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بمنطقتي الخيران والصبية

على شاطئ الشويخ مقابل «مركز جابر» الثقافي

«الزراعة» تطالب «البلدية» بتخصيص

الديوان األميري يدعو الستكمال إجراءات أعلى سارية علم

مواقع االستزراع السمكي

كتب �ضاحي العلي:

كتب �ضاحي العلي:

طالبت الهيئة العامة للزراعة
وال�ث�روة ال�سمكية بلدية الكويت
مبوافاتها ب��ج��دول زمني يو�ضح
ال��ت��واري��خ املتوقعة لتخ�صي�ص
مواقع اال�ستزراع ال�سمكي باالقفا�ص
العائمة البحرية مبنطقة اخلريان
واملوقع ال�ساحلي ملركز خدمات
اال�ستزراع البحري لالقفا�ص العائمة
واملوقع ال�ساحلي مل�رشوع ا�ستزراع
الروبيان يف ال�صبية.
وطلب رئي�س جمل�س الإدارة املدير
ال��ع��ام للهيئة ال��ع��ام��ة للزراعة
وال�ث�روة ال�سمكية ال�شيخ حممد
اليو�سف من وزير الدولة ل�ش�ؤون
البلدية فهد ال�شعلة موافاة البلدية
للهيئة بهذا اجل��دول حتى يت�سنى
لها موافاة جلنة اخلدمات العامة
مبجل�س الوزراء بتقرير حول نتائج
الدرا�سة والتو�صيات التي انتهت

• الشيخ محمد اليوسف

• فهد الشعلة

�إليها اجلهات املعنية ب�ش�أن املخزون
ال�سمكي والروبيان بالكويت.
و�أ���ش��ار اليو�سف لأهمية تو�ضيع
ال��ت��واري��خ واخل���ط���وات ال��واج��ب
ات��خ��اذه��ا لتخ�صي�ص وت��وزي��ع
الق�سائم اجل��اه��زة لال�ستزراع

ال�سمكي والروبيان وبدء الن�شاط
فيها مع حتديد الإجراءات الالزمة
جلهوزية �أك�بر ع��دد من الق�سائم
امل��ت��وق��ع ت��خ�����ص��ي�����ص��ه��ا لنف�س
الأغرا�ض متهيد ًا لعر�ض املو�ضوع
على اللجنة املخت�صة.

دعا الديوان الأم�يري بلدية الكويت ال�ستكمال
اج��راءات تخ�صي�ص اجل��زء الثالث املتبقي من
�شاطئ ال�شويخ املقابل ملركز ال�شيخ جابر االحمد
الثقايف والعائد لبلدية الكويت ل�صالح الديوان
االمريي حتى يت�سنى اقامة اعلى �سارية علم وقاعة
امريية ،م�شري ًا الى موافقة وزارة الداخلية على
طلب التخ�صي�ص.
و�أو�ضح الديوان �أن��ه جار التن�سيق بخ�صو�ص
متطلبات وزارة الداخلية ،الفت ًا الى ان مكونات
امل�رشوع املقرتح على اجلزء من ال�شاطئ �ستكون
امتدادا للأعمال املعتمدة بقرار اللجنة امل�ؤقتة
للقيام ب�أعمال املجل�س البلدي مل�رشوع جزيرة
العلم.
وبني الديوان ان قرار اللجنة ت�ضمن املوافقة على
ا�ستقطاع جزء من �شاطئ ال�شويخ املقابل ملركز
ال�شيخ جابر االحمد الثقايف والعائد لبلدية
الكويت وذلك لتخ�صي�صه ل�صالح الديوان االمريي
ح�سب ا�شرتاطات منها املحافظة على امل�سجد
القائم �ضمن ال�شاطئ ،واملحافظة على مباين

ديوانية ال�صيادين حلني تخ�صي�ص موقع بديل مع
ت�سهيل دخول وخروج روادها اثناء تنفيذه وعدم
و�ضع اي ج�رس للم�شاة على �شارع اخلليج العربي
وتوفريه دورات املياه �ضمن امل�رشوع وعمل
ال�صيانة الالزمة للم�رشوع ،ا�ضافة الى االلتزام
بالدرا�سة املرورية املقدمة واملعتمدة من قبل
«جلنة ت�صنيف اجلهات التي تقوم بالدرا�سات
املرورية» او ما �سيطر�أ عليها من تعديالت وفق
طلبات اجلهات املعنية.
وق��د مت��ت امل��واف��ق��ة على اق��ام��ة ق��اع��ة امريية
مب�ساحة « »415مرتا مربعا �رشيطة ان يتم حتديد
اق�صى بعد للجزيرة عن ال�شاطئ بعد التن�سيق
مع امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ومبا ال يتعار�ض
مع م�رشوع تطوير وتو�سعة ميناء ال�شويخ مع
االلتزام با�شرتاطاتها ،وج�رس يربط بني اجلزيرة
اال�صطناعية وال�شاطئ للو�صول الى اجلزيرة يف
املرا�سم االمريية واالحتفاالت الر�سمية لكبار
ال�شخ�صيات وعامة ال��رواد بعر�ض «9م» فوق
�سطح البحر وبطول ال يزيد عن «500م» تقريبا،
وان تكون �سارية العلم بطول «190م» تقريب ًا
مع ان�شطة خدمية مب�ساحة اجمالية ال تزيد على

«7000م »2موزعة على «�صالة متعددة االغرا�ض»،
مركز معلومات ،مكاتب اداري���ة ،معار�ض،
حتميل وتفريغ العلم ،ور�شة �صيانة وا�صالح
العلم ،ا�سرتاحة موظفني ،قاعة مراقبة ،خدمات
ميكانيكية وكهربائية ،م�صليات ،مدخل خا�ص
لكبار ال�شخ�صيات عالوة على االلتزام باملتطلبات
التالية اخلا�صة باالدارة العامة للطريان املدين
املتمثلة يف تركيب ا�ضاءة عوالق متو�سطة ال�شدة
حمراء اللون وما�ضة من النمط  Bعلى اعلى �سارية
العلم وعلى اعلى الرافعات عند بدء امل�رشوع،
وعمل ال�صيانة الدورية لال�ضاءة املذكورة اعاله
واملحافظة عليها وان تعمل يف جميع االوقات
واخطار االدارة العامة للطريان املدين قبل البدء
ب�أعمال امل�رشوع ب�شهر.
وت�ضمن القرار اي�ضا املوافقة على جتميل كافة
االر�صفة املحيطة بال�شاطئ املطلوب تخ�صي�صه
وبنف�س املواد والعنا�رص التجميلية امل�ستخدمة
�رشيطة موافقة الهيئة العامة للزراعة وااللتزام
بتوفري كامل مواقف ال�سيارات الالزمة خلدمة
امل�رشوع �ضمن حدوده ووفق املوا�صفات املتبعة
بالبلدية.

« المركزي لتكنولوجيا المعلومات» :ندعم المخطط الهيكلي الرابع للدولة
كتب �ضاحي العلي:

�أبدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
لبلدية الكويت ا�ستعداده البداء ال��ر�أي الفني
ودعم اي من مراحل م�رشوع نظم وتكنولوجيا
املعلومات يف م�رشوع املخطط الهيكلي الرابع
للدولة.

وقالت مدير عام اجلهاز هيا الودعاين ملدير
عام البلدية انه بعد االطالع على تقرير م�رشوع
املخطط الهيكلي الرابع للكويت فان اجلهاز
امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات على امت
اال�ستعداد للدعم البداء الر�أي الفني ودعم اي
مرحلة م��ن م��راح��ل امل����شروع ،مثمنة جهود
البلدية املبذولة الجناز هذا امل�رشوع باعتباره

من امل�شاريع امل�ستقبلية املهمة يف التنمية
امل�ستدامة للدولة.
وبناء على ما مت اجن��ازه من
وا�ضافت« :ان��ه
ً
املرحلة الثالثة نطمح بالتغيري اجل��ذري
املرتتب على ما �سيتم تنفيذه من خالل تطبيق
اال�سرتاتيجيات واملبادئ املذكورة يف التقرير
الأويل مل�رشوع املخطط الهيكلي».

الخضر :استخراج  393رخصة خالل فبراير
ك�شفت ادارة العالقات العامة ببلدية
الكويت عن االح�صائية ال�شهرية
ل�شهر ف�براي��ر اخل��ا���ص��ة ب����إدارة
الرتاخي�ص الهند�سية بفرع بلدية
حمافظة االحمدي حيث مت ا�صدار
 202رخ�صة هند�سية.
م��ن ج��ان��ب��ه او���ض��ح م��دي��ر ادارة
الرتاخي�ص الهند�سية بفرع بلدية
حمافظة االحمدي جا�سم اخل�رض انه
مت ا�صدار عدد  202رخ�صة هند�سية
تنوعت م��ا ب�ين ال��ب��ن��اء والهدم

• االستزراع السمكي باألقفاص العائمة

«المهندسين» :توفيره  145فرصة عمل
فورية في وزارتي النفط والكهرباء
ج���ددت جمعية املهند�سني
دع��وت��ه��ا ال��ى امل��واءم��ة بني
خمرجاتنا التعليمية ومتطلبات
ال�سوق من خمتلف التخ�ص�صات
 ،م�شيدة بتجاوب وزارتي النفط
والكهرباء واملاء وتوفري 145
فر�صة عمل ملهند�سي البرتول
والكيمياء العاطلني والذين
يبلغ عددهم نحو  400مهند�س
و�أن ه��ذا الرقم
ومهند�سة
بارتفاع م�ستمر.
من جانبه اكد رئي�س اجلمعية
في�صل العتل �أنه مت التوا�صل
مع الوزير د .خالد الفا�ضل
• فيصل العتل
و�أن��ه �أبلغ اجلمعية بتوفري
 145فر�صة فورية و�أنه متت خماطبة الديوان بهذه االحتياجات
 ،الفتة الى �أنه مت طلب  50مهند�سة برتول و 55من املتخ�ص�صني
بالهند�سة الكيميائية لوزارة الكهرباء واملاء و  20مهند�سا من
الذكور لنف�س الوزارة و� 20آخرين لوزارة النفط بالإ�ضافة الى
توجيه الوزير لكافة عقود امل�شاريع بالوزارتني الى ا�ستيعاب
كافة املهند�سني ومنحهم �أولوية يف كل فر�ص العمل الهند�سية.
وقال العتل �إن احلل احلايل �سيحل امل�شكلة م�ؤقتا و�أنه البد من
اال��سراع بالتجاوب مع متطلبات ال�سوق وتعاون كافة اجلهات
لتعديل براجمها التعليمية ،م�ضيفا �أننا نقوم حاليا وبالتعاون
مع جامعة الكويت بتو�صيف وظيفي لكل التخ�ص�صات الهند�سية ما
�سي�ساعد يف حتديد االحتياجات من كل تخ�ص�ص.
و�أ�ضاف العتل �أن اجلمعية لن ت�ألو جهدا يف دعم املهند�سني
واملهند�سات و�أنه قد �آن الأوان لكي تبد�أ اجلهات كافة بالتعاون
مع اجلمعية لتطبيق برنامج االحالل الذي يبد�أ باتاحة فر�ص عمل
لكافة املهند�سني الكويتيني حديثي التخرج على �أن يتم تدريجيا
توفري فر�ص عمل لهم بالقطاع احلكومي ،الفتا الى �أنهم وخالل هذه
الفرتة �سيكونون �أكرث ت�أهيال لإدارة امل�شاريع احلكومية وم�ؤ�س�ساتها
 ،كما �أن الكثريين منهم �سيكونون قد تفهموا مزايا و متطلبات العمل
يف القطاع اخلا�ص وقد يرف�ضون العمل يف القطاع احلكومي.

والرتميم واال�ضافة والتعديل.
وا�ضاف اخل�رض ان مراقبة تراخي�ص
املحالت خالل �شهر فرباير املا�ضي
ق��ام��ت ب�ترخ��ي�����ص  191رخ�صة
تنوعت ما بني التجاري وال�صناعي
واال�ستثماري.
واو�ضح اخل�رض ان حمافظة االحمدي
ت�شهد منوا ملحوظا يف ن�سبة البناء
يف الآونة الأخرية ملا ت�شهده البالد
من ات�ساع رقعة ال�سكن اخلا�ص,
مما ترتتب على االدارة بذل جهدا

�أكرب فيما يخ�ص ا�ستخراج الرخ�ص
وتخلي�ص معامالت املواطنني يف
اق�رص وقت ممكن.
ودعت ادارة العالقات العامة ببلدية
الكويت جميع املواطنني واملقيمني
يف حال وجود اي ا�ستف�سار او �شكوى
تتعلق بالعمل البلدي بعدم الرتدد
باالت�صال على اخلط ال�ساخن والذي
يعمل على مدار ال�ساعة او التوا�صل
عرب املواقع التوا�صل االجتماعي
للبلدية.

• جاسم اخلضر

السبيعي« :الصحة» تعمل بشكل دؤوب على مكافحة ظاهرة اإلدمان
اكد وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد لل�ش�ؤون القانونية حممد
ال�سبيعي حر�ص ال��وزارة على امل�ساهمة يف مكافحة �آفة
املخدرات بالتعاون مع خمتلف وزارات الدولة .جاء ذلك
يف ت�رصيح �أدلى به ال�سبيعي على هام�ش اعمال الدورة
الـ 62للجنة الأم��م املتحدة ملكافحة امل��خ��درات .و�أكد
ال�سبيعي حر�ص الكويت على تطبيق وتطوير ا�سرتاتيجيات
بناءة ملكافحة �آفة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بالتعاون
مع خمتلف اجلهات ذات ال�صلة حمليا ودوليا .و�شدد على
ان وزارة ال�صحة الكويتية تعمل ب�شكل د�ؤوب على مكافحة
ظاهرة االدم��ان من خالل م�ساعدة الراغبني يف التعايف
بتغيري �سلوكهم عرب برامج وقائية وعالجية ونف�سية
وت�أهيلية .وقال ان الوزارة تبذل جهودا كبرية يف الت�صدي
حلاالت التعاطي واالدمان من خالل امل�ساهمة يف ت�سيري
عالج املتعاطني واملدمنني ورعايتهم وت�أهيلهم لي�صبحوا
عنا�رص فاعلة ومنتجة يف املجتمع.
و �أ���ض��اف ان ال��وزارة بالتعاون مع الهيئة الدولية
ملراقبة املخدرات التابعة للأمم املتحدة �صنفت عدة
ادوية �ضمن قائمة العقاقري امل�صنفة �ضمن املخدرات

وامل�ؤثرات العقلية.
وا�شار الى ان امل�شاركني يف امل�ؤمتر �سيناق�شون تعزيز
قدرة الك�شف على العقاقري اال�صطناعية ومراقبة املواد
امل�ستخدمة يف ال�صنع غري امل�رشوع للمخدرات وامل�ؤثرات
العقلية م�شيدا بالدور الذي يقوم به مكتب االمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية والهيئة الدولية ملراقبة
امل��خ��درات من خ�لال تعزيز وتطوير ق��درات ال��دول يف
مكافحة املخدرات .وافتتحت اعمال ال��دورة  62للجنة
االمم املتحدة ملكافحة املخدرات مب�شاركة ر�ؤ�ساء ووزراء
وكبار امل�س�ؤولني املخت�صني مبكافحة املخدرات يف الدول
 53االع�ضاء باللجنة من بينها الكويت ف�ضال عن م�شاركة
ممثلي ال��دول االع�ضاء يف االم��م املتحدة وبرملاناتها
واملنظمات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين عالوة على
القطاع اخلا�ص وو�سائل االعالم.
وت�شارك الكويت يف الدورة بوفد ي�ضم الى جانب ال�سبيعي
كال من الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الأم��ن اجلنائي بوزارة
الداخلية اللواء خالد الديني والعقيد حممد قبازرد واملقدم
نا�رص الديحاين.

• محمد السبيعي خالل مشاركته في دورة مكافحة املخدرات

«ملست آسيا» :اختتام مسابقة الروبوت
المدرسية الـ 13

• جانب من املسابقة

اختتم املكتب الإقليمي للمنظمة العاملية ال�ستثمار
�أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا «مل�ست �آ�سيا»
م�سابقة الكويت املدر�سية ال�سنوية للروبوت الـ13
«روب��وت التنقيب عن النفط» بالتعاون مع وزارة
الرتبية و�رشكة نفط الكويت وبدعم من م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي.
وقال املدير الإقليمي للمكتب داود الأحمد� ،إن مناف�سات
نهائيات امل�سابقة �شهدت �أم�س ،م�شاركة فرق مدار�س
البنني ،مبينا ان مدر�سة البريوين مبنطقة العا�صمة
التعليمية ح�صدت املركز االول فيما حلت مدر�سة ابن
النفي�س مبنطقة حويل ثانيا ومدر�سة عبدالرحمن بن
�أبي بكر مبنطقة الأحمدي ثالثا.
ولفت الى ان  34فريقا من طلبة املرحلة املتو�سطة

بواقع  14مدر�سة بنات و 20مدر�سة بنني تناف�سوا
على مدار يومني يف الت�صفيات النهائية من خالل فرق
طالبية عرب اثنني من الطالب لكل مدر�سة مبجموع 68
طالبا وطالبة .وذكر �أن امل�سابقة تت�سق مع م�ساعي
«الرتبية» و«مل�ست» يف حتفيز وت�شجيع الطلبة على
ن�شاط الروبوت من خالل خلق جو تناف�سي لإظهار
�إبداعاتهم وحتقيق املمار�سة الفعلية لعلوم الروبوت
ف�ضال ع��ن اكت�شاف امل��وه��وب�ين و�صقل مهاراتهم
وا�ستثمارها .و�أ���ش��اد االح��م��د بتعاون «الرتبية»
وحر�صها على ا�ستمرارية امل�سابقة والدعوة لأكرب
م�شاركة طالبية يف فعالياتها طوال � 13سنة دعما لن�رش
ثقافة و�أن�شطة نوادي العلوم والتكنولوجيا باملدار�س
خا�صة املعنية بعلوم الروبوت.

عالية إبراهيم لـ«تلفزيون الشاهد» :عيادتان بالكويت توفران آليات اإلقالع عن التدخين
متابعة �أحمد يون�س:

�أكدت ا�ست�شاري الأمرا�ض الباطنية
والنف�سية د .عالية �إبراهيم� ،أن
التدخني �سبب رئي�سي لأمرا�ض كثرية
منها �أم��را���ض اجل��ه��از التنف�سي،
كما انه يزيد من ن�سب تليف الرئة
و��سرط��ان ال��رئ��ة ،ويزيد من ن�سب
حدوث امرا�ض اجلهاز التنف�سي.
وقالت خالل لقاء لها على تلفزيون
«ال�����ش��اه��د» ،م��ع الإع�ل�ام���ي ب��داح
ال�سهلي� ،إن �أف�ضل الطرق للإقالع عن
التدخني مراجعة الطبيب للح�صول
على �أدوي��ة معينة حمددة بجرعات
وفق ًا خلطط عالجية معينة ،م�شرية
�إل��ى �أن��ه يوجد بالكويت عيادتان
خمت�صتان ب�آليات الإقالع عن التدخني
وجاء احلوار كالتايل:
• ب���داي���ة ..ه��ل ه��ن��اك ع�لاق��ة بني
التدخني و�أمرا�ض احل�سا�سية؟
 �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي كثرية،كاحل�سا�سية والربو ،وهناك تزايد
يف �أع��داد املدخنني الذين يعانون

من ان�سداد ال�شعب الهوائية ،كما
�أن الكويت ت�أتي يف املركز الأول يف
ال�سمنة حول العامل ،وال�سمنة لها
عالقة مبا�رشة ب�أمرا�ض الربو الذي
يعاين منه الكثري.
• ما م�سببات تهيج ال�شعب الهوائية
والربو املزمن؟
 ال�برودة عامل �أ�سا�سي يف تهيجال�شعب الهوائية وح��دوث نوبات
وانتكا�سات الربو ،وعلى مري�ض
احل�سا�سية االبتعاد عن ال�برودة،
ونوبات الربو عالجها يختلف عن
الربو املزمن وجميعها يحتاج الى
ت�رصفات وقائية منها االبتعاد عن
الربودة والغبار املوجود يف اجلو،
وك��ذل��ك التدخني ال���ذي ل��ه عالقة
مبا�رشة ب�أمرا�ض وم�ضاعفات اجلهاز
التنف�سي منها الربو املزمن ونوبات
الربو.
• ما الأمرا�ض التي ي�سببها التدخني؟
 التدخني �سبب رئي�سي لأمرا�ضكثرية منها �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي،
حيث يزيد م��ن ن�سب تليف الرئة

• عالية ابراهيم مع بداح السهلي

و��سرط��ان ال��رئ��ة ،ويزيد من ن�سب
حدوث امرا�ض اجلهاز التنف�سي.
• ما �أف�ضل الطرق للإقالع عنه؟
� -أف�ضل الطرق للإقالع عن التدخني

�أو ًال الإرادة التي ت�ستدعي اتخاذ قرار
الإقالع عنه ،وهناك خطوات يجب �أن
يبد�أها املدخن منها مراجعة الطبيب
للح�صول على �أدوية معينة للإقالع عن

التدخني التي حتدد جرعات معينة
ت�ساهم ب�شكل كبري يف الإقالع عنه،
كما ان هناك خطط ًا عالجية معينة
ت�ساعد يف الإق�ل�اع ع��ن التدخني،

ويوجد بالكويت عيادتان خمت�صان
ب�آليات الإقالع عن التدخني.
• هل هناك �أ��ض�رار من ال�سيجارة
الإلكرتونية؟
 ال�سيجارة الإلكرتونية �ضارةك��م��ا ح��ال ال�����س��ج��ائ��ر ،ك��م��ا انها
غ�ير م�رصحة م��ن منظمة ال���دواء
العاملية ،ولها م�ضاعفات على
الرئة وبها مواد كيميائية ت�سبب
م�شاكل يف القلب وت�سبب احل�سا�سية
وب��ع�����ض م��واده��ا م��ن امل��م��ك��ن �أن
تكون م�رسطنة ب�سبب ال�سخانات
امل��وج��ودة بها ،وهناك درا�سات
ع��دة تعمل على ح�رص خماطرها
حالي ًا .
• هل يت�صدر «ان�سداد ال�شعب الهوائية»
قائمة الأمرا�ض امل�سببة للوفاة؟
 ان�سداد ال�شعب الهوائية املزمنراب��ع �أ�سباب الوفيات يف العامل
ك��ل��ه ،ويف � 2020سيتقدم خطوة
ليكون الثالث ع��امل��ي� ًا ،لي�سبق
االمرا�ض ال�رسطانية ،وكل هذا ب�سبب
التدخني الذي يعد �سبب ًا رئي�سي ًا لهذا

املر�ض.
• �إذا انتقلنا �إل��ى جانب �آخ��ر وهو
االنفلونزا ...ماذا عن �أهمية امل�صل
امل�ضاد لها؟
 �إب���رة الإن��ف��ل��ون��زا نن�صح فيهاال�شخ�ص اخل���ايل م��ن االم��را���ض،
لأنها تخفف من حدة �أعرا�ض اجلهاز
التنف�سي وتقلل من ن�سب زيارة
املر�ضي لغرف العناية املركزة،
وال�����ش��خ�����ص ال��ط��ب��ي��ع��ي معر�ض
للأنفلونزا وبالتايل فاحل�صول على
امل�صل �سنوي ًا ي�ساهم ب�شكل كبرية
يف خف�ض ن�سب ح��دوث االنفلونزا
واع��را���ض��ه��ا وي��ق��ل��ل م��ن خماطر
م�ضاعفات اجلهاز التنف�سي.
ويوجد تطعيم خا�ص لأمرا�ض التنف�س
منها االنفلونزا وم�صل البكترييا التي
ي�أخذها ال�شخ�ص العادي مرة واحدة
بالعمر ،والقاعدة الطبية تقول ان
الوقاية �أف�ضل من العالج ،خا�صة
ان العالجات الوقائية توفرها وزارة
ال�صحة للحد من م�ضاعفات االمرا�ض
يف امل�ستقبل.

