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بوشهري: »األشغال« حصلت على املوافقة بإضافة أوامر تغييرية لصيانة الطرق السريعة
فرج ناصر

تفقــدت وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلســكان د.جنان بوشــهري 
صباح أمس منطقة الرميثية، 
بناء على دعوة النائب صالح 
خورشــيد للوقوف على أبرز 
املشــاكل التــي تعانــي منها 
املنطقة، كما شــملت اجلولة 
زيــارة ملنطقة صباح الناصر 
للوقوف على أبرز املشاكل التي 
تعاني منها املنطقة، خصوصا 
الشــوارع  تهالــك  مشــكلة 

وتضررها بشكل كبير جدا.
وقالت د.بوشــهري خالل 
جولتها التفقدية التي رافقها 
فيهــا وكيــل وزارة األشــغال 
اسماعيل علي أحمد وعدد من 
الوكالء املساعدين، إن وزارة 
األشغال تســتكمل حاليا مع 
املقــاول الفائز بعقــد صيانة 
منطقة الرميثيــة الذي وافق 
عليه مجلــس الوزراء أخيرا، 

الرئيسي ليكون من 3 حارات 
فــي كل جانب، كما سيشــمل 
العقد انشاء مخرج جديد يربط 
شــارع ناصر املبارك بشارع 

الفحيحيل السريع.
وأشــارت بوشــهري إلى 
وجــود خطــة شــاملة لدى 

تغييرية على عقود الصيانة 
احلالية بعد تعديل مواصفات 
القدميــة بأخرى  اخللطــات 
حديثة مبا يتوافق مع خطة 
التــي مت  العمــل اجلديــدة 
اعتمادها وعرضها في مجلس 
األمة. وبشــأن أعمال صيانة 

العامة للمرور، مرجعة بطء 
أعمــال الصيانة فــي الفترة 
الفائتة إلى زحمة الشــوارع 
خالل شــهر رمضان املبارك، 
لذا ارتأت الهيئة بالتنســيق 
مع املرور ان تقتصر األعمال 
على عطلة نهاية األســبوع، 

الــوزارة إلصــالح مناطــق 
الكويت من خالل عدة عقود 
صيانــة ســيتم توقيعها في 
املرحلــة املقبلــة، الفتة إلى 
حصول الوزارة على موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة علــى إضافــة أوامر 

الســريعة، أوضحت  الطرق 
ان هيئة الطــرق تعمل على 
صيانــة طريقــي امللــك فهد 
وطريــق الدائري الســادس، 
مؤكدة ان أعمال الصيانة في 
الطريقني تتــم وفق اجلدول 
الزمني بالتنسيق مع الهيئة 

واآلن عادت وتيرة العمل إلى 
ما كانت عليه قبل رمضان.

وأشــارت إلى أخذ الوزارة 
موافقــات على إضافــة أوامر 
تغييريــة على بعــض عقود 
الســريعة،  الطــرق  صيانــة 
متوقعة ان يتم بدء العمل بها 

قريبا.
مــن جانبه، أشــاد النائب 
صالح خورشيد، بالدور الذي 
قامت به وزيرة األشــغال في 
اســتثناء عقد صيانة منطقة 
الرميثيــة من مجلس الوزراء 
للتعجيل في صيانة املنطقة 
علــى اعتبــار ان هــذا مطلب 
مســتحق ألهالي املنطقة بعد 
تأخره ملدة سنتني، ما أدى إلى 

تهالك شوارع املنطقة.
وبشــر خورشــيد أهالــي 
املنطقة بأن العمل في صيانة 
شوارع املنطقة وتوسعة شارع 
ناصــر املبارك ســيبدأ قريبا 
بناء على وعد وزيرة األشغال 

د.جنان بوشهري.

أكدت خالل جولتها في »الرميثية« و»صباح الناصر« وجود خطة شاملة إلصالح جميع املناطق

أعمال صيانة الطرق مستمرةجانب من اجلولة 

)زين عالم( الوزيرة د.جنان بوشهري تتابع األعمال في »صباح الناصر«د.جنان بوشهري وم.إسماعيل علي وعدد من الوكالء املساعدين خالل اجلولةد.جنان بوشهري وصالح خورشيد خالل جولة الوزيرة في »الرميثية«  

بقية االجراءات اخلاصة بتقدمي 
كفالتــه البنكيــة، متوقعة ان 
يتم توقيع العقد نهاية الشهر 
اجلاري. وأوضحت د.بوشهري، 
أن أعمال العقد تشمل إلى جانب 
صيانة شــوارع املنطقة عمل 
توسعة لشارع ناصر املبارك 

»هواوي« تطلق راوتر »5G« في الكويت
أعلنت مجموعة هواوي 
ألعمــال المســتهلكين فــي 
الكويت عــن إطالقها راوتر 
 ،»5G CPE Pro HUAWEI«
الذي يوفر ســرعات تنزيل 
فائقة الســرعة وخصائص 
االتصال الثنائي الذكية، ألول 

مرة في الكويت. 
الراوتــر  صمــم  وقــد 
ليحقــق اتصــاال أقوى بين 
األفــراد واألجهزة المتصلة 
بالشــبكة بصورة سلســة 
وبســرعة عاليــة، ويعتبر 
المدعــم بمــودم  الراوتــر 
ابتــكارا   »Balong 5000«
بارزا بدوره في نشر تقنية 
الجيــل الخامــس ألجهــزة 
المستهلك في جميع أنحاء 
العالم، وبذلك تقدم هواوي 
تقنيات رفيعة وتبني شبكة 
الجيل الخامس المتقدمة في 
الكويت بغية تحسين تجربة 

المستخدم للشبكة. 
 HUAWEI« ويوفر راوتر
5G CPE Pro« تجربة بارزة 
ويســتثمر أقصــى قــدرات 
»Balong 5000«، أول رقاقة 
متعــددة األنماط لشــبكات 
الجيــل الخامس في العالم. 
وســيكون هذا الراوتر أول 
التطبيقــات  جهــاز يدعــم 
األنمــاط  فــي  التجاريــة 
الثنائية لشــبكات الجيلين 
الرابع والخامس بفضل قوة 
مجموعة الرقاقات الفائقة. 
جهــاز  أول  أنــه  كمــا 
يتمكن مــن إحراز نجاحات 
وإنجازات مهمة في ســرعة 
تنزيل البيانات تصل إلى 3.٢ 
جيجابايت في الثانية، معدل 

٦ جيجاهرتز، ويســتطيع 
 »Balong 5000« المــودم 
تحقيق سرعات تنزيل تصل 
إلى مستوى 4.٦ جيجابايت 
بالثانيــة، وســرعة تنزيل 
قصوى في شــبكات الجيل 
النمــط  الرابــع. ويســمح 
المزدوج لهذا الراوتر بالتنقل 
من شــبكة الجيل الخامس 
إلى شبكة الجيل الرابع في 
حاالت ضعف تغطية شبكة 

الجيل الخامس. 
 HUAWEI« ويوفر جهاز
5G CPE Pro« سرعات تصل 
إلــى ١.٦جيجابايت ليضمن 
تلبية متطلبات المستهلكين 
من حيث إمكانية الوصول 
إلــى الشــبكة واالتصــال 
بالشــبكات التجارية لدعم 

 .8٠٢.١١ax ما يعرف باســم
ويمكن CPE الجيل الجديد 
من اتصال وســرعة الواي 
فــاي ٦ المصممــة لتنفيذ 
المهام بســرعات عالية في 
جميــع الســيناريوهات. 
وتتضمــن الفوائد األخرى 
معدالت بيانات أعلى، سعة 
اكبر وفعالية أفضل. وهكذا 
 HUAWEI 5G CPE Pro يدعم
ســرعات تنزيل الســلكية 
تصل إلــى 4.8 جيجابايت 
بالثانية، أي ١5 مرة أسرع 
من ســرعات تنزيل شبكة 
البالغــة  الرابــع  الجيــل 
3٠٠ ميجابايــت بالثانيــة 

.)802.11n;2x2(
 HUAWEI تــم تصميــم
5G CPE Pro لتلقي إشارات 

أفضــل، وهــو أول هوائــي 
»صغير عبر االســتقطاب« 
في العالم يقلل بشكل فعال 
من التدخــل الذاتي. ونظرا 
لتصميمه الفريد من عبور 
هوائيين، يتم التخلص من 
المسافة القياسية المضادة 
للتداخــل التي تبلغ ١٠ ملم 
بين الهوائيات، ما يقلل من 
حجم الهيكل بنســبه ٢٠%، 
وزيادة تغطيــه الواي فاي 
بنســبه 3٠% فــي كل مــن 
المستويين الراسي واألفقي 

االتجاهات. 
جدير بالذكر أن مجموعة 
هواوي ألعمال المستهلكين 
فــي الكويت تنــوي إطالق 
الهواتــف الذكية التي تدعم 
تقنية 5G قريبا في الكويت.

ليبدأ عصراً جديداً بقطاع االتصال يوفر سرعات حتميل فائقة

االتصــاالت البصرية فائقة 
الوضــوح وتوفيــر تجربة 
غامرة في التفاعالت متعددة 

الوسائط. 
 HUAWEI« ويستخدم جهاز
5G CPE Pro« ايضــا تقنيــة 
تسريع مخصصة للڤيديوهات 
واأللعاب لتحسين أداء عرض 
الڤيديو حتى عند مشاهدة مواد 
الميديــا المتعددة بدقة 8K أو 
ألعاب الواقع االفتراضي على 
الحاسوب التي تتطلب قدرات 

بصرية هائلة. 
ومع استمرار هواوي في 
وضع الموثوقية واالتصال 
الممتــاز موضــع األولوية 
في ابتكاراتها، يدعم راوتر 
 HUAWEI 5G CPE Pro
شــبكة الــواي فــاي ٦، أو 

ملشاهدة الڤيديو

مندوب الكويت في جنيڤ: حوارنا اإلستراتيجي  
مع الصليب األحمر استجابة للتحديات اإلنسانية

جنيڤ: قال مندوب الكويت 
الدائــم لــدى األمم املتحــدة 
واملنظمات الدولية األخرى في 
جنيڤ السفير جمال الغنيم 
امس السبت: إن جولة احلوار 
الســنوي الرفيع املســتوى 
القادمة بني الكويت واللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمــر 
تسعى إلى إيجاد استجابات 
للتحديات اإلنسانية السائدة 

في املنطقة.
وأضاف الســفير الغنيم 
لـــ »كونا« ان اجللســة التي 

ستنطلق يوم االثنني مبقر اللجنة في مدينة 
جنيڤ السويسرية هي الثانية من نوعها بهدف 
العمل نحو توحيد وتنسيق اجلهود بني الطرفني 
والعمل على آليات أكثر تنظيما نحو استجابة 
إنسانية أفضل. وأكد أن االتفاق على عقد هذا 
احلوار السنوي الثاني الرفيع املستوى حول 
السياسات املتعلقة بالديبلوماسية اإلنسانية بني 
الكويت واللجنة الدولية للصليب األحمر جاء 
حرصا من الكويت واللجنة الدولية للصليب 
األحمر على أهمية ودور القانون الدولي اإلنساني 
وما تضطلع به الكويت من أدوار ديبلوماسية 

إنسانية. وأضاف أن انعقاد 
هذه اجللســات يأتــي أيضا 
انطالقــا من مكانــة الكويت 
على الساحة اإلنسانية ورغبة 
في توحيد جهود الكويت مع 
جهود اللجنة الدولية للصليب 
األحمر باجتاه حتقيق تأثير 
إنساني أفضل واحترام أعلى 
للمعايير الدولية.  وكشــف 
الســفير الغنيــم أن جــدول 
أعمال احلوار يشــمل العديد 
من القضايــا املهمة املتعلقة 
باألزمات اإلنسانية اإلقليمية 
والدولية السيما التحديات اإلنسانية في منطقة 
الشرق األوسط، وآلية التعاطي معها وأساليب 
توحيد اجلهود املشتركة للتخفيف من آثارها 
السلبية إضافة إلى قضية املفقودين الكويتيني 
والدور املناط باللجنة الدولية على هذا الصعيد. 
وأوضح أن احلوار ســيتناول قضايا تتعلق 
بعموم الديبلوماسية اإلنسانية وأهمية تعظيم 
الفائدة منها على صعيد تخفيف االنعكاسات 
السلبية لألزمات اإلنسانية وآفاق التعاون بني 
الكويت واللجنة الدولية للصليب األحمر على 

مختلف األصعدة.

السفير جمال الغنيم

الصالح يحّذر من التعرض املباشر
 لألشعة فوق البنفسجية

حنان عبداملعبود

دعا نائب رئيس مجلس إدارة 
احلملة الوطنية للتوعية مبرض 
السرطان )كان( د.خالد الصالح، إلى 
ضرورة احلذر من التعرض ألشعة 
الشمس في فترة الصيف احلالية، 
خاصة في ظــل ارتفاع درجات 
احلرارة امللحوظ في األيام القليلة 
املاضية، واملتوقع استمراره في 
األيام املقبلة وفقا خلبراء األرصاد. 
وحذر د.خالد الصالح في تصريح 

صحافي أمس، من خطورة التعرض املباشر لألشعة فوق البنفسجية 
املنبعثة من الشمس، مشددا على أن لها تأثيرا مسرطنا على اجللد 
السيما أصحاب البشرة البيضاء، مشددا على أهمية توعية املجتمع 
بكل فئاته من خطورة التعرض للشمس بصورة مباشرة خاصة مع 
صعوبة رؤية األشعة فوق البنفسجية أو الشعور بها في الوقت الذي 
يؤدي ذلك إلى اإلصابة باحلرق الشمسي وشيخوخة اجللد املبكرة 
وتراكم األضرار اجللدية مبرور الوقت واإلصابة بسرطان اجللد أيضا.

د.خالد الصالح


