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السفيرة لويس: عشرات الشركات البريطانية ترغب في العمل بالكويت

عاطف رمضان

الكويتية  أبرمت جمعية املهندسني 
مذكرة تفاهم مع السفارة البريطانية لدى 
الكويت إلمتام االستعدادات إلجناز عدد 
من املشــاريع املشتركة التي تتضمنها 
مذكــرة التفاهم املوقعة بــني اجلمعية 
ومعهد املهندسني املدنيني البريطانيني 
في إطار اللجنة التوجيهية بني البلدين.

جاء ذلك في ختام أول زيارة لسفير 
بريطانــي إلى مقر جمعية املهندســني 
الكويتيــة يوم أمــس (الثالثاء)، حيث 
استقبل رئيس اجلمعية فيصل دويح 
العتل وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا 

لويس، والتي أشادت في ختام زيارتها 
مبســاهمات اجلمعية ومتطوعيها في 
مجاالت الهندسة املدنية وتطوير البنية 

التحتية.
وقالــت لويــس إن عالقة الســفارة 
البريطانية مع املجتمع املدني بالكويت 
متميزة، الفتة إلى ان جمعية املهندسني 
تأتــي في مقدمة جمعيــات النفع العام 
التــي تتعاون معهــا، وأن هذا التعاون 
يتمثل في اعتماد مزاولة املهنة الهندسية 
للمهندسني العاملني في عشرات الشركات 
البريطانية املساهمة في مشاريع التنمية 
بالكويت ٢٠٣٥، متمنية املزيد من هذه 

الشركات لتعمل في الكويت.
وأشارت إلى أن هناك عشرات الشركات 

البريطانية الراغبة في العمل بالسوق 
الكويتي، وانه على هذه الشركات التعرف 
على متطلبات االعتماد والفرص املتوافرة 
للدخول في املنافسة واملناقصات على 

املشاريع التنموية في الكويت.
وعن استعداد اجلامعات البريطانية 
الستقبال الطلبة الكويتيني، قالت: بالفعل 
هناك نحو ٨٥٠٠ طالب كويتي في مختلف 
اجلامعات البريطانية ونتمنى زيادة هذا 
العدد في مختلف اجلامعات واملؤسسات 

التعليمية البريطانية.
وأكــدت لويــس وجود تعــاون بني 
اجلمعية والسفارة البريطانية لالرتقاء 
بآليات االعتماد الهندسي املتبادل، مشيرة 
إلى تعاون اجلمعية في اعتماد مهندسي 

الطاقة واألمن والسالمة.
وأشــادت بالعالقــات البريطانية- 
املجــاالت،  فــي مختلــف  الكويتيــة 
واالتفاقيات العديدة في املجال التعليمي 
واملوقعة بني البلدين خاصة في التعليم 
العالي، ومجاالت أخرى كاألمن السيبراني 

والطاقة املتجددة واألمن والسالمة.
االعتراف الهندسي

مــن جانبــه، قــال رئيــس جمعية 
املهندسني م.فيصل العتل إنه ال توجد 
إشكالية في اعتماد الشهادات البريطانية، 
مشيرا إلى إضافة السنة التحضيرية إلى 
السنوات الثالث التي يدرسها الطلبة.

وقــال: بحثنا مع الســفيرة لويس 

في طــرق التعاون املشــترك، لتفعيل 
املذكرة املوقعة من اجلمعية مع املعهد 
البريطاني للمهندسني املدنيني في إطار 
جلنة التوجيه املشــتركة، مشــيرا إلى 
أن اجلمعية وقعــت مذكرة تعاون من 
خالل اللجنــة التوجيهية بني الكويت 
وبريطانيا في ٢٠٢٠ وان اجلمعية هي 
أول جمعيــة نفــع عام تدخــل في هذه 
االتفاقية املشتركة بني الدولتني لتوقيع 
مذكرة مع اجلانب البريطاني في املجلس 
البريطاني الهندسي املنظم ملهنة الهندسة 

في بريطانيا.
وأضــاف أن هــذه املذكــرة تتعلــق 
املهنــدس  املتبــادل بــني  باالعتــراف 
الكويتي ونظيره البريطاني لالستفادة 

من اخلبــرات واالعتــراف باجلامعات 
البريطانية وغيرها لتســهيل إجراءات 

املهندسني في الكويت.
ونــوه الــى أنــه مت خــالل اللقــاء 
مناقشة توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع 
املعهد البريطاني للمهندســني املدنيني 
وهو أقــدم معهد بريطاني فــي العالم 
لالعتراف املتبادل بني اجلمعية واملعهد 
البريطاني، مشــيرا الى أن ذلك ســتتم 
مناقشته خالل األيام املقبلة باإلضافة الى 
االتفاق على االستفادة من التجارب في 
الطاقة النظيفة لدى اجلانب البريطاني 
والتعاون املشترك بني اجلمعية واجلانب 
البريطانــي في عدة مشــاريع مختلفة 

سيتم تداولها خالل األيام املقبلة.

على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية املهندسني الكويتية إلجناز عدد من املشاريع املشتركة

(ريليش كومار) م.فيصل العتل يقدم درع جمعية املهندسني إلى السفيرة بليندا لويس  

صالح الفداغي

ملشاهدة الڤيديوالسفيرة البريطانية بليندا لويس خالل جولة مع م.فيصل العتل في أروقة جمعية املهندسني

٨٥٠٠ كويتـي يدرسـون فـي مختلـف اجلامعـات البريطانيـة ونتمنـى زيادة هـذا العددنتعـاون العتمـاد مزاولـة املهـن الهندسـية للعاملـني فـي عشـرات الشـركات البريطانية 

«املهندسـني» أول جمعيـة نفع عـام تدخل فـي اتفاقية مشـتركة بـني الكويـت وبريطانياالعتـل: اتفقنـا علـى االسـتفادة مـن التجـارب البريطانيـة فـي مجـال الطاقـة النظيفة 

فريق الغوص يخلص جون الكويت من شباك 
مهملة حتوي ٤ أطنان من األسماك

الغــوص  فريــق  متكــن 
للمبــرة  التابــع  الكويتــي، 
التطوعية البيئيــة، من رفع 
شــباك صيــد مهملــة عديدة 
حتوي مئات األسماك النافقة 
واحلية بلغت زنتها ٤ أطنان 
عثــر عليهــا بســواحل جون 
الكويت وبعضهــا قريبة من 

جزيرة «أم النمل».
وقال رئيس الفريق وليد 
الفاضــل لـ «كونا» إن الفريق 
متكــن من رفع الشــباك التي 
كانــت في أماكــن مختلفة في 

اجلــون وفي أعمــاق البحر التــي تتراوح بني 
مترين و١١ مترا.

وأوضح الفاضل أن بعض الشباك كان قريبا 
أيضا من محطة (الدوحة) لتقطير املياه وتوليد 
الكهربــاء ومتت إزالتها التعــاون مع دوريات 

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأضاف أن هذه الشباك كانت تقع في املمرات 
املالحية املؤديــة إلى ميناء الشــويخ وميناء 
الدوحة ما يسبب خطورة مالحية على السفن 
والقوارب وكذلك خطورتها على محطة الكهرباء 

واملاء، خصوصا أنها كانت بكثافة عالية.
وبــني أن هذه الشــباك مت رميها من بعض 
املخالفني لقوانني البيئة طمعا بالكسب املادي 
وقد أهملت نظرا للخوف من املخالفات القانونية 
وهي حتــوي كائنات بحرية وأســماكا كثيرة 
نافقة وأخرى حية وتعد سببا في تلوث البيئة 

البحرية.
وأكد أن الفريق يبذل قصارى جهده للحد من 
الظواهر السلبية واملؤثرة على سالمة البيئة 
البحرية، مشيرا إلى أن هذه املواقع مهمة لنمو 
احلياة الفطرية وحلركة املالحة البحرية ما جعل 

الفريق يخصص خمسة قوارب كاملة التجهيزات 
لعمليــات إنقاذ جون الكويــت لرفع املخلفات 
من شــباك صيد ومخلفات بالستيكية وحبال 

وإطارات وانتشال السفن املهملة والغارقة.
وذكــر الفاضل أن الفريــق نفذ ٢٠٠ عملية 
رفع لشــباك الصيد املهملة بوزن إجمالي ٢٦٠

طنا استغرق العمل بها ١٦٠ يوم عمل.
وقال إن الفريق يركز جل عمله على حماية 
جون الكويت نظــرا ألهميته للحياة الفطرية 
من أسماك وكائنات بحرية ونباتات، مبينا أن 
الظروف الطبيعية والرسوبية جلون الكويت 
جعلت له مميزات طبيعية مالئمة لتكاثر العديد 
من أنواع األســماك والربيان والطحالب وهي 
منطقــة توالد وحواضن، ما أدى إلى أن يكون 

اجلون محمية طبيعية.
وأفاد بأن «التطور في املشاريع الصغيرة 
والكبيرة حول جون الكويت ســبب اضطربا 
لالتــزان البيئي في هذه املنطقــة احليوية ما 
يتطلب حاليا إعادة النظر في األعمال التنموية 
املستقبلية للحد من التأثيرات السلبية لألنشطة 

املختلفة على اجلون».

كانت تقع في املمرات املالحية وتتسبب في تلويث البيئة البحرية

فريق الغوص الكويتي خالل رفع كمية من شباك الصيد املهملة من جون الكويت

الفداغي: خطة مطار الكويت للصيف جنحت بامتياز
وقدمنا خدمات السفر ألكثر من ٤ ماليني مسافر

االســتبيان فــي األجهــزة 
املخصصة لذلك واملتوافرة 
فــي جميــع مبانــي مطــار 

الكويت الدولي.
وتوقع الفداغي أن تكون 
حركــة الــركاب والرحالت 
ملوسم الشــتاء حتى نهاية 
العام احلالي نحو ٤٫٤ ماليني 
مسافر ونحو ٣٨ ألف رحلة، 
مشيرا إلى عودة حركة النقل 
اجلوي بصورة طبيعية كما 

هو قبل جائحة كورونا.
وشــدد على ضــرورة 
تقيــد جميــع ركاب مطار 
الكويت الدولي بتعليمات 
األمن والسالمة املعلن عنها 
في جميع املواقع الرسمية 
لــإلدارة العامــة للطيران 

املدني.

«الطيران املدني» وشركات 
الطيران ومقدمي اخلدمات.
وذكر أن قطاع شــؤون 
املطــار اســتمر فــي تقييم 
التشغيلية جلميع  احلركة 
رصــد  بهــدف  الوجهــات 
السلبيات وتذليل الصعوبات 
وتســخير اإلمكانــات التي 
من شــأنها تســهيل حركة 
املغادرين والقادمني إلى مطار 

الكويت الدولي.
وأشار إلى أن «الطيران 
املدني» ركــزت في خططها 
احلالية واملســتقبلية على 
تطوير مســتوى اخلدمات 
وتفعيــل جميــع األدوات 
التــي تعكــس  والبرامــج 
مســتوى رضا املسافرين، 
ومــن أهمهــا تفعيــل آليــة 

اجلهات احلكومية وغيرها 
مــن اجلهــات العاملة في 
املطــار، مثمنــا اجلهــود 
املبذولــة من جانب وزارة 
الداخليــة واإلدارة العامة 
للجمارك وجميع موظفي 

ڤيروس كورونا.
وأضاف الفداغي أن دبي 
والقاهرة وجدة وإسطنبول 
من بــني الوجهــات األكثر 
طلبا للســفر خالل موسم 
الصيف هــذه العام، الفتا 
إلى أن مطار الكويت الدولي 
«جتاوز بنجاح الوضع غير 
املستقر نسبيا الذي شهده 
قطاع الطيران في عام ٢٠٢٠

إثر جائحة كورونا».
وأكــد احلــرص علــى 
االلتــزام مبعاييــر األمــن 
والسالمة وجودة اخلدمات 
جلميع ركاب مطار الكويت 
الدولــي مع احلفــاظ على 
املنظومــة الصحيــة فــي 

البالد.
ونــوه بتعــاون جميع 

أعلنــت اإلدارة العامــة 
املدنــي جنــاح  للطيــران 
خطتها التشغيلية ملوسم 
الصيــف للعــام احلالــي 
«بامتياز» وتقدمي خدمات 
الســفر ألكثــر مــن أربعة 

ماليني مسافر.
وقال نائب املدير العام 
لــإلدارة لشــؤون مطــار 
الكويــت الدولــي صالــح 
الفداغي لـ «كونا» أمس إن 
املطار شــهد منوا في عدد 
املســافرين العــام احلالي 
مقارنــة بالعــام املاضــي 
تزامنــا مــع قــرار إلغــاء 
قيود الســفر، الذي أقرته 
اللجنة الرئيســية ملتابعة 
تنفيذ االشتراطات الصحية 
انتشار  املتعلقة مبكافحة 

توقع أن تصل حركة الركاب حتى نهاية العام إلى نحو ٤٫٤ ماليني مسافر و٣٨ ألف رحلة

حركة النقل اجلوي عادت إلى الصورة الطبيعية كما كانت قبل «كورونا»

«البلدية»: إخالء ٦ سراديب طواعية من أصحابها في «مبارك الكبير»
ثمنــت «البلديــة» اســتجابة ٦

مالك لعقارات استثمارية بإخالئهم 
طواعيــة ســراديب مخالفــة مت 
استغاللها جتاريا في غير الغرض 
املرخصة من أجله تعاونا منهم مع 
فرق البلدية حفاظــا على األرواح 

واملمتلكات.
وفي هذا السياق، أعلنت البلدية 
عــن قيام الفــرق الرقابية بإدارتي 
التدقيق واملتابعة الهندسية وتدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير باإلشــراف 
على عملية إخالء لسراديب مخالفة 
طواعية من قبــل ٦ مالك لعقارات 
باحملافظة، مشــيرة إلى أن البلدية 
حرصــا منها وحفاظا على األرواح 
واملمتلكات من خطورة اســتغالل 
السراديب في غير األغراض املرخصة 
من أجلها أو ممارســة نشاط دون 
احلصــول على ترخيــص منها قد 

مدت يــد التعاون ملــالك العقارات 
واملستثمرين لعملية اإلخالء طواعية 
مــن قبلهم إلزالة أســباب املخالفة 
مع أخذ تعهد بعدم تكرار املخالفة 
منذ انطالق احلملــة بالتعاون مع 
قوة االطفاء العام ووزارة الداخلية 

واجلهات املعنية.
ودعت مالك العقارات االستثمارية 
واملستثمرين الى جتنب استغالل 
السراديب جتاريا في غير الغرض 
املرخصة من أجله واملبادرة بإخالئها 
طواعيــة جتنبــا للغلــق اإلداري 
واملخالفــة ووضع بلــوك، مؤكدة 
استمرار احلملة للقضاء على هذه 
الظاهرة من خالل اجلوالت امليدانية 
املكثفة للفــرق امليدانية في جميع 
احملافظات التي تقوم برصد وحصر 
السراديب املخالفة واتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالها وحتميل املخالفني 

أحد السراديب بعد إخالئهاملسؤولية القانونية.


