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لم نرصد انتشاراً لها ونعمل على امتصاصها بواسطة مواد وأنابيب خاصة

الكهرباء :مياه الزور لم تتلوث ببقعة الزيت
كتب خالد العتيبي:

قال وكيل وزارة الكهرباء واملاء
امل�����س��اع��د ل��ق��ط��اع امل�شاريع
وحمطات القوى ف�ؤاد العون انه
مل يتبني وجود اي بقعة زيت يف
البحر غري تلك البقعة االولية
ون���ق���وم مب��ح��ا��صرت��ه��ا واحل���د
م��ن انت�شارها ث��م العمل على
امت�صا�صها بوا�سطة مواد خا�صة
وانابيب ترمى يف البحر ومتت�ص
الزيت من املاء.
و�أ�����ش����ار خ��ل�ال ج��ول��ة جوية
ا�ستطالعية قام بها �صباح �أم�س
لتفقد املنطقة �إل���ى ا�ستمرار
حالة الر�صد واملتابعة من ادارة
االعمال الكيماوية بقطاع ت�شغيل
و�صيانة املياه طوال فرتة الليل
وحتى ال�ساعة الواحدة ظهرا حيث
مت جمع وفح�ص عينات املياه
املنتجة من حمطة الزور من جميع
خزانات املياه العذبة وحمطة
ال�����ض��خ مبجمع ت��وزي��ع املياه
بالزور اجلنوبي ومل ي�ستدل على
وجود زيت يف هذه املياه املنتجة

• فؤاد العون مع العاملني مبحطة الزور

تعاون بين الجمعية وإنجي الفرنسية في رفع كفاءة الطاقة بالمساجد

«المهندسين» :الجهة المسربة
لبقعة النفط تجب محاكمتها
دع���ت جمعية املهند�سني الى
اال�رساع يف احلد من الآثار املرتتبة
على الت�رسب النفطي الذي �شهدته
املياه االقليمية الكويتية خالل
اليومني املا�ضيني الف��ت��ة الى
�رضورة الوقوف على م�سببي هذا
الت�رسب واتخاذ االجراءات الالزمة
وفقا لقانون البيئة اجلديد.
و�أ�شاد رئي�س اجلمعية في�صل العتل
بتعاون القطاع النفطي والهيئة
العامة للبيئة ووزارة الكهرباء
وامل��اء للحد من الآث��ار املرتتبة
على هذا الت�رسب ومعاجلته الفتا
الى ال�شفافية و�رسعة التجاوب
من وزير الكهرباء واملاء ووزير
النفط ع�صام امل���رزوق و�رسعة
التعامل مع الت�رسب الذي طم�أن
املواطنني على �سالمة م�صادر
املياه التي تقوم بتحليتها وزارة
الكهرباء واملاء يف منطقة الزور.
و�أ�ضاف :ونحن نتابع هذه اجلهود
ف�إننا نعرب عن قلقنا من انتهاك
بيئتنا البحرية وتلويث مياهنا
االقليمية مما يدعونا الى �رضورة
امل�سارعة بك�شف املت�سببني يف
هذا الت�رسب وحتديد م�صدره ورفع
الأمر الى النيابة العامة التخاذ
االجراءات الالزمة بحق املت�سبب
بهذا الت�رسب.
م��ن جهة �أخ���رى ج���ددت جمعية
املهند�سني ا�ستعدادها للم�ساهمة
والتعاون مع اجلهات املعنية
يف تنفيذ �أف�ضل الربامج لتحقيق
كفاءة الطاقة يف البالد ،م�شرية
ال��ى ال��ت��ع��اون م��ع ��شرك��ة �إجني
الفرن�سية والتي تنوي القيام

ببع�ض التطبيقات التجريبية يف 3
م�ساجد بالكويت.
جاء ذلك خالل لقاء عقده رئي�س
جلنة الطاقة بدر الطويل مع مدير
عام �رشكة كويننت دي كري�سونريز
يف مقر اجلمعية وتناول �أهمية
ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة يف امل�شاريع
احلديثة وذل��ك بح�ضور ع�ضوي
اللجنة �سامل احلبيط وفهد الزعبي
و�أحد امل�س�ؤولني يف ال�رشكة.

الصحة تعترف بوجود تسيب بين المشرفين
على سكن الهيئة التمريضية
• فيصل العتل

و�أ�ضاف �أن جلنة الطاقة عر�ضت
النتائج التي مت حتقيقها جراء
التطبيقات الذكية التي قامت
والتي جتاوزت يف بع�ض امل�ساجد
ن�سبة الـ ،%50م�ضيفا �أن��ه مت
التطرق خالل اللقاء �أي�ضا لبع�ض
اخل�صائ�ص التي من ممكن حت�سينها
لتحقيق نتائج �أف�ضل من ناحية
اجلودة والأداء و�أي�ضا من ناحية
الوفرة املالية للدولة.

في محاولة لتصحيح اإلجراءات التي شابت نظام الدفع اإللكتروني

القوى العاملة :آلية جديدة السترداد
المبالغ المحصلة بالخطأ
كتب �أحمد احلربي:

اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة �آلية جديدة
ال�سرتداد املبالغ املح�صلة باخلط�أ �أو بالزيادة
عن طريق عمليات الكي نت ،يف حماولة لت�صحيح
االجراءات التي �شابت نظام الدفع االلكرتوين من
خالل جتنب اجلوانب ال�سلبية وتعزيز االيجابي
منها .ويف هذا الإطار اكد مدير عام الهيئة بالوكالة
�أحمد املو�سى على �إدارة تقنية املعلومات االنتهاء
من تعديل �شا�شة اال���س�ترداد احلالية للمبالغ
املح�صلة باخلط�أ مع �ضمان البيانات املطوبة
مو�ضح ًا يف تعميم �أ���ص��دره ل�ل�ادارات التابعة
للهيئة� ،أن البيانات ت�شمل ا�سم املوظف الذي �أدخل
املعاملة وبيانات ال�رشكة ورقم العملية املراد
ا�سرتدادها وقيمتها ،بالإ�ضافة �إلى الرقم املدين

ل�صاحب احل�ساب البنكي املطلوب اال�سرتداد له.
و�شدد على �إدارة تقنية املعلومات خماطبة �رشكة
اخلدمات امل�رصفية امل�شرتكة كي نت لتوفري
خدمة الويب �سريف�س للربط الآيل حتى يت�سنى لنا
برجمة �آلية لتدقيق العمليات اليومية ،مطالبا
الإدارات ت�سجيل كافة البيانات ال��واردة ب�شا�شة
اال�سرتداد بعد مراجعة كافة امل�ستندات اخلا�صة
باملعاملة وتدقيقها التي ت�شمل ك�شف ح�ساب بنكي
ملدة ثالثة �أيام عمل من تاريخ اخل�صم مثبت ًا فيه
عملية اخل�صم ورقم العملية.
و�أ�شار �إلى �أهمية توفري �شهادة ملن يهمه االمر
بالرقم امل��دين للجهة املعنية وكتاب تفوي�ض
معتمد من اجلهة الطالبة يف حال التحويل حل�ساب
�شخ�صي� ،إلى جانب منوذج اعتماد توقيع يف حال
التحويل حل�ساب �شخ�صي ،ف�ضال عن وجود �صورة

البطاقة املدنية لل�شخ�ص املحول حل�سابه يف حال
التحويل حل�ساب �شخ�صي.
و�أكد على �أن تتم مراجعة التفوي�ض املعتمد من
املفو�ض بالتوقيع لل�رشكة يف حال التحويل لغري
ح�ساب ال�رشكة ،واعتماد الطلب من قبل امل�س�ؤول
املكلف من قبل االدارة بعملية اال�سرتداد واالحتفاظ
بالن�سخة الورقية من امل�ستندات لدى ادارة العمل
على ان يتم توفريها يف حال الطلب من قبل ادارة
ال�ش�ؤون املالية.
وطالب ادارة ال�ش�ؤون املالية ب�رصف امل�ستحقات
طبقا ملا يرد ب�شا�شة اال�سرتداد وعدم قبول �أية
م�ستندات من ا�صحاب املعامالت او ادارات العمل
املخت�صة تخ�ص عمليات اال�سرتداد وعدم قبول �أي
طلب ا�سرتداد من �أي نوع الي عملية متت بعد هذا
التاريخ من خالل النظام.

الخالد :المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني
شريكان في النهوض بالمجتمع
�أك��د حمافظ االح��م��دي ال�شيخ فواز
اخل��ال��د ان دور املجتمع امل��دين
وجمعيات النفع العام اليقل اهمية
ع��ن دور امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف
حتقيق التنمية منوها الى ان كافة
قطاعات الدولة الر�سمية واالهلية
تعد �رشيكا فاعال وم�ساهما رئي�سيا
يف النهو�ض باملجتمع.

و�أو���ض��ح اخلالد خ�لال لقائه امني
�رس جمعية املهند�سني فهد العتيبي
وام�ين ال�صندوق علي الفيلكاوي
اهمية التن�سيق فيما بني االط��راف
كافة واحلر�ص على بذل املزيد من
اجلهود التي ت�صب يف �صالح املجتمع
الكويتي بوجه عام.
من جانبه �أع��رب فهد العتيبي عن

التقدير ملحافظ الأحمدي ملتابعته
احلثيثة وجهوده امللمو�سة و�سعة
�صدره ،م�شريا الى ان اللقاء تطرق
ال��ى مناق�شة �سبل تعزيز التعاون
امل�شرتك مع املحافظة م�ؤكدا ت�سخري
كافة امكانات جمعية املهند�سني
الكويتية خل��دم��ة الكويت عموما
وحمافظة االحمدي على نحو خا�ص .

• وخالل اجلولة التفقدية

إحالة المقصرين إلى التحقيق وتعيين جدد

• جانب من لقاء املهندسني مع الوفد الفرنسي

وذكر رئي�س اللجنة بدر الطويل،
�أن اجلمعية لن ت�ألو جهدا يف دعم
كافة اجلهود الر�سمية يف جمال
رفع كفاءة الطاقة الفتا الى �أن
اجلانب الفرن�سي �أب��دى اهتماما
لال�ستفادة من التجربة التي قامت
بها جلنة الطاقة وحققت نتائج
ملمو�سة يف خم�سة م�ساجد تابعة
ل��وزارة الأوق��اف وبالتعاون مع
وزارة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب.

�أو ت�أثرها بالتلوث النفطي.
و�أو���ض��ح �أن���ه مت ت�شكيل غرفة
عمليات يف القطاع النفطي تعمل
على مدار � ٢٤ساعة بع�ضوية كافة
اجلهات املعنية بالدولة حيث
ميثل وزارة الكهرباء وامل��اء
وائل اخلمي�س مدير حمطة الزور
بالتكليف ويو�سف العنزي مدير
ادارة امن و�سالمة املحطات وامين
احلجي مدير ادارة امل�شاريع
اخلا�صة بالتكليف وذلك لتن�سيق
ال��ع��م��ل وت�����س��ه��ي��ل االج�����راءات
املختلفة.
و�أك��د �أن وزارة الكهرباء واملاء
اتخذت كافة االجراءات للمحافظة
على ا�ستمرار ان��ت��اج الكهرباء
واملاء من منطقة الزور كما ونوعا
وح�سب املوا�صفات العاملية
بالن�سبة للمياه وذلك من خالل
ادارة االع��م��ال الكيماوية التي
تعمل على مدار ال�ساعة ب�سواعد
وقيادة كويتية متمثلة مبديرة
االدارة �سارة املطريي ومراقب
االدارة تهاين العون واي�ضا مدير
ادارة الت�شغيل خليفة الف�ضالة.

وا�شار الى بحث امكانية التعاون مع
املحافظة يف جمال خدمة املواطن،
وتقدمي خدمات هند�سية ل�ساكني
املدن اجلديدة ،ا�ضافة الى امكانات
اللجان العاملة باجلمعية مثل جلان
البيئة وامل��رور والطاقة املتجددة
وغريها من اللجان التي تقوم بدور
خدمي وتنموي داخل املجتمع.

كتب جمال الراجحـــي:
ك�شف الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخلدمات ب��وزارة ال�صحة حممود
العبدالهادي ع��ن ت��دوي��ر م�رشيف
ال�سكن خالل الفرتة املقبلة ب�سكن
الهيئة التمري�ضية والفنيني
العاملني مبرافق ال��وزارة وتعيني
م�رشفني جدد.
وقال يف ت�رصيح �صحايف له على
هام�ش جولة تفتي�شية قام بها على
�سكن الهيئة التمري�ضية ان تدوير
م�رشيف ال�سكن والتوجه لتعيني
م�رشفني جدد جاء بعد ر�صد حاالت
ت�سيب بني امل�رشفني احلاليني مت
على اث��ره �إحالتهم ال��ى ال�ش�ؤون
القانونية التخاذ كافة الإجراءات
ال�لازم��ة بحقهم م�شددا على عدم
التهاون مع كل من ت�سول له نف�سه
اال�رضار مب�صلحة العمل.
و�أكد على انه �سيتم ر�صد مكاف�آت
مالية مل�رشيف ال�سكن امللتزمني
واملتواجدين ايام العمل الر�سمية
والعطل وي�ؤدون �أعمالهم بكل �أمانة
واخال�ص وذل��ك حر�صا منهم على
م�صلحة العمل م�شريا الى انه مت
خالل اجلولة التفتي�شية اال�ستماع
الى مالحظات امل�رشفني والقاطنني

• محمود العبدالهادي خالل اجلولة التفتيشية

يف تلك امل�ساكن ملعرفة امل�شاكل
وامل��ع��وق��ات التي يعانون منها
لو�ضع احللول املنا�سبة لها.
و�أعلن عن توجه لإنهاء التعاقد
مع بع�ض امل�ساكن غري املطابقة

ل��ل����شروط وغ��ي�ر امل��ت��ع��اون�ين
وا�ستبدالها ب�سكن جديد وذلك بعد
توجيه �إن���ذارات للمالك ب�رضورة
ال��ت��ع��اون م��ع ال����وزارة او �إنهاء
التعاقد.

نفذنا  189نشاط ًا صيفي ًا خالل العام الماضي

المطيري :حريصون على تحقيق التنمية
والريادة بسواعد الشباب

�أك���دت الهيئة ال��ع��ام��ة لل�شباب
و�أفاد املطريي ب�أن الهيئة تابعت
حر�صها ع��ل��ى حتقيق م��زي��د من
�إجنازاتها من خالل �إطالق برنامج
الإجنازات واملكت�سبات منذ �إطالق
مثمر ي�ستهدف ال�شباب من �سن 12
ا�سرتاتيجيتها ب��رع��اي��ة �أمريية
حتى  18عام ًا وي�سعى �إل��ى بناء
�سامية قبل نحو عام بغية تنمية
�شخ�صية قيمية مثمرة بالعطاء
ال�شباب الكويتيني ومتكينهم يف
والعمل وتتميز بالريادة املطلقة
خمتلف املجاالت ال�شبابية.
من خالل تعزيز القيم الأخالقية يف
وق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام للهيئة
نفو�س الأبناء من اجلن�سني ب�رشاكة
عبدالرحمن املطريي يف ت�رصيح
ا�سرتاتيجية مع وزارة الرتبية.
�صحايف �أم�س مبنا�سبة مرور عام
و�أ�شار �إلى �أن الهيئة �ستطلق احلافلة
على �إط�ل�اق اال�سرتاتيجية� ،إن
االبتكارية  FAb Busيف �شهر
الهيئة ما�ضية يف حتقيق ذلك وفق
�سبتمرب املقبل تزامنا مع بداية
ر�ؤي��ة طموحة تعتمد على ت�أريخ
العام الدرا�سي املقبل بالتعاون
وتوثيق للعمل ال�شبابي يف الكويت
وال����شراك��ة م��ع رئ��ا���س��ة احلر�س
• عبدالرحمن املطيري
وال�سري بخطى متوازية مع ر�ؤية
الوطني ووزارة الرتبية.
وخطة الكويت للتنمية كويت جديدة .2035
وذكر �أن احلافلة عبارة عن ور�شة علمية عملية متنقلة
و�أ�ضاف �أن الهيئة حر�صت على حتقيق هذه التنمية �ستقوم بتدريب املجاميع ال�شبابية والذهاب �إليهم
والريادة ب�سواعد ال�شباب �أنف�سهم بعد �أن عقدت نحو يف �أماكن جتمعاتهم باملدار�س والكليات واملراكز
 55حلقة نقا�شية ح�رضها � 1500شاب وفتاة خالل فرتة ال�شبابية والرتفيهية وغريها من الأماكن بهدف اكت�شاف
�إعداد اال�سرتاتيجية.
املواهب ال�شبابية وتوجيههم �إلى ا�ستثمار وتطوير
و�أو�ضح �أن اللقاءات ال�شبابية ا�ستمرت عقب �إطالق مهاراتهم ومواهبهم على االبتكار املعريف وال�صناعي.
اال�سرتاتيجية يف اجتماعات �شبابية هي ملتقيات وبني املطريي �أن الهيئة عملت على تطوير مرافقها
الأربعاء �شملت املحافظات ال�ست وكانت فر�صة يف و�أهمها مراكز ال�شباب مثل تطوير نظام احلجز الإلكرتوين
م�شاركة الهيئة باختيار ال�شباب للأن�شطة والربامج التي ملرافق املراكز من خالل اخلدمات الإلكرتونية يف املوقع
يرغبون فيها وهو ما حققته الهيئة يف تلك الربامج.
الإل��ك�تروين لها وتطبيقات الهواتف الذكية وعملت
وذكر �أن الهيئة نفذت  189ن�شاط ًا �صيفي ًا مبراكز ال�شباب �أي�ضا على ميكنة �أعمال الهيئة الداخلية لال�ستفادة من
منذ �أغ�سط�س  2016حتى الآن ا�ستفاد منها ما يزيد على �إمكانيات مراكز ال�شباب املتاحة ال�ستثمارها لل�شباب.
ع�رشة �آالف �شاب من اجلن�سني كما مت تقدمي فعاليات و�أ�شار �إل��ى �أن الهيئة �أقامت م�رشوع تعزيز الهوية
وبرامج و�أن�شطة �شبابية يف مهرجان املوروث ال�شعبي الوطنية للطلبة ال�ضباط املنتمني للم�ؤ�س�سات الع�سكرية
خالل �شهري يناير وفرباير املا�ضيني بالتعاون مع بال�رشاكة مع امل�ؤ�س�سات الع�سكرية لبناء القدرات
الديوان الأمريي وعدد من اجلهات احلكومية والأهلية ال�شخ�صية للطلبة وتدريبهم على برامج تعزيز الهوية
الراعية لل�شباب.
للطلبة ال�ضباط.
وبني �أن الهيئة �أطلقت برنامج مكارم الرتبوي الذي وذكر �أن ذلك يتم ب�إقامة دورات وور�ش تدريب لت�أ�سي�س
يرعى الأط��ف��ال من �سن اخلام�سة حتى ال��ـ � 11سنة الطالب الع�سكري وا�ستثمار مقوماته وت�أهيله ليكون
ا�ستفاد منه  450طفال وطفلة بواقع  250طفال �ضمن �شخ�صية منوذجية قيادية متكاملة و�إك�سابه القدرات
م�رشوع رواد الطالئع و 200طفل �ضمن م�رشوع موهبتي املعرفية ال�لازم��ة لتعزيز ال���والء واالن��ت��م��اء وحب
التابع للربنامج الذي ي�ضم �أي�ضا م�رشوعات الكفاءات الوطن.
واملنتديات وتوعية �أولياء الأمور.
و�أكد املطريي �أن الهيئة بكل براجمها و�أن�شطتها اعتمدت
ولفت �إلى �أن برنامج مكارم �شهد �إقامة ناد �صيفي مبد�أ الت�شاركية مع خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات
هذا العام يهدف �إلى تعزيز قدرات الطفل وتنميته يف الراعية لل�شباب املدنية منها والع�سكرية من الوزارات
النواحي االجتماعية والنف�سية واجل�سمية واالنفعالية واملحافظات والهيئات.
وتعزيز الهوية الوطنية و�إعالء االنتماء للوطن ف�ضال ولفت �إلى تعاون الهيئة يف هذا ال�ش�أن مع م�ؤ�س�سات
عن �أنه يعمل على حتديد الهوايات وامليول ال�شخ�صية دولية و�أهلية منها برنامج الأم��م املتحدة الإمنائي
للأطفال وتنمية روح القيادة وتعزيز وتنمية الأخالق واالحتاد الك�شفي للربملانيني العرب والهيئة العامة
ب�أ�شكال عملية مبتكرة.
للتعليم التطبيقي والتدريب وغريها من امل�ؤ�س�سات.

