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«األشغال» :إنجاز مشروع مبنى

إدارة الخبراء في «الرقعي»
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«عمومية الصحافيين» وانتخابات
مجلس اإلدارة  ...اليوم
تعقد يف الثالثة من بعد ع�رص اليوم اجلمعية
العمومية العادية جلمعية ال�صحافيني مبقر
اجلمعية امل�ؤقت مبنطقة ال�شويخ ال�صناعية �شارع
ال�صحافة الرئي�سي مبنى جريدة البالغ ق�سيمة رقم
75الدور الثاين مقابل منطقة اخلالدية.
و�سوف تناق�ش اجلمعية العمومية التقرير
االداري لعام  2018والتقرير املايل ملجل�س
االدارة ,كما تعقد انتخابات جمل�س االدارة
لعامي  2020/2019اعتبار ًا من الرابعة ع�رصا

م�ساء نف�س اليوم ويتناف�س فيها
وحتى الثامنة
ً
 9مر�شحني على  7مقاعد وهي قائمة اجلميع
وتتكون من :فاطمة العي�سى وعدنان الرا�شد
وجا�سم كمال ودهريان ابا اخليل وعبدالرحمن
العليان وراب��ع��ة اجلمعة وعويد ال�صليلي,
ا�ضافة �إلى مر�شحني م�ستقلني وهما الزميالن:
هبة الطويل وجنم ال�شمري بعد ان�سحاب كل من
الزمالء في�صل القناعي ونا�رص العازمي وحممد
احلفيتي.

الشهاب« :شبكة األلياف الضوئية»

من المشاريع المهمة والحيوية
كتب �أحمد يون�س:

افتتحت وكيلة وزارة املوا�صالت م.خلود ال�شهاب
م�ؤمتر م�ستقبل امل��دن يف ن�سخته الثانية والذي
يقام يف الكويت وبح�ضور العديد من وزارات الدولة
وال�رشكات اخلا�صة املعنية بهذا ال�ش�أن.
وقالت ال�شهاب ،ان امل�ؤمتر يهدف �إلى مناق�شة تطور
امل��دن وحتويلها ملدن ذكية حتاكي واق��ع التطور
التكنولوجي يف كافة بلدان العامل.
وبينت� أن م�رشوع �شبكة الألياف ال�ضوئية �أ�صبح من

امل�شاريع الهامة واحليوية يف الوقت احلايل ملا
له من موا�صفات تقنية متطورة ت�ساعدنا على
االرتقاء بجودة اخلدمات الهاتفية وزيادة �رسعة
الإنرتنت ،وكذلك اتاحة الفر�صة لتوفري خدمات
�إلكرتونية متعددة ،منها على �سبيل املثال تقدمي
�رسعات عالية للم�شرتكني من �صوت ونقل معلومات
ب�رسعات عالية جدا وفيديو ت�صل الى اكرث من 70
ميغا بايت ،الى جانب امكانية �إ�ضافة خدمات
حديثة كالبث التلفزيوين الرقمي عايل الو�ضوح
وغريها من اخلدمات احلديثة.

«الطرق» تفتتح مدخ ً
ال
جديداً على طريق الغزالي

• مبنى إدارة اخلبراء اجلديد

كتب �أحمد يون�س:
�أعلنت وزارة الأ�شغال العامة ،اجناز م�رشوع مبنى
املقر الرئي�سي لإدارة اخلرباء يف منطقة الرقعي.
وقالت مديرة �إدارة التخطيط والناطق با�سم الوزارة
�إميان العمر� ،أم�س� ،إنه جار ا�ستكمال اجراءات
ت�سلم املبنى ومن ثم ت�سليمه للجهة امل�ستفيدة.
و�أو�ضحت العمر �أن التكلفة االجمالية لإن�شاء
وت�أثيث املبنى بلغت  23مليون دينار ،قدرها 10

�آالف مرت مربع.
و�أ�ضافت �أن امل�رشوع يتميز ب�أنه �صديق للبيئة
ومزود بخاليا �شم�سية لتوليد الطاقة النظيفة ما
يقلل االعتماد على الطاقة الكهربائية من املحطات
العادية.
و�أفادت ب�إنه مت تركيب الألواح ال�شم�سية يف �سطح
املبنى ال�ستخدامها يف توفري الطاقة واع��ادة
ا�ستخدامها يف ت�سخني املياه يف دورات املياه
واملطابخ توفريا ال�ستهالك الكهرباء.

• خلود الشهاب

كتب �أحمد يون�س:

• املدخل اجلديد الذي سيتم افتتاحه

�أعلنت هيئة الطرق والنقل الربي ،بالتن�سيق مع الإدارة العامة للمرور ،عن
افتتاح مدخل جديد على طريق الغزالى للقادم من مدينة الكويت �إلى �شارع
خالد عقاب الأ�شهب و�شارع املخفر منطقة جليب ال�شيوخ� ،ضمن �أعمال
م�رشوع الطريق الدائرى .6.5

الهاجري :الكويت فازت بجائزة
أفضل أسرة منتجة
كتب �أحمد احلربي:

اعلنت وكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية باالنابة هناء الهاجري
عن فوز ا�رسة منتجة كويتية بجائزة اف�ضل ا�رسة منتجة وفقا
لقرار جلنة التحكيم يف جائزة �صاحبة ال�سمو امللكي االمرية
�سبيكة �آل خليفة لت�شجيع اال�رس املنتجة .
واو�ضحت الهاجري يف ت�رصيح �صحايف ان وزي��ر ال�ش�ؤون
االجتماعية �سعد اخل��راز تلقى كتابا ر�سميا من وزير العمل
والتنمية االجتماعية يف البحرين جميل حميدان ابلغه فيه بفوز
زهرة ال�شطي من الكويت بجائزة �أف�ضل ا�رسة منتجة �ضمن جائزة

�صاحبة ال�سمو امللكي االمرية �سبيكة �آل خليفة لت�شجيع اال�رس
املنتجة.
و�أ�شارت الهاجري الى ان الكويت �شاركت يف هذه اجلائزة ممثلة
يف ادارة تنمية املجتمع بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مب�شاركة
زهرة ال�شطي ممثلة احدى اال�رس املنتجة التي حتتويها ادارة
تنمية املجتمع و�سيتم ا�ستالم اجلائزة خالل حفل جائزة �صاحبة
ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت ابراهيم �آل خليفة لت�شجيع
اال�رس املنتجة والذي �سيقام يف مملكة البحرين يف يوم  27مار�س
احلايل ،الفتة �إلى ان هذه اجلائزة تقام كل عامني مب�شاركة
جميع الدول اخلليجية والعربية.

الهند :حريصون على تعزيز التعاون
مع جمعية المهندسين الكويتية
�أ�شاد وفد هندي رفيع امل�ستوى باجلهود
التي تبذلها جمعية املهند�سني العتماد
املهند�سني غري الكويتيني وخا�صة
القادمني من الهند  ،م�ؤكدا حر�ص
اجلانب الهندي على تعزيز التعاون
القائم بني البلدين .
جاء ذلك يف ختام زيارة قام بها كل
من وكيل وزارة اخلارجية الهندية
ل��دول اخلليج د .ناغيندرا برا�ساد
و الوكيل امل�ساعد ل��وزارة التنمية
الب�رشية بالهند د� .سوخبري �سينغ
�ساندهو وممثل هيئة القوى العاملة
م .ع��ادل الر�شود وممثلي ال�سفارة
الهندية املعتمدين بالكويت الى
اجلمعية والتقوا خاللها رئي�سها م.
في�صل دويح العتل و�أمني ال�صندوق
م .علي الفيلكاوي و�أم�ين ال�صندوق
امل�ساعد م .ح�سني �ش�شرتي وع�ضوي
جمل�س االدارة م .ماجد املطريي وم.
حمود �سامل الهدية.
من جانبه قال رئي�س الوفد ووكيل وزارة
التنمية امل�ساعد بالهند د� .سوخبري
�ساندهو :لقد �سعدنا بزيارة جمعية
املهند�سني واالطالع على �آليات االعتماد
يف اجلمعية للم�ؤهالت الهند�سية ونظم
تقييمها  ،م�ؤكدا �أن اجلانب الهندي
حري�ص على ال��ت��ع��اون م��ع اجلانب
الكويتي وامل�ساعدة لتطبيق الأنظمة

• الوفد الهندي خالل زيارته جلمعية املهندسني

وال��ق��وان�ين ب ��إط��ار ع�لاق��ات ال�صداقة
املميزة بني البلدين.
من جهته ,قال رئي�س جمعية املهند�سني
م .في�صل العتل� :سعدنا بزيارة الوفد
الهندي و�أو�ضحنا لهم �آليات اعتماد

امل�ؤهالت الهند�سية واالختبارات التي
تتم بالتعاون مع جامعة الكويت ،
الفتا ال��ى حر�ص اجلمعية على دعم
التعاون بني البلدين يف �إط��ار تنفيذ
الأنظمة والقوانني بكل بلد.

«القوى العاملة» استقبلت الوفد الهندي
كتب �أحمد احلربي:
ا�ستقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة وفد وزارة تنمية
املوارد الب�رشية بالهند برئا�سة د�.سوقبري�سينغ �ساندو الذي
يقوم بزيارة ر�سمية للكويت بهدف التباحث حول الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك .وقام نائب املدير العام للتخطيط
والتطوير الإداري د.مبارك العازمي بالرتحيب بالوفد الهندي

و�أ�شاد بالعالقات املتميزة بني البلدين ،و�أكد رغبته مبتابعة
ما مت اجنازه وتعزيز التعاون امل�ستمر بني البلدين.
ب��دوره عرب رئي�س الوفد الهندي عن امتنانه للم�س�ؤولني
بالهيئة ،و�أكد من جانبه على التزام العمال الهنود الذين
يعملون داخل الكويت بالقوانني والأنظمة املعمول بها يف
الدولة ،ومن �ضمنهم املهند�سون الهنود الذين يعملون يف
الكويت ل�سنوات طويلة.

