العدد ( )3852الخميس  12سبتمبر 2019

3

www.alshahedkw.com

قام بجولة تفقدية لالطمئنان على انسيابية الحركة

النهام  :تكثيف التواجد األمني

على جميع الطرق لمنع عرقلة السير

• الفريق ع�صام النهام خالل جولته التفقدية

كتب حم�سن الهيلم:
قام وكيل وزارة الداخلية الفريق
ع�صام النهام ،يرافقه وكيل الوزارة
امل�ساعد ل�ش�ؤون املرور والعمليات
اللواء جمال ال�صايغ �صباح ام�س
بجولة جوية تفقدية على الطرق
الرئي�سية والفرعية لالطمئنان
على ان�سيابية احلركة واحلد من

• �أثناء مراقبة حركة ال�سري

االزدحام واالختناق املروري.
وخالل اجلولة وجه الفريق النهام
ب�رضورة تكثيف التواجد الأمني
وامل��روري على كافة الطرق ملنع
عرقلة ال�سري وخ�صو�ص ًا يف املناطق
التي توجد بها املدار�س وذلك من
�أجل الق�ضاء على الوقوف الع�شوائي
وتعطيل ح��رك��ة ال�سري وتكد�س
املركبات �أمام املدار�س والوقوف

على الأر�صفة.
كما قام بجولة تفقدية على الطرق
الرئي�سية والفرعية امل�ؤدية �إلى
ج��ام��ع��ة ال�����ش��دادي��ة واط��ل��ع على
ان�سيابية احلركة املرورية ووجه
بانت�شار ال���دوري���ات امل��روري��ة
الثابتة واملتحركة يف حميط مبنى
اجلامعة وبوابات دخ��ول وخروج
الطلبة لتفادي �أي ازدحام مروري

وت�سهيل احلركة لأبنائنا وبناتنا
الطلبة.
و�شدد على ��ضرورة تواجد رجال
الأم��ن عند امل��دار���س واجلامعات
ل��ت ��أم�ين ح��رك��ة دخ���ول وخ���روج
الطلبة مع بداية العام الدرا�سي
اجلديد ومنع االختناقات املرورية
والق�ضاء عليها بالتن�سيق مع جميع
القطاعات ذات ال�صلة.

وكيل الداخلية بحث مع السفير الروماني قضية اختفاء البغلي
كتب حم�سن الهيلم:

• الفريق ع�صام النهام لدى لقائه ال�سفري دانييل تانا�سي

ا�ستقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام يف مكتبه مبقر وزارة الداخلية
�سفري رومانيا لدى الكويت دانييل تانا�سي.
ويف بداية اللقاء رحب الفريق النهام ب�ضيفه م�ؤكد ًا على عمق العالقات اال�سرتاتيجية
التي جتمع البلدين ،ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تناولت العالقات
الثنائية الوثيقة وفر�ص تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
كما تناول اللقاء ق�ضية املواطن حممد البغلي املفقود يف رومانيا منذ اغ�سط�س
 ، 2015م�ؤكدا له ما متثله هذه الق�ضية من اهمية على امل�ستويني الر�سمي
وال�شعبي يف الكويت معربا يف ذات الوقت عن تقديره الكبري للجهود املبذولة من
ال�سلطات الرومانية املخت�صة حلل لغز اختفائه.
ومن جهته �أعرب ال�سفري تانا�سي عن �سعادته وامتنانه حلفاوة اال�ستقبال ،معرب ًا
عن تقديره البالغ للرعاية الكرمية التي حتظى بها البعثة الدبلوما�سية الرومانية
على ال�صعيدين الر�سمي وال�شعبي.
كما ا�ستقبل النهام �سفري كوريا اجلنوبية لدى الكويت هونغ يونغ جي ،ورحب
ب�ضيفه ومت تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد ًا من املو�ضوعات امل�شرتكة .و�أكد
�سفري كوريا اجلنوبية �أن العالقات الكويتية الكورية تنطلق من روابط ثنائية قوية،
معرب ًا عن تقديره العميق للكويت ودورها املتميز يف خدمة الأمن وال�سالم.

«الكهرباء» :نقل مراقب شبكات التوزيع

في محافظة األحمدي إلى قطاع الخدمات
كتب فار�س عبد الرحمن:

ت ��أك��ي��د ًا مل��ا ن�رشته «ال�شاهد» قبل
�أي��ام عن وجود تدوير حمدود يف احد
قطاعات وزارة الكهرباء واملاء ،وقع
وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء واملاء

د.خ��ال��د الفا�ضل ق���رار ًا بنقل مراقب
�شبكات التوزيع ملحافظة االحمدي
قطاع �شبكات التوزيع الكهربائية
للعمل كمراقب االم��ن وال�سالمة يف
�إدارة احلركة بقطاع اخلدمات الفنية
وامل�شاغل الرئي�سية.

وقالت م�صادر �إن الهدف من هذا التدوير
هو ا�صالح الو�ضع داخل الوزارة وو�ضع
ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب
بهدف تطوير كافة القطاعات والإدارات
وبهدف �ضخ دماء جديدة يف قطاعات
الوزارة.

بلدية الفروانية :رفع  8لوريات من األسواق
العشوائية وتحرير  11مخالفة بائع متجول
كتب �ضاحي العلي:

�أع��ل��ن��ت بلدية ال��ك��وي��ت ع��ن ق��ي��ام �إدارة
النظافة العامة وا�شغاالت الطرق بفرع
بلدية حمافظة الفروانية ممثلة يف ق�سم
متابعة خمالفات الباعة اجلائلني نوبتي
«�أ،ج» ،بتنفيذ جوالت ميدانية على الباعة
اجلائلني مبناطق جليب ال�شيوخ والرقعي
والعار�ضيه والفروانية ،م�شرية �إلى �أن هذه
اجلوالت ت�أتي يف �إطار اجلوالت امل�ستمرة
واملكثفة على جميع املناطق التي تقع يف
نطاق املحافظة.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة النظافة
العامة و�إ���ش��غ��االت ال��ط��رق بفرع بلدية
املحافظة �سعد اخلرينج �أنه مت و�ضع خطة
عمل بتكثيف اجل��والت امليدانية لر�صد
الباعة اجلائلني للحد من الظواهر ال�سلبية
التي ت�شوه املنظر العام ،م�شريا يف هذا
اخل�صو�ص �إل��ى قيام املفت�شني بتطبيق
لوائح و�أنظمة البلدية على املخالفني

• �أثناء حتميل اللوريات من الأ�سواق

بكل حزم.
و�أ�شار اخلرينج �إلى �أن اجل��والت انطلقت
يومي االثنني والثالثاء وقد �أ�سفرت عن

حترير  11خمالفة بائع متجول ملخالفتهم
�أنظمة ولوائح البلدية ف�ضال عن رفع حمولة
 8لوريات من الأ�سواق الع�شوائية.

«طوارئ الصحة» نفذت إخالء وهمي ًا
في مستشفى جابر األحمد

كتب �صالح الدهام:

• جانب من الإخالء الوهمي

نفذت ادارة الطوارئ الطبية يف وزارة ال�صحة،ام�س ،مترين �إخالء
وهمي ًا يف م�ست�شفى جابر االحمد وذلك �ضمن ا�سرتاتيجة وزارة ال�صحة
لت�أهيل العاملني يف امل�ست�شفيات احلكومية بهدف تطبيق وتفعيل
خطة الطوارئ والوقوف على مدى اجلاهزية.
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون اخلدمات الطبية امل�ساندة د.فواز
الرفاعي يف ت�رصيح �إن ادارة الطوارئ الطبية نفذت مب�شاركة ادارة
م�ست�شفى جابر االحمد عملية االخالء الحد االجنحة وقد مت التعامل
مع احلدث من قبل فريق الطوارئ بامل�ست�شفى والكوادر الطبية
والتمري�ضية ونقل  4ح��االت خطرة مت التعامل معها عن طريق
الطوارئ الطبية ونقلها ب�سيارات اال�سعاف.
و�أو�ضح ان االدارة تنفذ متارين االخالء والإيواء الوهمية منذ �سنوات
عدة بهدف وقوف امل�س�ؤولني يف الوزارة على اهم املالحظات التي
حتدث اثناء التمرين لتفاديها يف حال وقوع حوادث حقيقية.

محليات

الجار اهلل :نخطط الستضافة مؤتمر
دولي لدعم التعليم الصومالي
�أكد نائب وزير اخلارجية خالد
اجل��ار الله ان الكويت تخطط
ال�ست�ضافة م ��ؤمت��ر دويل لدعم
التعليم يف ال�صومال.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح �أدل���ى به
اجلارالله يف ختام تر�ؤ�سه وفد
الكويت �أمام الدورة العادية 152
ملجل�س جامعة ال��دول العربية
على امل�ستوى الوزاري.
وق���ال اجل��ارال��ل��ه ان «الكويت
�ستوا�صل دعمها ل�ل�أ���ش��ق��اء يف
ال�صومال» ،م�شري ًا الى �أن هذا
الدعم برز خالل ع�ضوية الكويت
غري الدائمة ملجل�س الأمن.
وح��ول ا���ش��ادة وزي��ر اخلارجية
ال�صومايل �أحمد عي�سى بالدعم
الكويتي امل�ستمر لق�ضايا بالده،
�أكد نائب وزير اخلارجية ان هذه
اال�شادة ت�أتي من منطلق العالقات
الكويتية ال�صومالية املتميزة.
واو�ضح ان الوزراء العرب عقدوا
اجتماعات ت�شاورية مت خاللها
بحث كافة الق�ضايا املت�صلة
بالعمل العربي امل�شرتك «ب�شكل
م��ع��م��ق» ل��ل��خ��روج بت�صورات
م�شرتكة.
وق��ال ان من �أب��رز هذه الق�ضايا
تطورات الأو�ضاع يف اليمن وليبيا

• خالد اجلار الله متحدثا ً لوسائل اإلعالم

وجن��اح الأ�شقاء يف ال��ع��راق يف
الق�ضاء على االره��اب باال�ضافة
الى حالة الت�صعيد يف املنطقة.
وفيما يتعلق با�ستعادة �سورية
ع�����ض��وي��ت��ه��ا ب��ج��ام��ع��ة ال����دول
العربية او�ضح اجل��ار الله ان
«هذا املو�ضوع مل يطرح وهناك
قرارات وتو�صيات ب�ش�أن مثل هذه
املوا�ضيع �سيتم االعالن عنها يف
اجلل�سة اخلتامية».

واكد ان الكويت ادت دورا �أ�سا�سيا
وحموريا يف الدفاع عن الق�ضايا
العربية من خالل ع�ضويتها غري
الدائمة مبجل�س الأمن.
ول��ف��ت يف ه��ذا ال�����ص��دد ال��ى ان
هناك ارتياحا ودعما من وزراء
اخل��ارج��ي��ة ال��ع��رب لهذا ال��دور
ال��ك��وي��ت��ي م���ؤك��دا �أن الكويت
�ستوا�صل دورها وجهودها خالل
فرتة ع�ضويتها مبجل�س الأمن.

«التواصل الحكومي» :الكويت األولى
عربي ًا في جودة مياه الشرب
كتب فار�س عبدالرحمن:

اكد مركز التوا�صل احلكومي ان الكويت
تعترب الأولى عربي ًا بجودة مياه ال�رشب
وذل��ك وفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية
م��ن ح��ي��ث ج���ودة م��ي��اه ال����شرب وذل��ك
وفق ًا لتقرير التقدم املحقق يف توفري
مياه ال�رشب وخدمات ال�رصف ال�صحي
والنظافة ال�صحية.
ولفت امل��رك��ز ال��ى ان ل��دى الكويت 8
حمطات لإن��ت��اج امل��اء والكهرباء وهي
ال�صبية وال�شويخ وال��دوح��ة ال�رشقية
والدوحة الغربية وال�شعيبة ال�شمالية
وال�شعيبة اجلنوبية وال��زور ال�شمالية
والزور اجلنوبية.
وبني ان القدرة الإنتاجية للماء والكهرباء
ارتفعت منذ عام  2012بعد �أن كان االنتاج
من املياه  498مليون غالون امرباطوري
وو�صل يف العام � 2018إلى  633مليون
غالون امرباطوري ،وبلغ خمزون املياه
العذبة يف العام  3002 2012مليون
غالون امرباطوري وبلغ يف العام 4349
مليون غالون امرباطوري.

