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متابعة حثيثة إلنجازها وفق الجداول الزمنية المعدة لها

بوشهري :توقيع  6عقود لمشاريع إسكان «المطالع»

و«صباح األحمد» و«غرب عبداهلل المبارك»

نشيد بتجاوب الوزيرة لتعيين الكويتيين في «الرعاية السكنية»

«المهندسين» :االعتماد المهني للوافدين
ساهم في تطبيق سياسة اإلحالل

• جنان بو�شهري �أثناء توقيع العقود

كتبت هبة احلنفي:
�أكدت وزيرة الدولة ل�ش�ؤون اال�سكان
وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات
جنان بو�شهري �أهمية دور امل�ؤ�س�سة
احليوي يف متابعة تنفيذ امل�شاريع
اال���س��ك��ان��ي��ة ح�سب املوا�صفات
واال�شرتاطات وفق اجلداول الزمنية
املعدة لها ،الفتة الى ان حر�ص
ق��ي��ادي��ي امل�ؤ�س�سة ومتابعتهم
احلثيثة يعد الداعم االول الجناح
تلك امل�شاريع.
و�أ�ضافت بو�شهري خالل توقيعها

 6عقود تخ�ص م�شاريع املطالع
و�صباح الأح��م��د وغ��رب عبدالله
املبارك ان هذه العقود من �ش�أنها
دف���ع عجلة ال��ع��م��ل م�ستعر�ضة
امل�شاريع اخلا�صة مبدينة املطالع
والبالغة  4عقود ملحطات كهرباء
رئي�سية حيث بلغت كلفة العقد
االول  17مليون دينار ومبدة تنفيذ
تبلغ  730ي��وم� ًا والعقد الثاين
 16مليون دينار ومبدة تنفيذ ت�صل
�إل��ى  730ي��وم � ًا والعقد الثالث
 16مليون دينار ومدة تنفيذ ت�صل
الى  730يوم ًا.

�أثنت جمعية املهند�سني على جتاوب
وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون اال�سكان وزيرة
اخلدمات العامة د.جنان بو�شهري لتوظيف
املهند�سني الكويتيني يف عقود م�شاريع
الرعاية ال�سكنية وتوفري مزيد من الفر�ص
لهم يف خمتلف قطاعات امل�ؤ�س�سة ،م�شرية
الى بحث هذا املو�ضوع وموا�ضيع �أخرى
خالل لقاء الوزيرة بو�شهري مع رئي�س
اجلمعية م.في�صل العتل مب�شاركة كل من
�أمني ال�رس م.فهد العتيبي و�أمني ال�صندوق
علي الفيلكاوي وع�ضو جمل�س االدارة علي
حم�سني وح�ضور عدد من قياديي امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية.
ويف ه��ذا الإط���ار ق��ال العتل :لقد �أ�سعد

(ت�صوير :حمدي �شوقي)

�أم��ا العقد الرابع واخلا�ص �أي�ض ًا
مب�رشوع مدينة املطالع فقد بلغت
كلفته حوايل  20مليون دينار ومبدة
تنفيذ  730يوم ًا ،مو�ضحة ان العقد
اخلام�س خا�ص بان�شاء  20عمارة
حتتوي على � 390شقة يف مدينة
�صباح االح��م��د وبكلفة ت�صل الى
 25مليون دينار ومبدة تنفيذ 730
يوم ًا اما العقد ال�ساد�س واخلا�ص
بان�شاء املباين العامة مب�رشوع
غرب عبدالله املبارك فقد بلغت
كلفته نحو  37مليون دينار ومبدة
تنفيذ ت�صل الى  730يوم ًا.

اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد أي مقصر أو مهمل في هذه القضية

«الصحة» :إعالن نتائج التحقيق في وفاة الطفلة «درة»
سيتم بكل شفافية

,,

رضا :رفع حالة

الجهوزية بعد
إصابة كوري

بـ«كورونا» وصل
إلى سيول قادم ًا
من الكويت

• م�صطفى ر�ضا وماجدة القطان خالل امل�ؤمتر ال�صحايف

كتب �صالح الدهام:
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�شكيل جلنة
حتقيق يف وفاة الطفلة درة احلرز
ت�ضم �أطباء من كلية الطب بجامعة
الكويت ووزارة ال�صحة م�شددا
على �أن نتائج التحقيق �ستعلن
بكل �شفافية.
وق��ال وكيل ال���وزارة د.م�صطفى
ر�ضا �إن حتقيقات فنية دقيقة
بوفاة الطفلة ب��د�أت �أم�س م�ؤكدا
�أن���ه �سيتم ات��خ��اذ الإج�����راءات
القانونية الالزمة بحق �أي �شخ�ص
يثبت تق�صريه �أو �إهماله يف هذه
الق�ضية.
و�أعرب ر�ضا عن خال�ص تعازيه
و�صادق املوا�ساة لذوي الطفلة
راجيا من الله الرحمة واملغفرة
لها ولذويها ال�صرب وال�سلوان.
و�أك����دت ال����وزارة ات��خ��اذ جميع

الإج����راءات االح�ترازي��ة ل�ضمان
�سالمة املواطنني واملقيمني يف
البالد من فريو�س كورونا بعد
اعالن كوريا اجلنوبية ا�صابة احد
مواطنيها بالفريو�س بعد و�صوله
الى �سيول قادما من الكويت عرب
دولة �شقيقة.
ويف ه��ذا ال�����ص��دد �أك���د ر���ض��ا يف
م�ؤمتر �صحايف ان الوزارة رفعت
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية
يف الدولة حالة اجلهوزية يف كل
قطاعاتها بعد تلقيها نب�أ ا�صابة
وت�شخي�ص امل��واط��ن ال��ك��وري
اجلنوبي من قبل اح��دى هيئات
منظمة ال�صحة العاملية.
و�أ�ضاف ان الفرق الطبية التابعة
ل����ل����وزارة ع��ث�رت ع��ل��ى جميع
اال�شخا�ص املخالطني �أو امل�شتبه
مبخالطتهم للم�صاب بالفريو�س
ومت �أخذ عينات منهم لفح�صها يف

خمترب وزارة ال�صحة العامة م�ؤكدا
ان جميع نتائج فح�ص العينات
جاءت «�سلبية».
و�أ�شاد ر�ضا باجلهود « اجلبارة»
التي بذلها موظفو ال��وزارة رغم
عدم توافر معلومات عن ال�شخ�ص
حامل الفريو�س وال��ذي ك��ان يف
البالد خالل الفرتة من � 16أغ�سط�س
الى ال�ساد�س من �سبتمرب احلايل.
وذك��ر ان ال���وزارة على توا�صل
م�ستمر مع منظمة ال�صحة الدولية
والهيئات التابعة لها للتن�سيق
وال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك مبوجب
الربوتوكوالت اخلا�صة ب�أع�ضاء
املنظمة.
وكانت ال�سلطات الكورية اجلنوبية
اعلنت يوم ال�سبت املا�ضي ا�صابة
احد مواطنيها مبتالزمة ال�رشق
االو�سط التنف�سية املعروفة با�سم
مري�س املعدية او كورونا بعد

عودته من رحلة عمل.
وقالت وكالة االن��ب��اء الكورية
اجلنوبية «يونهاب» �أم�س انه مت
نقل املواطن البالغ من العمر 61
عاما الى غرفة الطوارئ يف مركز
طبي جنوب �سيول لدى و�صوله
الى مطار �إنت�شون الدويل.
وا�ضافت انه مت عزل � 21شخ�صا
حتى م�ساء �أول من ام�س ممن كانوا
على ات�صال وثيق مع املري�ض
امل��ع��روف با�سم اي��ه مب��ن فيهم
اف��راد طاقم الطائرة التي كانت
تقله وبع�ض الركاب واملوظفني
الطبيني وم�س�ؤويل الهجرة للت�أكد
من عدم ا�صابتهم بالفريو�س.
و�أو�ضحت الوكالة ان � 435شخ�صا
على ات�صال مع امل�صاب بالفريو�س
يخ�ضعون حاليا للمراقبة من قبل
اجل��ه��ات املعنية ل�ضمان عدم
ا�صابتهم بالفريو�س املعدي.

القطان :تكثيف المراقبة واتخاذ
أعلى درجات الحيطة لوباء الكوليرا

وكيل «الصحة» وسفير كوريا
بحثا التعاون الطبي

�أو�ضحت وزارة ال�صحة ان ما تناقلته �أخ�يرا مواقع التوا�صل
االجتماعي حول انت�شار وباء الكولريا يف دول جم��اورة «جمرد
معلومات �صحافية».
و�أ�ضافت وكيلة الوزارة امل�ساعدة ل�ش�ؤون ال�صحة العامة د.ماجدة
القطان يف م�ؤمتر �صحايف �أنه مت اتخاذ جميع االجراءات االحرتازية
الالزمة ملواجهة الكولريا ومنع انت�شاره.
و�أكدت عدم ورود �أي معلومة من منظمة ال�صحة العاملية واملنظمات
الأخرى ذات العالقة حول تف�شي الوباء مو�ضحة ان الوزارة ا�صدرت
توجيهات بتكثيف عمليات املراقبة الوبائية للمر�ض واتخاذ �أعلى
درجات احليطة.
وبينت ان «ال�صحة» وفرت رغم عدم �إعالن منظمة ال�صحة عن انت�شار
وباء الكولريا كوا�شف و�إمكانات خمربية خا�صة بت�شخي�ص احلاالت
امل�شتبه بها لأخذ العينات وت�شخي�صها خمربيا.

بحث وكيل وزارة ال�صحة م�صطفى ر�ضا ،مع �سفري كوريا اجلنوبية
لدى الكويت التعاون امل�شرتك يف املجال الطبي.
وقالت الوزارة �إن اجلانبني ا�ستعر�ضا خالل لقاء جمعهما عالقات
التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت و�سبل تعزيزها ال �سيما
يف املجال الطبي الذي ي�شهد تطورات مت�سارعة ما يتطلب االطالع
على �آخر امل�ستجدات العاملية يف هذا املجال.
و�أ�ضافت ان اجلانبني بحثا كذلك التعاون امل�شرتك يف جماالت
تبادل اخلربات الطبية والزيارات امل�شرتكة بني االطباء املخت�صني
يف البلدين لفتح �آفاق جديدة من العمل املثمر.
وا�شارت الى ان اللقاء تناول كذلك التعاون ال�صحي بني كوريا
اجلنوبية والكويت لتعزيز عالقات التعاون وال�رشاكة لال�ستفادة
من اخلربات الطبية بربامج وم�شاريع «ال�صحة» لتطوير الرعاية
ال�صحية بالبالد.

املهند�سني م��واف��ق��ة «ال�سكنية» على
ال�سماح بو�ضع �ضوابط ت�شجع الكويتيني
على العمل يف امل�ؤ�س�سة وانطالق �سيا�سة
االح�لال ب�شكل �أك�ثر فاعلية ،الفتا الى
�أن امل�ؤ�س�سة ت�ساهم يف اال��سراع بتعيني
املهند�س الكويتي.
و�أ���ض��اف العتل �أن اللقاء مع بو�شهري
تناول اعتماد املهند�سني غري الكويتيني
العاملني يف م�شاريع اال�سكان واخلدمات
ومل�سنا �أن ال��وزي��رة ت�شدد على عملية
اعتماد م�ؤهالت املهند�سني غري الكويتيني
م��ن قبل اجلمعيات املهنية «جمعية
املهند�سني» باال�ضافة الى ح�صولهم على
م�ؤهالت علمية معتمدة يف الكويت.

و�أ�شار الى �أن اللقاء تناول �أي�ضا عملية
تدريب وتطوير املهند�سني العاملني يف
امل�ؤ�س�سة من خالل برامج خا�صة تقوم
اجلمعية ب�إعدادها لهم يف مركز التدريب
والت�أهيل الهند�سي.
وذكر العتل �أن اجلمعية تقدمت مبقرتح
للمهند�سني حول �إزالة �أنابيب نفط وخدمات
�أخرى متر مبدينة جابر الأحمد لتحويلها
الى امل�ساحات املحيطة باملدينة والتي
ميكن من خاللها توفري مزيد من ا�شرتاطات
الأمن وال�سالمة لقاطني املدينة ،م�ؤكدا
�أن جمموعة من املتطوعني تعكف على
تدوين هذا املقرتح لت�سليمه الى الوزيرة
وامل�ؤ�س�سة ب�أ�رسع وقت ممكن.

خالل االجتماع الثالثين للجنة الموارد المائية الخليجية

«الكهرباء» :دول مجلس التعاون
رائدة في تحلية المياه
كتبت هبة احلنفي:
ت��ر�أ���س وك��ي��ل وزارة الكهرباء
واملاء م.حممد بو�شهري �صباح
�أم�س االجتماع الثالثني للجنة
امل��وارد املائية التابعة للجنة
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي بح�ضور
الوكيل امل�ساعد لت�شغيل و�صيانة
املياه م.خليفة الفريج وممثلي
دول جمل�س التعاون يف فندق
اجلمريا.
وق���ال بو�شهري خ�لال افتتاح
االجتماع «ان دول التعاون تعتمد
ب�شكل كلي على التحلية النتاج
املياه وباتت رائدة عامليا يف هذا
املجال» ،الفتا الى ان االجتماع
ي�صب يف جمال تعزيز التعاون يف
جماالت املياه بني دول اخلليج.
وتناول خالل حديثه املوا�ضيع
املطروحة خالل االجتماع والتي
تتعلق مبتابعة اجلداول اخلا�صة
باخلطة اال�سرتاتيجية املوحدة
للمياه واالحتياجات التدريبية
لهذه اال�سرتاتيجية ،ومناق�شة
�أع��م��ال الفرق املتابعة للجنة
امل���وارد املائية وف��ري��ق اع��داد

ق��ان��ون امل��ي��اه ال�شامل وفريق
امل��ي��اه امل��ع��اجل��ة ومناق�شة
اعداد الكتاب االح�صائي ال�شامل
للمياه.
ومت خ�ل�ال االج��ت��م��اع مناق�شة
جداول م�ؤ�رشات االداء واجلداول
التف�صيلية للخطة التنفيذية
اله��داف اال�سرتاتيجية املوحدة
للمياه ،حيث مت االت��ف��اق على
الطلب من الدول ار�سال البيانات
خالل �شهر من تاريخ االجتماع
وان تقوم الدول االع�ضاء بتزويد
االمانة العامة ب�ضباط االت�صال
املعنيني باال�سرتاتيجية والآلية
املتبعة بالدول لتنفيذ تطبيق
بنود اال�سرتاتيجية.
و�أو�صت اللجنة با�ستحداث فريق
خا�ص مبتابعة عمل اال�سرتاتيجية
املوحدة للمياه ،على �أن يرفع
للجنة ال��ت��ع��اون الكهربائي
واملائي العتماده.
واتفق �أع�ضاء اللجنة على عقد
االجتماع املقبل يف مقر الأمانة
العامة بالريا�ض بعد التن�سيق
م��ع دول���ة ال��رئ��ا���س��ة والأم��ان��ة
العامة.
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استحداث
فريق خاص
بمتابعة عمل
االستراتيجية
الموحدة

• جانب من االجتماع

الشريكة :الهيكل اإلداري الجديد
فك التشابك بـ«األوقاف»
كتب �أحمد يون�س:

قال مدير مركز تعزيز الو�سطية عبدالله ال�رشيكة� ،إن
وزير العدل وزير االوقاف فهد العفا�سي حقق للوزارة
اجنازات هامة وقيمة جدا ،من �ش�أنها االرتقاء ب�أدائها
ومتكني الكفاءات فيها ،وتو�سيع جماالت عملها،
الفت ًا ال��ى �أن االجن���ازات التي حتققت يف ال�سابق
تتمثل يف اقرار وثيقة الو�سطية والئحة بناء امل�ساجد
وميثاق امل�سجد وتعديل قرار �رشوط الإمامة ورخ�ص

قيادة امل�ؤذنني.
و�أو�ضح ال�رشيكة ان �إقرار الهيكل التنظيمي اجلديد
للوزارة مبا يحمله من تطوير للقطاعات والإدارات
فك الت�شابك بني كثري من االخت�صا�صات ،ما �سي�سهم
بعون الله يف حتقيق الريادة يف عمل وزارة الأوقاف
و�سننتظر منه مزيدا من هذا التطوير واالجنازات.
وتابع ال�رشيكة :ال نن�سى �أن ن�شكر كل من �ساهم يف
هذا الهيكل من وكيل الوزارة م.فريد عمادي والوكالء
امل�ساعدين واملدراء وكل من �شارك يف جلان الهيكل.

