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الحجرف :نسعى لتوفير األمن في جميع المدارس والحد من االستعراض بالسيارات

الغيث :منطقة الجهراء استقبلت
 41ألف طالب وطالبة ألداء االختبارات
كتب حم�سن الهيلم:

• وليد الغيث وحمافظ اجلهراء خالل جولتهما التفقدية

�أكد مدير منطقة اجلهراء التعليمية وليد الغيث �أن مدار�س املنطقة
ا�ستقبلت نحو  41942طالب وطالبة لأداء االختبارات ،مبين ًا ت�سخري
جميع املتطلبات للجان بحيث يكون االختبار مريح من جميع اجلوانب
�إ�ضافة �إلى الت�أكد من �أجهزة التكييف والإنارة وت�شكيل اللجان الداخلية
يف كل مدر�سة ومت االجتماع مع الإدارات املدر�سية يف املراحل الثالثة
لإطالعهم على �آلية تطبيق االختبارات وكيفية تطبيق اللوائح اخلا�صة يف
كل وثيقة.
وبني الغيث خالل جولة تفقدية قام بها وحمافظ اجلهراء نا�رص احلجرف
يف ثانوية عروة بن الزبري للبنني وريطة بنت احلارث بنات �أن اجلهود التي
بذلت كبرية لال�ستعداد لهذه املرحلة من قبل العاملني يف منطقة اجلهراء
بدعم حمافظ اجلهراء وتوا�صله الدائم للت�أكد من ا�ستعدادنا لالختبارات
�إ�ضافة �إلى توفري الأمن يف مدار�سنا وتوفري الطوارئ ال�صحية.
من جانبه قال حمافظ اجلهراء نا�رص احلجرف �إن تعاون املحافظة وثيق
مع منطقة اجلهراء التعليمية لتوفري االمن يف جميع املدار�س واحلد من
ظاهرة اال�ستعرا�ض يف ال�سيارات ،م�شدد ًا على �رضورة م�ساعدة �أولياء
االمور للتعاون مع املنطقة يف هذا اجلانب.
و�أو�ضح احلجرف �أن املحافظة هي ممثلة ال�سلطة التنفيذية حيث ترتتبط
بجميع اجلهات احلكومية وتقوم باملتابعة والتن�سيق معها لطرح الأفكار
وحتقيق ال�رشاكة املجتمعية م�ؤكد ًا�« :سوف نقوم بتقدمي كل الدعم
للمدار�س من خالل تخ�صي�ص دوريات �رشطة عند كل ثانوية للحد من
بع�ض الظواهر غري ال�صحية» ،و�أن امل�س�ؤوليات م�شرتكة ما بني الأ�رسة
والطالب واملدر�سة والهيئة التعليمية ،معلن ًا �أن دعم العملية التعليمية
�سوف يكون على ر�أ�س �أولوياتنا.
بدوره �أكد مدير ثانوية عروة بن الزبري فهد العجمي �أن مدر�سته ت�ضم
نحو  1200طالب وهو عدد كبري مقارنة باملدار�س الأخرى ،مبين ًا �أن
�إدارته ال ت�ستخدم �أي �أجهزة ت�شوي�ش يف اللجان كي ال نربك الطالب ولكن
ن�ستخدم �أجهزة التفتي�ش الذاتي قبل الدخول �إلى االختبار ،و�أن �أجهزة
الت�شوي�ش منعت �أخري ًا يف امل�ساجد ب�سبب �آثارها غري ال�صحية على بع�ض
مر�ضى القلب و�إن كانت بع�ض املدار�س ت�ستخدمها.
وقال العجمي �إن الطالب الذي يغ�ش وا�ضح ولكن نحن هدفنا م�صلحة
الطالب فنحن معه �أو ًال و�أخري ًا ومننعه من الغ�ش بطريقة �سهلة دون �أن
نقوم برتويعه ،مبين ًا �أن ا�ستخدام الهاتف �أثناء العمل يف اللجان ممنوع
على املعلمني واملراقبني وامل�رشفني.

خليل األمير :انخفاض نسبة الحرائق
في المناطق السكنية العام الماضي إلى % 8
كتب حم�سن الهيلم:
�أك����د م��دي��ر ادارة العالقات
العامة والإعالم بالإدارة العامة
للإطفاء العميد خليل الأمري ان
ان��دالع ��شرارة احلريق الأول��ى
يف املناطق ال�سكنية ال �سيما
خ�لال �شهر رم�ضان املبارك
تعود �أ�سبابها يف معظم احلرائق
�إل��ى املطبخ وذل��ك ملحاولة
�إجناز الطهي ال�رسيع للأكالت
والوجبات �أو ن�سيان ما يتم
و�ضعه على موقد ال��غ��از� ،أو
نتيجة �إهمال �صيانة املعدات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل���وج���ودة يف
املطبخ وغريها الكثري.
و�أو����ض���ح الأم��ي�ر �أن الوعي
الوقائي للمواطنني واملقيمني
وتعاونهم مع رجال الإطفاء يف
تطبيق ا�شرتاطات ال�سالمة يف
املنازل هو العامل الرئي�سي

• خليل الأمري

لتقليل احل���وادث خ�لال �شهر
رم�ضان وال��ذي ي�ساهم ب�شكل
كبري يف منع ان��دالع احلرائق.
و�أ�شار �إلى �أن ادارة العالقات
العامة والإعالم مل تهمل اجلانب
التوعوي ،حيث تقوم با�ستمرار

وعلى مدار ال�سنة ببث الر�سائل
التوعوية والإر�شادية التي يجب
على �أرباب الأ�رس اتباعها ملنع
ان���دالع احل��رائ��ق يف منازلهم
وتهديد حياة فلذات �أكبادهم
ولو ان هذه الر�سائل لن تق�ضي
بالكامل على احتماالت اندالع
احلريق ولكنها تخفف من درجة
خطورتها.
وا���ض��اف ال��ى ان �إح�صائياتنا
ت�ؤكد انخفا�ض ن�سبة احلرائق
يف املناطق ال�سكنية بن�سبة 8
 %خالل عام  2018ونطمح بان
تزيد هذه الن�سبة.
و�أو���ض��ح العميد الأم�ير بع�ض
امل�سببات التي لها �أ�سباب
م��ب��ا��شرة يف ان���دالع احلرائق
باملطابخ منها تراكم الزيوت
على م��وق��د ال��غ��از و�شفاطات
الهواء ولتجنب ا�شتعالها يجب
تنظيفها ب�إ�ستمرار بعد الإنتهاء

من الطبخ ،كما ان البع�ض يقوم
بتخزين �أ�سطوانات الغاز يف
املطابخ ويف�ضل تخزينها خارج
املطبخ وو�ضعها يف مناطق
مظللة وغري معر�ضة لل�شم�س
ومفتوحة حلركة الهواء.
و���ش��دد الأم��ي�ر ع��ل��ى ��ض�رورة
االنتباه الدائم الحتمال ن�شوب
حريق يف املنزل ب ��أي حلظة
من اللحظات فهذا االحتمال
وارد خ�����ص��و���ص � ًا م��ع وج��ود
الأجهزة الكهربائية والتقدم
التكنولوجي والزيوت والغاز
وم�صادر اال�شتعال الأخرى مثل
�شموع الت�سخني التي ت�ستخدم
بكرثة هذه الأي��ام ،فعلينا ان
نحر�ص على تركيب كا�شفات
الدخان والغاز واقتناء مطف�أة
احل��ري��ق وب��ط��ان��ي��ة احلريق
وال��ت��درب على ا�ستخدامهما
بوقت احلاجة.

بغض النظر عن طرح الثقة بوزير اإلعالم

الغانم :لدينا ثقة في حرص كل األطراف

على عدم تقسيم المجتمع
�أعرب رئي�س جمل�س الأمة مرزوق
ال��غ��امن ع��ن الثقة يف حر�ص
ك��ل الأط����راف على املمار�سة
الدميقراطية ال��راق��ي��ة بغ�ض
النظر ع��ن نتيجة الت�صويت
على طلب ط��رح الثقة بوزير
الإع�لام وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب «التي يجب �أن يتقبلها
اجلميع».
وق��ال الغامن يف جمل�س الأمة
«واث����ق ك��ل ال��ث��ق��ة يف حر�ص
ك��ل الأط����راف على ع��دم جعل
املمار�سة الدميقراطية �سببا يف
تق�سيم املجتمع ومتفائل ب�أن
املمار�سة �ستكون راقية».
و�أ����ض���اف �أن���ه وف��ق��ا لالئحة
الداخلية ملجل�س الأمة �سيتحدث
يف جل�سة ال��ي��وم اث��ن��ان من
م�ؤيدي طلب طرح الثقة واثنان
من معار�ضي الطلب وبعد ذلك
�ستنتهي اجلل�سة بالت�صويت
على الطلب وبغ�ض النظر عن
النتيجة «التي يجب �أن يتقبلها
اجلميع».
و�أو�ضح �أن��ه من حق كل نائب
التعبري عن ر�أيه داعيا اجلميع
�إلى «الوقوف �سدا منيعا �أمام

• مرزوق الغامن متحدث ًا لو�سائل االعالم

�أي ان���ح���راف يف املمار�سة
الدميقراطية ت�ؤثر �أو ت�ساهم يف
انق�سام املجتمع».
وكان الغامن دعا يف وقت �سابق
�إل��ى االبتعاد عن كل ما ي�ؤدي

�إل��ى تق�سيم املجتمع حتت �أي
معيار م�شددا على �أن «ما يحدث
داخ��ل قاعة «عبدالله ال�سامل»
ه��و ان��ع��ك��ا���س مل��ا ي��ح��دث يف
املجتمع»

الظفيري لـ«األحمدي» والعنزي للعقود الحكومية وبورقبة لحولي

«القوى العاملة» :ندب وتثبيت

مدراء ومراقبين ورؤساء أقسام
كتب �أحمد احلربي:
�أ�صدرت الهيئة العامة للقوى العاملة عدة قرارات
ادارية فيما يتعلق بندب عدد من املدراء واملراقبني،
وكذلك تثبيت م��دراء ومراقبني ور�ؤ�ساء اق�سام يف
خمتلف االدارات التابعة للهيئة ،حيث �شملت القرارات
ن��دب حممد الظفريي مديرا الدارة عمل االحمدي
وبا�سم العنزي مديرا الدارة العقود وامل�شاريع
احلكومية وحممد بورقبة مديرا لإدارة عمل حويل
وفتوح الأن�صاري مدير ًا لإدارة عالقات العمل بينما
مت تثبيت فهد العجمي مديرا الدارة عمل الفروانية،
وتثبيت طالل الدو�رسي مراقبا لوحدة تقدير احتياج
الفروانية وندب كل من علي الدملاين مراقبا للتقييم
واملتابعة لإدارة عالقات العمل ،وم�شعل خ�شمان
الظفريي مراقب اال�ستقدام الدارة عمل االحمدي،
فيما يتم تثبيت علي �شداد املطريي رئي�س ق�سم ادارة
عالقات العمل.

• حممد الظفريي

المطوطح :استرداد مبالغ ألصحاب العمل
من مكاتب وشركات االستقدام
كتب �أحمد احلربي:

• عبدالله املطوطح

ك�شف نائب املدير العام حلماية القوى العاملة
بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله املطوطح
�أن الهيئة عملت على ا�سرتداد مبالغ لأ�صحاب العمل
الذين تقدموا ب�شكاوى لإدارة تنظيم ا�ستقدام العمالة
املنزلية �ضد مكاتب و�رشكات ا�ستقدام العمالة
املنزلية ،م�شريا الى �أن املبالغ املح�صلة بلغت
« »123.573دينار ًا منذ الأول من ابريل  2019وهو
تاريخ بدء العمل بالإدارة بعد نقل اخت�صا�صاتها من
وزارة الداخلية �إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وذكر املطوطح �أن �إدارة تنظيم ا�ستقدام العمالة
�ساهمت ب�إيواء  50عاملة مبركز �إي��واء العمالة
الوافدة التابع للهيئة ،مت ت�سوية �أو�ضاع البع�ض
منهم وجار متابعة �أو�ضاع العمالة املتبقية.
و�أفاد املطوطح قيام اللجنة امل�شرتكة من خالل
فريق التفتي�ش مبخالفة  81مكتب ا�ستقدام عمالة
منزلية وذلك ملخالفة بنود املادة  24من القانون
رقم  68ل�سنة  2015ب�ش�أن العمالة املنزلية ،ومن
تلك البنود التعامل بالعمالة امل�سرتجعة ووجود
عمالة مل يتم ت�سليمها ل�صاحب العمل خالل 24
�ساعة.

تنسيق كامل بين «الكهرباء» وهيئة الطرق

العتيبي :جسر جابر اعتمد الطاقة
المستدامة في تشغيله
كتب فار�س عبد الرحمن:

�أك��د الوكيل امل�ساعد ل�شبكات
التوزيع الكهربائية يف وزارة
الكهرباء واملاء مطلق العتيبي ان
م�رشوع ج�رس ال�شيخ جابر الأحمد
البحري يعد من احد امل�شاريع
الفاعلة ال��ت��ي مت فيها توفري
الطاقة معتمدا على نظريتها
ال�صديقة للبيئة.
وب��ي�ن ال��ع��ت��ي��ب��ي يف ت�رصيح
لـ«ال�شاهد» ان دور القطاع فيما
يتعلق باجل�رس هو درا�سة واعتماد
واال�رشاف وفح�ص وت�شغيل جميع
املعدات واملحوالت الكهربائية
للجهد املتو�سط �إ���ض��اف��ة الى
اال���ش��راف ع��ل��ى مت��دي��د وحليم
الكيبالت.
و�أو�ضح ان ج�رس ال�شيخ جابر كان
من �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية
للوزارة ،حيث مت توزيع املهام

لكل ق��ط��اع على ح��دة وحتديد
خط زمني الجناز املهام ،فبعد
ان انتهى قطاع �شبكات النقل
من ت�شغيل املحطات الرئي�سية
املغذية للج�رس قام قطاع �شبكات
التوزيع ب�ضمان اي�صال التيار
للمحطات الداخلية للج�رس عن
طريق اال�رشاف والفح�ص واخريا
الت�شغيل.
ولفت الى ان التن�سيق بني الوزارة
وهيئة الطرق كان يجري على قدم
و�ساق منذ بداية امل�رشوع ،ا�ضافة
ال��ى دور املهند�سني والفنيني
الذين بذلوا اجلهد الكبري لإجناح
امل�رشوع.
وبني العتيبي يف اجل�رس  11حمطة
�ضغط متو�سط ،خم�سة منهم �أر�ضية
و 6منهم داخل اجل�رس ،مبين ًا ان
دور هذه املحطات ت�شغيل االنارة
يف اجل����سر واخل��دم��ات االخ��رى
والتي منها كامريات املراقبة،

الفت ًا �إلى ان احلمل الكلي للج�رس
تقريبا  12ميغاوات ،والفرتة
الزمنية لرتكيب هذه املحطات
ومد الكيبالت وت�شغيلها تقريبا
�سنتان ،يبلغ طولها  100كيلو
مرت تقريبا متوزعة على جميع
املحطات الـ .11
ولفت الى ان الهدف من تركيب
املكثفات يف ج�رس ج��اب��ر هو
امل�ساعدة على زي���ادة كفاءة
امل���ح���والت وحت�����س�ين قدرتها
التحويلية وتقليل ن�سبة الفاقد
فيها وزيادة فرتة عمرها.
وق��ال مت توفري ما ال تقل عن
 %15م��ن ال�سعة الفعلية لكل
حم���ول ،ك��م��ا ان تطبيق هذه
التقنية احلديثة يف امل�رشوع
ل��ه ت���أث�ير م��ب��ا��شر وف��ع��ال يف
تلبية احتياجات الدوله للطاقة
وي�ساهم يف تعزيز م�سرية خطة
التنمية ال�شاملة يف البالد.

• مطلق العتيبي

