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د.جاسم التمار

استقبل رئيس وأعضاء لجنة النقل بجمعية المهندسين

صفر: إنشاء هيئة للمرور لحّل مشكلة النقل
وسنزيل العقبات أمام »الدائري الثامن«

أكد وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان أحد احللول 
املطروحة ملشكلة املرور والنقل 
إنش���اء هيئة عامة  البالد  في 
للنقل، موضحا ان جهات عدة 
مرتبطة مبوضوع املرور هي: 
البلدية والداخلية واألش���غال 

واملواصالت.
وقال صفر خالل استقباله 
النقل  رئيس وأعض���اء جلنة 
واملرور بجمعية املهندس���ن 
الكويتية ف���ي مكتبه بوزارة 
األشغال العامة مؤخرا ان الوزارة 
ماضية في مشاريعها حلل هذه 
املشكلة وتطوير شبكة الطرق 
في البالد، مش���يرا الى موافقة 
مجلس الوزراء على استئناف 
العم���ل في مش���روع الدائري 
الثامن وتذليل الصعوبات أمام 

املشروع.
من جانب آخر، قدم رئيس 
وأعضاء جلنة املرور باجلمعية 
خ���الل اللقاء الى الوزير صفر 
توصيات ورش���ة العمل التي 
أقامتها اللجنة مؤخرا بعنوان 
الزائدة  »األحم���ال املروري���ة 

وتتم متابع���ة التوصيات عن 
النقل  كل جزئية من جزئيات 
واملرور، مشيرا الى ان ورشة 
الت���ي تخص  العم���ل األولى 
وزارة األشغال قدمت عددا من 

التوصيات.
ان  احلج���ب  وأض���اف 
التوصي���ات تتمثل في تعزيز 
التع���اون مع اجلهات البحثية 
الكويت، معهد  مثل: جامع���ة 
الكويت  األبحاث، ومؤسس���ة 
للتق���دم العلمي، وكذلك إعادة 
النظر ف���ي املواصفات الفنية 
والتصامي���م احلالية للطرق 
واقترح على الوزير تشكيل جلنة 
مشتركة بن الوزارة وجمعية 
التوصيات  املهندسن ملتابعة 
احلالية واملستقبلية للورش 

التي ستعقدها اللجنة.
وقد وع���د الوزير مبتابعة 
التوصيات والنظر في تشكيل 
جلنة مش���تركة وق���د حضر 
اللقاء كل م���ن أعضاء اللجنة: 
م.منصور املري، م.زيد الشمري، 
م.مشعل العصلب، م.عبداهلل 
اجلاسم، م.علي دشتي، وم.فهيد 

العارضي.

رئي���س جلنة هندس���ة النقل 
واملرور بجمعية املهندسن عن 
دور اللجنة في خدمة القضية 
اقترح  املرورية وانها أول من 
إنشاء هيئة عامة للنقل واملرور 
في تقريرها عن املشكلة املرورية 
عام 2004، وأضاف ان اللجنة 
اتخذت منه���ج البحث العلمي 
ف���ي تقدمي احلل���ول املرورية 
بحيث تعقد الورش املتخصصة 

والهندسية في البالد.
اللق���اء أوضح  وفي بداية 
م.هديان العجمي أمن الس���ر 
املس���اعد جلمعية املهندسن 
أهمية دور مؤسسات املجتمع 
املدني املهم واألساسي في دعم 
مسيرة تنمية املجتمع وأشاد 
الوزير معها وإميانه  بتعاون 

بدورها في التنمية.
وحتدث م.عيس���ى احلجب 

واثرها على منشآت الرصف« 
وتضمنت ورقة علمية بعنوان 
»مدى مالءمة األحمال املرورية 
للرصف االسفلتي � دراسة على 
الطرق الرئيسية في الكويت« 
قدمه���ا د.محم���د الياقوت من 
الكويت، حيث أش���اد  جامعة 
الوزير بدور مؤسسات املجتمع 
املدني في دعم ومساندة اجلهود 
الفنية  القضايا  الرسمية حلل 

د.فاضل صفر متوسطا رئيس وأعضاء جلنة النقل واملرور

الجسار: التعامل اإليجابي مع ترشيد 
الكهرباء يسهم في تخفيض األحمال

الكهرباء  ترأس وكيل وزارة 
واملاء م.احمد اجلسار االجتماع 
الدوري للجنة التنفيذية لترشيد 
اس���تهالك الكهرب���اء واملياه في 
مؤسسات الدولة صباح االثنن 
اللجنة  املاضي بحضور اعضاء 
الوزارات واملؤسس���ات  ممثلي 
احلكومي���ة، وعدد م���ن الوكالء 

املساعدين بالوزارة.
ومت خالل االجتماع مناقشة 
كافة البنود التي تضمنها جدول 
االعمال واستعراض اإلجنازات 
الترش���يدية للجهات املشاركة، 
كما مت تقدمي ع���رض مرئي من 
قبل مدي���ر إدارة املراقبة الفنية 
م.اقبال الطي���ار تضمن املقارنة 
الكهربائية  بن معدالت االحمال 
في فترات الذروة خالل ايام شهر 
رمضان املبارك وااليام االخرى.

الوكيل م.اجلس���ار  واش���اد 
بجه���ود اجلميع، مثمن���ا الدور 

االيجابي الواض���ح في التعامل 
مع قضية الترش���يد، معربا عن 
أمله في استمرار هذه اإلجنازات 
للمساهمة في تخفيض معدالت 
الطاقة، ومن  األحمال وتوفي���ر 
جانب آخر اش���اد نائب رئيس 
مركز العم���ل التطوعي م.احمد 

التي  الفرق  املرشد بجهود كافة 
تعمل حتت مظلة جلنة الترشيد 
نظير عملها الدؤوب وتواصلها 
املس���تمر مع مختل���ف اجلهات 
بالشكل الذي اثمر نتائج ايجابية 
ملموسة ساهمت في احلفاظ على 

مقدرات البالد.

اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك في مؤسسات الدولة عقدت اجتماعها الدوري

م.احمد اجلسار واللواء د.مصطفى الزعابي خالل االجتماع

نقص اآلليات المجهزة يعرقل
سرعة االستجابة لدى طوارئ الكهرباء 

دارين العلي
استغربت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء اختصار مشاكل شبكة التوزيع الكهربائية 
في عدم حتمل ارتفاع األحمال وزيادة درجات 
احلرارة، معتبرة ان أبرز مشكلة تعانيها هذه 
الشبكة افتقار الوزارة ومراكز الطوارئ فيها 
لآلليات والسيارات املجهزة التي تساهم في 
سرعة االستجابة إلصالح أي خلل يحدث في 
الشبكة. ولفتت املصادر الى ان األمور التقنية 
متوافرة في الوزارة كاستحداث مركز االتصال 
وأرقام الطوارئ وحتى األيدي العاملة الفنية، 
سواء التابعة للوزارة أو الشركات املتعاقدة 
معها، إال ان غياب األم����ور العملية امليدانية 
كاآلليات اخلاصة ووصولها الى موقع احلادث، 
يؤخر إعادة التيار الى املناطق املتضررة في 
حال تعرض احد محوالتها للخلل. وأشارت 
املصادر الى ان بعض املشاكل في احملوالت قد 
ال تتعدى مسألة إصالحها وإعادة التيار سوى 
دقائق قليلة كأن يفصل احملول عن اخلدمة وال 
يحتاج ذلك اال إعادة ضغط زر التشغيل، ولكن 

الكهرباء تتأخر في العودة بسبب عدم وجود 
آلية للوصول الى احملول من مركز الطوارئ 
التابع لها، حيث ال ميكن للفنين اس����تخدام 
سياراتهم اخلاصة ألن سيارات الطوارئ مجهزة 
مبفاتيح احملوالت في املناطق. وأوردت املصادر 
مثاال على ذلك، حيث ال يوجد في كامل املنطقة 
اجلنوبية املمتدة من ضاحية صباح السالم 
وحتى منفذ النويصيب احلدودي سوى سيارتي 
طوارئ فق����ط مجهزتن خلدمة أكثر من ألفي 
نسمة يقطنون تلك املنطقة التي تغذيها مئات 
احمل����والت الكهربائية. ومتنت املصادر اعادة 
النظر في هذه املس����ألة من قبل الوزارة، اذ ال 
ميكن ان تتوافر اليد العاملة ووسائل االتصال 
وتغيب في الوقت نفس����ه القدرة على تلبية 
النداءات في املناطق التي تعاني االنقطاعات، 
مشيرا الى ان ذلك يتطلب إجراء مناقصة لتزويد 
مراكز الطوارئ بآليات اضافية لتغطية الطلب 
املتزايد، خصوصا في هذه األوقات من السنة 
والتي تزداد معها مشاكل االنقطاعات الناجتة 

عن خلل في الشبكة.

مصادر: ال يوجد سوى اثنتين منها في المنطقة الجنوبية تخدمان ألفي نسمة

التمار يطلب من الموظفين عدم توقيع 
المراسالت لحين االنتهاء من التشكيل اإلداري

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مدير عام الهيئة العامة 
لذوي االعاقة د.جاسم التمار اعطى تعليمات للموظفن والعاملن 
في الهيئة خالل اجتماعات عقدها معهم بضرورة االلتزام بعدم 
التوقيع على اي مراس���لة او معامل���ة دون الرجوع اليه حلن 

االنتهاء من التشكيل االداري في الهيئة واللجان التابعة لها.
واوضحت ان التمار طلب االستمرار في العمل في بعض اللجان 

حرصا على عدم تعطيل معامالت االشخاص ذوي االعاقة.
وكش���فت املصادر عن اجتماع مرتقب س���يعقد بن التمار 
وقياديي وزارة الش���ؤون املعنين بقضايا االعاقة ملناقشة كل 
القضايا املرتبطة بن اجلهتن والسيما مسألة الرسوم املدرسية 

وتبعيتها.
كما ستتم مناقش���ة الش���ؤون االدارية اخلاصة باملوظفن 

وتوقعت ان يعقد االجتماع االسبوع املقبل.

استمرار عمل بعض اللجان لعدم تعطيل مصالح المعاقين

بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفيات 

»جلوبل« ترسم البسمة على وجوه األطفال في »األميري« 

انسجاما مع مسؤوليتها االجتماعية جتاه 
املجتمع بجميع شرائحه، قام وفد من شركة 
بيت االس����تثمار العاملي »جلوبل« بزيارة 
األطفال املرضى في مستشفى األميري وذلك 
بالتعاون مع اجلمعي����ة الكويتية لرعاية 

األطفال في املستشفى.
واوضحت الشركة في بيان صحافي أن 

الهدف من هذه الزيارة هو معايدة األطفال 
في املستشفى مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك واملساهمة في رسم البسمة والسرور 
على وجوههم من خالل برامج وأنش����طة 
ترفيهية امتدت نحو ساعتن من الزمن. وتأتي 
هذه اخلطوة التزاما من الشركة وموظفيها 

جتاه املجتمع وباألخص األطفال.

وقالت »جلوبل« ان »اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى« تشكل عالمة 
مضيئة ليس فقط في مجال الرعاية الطبية 
واالجتماعية فقط، بل في مجال العمل اخليري 
والتطوعي املوجه إلسعاد فئة من املجتمع 

بريئة وغالية على قلوبنا جميعا«.
وفي ختام الزيارة، قام موظفو الشركة 

بتقدمي الهدايا التذكارية لألطفال متمنن لهم 
الشفاء العاجل والعودة إلى بيوتهم ملمارسة 
حياتهم الطبيعية مع األهل واألصدقاء، كما 
أثن����ت جلوبل على الدور اإلنس����اني الهام 
واجله����ود الكبيرة الت����ي يبذلها القائمون 
على هذا املشروع اإلنساني وحرصهم على 

إجنازه.

د.صباح املنصور

.. البسمة على وجوه األطفال في »األميري« موظفو »جلوبل« في املستشفى األميري مع األطفال 

 »إعانة المرضى«: توفير األدوية باهظة الثمن لغير القادرين
 أكد مدير اللجنة الطبية في جمعية صندوق إعانة املرضى د.صباح 
املنصور حرص الصندوق على خدمة املرضى ونشر الوعي الصحي بن 
مختلف شرائح اجلمهور بالوسائل املتاحة، مشيرا إلى ان الصندوق يسعى 
لتكريس تواجده من خالل الدعم الطبي للحاالت اإلنس����انية احملتاجة 
فضال ع����ن دوره التوعوي الصحي في مختلف األنش����طة االجتماعية 

بالتعاون مع املؤسسات والهيئات األهلية والرسمية.
وأشاد د.املنصور في تصريح صحافي باالستجابة التي تبديها الكثير 
من املؤسسات والهيئات واألفراد مع املشاريع الطبية التي تقدمها اللجنة 
الطبية بجانب احلمالت التوعوية التي يقيمها الصندوق على مدار العام، 
مشيرا إلى ان الصندوق يعتزم تكثيف أعماله اخلدمية لصالح املرضى 

في شهر رمضان املبارك. وبن املنصور ان الصندوق وضع خطة خدمية 
تتضمن توفير األدوية للحاالت املرضية غير القادرة على شراء األدوية 
خاصة األمراض التي تتطلب أدويتها اثمانا باهظة كعالج مرض الكبد 
الوبائي وامراض الس����رطان ومرض التصلب املنتشر وأمراض القلب 
وغيرها، باإلضافة الى توفير العديد من األجهزة التعويضية للمرضى 
الذين يعانون الصمم او ضعف االبصار باإلضافة إلى االستشارات الطبية 
التي يحتاجها عموم املواطنن واملقيمن. ودعا د.املنصور الى استمرار 
دعم الصندوق ليؤدي رسالته في نشر الوعي الصحي وإغاثة املنكوبن 
جراء الكوارث الطبيعية واحلروب وتخفيف آالم املرضى بتوفير األدوية 

املناسبة لهم ومساندتهم في ظروفهم اإلنسانية الصعبة.


