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مطــلـوب

»الكهرباء«: ارتفاع في مؤشر األحمال 
وزيادة معدالت إنتاج املياه

س����جلت وزارة الكهرباء واملاء، خالل شهر اغسطس 
املاضي تفوقا في معدالت انتاج املياه على استهالكه، مع 
حفاظها على اس����تقرار املخزون االستراتيجي من املياه 
في حني سجل مؤشر االحمال الكهربائية ارتفاعا ملحوظا 
باالرقام املس����جلة فيه خالل وقت الذروة اال انها لم تكن 
قياسية. وقال مصدر في الوزارة، ان اعلى معدل النتاج 
املياه للوزارة خالل الشهر املاضي مت تسجيله في التاسع 
والعشرين منه، حيث بلغ االنتاج 438.076 مليون غالون 
امبراطوري، في حني بلغ االستهالك بنفس اليوم 409.509 
مليون غالون امبراطوري، كما ان املخزون االستراتيجي 
من املياه بلغ 3843.111 مليون غالون امبراطوري، مبينا 
ان االس����تهالك تفوق في ايام قليلة، السيما أوائل الشهر 
على إنتاج الوزارة من املياه، مؤكدا ان الوزارة تراقب عن 
كثب كافة األرقام التي يتم تس����جيلها واخلاصة بإنتاج 
واس����تهالك خدمتي الكهرباء واملاء وذلك عن طريق رفع 
التقارير املباشرة من قبل القطاعات الفنية ذات العالقة.

وقال املصدر، ان مؤش����ر االحمال الكهربائية س����جل 
ارتفاع ملحوظ خالل الش����هر املاضي، إال ان هذه االرقام 
لم تكن قياسية، مبينا ان أعلى معدل وصل إليه املؤشر 
خالل اغسطس كان في يوم الثالث منه، حيث وصل الى 
12040 ميغاواط، مشددا على ان الوزارة متكنت من جتاوز 
الصيف احلالي دون أي انقطاعات كبيرة قد حدثت، وذلك 
باس����تثناء بعض االنقطاعات والتي كانت قليلة قياسا 

باالعوام القليلة املاضية.

الدوسري فاجأ إدارة عمل 
الفروانية: %20

نسبة الغياب بني املوظفني

بشرى شعبان

اعلن مدير عام الهيئة العام����ة للقوى العاملة جمال 
الدوس����ري انه وفي إطار تطوير العمل في ادارات العمل 
والقضاء على االزدحام وعرقلة اجناز املعامالت س����يتم 
نقل ادارة عمل الفروانية م����ن مقرها احلالي في منطقة 
الضجيج الى موقع جديد اكثر اس����تيعابا للمراجعني في 

منطقة االندلس أوائل أكتوبر املقبل.
جاء ذلك في تصريح للدوس����ري أدلى به على هامش 
جولة قام بها صباح امس في ادارة عمل محافظة الفروانية 
ورافقه خالل اجلولة مدير االدارة صالح العنزي. وأشار 
ال����ى انه بعد نقل ادارة عمل الفروانية س����يتم نقل ادارة 
عالقات العمل الى مقر ادارة الفروانية نظرا لعدم مالءمة 
موقعها احلالي وعدم اس����تيعابها للمراجعني واالزدحام 
الذي يترتب على ذلك، مش����يرا الى ان الهدف هو تسهيل 
اجناز املعامالت واحلد من االزدحام الذي تش����هده بعض 
ادارات العمل وحول الهدف من اجلولة قال انها تأتي خالل 
موس����م العودة من االجازات واالقبال املتوقع على اغلب 
ادارات الدول����ة ومن بينه����ا ادارات العمل التابعة للهيئة 
العامة للقوى العاملة، مش����يرا الى ان مثل هذه اجلوالت 
تاتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون هند الصبيح والتي 
تشدد دائما على ضرورة تبس����يط وتسهيل االجراءات 

الجناز املعامالت للمواطنني واملقيمني دون عناء.
وذكر ان اجلولة كشفت غياب اعداد ليست قليلة من 
املوظفني تصل الى ما يقارب 20% مش����يرا الى انه سيتم 
التعامل مع هذه الفئة حسب اللوائح والقوانني وسيؤثر 

ذلك على التقييم السنوي للموظفني.

جمال الدوسري يستمع إلى أحد املراجعني

البسيس: »تعاونية سلوى« وقعت عقد 
استثمار الصيدلية مع شركة الهاجري

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية 
عامر زيد البسيس أن استثمار فرع الصيدلية باملركز 
الرئيسي في اجلمعية مع شركة الهاجري ميثل نقلة 
نوعية ف����ي اخلدمات املقدمة ويش����كل عالمة فارقة 
ملا متتلكه الش����ركة م����ن س����معة ومصداقية عالية 
ومميزة حصلت عليها من خالل أعمالها في املناطق 

املختلفة.
ج���اء ذلك خالل حف���ل توقيع عقد اس���تثمار فرع 
الصيدلية مع ش���ركة الهاجري بحضور ممثلها محمد 
ناصر الهاجري وعضو مجلس اإلدارة مشعل الصويلح 
واملستشار القانوني للجمعية مصطفى الهلباوي ومدير 
صيدليات الهاجري د.حسام السيد، حيث قدم الهاجري 
دعما للجمعية بقيمة 355 ألف دينار، وإيجارا شهريا يبلغ 
15 ألف دينار. وتابع البسيس بأن مجلس اإلدارة حريص 
على تقدمي افضل اخلدمات للمساهمني وأهالي املنطقة 
ورواد االس���واق والفروع املختلفة، إلى جانب توفير 
السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، شاكرا الهاجري 
على الدعم الذي قدمه للجمعية والذي سيكون له مردود 

إيجابي على النتائج املالية واألنشطة املختلفة.

الصويلح ود.حسام  الهاجري ومشعل  ناصر  البسيس ومحمد  عامر 
السيد خالل توقيع العقد 

هيئة الزراعة حتذر
 من عمليات النصب 

في استصدار جوازات الصقور
محمد راتب

حذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
الصقارة من الوقوع ضحية عمليات نصب وضرورة اتخاذ 
احليطة واحلذر من تالعب بعض األش����خاص باستغالل 
واالدع����اء  الصق����ارة 
بإصدار جوازات صقور 
لهم م����ن إدارة حديقة 
احليوان التابعة للهيئة 
وذلك نظير مبالغ مالية 

محددة.
 وقال مدي����ر إدارة 
العالقات العامة بالهيئة 
شاكر عوض: إن عملية 
إصدار جوازات الصقور 
متوقفة متاما منذ تاريخ 
17 /8 /2014 وحتى اآلن 
نظرا لعطل في النظام 
جار إصالح����ه حاليا، 
مضيفا إن ادعاء أي شخص القيام باستخراج اجلوازات 
خالل تلك الفترة نظير مبالغ مالية إمنا هو أمر عار متاما 
عن الصحة. وأش����ار إلى أن الهيئة ال تصدر أي جواز إال 
لصاحبه األصلي بعد اس����تكمال طلبات اإلصدار وإرفاق 
صورة من شهادة سايتس األصلية للصقور تطبيقا للبنود 
الواردة في اتفاقية سايتس بهذا الشأن، مؤكدا أن الهيئة ال 
تتحمل اي مسؤولية عن هذه االدعاءات الكاذبة أو تزوير 
اجلوازات من قبل هؤالء األشخاص غير املسؤولني نظير 

جمع مبالغ مالية بصورة غير قانونية.

شاكر عوض

عصام الدبوس

بعد تكرار احلوادث املدمرة للبيئة واإلنسان

الدبوس لوضع ضوابط صارمة إزاء احلوادث البيئية
وج����ه النائب األس����بق في 
مجلس األمة عص����ام الدبوس 
األم����ن  انتق����ادات ملس����ؤولي 
والس����المة في ميناء األحمدي 
بعد حريق مخزن الكبريت ألكثر 
من م����رة وتضرر األمن البيئي 
للمنشأة، وبعد توالي احلوادث 
التي تسبب فيها االستهتار وعدم 
االلتزام مبعايير األمن والسالمة 
كما تنص عليها اللوائح، مبينا 
اللوائح وضع����ت لاللتزام  أن 
به����ا ولي����س لوضعه����ا على 
اجلدران التي قد حتترق في أي 
الالمباالة ورمي  حلظة بسبب 
املسؤوليات على اآلخرين ومن 
ثم تقييد القضايا ضد مجهول 
وتكون البيئة واالقتصاد وقبلها 
املواطن الضحايا املتكررة عند 
كل حادثة غير مبررة، مبينا أن 
املواطنني ال ينقصهم مزيد من 
الضرر البيئي واألمراض بسبب 

تلوث البيئة اخلطير قربهم.
وأضاف الدبوس أن البيئة هي 

بيت للجميع مواطنني ومقيمني 
ألنها باألصل بيت اإلنسان من 
خل����ق اهلل س����بحانه وتعالى، 
أنه ال يحق  موضحا ومؤك����دا 
ألي شخص أو جهة مهما علت 
أو تعالت أن تتسبب في أي أذى 
لهذا البيت حيث ان أذى البيئة 
هو أذى للناس أجمعني ويجب 
أن ينظ����ر إليه كجرمية يعاقب 
عليها، مشيرا إلى أنه حذر أكثر 
من مرة من مثل هذه احلوادث، 
لكننا نسمع كل فترة مبصيبة 
أكبر من س����ابقاتها من تسرب 
وحرائ����ق دون أن نس����مع عن 
حتميل مسؤوليات ومحاكمات 
وعقوب����ات. وب����ني الدبوس أن 
الكثير م����ن القوانني واللوائح 
البيئة ومن  وضعت حلماي����ة 
ثم مت تعديلها حس����ب املعايير 
العاملية ولكن ذلك لم يغير من 
األمر شيئا بل ان الوضع ازداد 
البيئية  املآسي  سوءا وتكررت 
واحلوادث الناجتة عن اإلهمال، 

مؤك����دا أن ثقافة حماية البيئة 
ال تخلقه����ا القوانني بل تنظمها 
ويجب خلق هذه الثقافة من خالل 
التربية األولية في املنزل ويتم 
تعزيزها وتطويرها في املدارس 
بشكل عملي وعلمي حتى ال تكون 
عبئا دراسيا إضافيا بل منهج 
حياة متطورة ونظيفة يستحقها 
اإلنسان ويحمي نفسه من نفسه 

بتعلمها وتطبيقها.
وختم الدبوس مشددا على 
ضرورة وضع ضوابط صارمة 
إزاء احل����وادث التي تنتج عن 
اإلهم����ال واالس����تهتار وتودي 
بحياة الناس أو تعرضهم للخطر 
بالبيئة عمال  واعتبار اإلضرار 
إجراميا ألنه بالفعل يؤدي إلى 
القتل بشكل جماعي أحيانا أو 
التس����بب في عاهات وأمراض 
دائمة ألناس أبرياء ال ذنب لهم 
إال أنهم كانوا يعيشون أو ميرون 
بالقرب من شخص مستهتر غير 

مسؤول.

محمد العتيبي مع املكرمني 

خالل حفل تكرمي العاملني مبركز االتصال في بيت الزكاة

العتيبي: مركز االتصال مييز بيت الزكاة
 عن الهيئات واملؤسسات اخليرية األخرى

مبباركة من مدير عام بيت 
ال���زكاة إبراهيم الصالح كرم 
نائ���ب املدير الع���ام للموارد 
واإلعالم في بيت الزكاة محمد 
العتيبي وبحضور مدير إدارة 
خدمة املواطن موس���ى محمد 
اجلمعة موظفي مركز االتصال 
في بيت الزكاة وذلك مبناسبة 

انتقالهم ملقرهم اجلديد.
ألقاها  الت���ي  وفي كلم���ة 
العتيبي خالل احلفل قال إن 
مرك���ز االتصال يع���د واجهة 
البيت الرئيسية من خالل الرد 
على أسئلة مراجعي بيت الزكاة 
فيما يتعلق بأعمال وانشطة 
بي���ت ال���زكاة س���واءا كانوا 
متبرعني أو مستفيدين لتقدمي 
اخلدمات لهم في سهولة ويسر، 
وهو ما مييز بيت الزكاة عن 
الهيئات واملؤسسات اخليرية 
األخرى. ووجه العتيبي الشكر 

والتقدير جلميع العاملني في 
هذا امل���كان احلي���وي واملهم 
لبيت الزكاة، وذكر أن اإلدارة 
العليا في بيت الزكاة حترص 
باستمرار على بذل كل ما يلزم 
لتطوير العمل في جميع إدارات 
البيت مب���ا يحقق احتياجات 
مراجعيه وتقدمي كل اخلدمات 
الزكاة  لهم لالرتقاء بفريضة 
وتفعيل دورها البناء في خدمة 

املجتمع.
ألقاء رئيس قسم  بدوره، 
املراجعني ورئيس مركز االتصال 
بالتكليف دخيل نايف الشمري 
كلمة شكر فيها اإلدارة العليا 
ممثلة ف���ي املدير العام لبيت 
الزكاة ونوابه على اهتمامهم 
مبركز االتصال من خالل الدعم 
الكبير الذي يتلقاه املوظفون، 
كما توجه بالش���كر ملوظفي 
املركز أش���اد بجهودهم خالل 

شهر رمضان املبارك، مشيرا 
إلى أن هذا التكرمي س���يكون 
له أثره الفع���ال في بث روح 
التنافس بني املوظفني خلدمة 

مراجعي بيت الزكاة.
وفي اخلتام، قام نائب املدير 
العام للموارد واإلعالم بتوزيع 
شهادات التقدير على العاملني 
مبركز االتصال وإدارة تنمية 
املوارد ومركز نظم املعلومات 
وإدارة اخلدمات العامة، وقام 
رئيس مركز خدمة املراجعني 
ورئيس قسم مركز االتصال 
بالتكليف بتقدمي درع تذكارية 
الع���ام للموارد  املدير  لنائب 
واإلعالم تقديرا جلهوده الطيبة 
في تطوير إعمال املركز، كما 
مت تق���دمي درع أخ���رى ملدير 
خدمة املواطن في بيت الزكاة 
موسى محمد اجلمعة لتعاونه 

مع املركز.


