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»الكهرباء« تقطع التيار عن بعض 
مناطق الفروانية بسبب الصيانة

»الهالل األحمر« تستضيف االجتماع 
العاشر للجنة رؤساء هيئات جمعيات 

الهالل األحمر اخلليجية

دارين العلي 

تتواصل استعدادات وزارة الكهرباء واملاء لفصل الصيف 
من خالل صيانة كل املرافق املهمة لها، اذ تباشر الوزارة قطع 
التيار الكهربائي عن بعض القطع في محافظة الفروانية 
وحتديدا في العارضية السكنية وصباح الناصر والرحاب، 
حتى اخلميس املقبل، نظرا إلجراء اعمال الصيانة املهمة 
لبعــض محطات التحويل الثانوية هناك، على ان تنتقل 
اعمال الصيانة الى احملافظات االخرى في االسابيع املقبلة.
وقالت مصــادر بالوزارة، ان قطاع شــبكات التوزيع 
الكهربائية يقوم بوضع برنامج صيانة احملطات الثانوية، 
لضمان حتســن مستوى ادائها، ورفع كفاءتها اإلنتاجية 
للطاقــة الكهربائيــة، باإلضافة الى تغييــر بعض القطع 
املتهالكة باحملطات واحملوالت فيها، مشــيرة الى انه يبدأ 
بعد انتهاء فصل الصيف من كل عام، وحتديدا في شــهر 
ســبتمبر مــن كل عام، وينتهــي أواخر مايــو، الفتة الى 
ان الــوزارة تراقــب املرافق املهمة التابعة لها، اســتعدادا 
ملوسم الذروة. وأوضحت املصادر انه سيتم قطع التيار 
عــن بعض القطع فــي العارضية الصناعية ق 6 و10 و11 
ومنطقة الرحاب ق1 وضاحية صباح الناصر ق 6، مشيرة 
الى ان الوزارة ســتلتزم بفترة قطع التيار حيث ستكون 
من الســاعة الســابعة صباحا حتى الساعة الـ 12، بهدف 

صيانة احملطات الثانوية.

اعلنت جمعية الهالل االحمر عن استضافتها االجتماع 
العاشر للمديرين للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهالل 
االحمر بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية االربعاء 

املقبل. 
 وقال مدير العالقات العامة واالعالم في جمعية الهالل 
االحمــر خالــد الزيد فــي تصريح صحافــي ان االجتماع 
سيناقش توصيات وقرارات مهمة تتصل بعمل جمعيات 

وهيئات الهالل األحمر اخلليجية. 
 وذكر الزيد ان مشــروع جدول االعمال سيتطرق الى 
الوضــع االنســاني املؤلم لالجئن الســورين في االردن 
ولبنــان وتعزيز دور جمعياتهــم لتخفيف معاناتهم من 

خالل توفير احتياجاتهم الضرورية والالزمة. 
 واضــاف ان املجتمعن سيناقشــون آلية التنســيق 
بن اجلمعيات الوطنية فيما يتعلق بإرســال املساعدات 
اإلغاثية للــدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية او من 

صنع االنسان. 
 واوضــح ان االجتماع ســيبحث فــي توحيد مواقف 
هيئات وجمعيات الهالل االحمر بدول املجلس في املنظمات 
االقليمية والدولية باالضافة الى مناقشة القواعد االرشادية 
في مجال القانون الدولي لالســتجابة للكوارث في اسرع 
وقت ممكن والعمل االنساني في دول املجلس والتدريب 

وورش العمل املشتركة. 

اجلهاز املركزي يصدر 2638 
مراسلة إلجناز معامالت للبدون

أعلن اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن بصورة غير 
قانونية إصدار 2638 مراسلة لعدد من اجلهات احلكومية 
وغيــر احلكومية تختص بإجناز معامالت هذه الفئة من 

مطلع يناير حتى نهاية مارس 2014. 
وقال مدير ادارة املعلومات في اجلهاز عبداهلل الفرحان 
لـ »كونا« ان ادارة املعلومات ردت على 2638 مراسلة لعدد 
من اجلهات احلكومية وغير احلكومية منذ االول من يناير 
2014 حتــى 31 مارس 2014.  وأضاف الفرحان ان اجلهاز 
وجه 1402 مراســلة لوزارة الصحة و628 مراسلة إلدارة 
التوثيقات الشــرعية بوزارة العدل و165 مراســلة لبيت 
الزكاة و219 مراسلة لوزارة الداخلية و84 للهيئة العامة 
للمعلومات املدنية.  وأشار الى ان املراسالت تشتمل أيضا 
على 112 مراسلة للجنة دعاوى النسب وتصحيح األسماء 
و12 مراسالت لوزارة التعليم العالي إضافة الى 16 مراسلة 
جلهــات أخرى.  ولفت الفرحان الــى ان تعليمات رئيس 
اجلهــاز املركزي صالح الفضالة تشــدد دائما على اهمية 
تطوير األداء وحتسن اخلدمة في مختلف قطاعات اجلهاز 
عبر التوسع في استخدام التقنيات احلديثة من اجل تيسير 
املعامالت وتبسيط االجراءات.  ودعا اصحاب الشهادات 
وحديثي التخرج من حملة شهادة الدبلوم وما فوق ومن 
تنطبق عليهم شروط التعين في القطاع احلكومي وفقا 
آلليــة التوظيف املعتمدة مع ديــوان اخلدمة املدنية، الى 

مراجعة اجلهاز املركزي لتحديث بياناتهم. 

»األسترالية« تنظم املنتدى السنوي 
لتكامل العمليات التسويقية

تســتعد كلية إدارة األعمال في الكلية االسترالية في 
الكويت إلقامة أول منتدى لتكامل العمليات التسويقية 
حتت عنوان »حتديات وجناحات التســويق في الكويت 

ودول اخلليج« يوم الثالثاء 29 أبريل اجلاري.
من املقرر أن يتم عقد املنتدى في حرم الكلية االسترالية 
- غرب مشرف، وسيقوم بجمع خبراء من قطاعات مختلفة 
مثل االتصاالت، وإدارة الضيافة وجتارة التجزئة واإلعالن، 
وكذلك رجال األعمال واألكادمييون بهدف تبادل اخلبرات، 
التقنيات والتجارب التي تؤثر وتساهم في تطوير قطاع 
التسويق، كما يعتبر هذا املنتدى منصة للتواصل وتبادل 
املعرفة واخلبرات بن املتحدثن الرئيسين ذوي املعرفة 
املعمقة واخلبرة الواسعة واحلضور. وبهذه املناسبة تدعو 
كلية إدارة األعمال كل الشركات املختصة واألفراد املهتمن 
الى حضور املنتدى، وبالتالي ميكن تأكيد احلضور عن 
 h.sarhan@ack.edu.kwطريق إرسال بريد إلكتروني إلى

أو االتصال على رقم 1828225 داخلي: 4041.

مبنى الكلية األسترالية

 فتح باب اشتراك املهندسني 
في 10 جلان باالحتاد الدولي 

للمنظمات الهندسية
أعلنت عضو مجلس إدارة جمعية املهندسن م.زينب 
القراشي فتح باب االشتراك لكافة اللجان العاملة في 
االحتاد، موضحة ان هذه الطلبات تقدم في اجلمعية 
متضمنة السيرة الذاتية للمهندس أو املهندسة لرفعها 
واعتمادها من االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية.

القراشــي  وقالت 
التــي تشــغل أيضا 
منصب نائب رئيس 
الدولــي  االحتــاد 
جلنــة  ورئيــس 
املهندســن الشباب 
املســتقبل«  »قــادة 
في تصريــح لها: ان 
االحتــاد يعمل حتت 
اليونســكو  مظلــة 
الرئيســي  ومقــره 
فيهــا ويضم عشــر 
جلان رئيســية هي: 
الهندســة والبيئــة، 
التعليــم الهندســي، تقنية املعلومــات واالتصاالت، 
االبتكارات التكنولوجية، املهندســن الشباب »قادة 
املستقبل«، املرأة في الهندسة، محاربة الفساد، التعليم 
الهندســي، تنمية القدرات، مكافحة الفساد، الطاقة، 
مشــيرة الى انه ميكن للمهندس أو املهندســة تقدمي 

طلب انضمام ألكثر من جلنة في االحتاد.
وقالــت القراشــي في تصريح لهــا: ان الهدف من 
انتســاب أعداد جديدة من املهندسات واملهندسن في 
هذه اللجان توســيع قاعدة العمل التطوعي الكويت 
علــى الســاحة العاملية، وخلق مجاالت واســعة لهم 
لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في العمل املهني - الهندسي 
والتطوعي في املجاالت احلياتية األخرى، الفتة الى 
برامج واســعة تعدها هذه اللجان ألعضائها سنويا 
حول العالم ومنها املشاركة في املؤمترات وامللتقيات 
واملنتديات وورش العمل التخصصية التي تقام سنويا. 
وأضافت: ان ضخ دماء كويتية جديدة في االحتاد 
الدولــي سيســاهم في تعزيــز دور ومكانة املهندس 
الكويتي عامليا، من خالل الفرصة املتاحة حاليا لترؤس 
الكويت جلنتن في االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
والســتضافتها عدد من فعاليات االحتاد في الكويت 

وحول العالم. 
وأكدت القراشــي أن العمل التطوعي للمهندسن 
ينمــي قدراتهم وخاصة في بدايــة حياتهم العملية، 
الفتة الــى زيادة اخلبرات الفنية من خالل االحتكاك 
مع زمالء املهنة من نحو 90 دولة حول العالم أعضاء 
فــي االحتــاد الدولي الذي يضم ما يناهز العشــرين 
مليون مهندس ومهندســة يعملون حتت مظلته من 

خالل منظماتهم الهندسية الوطنية. 

»الثقافة اإلسالمية« تدشن 
مجالس اخلير في 24 مدرسة 

ثانوية مبختلف احملافظات
تطبيقا لرؤية صاحب الســمو األمير في اســتثمار 
الطاقات البشــرية واالبداعية لدى الشــباب الكويتي 
أعلنــت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية ممثلة 
بإدارة الثقافة اإلسالمية عن تدشينها لبرنامج مجالس 
اخلير الثقافي التوعوي والذي يأتي ضمن الشراكة مع 

وزارة التربية ممثلة 
باملناطق التعليمية في 

احملافظات الست.
مديــر  وأوضــح 
اإلدارة بــدر العقيــل 
أن فعاليات البرنامج 
ستنطلق اعتبارا من 
غــد االثنــن املوافق 
أبريــل حتــى 8   28
مايــو املقبــل، والتي 
إقامــة  ســتتضمن 
محاضــرات ثقافيــة 
 24 فــي  وتوعويــة 
مدرسة ثانوية للبنن 

وتستهدف شريحة الطلبة املقبلن على التخرج، ويحاضر 
فيهــا كوكبــة متميزة من الدعاة واملشــايخ من وزارة 

األوقاف والشؤون االسالمية.
وبن العقيل أن محاضرات هذا األسبوع ستقام فقط 
في محافظات العاصمة وحولــي والفروانية، على أن 
تكون محاضرات محافظات اجلهراء واألحمدي ومبارك 
الكبير خالل األسبوع املقبل وتنطلق اعتبارا من يوم 
االثنن املوافق 5 مايو وسيعلن عن تفاصيلها الحقا.

وتابع العقيل أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي لبيان 
األهمية الثقافية والدور الدعوي الذي يقدمه املشروع 
الثقافي »مجالس اخلير« من خالل ما ينشده من غرس 
للمثل العليا، ســعيا منه الى تكويــن منظومة قيمية 
راشدة تستلهم الفضائل وتنشر اآلداب داخل املجتمع.

وأعلن العقيل في بيانه الصحافي أن انطالقة املشروع 
غدا االثنن املوافق 28 ابريل مع محاضرات ستقام في 
مدرســة يوسف بن عيسى في منطقة عبداهلل السالم 
مبحافظة العاصمة، وفي مدرســة فرحــان اخلالد في 
منطقة بيان مبحافظة حولي، وفي مدرسة ابن العميد 

في منطقة العمرية مبحافظة الفروانية.
أما محاضرات يوم الثالثاء املوافق 29 ابريل فستكون 
االنطالقــة مبدرســة عقاب اخلطيب فــي منطقة جابر 
األحمد مبحافظة العاصمة، وفي مدرسة صالح الدين 
في منطقة الزهراء مبحافظة حولي، وفي مدرسة مرشد 

البذال في منطقة الرحاب مبحافظة الفروانية.
فيما يوم األربعاء املوافق 30 ابريل ســيكون اللقاء 
مبدرســة عيسى احلمد في منطقة القادسية مبحافظة 
العاصمة، وفي مدرسة جابر األحمد في منطقة اجلابرية 
مبحافظة حولي، وفي مدرسة لبيد بن ربيعة في منطقة 

عبداهلل املبارك مبحافظة الفروانية.
وختام احملاضرات هذا األسبوع يوم اخلميس املوافق 
1 مايو سيقام في مدرسة األوزاعي في منطقة الصليبخات 
مبحافظة العاصمة، وفي مدرسة فهد السالم في منطقة 
سلوى مبحافظة حولي، وفي مدرسة عبد اللطيف الغامن 

في منطقة العارضية مبحافظة الفروانية.

بدر العقيل

زينب القراشي


