م��ة في
استقرار سوق األسماك في البالد ،حيث
أفضت جهودها في كشف املخالفني إلى
ايقاف  16ملفاً ألصحاب مراكب الصيد،
واستدعت  7آخرين ملراجعتها ،وفقاً
ألحكام املادة  10من قانون العمل رقم 6
لسنة .2016
وأش��ارت الهيئة في بيان صحافي،
أن اجراءاتها ج��اءت في اط��ار تعاونها
مع كل من وزارة التجارة والصناعة
والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية ،على خلفية ما شهده سوق
األسماك من أحداث أخيرة نتيجة تخلف
أصحاب املراكب عن عملية الصيد ،وعدم
خروج الطراريد ،مما أثر سلبا ً على سوق
بيع األسماك ،األمر الذي دعا الهيئة إلى
استدعاء أصحاب مراكب للوقوف على
مدى التزام أصحاب امللفات والعمالة
املعنية بأحكام ق��ان��ون العمل سالف
الذكر.
وأعلنت الهيئة اتخاذها اج���راءات
احترازية لضمان ع��دم تكرار مخالفة
أصحاب املراكب والصيادين للقانون،
حيث ا
أعدت اق��رارات تضمن التزام وتعهد
عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة
أحكامه ،مبينة أن اإلدارات املختصة

بدأت باستدعاء العمالة للتوقيع عليها.
وأك���دت الهيئة أن إدارات��ه��ا املعنية
م��س��ت��م��رة ب��ش��ك��ل دوري ف��ي تفتيش
ك��اف��ة التراخيص التجارية املتعلقة
بهذا القطاع ،أسوة بالقطاعات األخرى
في س��وق العمل ،للتأكد من التزامهم
بالقانون والقرارات التنظيمية.
وأشارت في بيانها ،إلى التنسيق مع
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

السمكية لتبادل البيانات الالزمة بشأن
الضوابط املعنية بأصحاب التراخيص
لتمكني ال��ق��وى العاملة م��ن ممارسة
اختصاصاتها على ضوء هذه الضوابط،
ومبا له من تأثير في استقرار األوضاع
بسوق الصيد.
وأكدت الهيئة حرصها على املصلحة
العامة واحل��ف��اظ على استقرار سوق
العمل في مجال صيد األسماك انطالقاً

م��ن ح��رص��ه��ا ع��ل��ى امل��ص��ل��ح��ة العامة
ورعاية مصالح املواطنني واملقيمني في
البالد ،مثمنة بالوقت ذات��ه تعاون كل
من وزارة التجارة والصناعة والهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
وج��ه��ود املعنيني بكافة اجل��ه��ات في
تسخير كافة االمكانيات لقيام الهيئة
مبهامها وفقاً لالختصاصات املنوطة
بها.

نظمت ورشة «اجلراحون في شبكات التواصل ما بني االبتكار واملخاطر»

«اجلراحني» :نقل اخلبرات األوروبية واألميركية
في القوانني واللوائح املتعلقة بـ «التواصل االجتماعي»

«الكهرباء» :انتهاء إعداد برنامج الصيانة
الشاملة استعداد ًا لصيف 2020
أعلنت وزارة الكهرباء واملاء
االن��ت��ه��اء م��ن إع����داد ب��رن��ام��ج
ال��ص��ي��ان��ة ال��س��ن��وي ال��ش��ام��ل
للوحدات الكهربائية والغاليات
ووح�����دات التقطير إذ سيتم
عمل الصيانات الالزمة لها مع
احملافظة على تلبية االحتياجات
م��ن الكهرباء وامل���اء استعدادا
لصيف .2020
وقال الوكيل املساعد حملطات
القوى الكهربائية وتقطير املياه
بالوزارة املهندس خليفة الفريج
ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي أم��س
السبت إنه مت االنتهاء من إعداد
برنامج الصيانة واالستعداد
للقيام بعمل صيانة سنوية
لعدد  90وحدة توليد كهربائية
مبا ميثل  83باملئة من إجمالي
الوحدات.
وأضاف الفريج انه بالنسبة
ل��ل��م��ي��اه ف���س���وف ي���ت���م ع��م��ل
ال��ص��ي��ان��ات ال�لازم��ة ل��وح��دات
التقطير بعمل صيانة  57وحدة
تقطير مبا يعادل  97باملئة من
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عدة مجاالت هندسية وحرفية
وإدارية وتقنية .وميثل الكويت
في هذا االجتماع املهندس طارق
يوسف العميري نائب املدير
العام لشئون التدريب واملمثل
الرسمي لدولة الكويت في منظمة
املهارات العاملية،و املهندس فواز
غيث املمثل الفني لدولة الكويت
في منظمة املهارات العاملية ،و
املهندس مساعد الصالح مساعد
املمثل الفني لدولة الكويت في
منظمة املهارات العاملية .وتعتبر
املسابقة مناسبة دولية تعقد كل
سنتني في دولة من إحدى الدول
األعضاء.

أع��ل��ن رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة اجل��راح�ين
الكويتية ،ورئيس قسم اجل��راح��ة في
مستشفى جابر ،د.سلمان الصباح عن
إقامة ورش��ة العمل الثانية للجمعية ،
بحضور وكيل وزارة الصحة املساعد
ل��ش��ؤون التخطيط واجل���ودة د.محمد
اخل��ش��ت��ي  ،وال���ت���ي ك��ان��ت ب��ع��ن��وان
“اجلراحون ف��ي ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل
االجتماعي ما بني االبتكار واملخاطر”
بحضور نخبة من املتحدثني العامليني
منهم البروفيسور خوليو مايول من
مستشفى كلينكو سان كارلوس مدريد
إس��ب��ان��ي��ا  ،ود.وض�����اح ال��رف��اع��ي من
مركز ج��ورج ت��اون الصحي اجلامعي ،
واشنطن الواليات املتحدة.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي له
ف��ي خ��ت��ام ورش���ة جمعية اجلراحيني
الكويتية .
وأك���د ال��دك��ت��ور سلمان أن ال��ورش��ة
ال��ث��ان��ي��ة للجمعية ن��ق��ل��ت اخل��ب��رات
األوروب���ي���ة واألم��ري��ك��ي��ة ف��ي ال��ط��رق
وال��ق��وان�ين وال��ل��وائ��ح ال��ت��ي لها عالقة
بالتواصل االجتماعي  ،مؤكدا ً أن��ه في
نهاية الورشة كان هناك تصويت على
استبيان عمل خاص يتعلق مبدى فائدة
م��واد التواصل االجتماعي التي تخدم
املجتمع  ،واألخ����رى ال��ت��ي ال تخدمه،
مشيرا ً إلى أن نتائج هذا االستبيان قدمت
كتوصيات إلى وزارة الصحة .
وأض���اف سلمان أن وزي���ر الصحة
ال��دك��ت��ور ب��اس��ل ال��ص��ب��اح مهتم بهذا
امل��وض��وع  ،وق��د شكل جلنة ب���وزارة

املشاركون في الورشة

الصحة برئاسة وكيل الشؤون األهلية
الدكتورة فاطمة النجار  ،ومدير إدارة
التراخيص  ،وك��ذل��ك جمعيات النفع
العام منها جمعية اجلراحني  ،واجلمعية
الطبية  ،وجمعية األسنان  ،واحتاد املهن
 ،واحت��اد املستشفيات ،وكل اجلمعيات
ذات الصلة باملوضوع  ،وستكون مهمة
هذه اللجنة هي دراسة موقف السوشيال
ميديا بالنسبة لألطباء .

وذكر سلمان أن دور السوشيال ميديا
اآلن أصبح دورا ً مهماً  ،ونحن نبحث في
كيفية استخدام هذه التكنولوجيا خلدمة
املجتمع  ،وتثقيفه  ،وتوصيل املعلومات
الطبية الصحيحة له  ،منوها ً إلى أن عدم
خوض غمار هذه التكنولوجيا سيدفع
غير املختصني إل��ى ت��ق��دمي معلومات
خاطئة مستخدما ً هذه الوسائل .
وت���اب���ع :ن��ح��ن ن��ط��م��ع ف��ي جمعية

اجل���راح�ي�ن ب��ال��ك��وي��ت إل���ى اس��ت��خ��دام
السوشيال ميديا استخداماً إيجابياً
يخدم املجتمع  ،ويقدم معلومات طبية
صحيحة  ،وفي الوقت نفسه نحاول منع
األخطاء التي تنشر فيها  ،وتنطوي على
مخاطر وأضرار على املريض والطبيب
م��ع�اً  .ووج���ه سلمان الشكر إل��ى كل
املشاركني في الورشة والرعاة سواء من
القطاع احلكومي أو األهلي .

املطيري :بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة

بعد تزكية االحتاد له في جلنة اإلنشاءات والتشييد العربية

« مناء» تستقبل التبرعات
ملشروع سقيا املاء

الهدية  :عرض املشاريع الكويتية املميزة
وتبادل اخلبرات مع «املهندسني العرب»

أعلنت مناء للزكاة والتنمية
املجتمعية بجمعية اإلص�لاح
االجتماعي أنها مازالت تستقبل
التبرعات ملشروع “سقيا املاء”
ب��ه��دف ت��وف��ي��ر م���اء ص��ح��ي في
عبوات مبردة وجاهزة خاصة
في حرارة اجلو الشديدة ،حيث
تقوم سيارات متنقلة متخصصة
باالنتقال إل��ى أماكن جتمعات
ال���ن���اس خ��اص��ة ال��ع��م��ال في
الشوارع وفي األس��واق العامة
والفعاليات املختلفة في العمل
اخليري واإلنساني حيث نصل
من خالله إلى األكثر حاجة في
املناطق املختلفة داخ���ل دول��ة
الكويت.
وف�����ي ه�����ذا ال����ص����دد ،ق���ال
م��دي��ر إدارة ش���ؤون وخ��دم��ات
املستفيدين ف��ي من��اء فهد زيد
امل��ط��ي��ري :إن من��اء تسعى إلى
تطوير مشروعاتها اخليرية
واإلنسانية للوصول بالتبرعات
إلى مستحقيها ،مبيناً أن قيمة
ال��س��ه��م ف���ي م���ش���روع “سقيا
املاء” املتنقل  10دنانير فقط،
وتستطيع أن تسقي بها 500
شخصا ً.
وأوض����ح امل��ط��ي��ري أن ه��ذا
املشروع يأتي انطالقاً من قول
رس���ول ال��ل��ه ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وس��ل��م“ :أفضل الصدقة سقيا
املاء” ،مبيناً أن سقيا امل��اء من
خ��ي��ر أن����واع اإلح���س���ان ،وذل��ك
لشدة حاجة الناس إلى املاء في
فصل الصيف ،وعدم استغنائهم
عنه ،فاإلحسان في بذل املاء ملن
يحتاج إلى شربه ،ومتكينه منه

جانب من اجتماعات احتاد املهندسني العرب
فهد املطيري

فعل عظيم ،ول��ه ث��واب جزيل،
وق��د جعل الله تعالى من املاء
كل شيء حي ،وقد جاء سعد بن
عبادة رضي الله عنه إلى النبي
صلى ال��ل��ه عليه وس��ل��م فقال:
ي��ا رس���ول ال��ل��ه ،إن أم��ي ماتت
فأتصدق عنها؟ ق��ال« :نعم»،
قلت :فأي الصدقة أفضل؟ قال:
«س � ْق��يُ المْ َ���اء» (أخ��رج��ه أحمد،
َ
وأب��و داود ،وحسنه األلباني)،
وقال اإلمام القرطبي رحمه الله
تعالى مُعَ لِّقًا على هذا احلديث:
س � ْق��ي امل���اء من
“فدل على أن َ
أعظم ال ُق ُربَات عند الله تعالى”
(تفسير القرطبي.)215/7 :
وأش�����ار امل��ط��ي��ري أن من��اء
للزكاة والتنمية املجتمعية إلى
جانب ذلك تقوم بتوزيع املياه
على الصائمني في شهر رمضان
ب��والئ��م��ه��ا ف��ي م��ش��روع إف��ط��ار
الصائم.

وأض�������اف ال���ه���دي���ة ،
زك����ى احت�����اد امل��ه��ن��دس�ين
أن املهندسني الكويتيني
ال��ع��رب أم�ي�ن ال��س��ر املساعد
سيقومون من خ�لال هذه
وعضو مجلس ادارة جمعية
اللجنة بعرض املشاريع
املهندسني الكويتية املهندس
الكويتية املميزة  ،وعرض
حمود سالم الهدية لعضوية
ال��������دروس امل��س��ت��ف��ادة
جلنة اإلن��ش��اءات والتشييد
واملمارسات املثلى خالل
العربية  ،ج��اء ذل��ك في ختام
مراحل التنفيذ الهندسي
اج��ت��م��اع��ات ع��ق��ده��ا االحت���اد
 ،م��ت��وج��ه��ا ب��ال��ش��ك��ر ال��ى
وش������ارك ب��ه��ا ال���ه���دي���ة في
أمني عام احتاد املهندسني
العاصمة اللبنانية بيروت.
ال��ع��رب ال��دك��ت��ور ع��ادل
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة أوض��ح
احل��دي��ث��ي و مم��ث��ل نقابة
الهدية ف��ي ختام اجتماعات
امل��ه��ن��دس�ين ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين
االحت��اد ببيروت  ،أنه لشرف
املهندس حمود سالم الهدية
رئ��ي��س اللجنة املهندس
ك��ب��ي��ر أن أم��ث��ل امل��ه��ن��دس�ين
انطوان كويس جلهودهما
الكويتيني  ،مثمنا عاليا ثقة
زمالئه في اجلمعية واحتاد املهندسني العرب في تشكيل اللجنة والعمل على تبادل اخلبرات
وأننا لن نألوا جهدا في دعم العمل الهندسي الهندسية العربية .
وذك���ر ال��ه��دي��ة أن اللجنة تعكف حاليا
العربي.
وأك��د الهدية ،أن العمل ف��ي ه��ذه اللجنة ع��ل��ى اإلع����داد لتنظيم دورات وم��ؤمت��رات
سيمثل إضافة حقيقية للعمل الهندسي  ،الفتا متخصصة لالعمال اإلنشائية والتشييد
ال��ى برامج عمل مشتركة وضعتها اللجنة وذلك في اطار العمل العام واخلاص  ،مؤكدا
وسيتم تنفيذها خالل املرحلة املقبلة لتعزيز أن هذه اللجنة ستكون رديفا حقيقيا للجان
تبادل اخلبرات وعرض التجارب اإلنشائية والهيئات الهندسية العربية في اطار االحتاد
ومؤسساته.
العربية املميزة .

