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مؤشر أحمال الكهرباء المس الخطر بـ  11147ميغاواط
سيد القصاص

دعت الطيار عبر «الجريدة»
المستهلكين إلى التعاون مع
الوزارة في تخفيف أحمال
الكهرباء بعد أن وصلت أمس
إلى  11147ميغاواط.

ارتفع مؤشر أحمال الكهرباء
ظـهــر أم ــس ليصل إل ــى 11147
م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
والنصف بعد الظهر ،ليقترب
ً
من الخط األحمر ،منذرا بصيف
ً
ساخن جدا.
ومــع ارت ـفــاع درج ــات حــرارة
الجو أمــس ،وبلوغها الــ 45في
بـعــض ال ـمــواقــع ،أخ ــذ الـمــؤشــر
يرتفع بشكل مفاجئ ،ليقترب
ألول مـ ــرة م ــع ب ــداي ــة الـصـيــف
الحالي من الخط األحمر.
بــدورهــا ،دعــت رئيسة فريق
الترشيد للقطاعين الحكومي
وال ـخــاص فــي وزارة الكهرباء
والماء المهندسة إقبال الطيار

عـبــر «ا ل ـج ــر ي ــدة» المستهلكين
إل ــى ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـ ـ ــوزارة في
تخفيف األحمال ،من خالل عدم
تشغيل األجهزة الحرارية مثل
الغساالت ،وأجهزة كي المالبس
خالل وقت الظهيرة ،التي ترتفع
فيها األحمال.
وأكــدت أهمية أن يتم إغالق
الستائر والنوافذ ،للحفاظ على
برودة أجواء المنازل ،والحرص
على تحويل نظام التكييف إلى
نظام أوتوماتيكي ،للمحافظة
ع ـلــى ال ـت ـك ـي ـيــف ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
فـ ـ ــرق ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة سـ ـتـ ـق ــوم خ ــال
الفترة الحالية بجوالت مختلفة
لـ ـت ــوعـ ـي ــة كـ ـ ــل ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن

بــأه ـم ـيــة تــرش ـيــد االس ـت ـه ــاك،
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى خــدم ـتــي
الكهرباء والماء.
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل،
أش ــارت م ـصــادر مطلعة
ب ــال ــوزارة إل ــى االنـتـهــاء
م ـ ــن  95ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
صيانة محطات القوى
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وب ــرن ــام ــج
ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة يـ ـسـ ـي ــر وفـ ــق
ال ـخ ـط ــة ال ــزم ـن ـي ــة ،وس ـي ـتــم
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ص ـي ــان ــة جـمـيــع
الــوحــدات والـمـقـطــرات بنهاية
الشهر الجاري.
وأك ــدت ال ـم ـصــادر اسـتـعــداد
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـل ـص ـي ــف ،إذ لــدي ـهــا

استراتيجية عربية لتطوير االتصاالت ومنع الجرائم اإللكترونية

وف ـ ــر يـ ـق ــارب  2400م ـي ـغ ــاواط
مــن أقـصــى حـمــل مـتــوقــع خــال
الصيف الجاري.

«األرصاد» :حرارة اليوم  43درجة
االنتهاء من %95
من صيانة
محطات القوى
الكهربائية

ق ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـنـ ـب ــؤات ال ـب ـح ــري ــة ب ـ ـ ــإدارة
األرصاد الجوية ياسر البلوشي امس إن األيام
المقبلة تشهد استقرارا للطقس وارتفاعا في
درج ــات ال ـح ــرارة فــي مــرحـلــة انتقالية تسبق
فصل الصيف.
وأوضــح البلوشي في تصريح لـ«كونا» أن
طقس اليوم سيكون حارا نهارا وتكون الرياح
متقلبة االتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى
معتدلة السرعة مــن  10الــى  35كيلومترا في
الساعة ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 41

و 43درجة مئوية فيما يكون خفيفا الى معتدل
الموج من قدمين الى خمس اقدام.
ويكون الطقس مساء غائما جزئيا والرياح
جنوبية شرقية تتحول الــى متقلبة االتـجــاه
خفيفة الــى معتدلة ودرجــة الـحــرارة الصغرى
المتوقعة بين  25و 28درجة مئوية.
وعــن الطقس غــدا توقع البلوشي أن يكون
ح ــارا وال ــري ــاح جنوبية شــرقـيــة ال ــى شمالية
غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين
 15و 38كيلومترا فــي الـســاعــة فتتشكل على

ً
ً
«المواصالت» :الكويت تحقق تقدما مطردا
في مجال الحكومة اإللكترونية

أثرها فرصة لغبار محمول أحيانا وموج البحر
خفيف الى معتدل الموج بين قدمين وخمس
اقــدام والـحــرارة العظمى تتراوح بين  40و42
درجة مئوية.
وأضاف أن الطقس مساء الغد يكون غائما
جــزئـيــا وال ــري ــاح شـمــالـيــة غــربـيــة ال ــى متقلبة
االتجاه بين  10و 35كيلومترا في الساعة وموج
البحر خفيف الى معتدل الموج بارتفاع يتراوح
بين قــدم وأرب ــع اق ــدام فــي حين تكون الـحــرارة
الصغرى المتوقعة بين  24و 27درجة مئوية.

أكدت خبيرة االتصاالت في وزارة المواصالت
منى محمد ،أن الكويت من الدول الرائدة في مجال
ً
الحكومة اإللـكـتــرونـيــة ،مـشـيــرا إلــى أنـهــا تحقق
تقدما مطردا في مجال االتصاالت.
ج ــاء ذل ــك ف ــي تـصــريــح أدلـ ــت ب ــه مـنــى محمد
لـ»كونا» على هامش مشاركتها كعضو وخبير
منتخب من ال ــوزارة في فريق حوكمة اإلنترنت
ال ـتــابــع لـجــامـعــة ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ول ـج ـنــة األم ــم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اس ـك ــوا) ال ـم ـشــارك فــي (الـمـنـتــدى الـعــربــي رفيع
المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات،
واجـ ـ ـن ـ ــدة  2030ل ـل ـت ـن ـم ـيــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة) الـ ــذي
تستضيفه بيروت.
وقالت إن «جميع الوزارات الكويتية تعمل اليوم
من خالل البوابة اإللكترونية ،التي تقدم عبرها
جميع الخدمات للمواطنين في مختلف المجاالت
من التعليم الى الصحة والتجارة وغيرها».
وأض ــاف ــت «قـطـعـنــا ش ــوط ك ـب ـيــرا م ـنــذ اط ــاق
وثيقة العمل في نظم المعلومات عام  ،2000بناء
على قرار وزاري من مجلس الوزراء ،واستضافت
الكويت منذ ذلك الحين ثالثة مؤتمرات عالمية
تزودنا من خاللها بالكثير من الخبرات».
ولفتت إ لــى أن المنتدى المنعقد فــي بيروت
يتناول موضوعين :األول يتعلق بالبحث حول
استشراف المستقبل الرقمي في المنطقة العربية،
والعمل من اجل بلورة االستراتيجية العربية في
االت ـصــاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والثاني

«العلمي» :تطوير القدرات واالبتكار في «الخاص»

«السكنية» :تسليم ابتدائي
لمرافق عامة في «صباح األحمد»  9فرق تشارك في دورة تدريب في الكلية الملكية للفنون بلندن
●

يوسف العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إ نـجــاز تسلم
اب ـتــدائــي ألع ـم ــال إن ـش ــاء وإن ـج ــاز مـسـجــد رئـيـســي ومـبــانـيــه
الملحقة وكذلك سكن اإلمــام والمؤذن التابعين له بالقطعة
( ،)D2وذل ــك ضمن أعـمــال إنـشــاء وإنـجــاز وصيانة المباني
ال ـع ــام ــة بــال ـضــاح ـيــة ( )Dب ـم ـش ــروع مــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـمــد
االسكاني.
وتسلمت ا لـمــؤ سـســة كــذ لــك مبنى مــر كــز تنمية المجتمع
ومبنى المركز الصحي بالضاحية ( )Dبمشروع مدينة صباح
األحمد اإلسكاني ،مبينة أن لجنة من مهندسي المؤسسة
وممثلين عن وزارة الصحة قامت بمعاينة االعمال ووضعت
توصياتها ومالحظاتها.
وعلى صعيد إسكاني آخر ،انتهت المؤسسة صباح أمس
من توزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة السادسة من القسائم
الحكومية من الضاحية  N3بمشروع جنوب المطالع والتي
تشتمل على  270قسيمة بمساحة 400م.2
وأع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أس ـم ــاء
المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية
طلبه اإلسكاني والـتــي وصــل التخصيص لها حتى تاريخ
 ،8/12/2011مبينة أنها خصصت يومي أمس واألحد المقبل،
موعدين لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم جنوب المطالع ،على
ً
ان يكون االثنين المقبل موعدا لتوزيع بطاقات اللحتياطي
لدخول القرعة في تمام الساعة التاسعة صباحا ،على ان يكون
األربعاء المقبل موعدا إلجراء القرعة على هذه القسائم في
مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.

أكد عضو مجلس ادارة مؤسسة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي هــانــي
ح ـس ـيــن امـ ــس الـ ـت ــزام الـمــؤسـســة
بتحقيق أ ه ــداف استراتيجيتها
الرامية إلــى دعــم القطاع الخاص
وتطوير الـقــدرات البشرية به في
مجال االبـتـكــار بغية تعزيز نمو
اقتصادي قائم على المعرفة.
وقـ ـ ـ ـ ــال حـ ـسـ ـي ــن فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ــ«ك ــون ــا» عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه
ف ــي ف ـعــال ـيــات الـ ـ ــدورة الـتــدريـبـيــة
في الكلية الملكية للفنون ضمن
بــرنــامــج تـحــدي االبـتـكــار للقطاع
الخاص في الكويت والذي صممته
ومــولـتــه المؤسسة ان المؤسسة
تسعى لرعاية المواهب الكويتية
وتنميتها في كافة المجاالت.
وأضـ ـ ـ ــاف ان ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي
المتمثل بتسعة فــرق قــام بزيارة
ش ــرك ــات اب ـت ـك ــاري ــة ك ـب ـيــرة منها
غوغل وابل وسيمنز واينوفيشن
ار س ــي اي ــه ودي ـج ـي ـتــل كـتــابــولــت
ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرة ال ـح ـكــوم ـيــة
البريطانية.
من ناحيته ،قال مدير البرنامج
الدكتور نك دو ليون ان البرنامج
أعـ ـ ـ ــد لـ ـلـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـ ـلـ ــى مـ ــوضـ ــوع

السفير الدويسان وهاني حسين وبسام الفيلي خالل الدورة
رئـ ـيـ ـس ــي واح ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ــال ك ـ ــل ي ــوم
حيث تــم التطرق فــي الـيــوم االول
لعملية التصميم مع التركيز على
الخدمات والمنتج ونظم الخدمة.
وسيتم التطرق في اليوم الثاني
لموضوع االمــاكــن ســواء المادية
او الرقمية والتي يمكن أن تشجع
على االبتكار وسيركز اليوم الثالث
ع ـلــى ت ـطــويــر ق ـي ـمــة ال ـم ـق ـتــرحــات
بينما سيتم في اليوم الرابع تناول
مــوضــوع اهـمـيــة خــدمــة الـنـمــاذج

الـمـبــدئـيــة فـيـمــا سـيـتـنــاول الـيــوم
األخ ـيــر مــوضــوع األداء وتــرجـمــة
ال ـم ـق ـت ــرح ــات ع ـل ــى ارض ال ــواق ــع
ليكون لها تأثير مباشر في مجال
األعمال.
مــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر بــرنــامــج
ال ـت ـطــويــر االداري ل ـل ـشــركــات في
ادارة الشركات واالبتكار بمؤسسة
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي ب ـســام
الفيلي ان برنامج تحدي االبتكار
هــو احــد بــرامــج مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي الذي تقدمه للقطاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص وم ـ ــدت ـ ــه اربـ ـ ـع ـ ــة اش ـه ــر
وانطلق في الكويت وينتهي في
لندن.
وأض ـ ــاف الـفـيـلــي ف ــي تـصــريــح
م ـم ــاث ــل لـ ــ«ك ــون ــا» ان الـ ـه ــدف مــن
الدورة في لندن هو العرض على
ممثلي الـقـطــاع ال ـخــاص وال ـفــرق
المشاركة تجربة الـشــركــات التي
ت ـس ـت ـخ ــدم االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ف ـ ــي م ـج ــال
االعمال.

إتالف  1.5طن من األغذية الفاسدة بالشويخ
●

علي حسن

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت
عن قيام مركز الشويخ لألغذية التابع لمراقبة
االغ ــذي ــة واالس ـ ـ ــواق بـ ـ ــإدارة ال ـتــدق ـيــق ومـتــابـعــة
خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة
بعدة حمالت ميدانية على المحالت والمالحم
بمنطقة الـشــويــخ لـلـتــأكــد مــن صــاحـيــة ال ـمــواد
الغذائية التي تقدم للمواطنين والمقيمين والتي
أسفرت عن مصادرة وإتالف طن ونصف الطن من
المواد الغذائية غير الصالحة لالستهالك االدمي
الى جانب تحرير 19مخالفة.
وتأتي الحمالت تزامنا مع الحملة االعالمية
التي أطلقتها االدارة بجاهزية االجهزة الرقابية
بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحمالت
التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن
شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد
الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان.
وأشــارت اإلدارة إلى أن مفتشي المركز قاموا
بـ ـمـ ـص ــادرة وإتـ ـ ـ ــاف طـ ــن ونـ ـص ــف مـ ــن الـ ـم ــواد
الغذائية باإلضافة إلى تحرير المخالفات التي

اشتملت على عدم التقيد بقواعد النظافة العامة،
والسماح للعمال بالسكن أو المبيت ،وفتح المحل
بترخيص صحي منته ،والـعـمــل ب ــدون شهادة
صحية ،وتشغيل العمل بشهادة صحية منتهية،
واستغالل مساحة بدون ترخيص.

حملة تفتيش
من جهة أخرى ،نفذ فريق الطوارئ بفرع بلدية
محافظة مبارك الكبير جوالت عدة على مناطق
المحافظة ،اشتملت التفتيش على الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة وال ـن ـظــافــة واإلعـ ــانـ ــات ،إل ــى جــانــب
الـتـفـتـيــش ع ـلــى ال ـع ـق ــارات ق ـيــد اإلنـ ـش ــاء وإزالـ ــة
التعديات على أمالك الدولة.
وأسفرت الجوالت عن رفع وإزالة  104إعالنات
مـخــالـفــة م ــن الـ ـش ــوارع وال ـم ـيــاديــن ،إض ــاف ــة إلــى
مخالفة عقار لبنائه قبل الحصول على ترخيص
من قبل البلدية ،إلى جانب الكشف على الجمعيات
التعاونية والـمـطــاعــم ومـصــانــع تجهيز الـمــواد
الغذائية بالمحافظة ،للتأكد من سالمة المواد
الغذائية.

يـتـنــاول االسـتــراتـيـجـيــة الـمـطــروحــة فــي حوكمة
اإلنترنت والتنمية المستدامة .2030
وأش ــارت خبيرة االت ـصــاالت منى محمد إلى
ً
ً
أن الـمـنـتــدى يـجـمــع  32خ ـب ـيــرا عــرب ـيــا يمثلون
الحكومات والمجتمع المدني ،ويعملون تحت
رعــايــة جــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة ولـجـنــة (اس ـكــوا)
لتطوير الحوكمة المرتبطة بالتنمية المستدامة،
واع ــداد تصور الستراتيجية يستفاد منها في
التنمية.
وقــالــت إن «الـخـبــراء قطعوا شــوطــا كبيرا في
اخـ ـ ــراج االطـ ـ ــار الـ ـع ــام لــوث ـي ـقــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وي ـع ـم ـل ــون ف ــي م ـج ـم ــوع ــات ت ــرت ـب ــط ب ـك ــل مـنـهــا
مجموعة فرعية إلنـجــاز الـتـصــور فــي السنوات
القليلة المقبلة ،تمهيدا لتقديمها في المؤتمر
العالمي لالتصاالت».
وفيما يتعلق باالستراتيجية العربية حول
االت ـ ـصـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات قــالــت
الخبيرة الكويتية ،إن «الهدف منها تطوير عملية
االتصاالت في المنطقة العربية وخدمة شعوبها،
ووض ــع قــوانـيــن تحد مــن الـجــرائــم اإللكترونية،
وتـنـظــم اس ــس ه ــذا الـقـطــاع ،بـمــا يـخــدم الجميع
ويتوافق مع التقاليد العربية».
وأضافت «نسعى لوضع اطار عام لالتصاالت
ف ــي الـمـنـطـقــة الـعــربـيــة يـسـمــح بـنـفــاذ اإلنـتــرنــت
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى اخ ـ ـتـ ــاف ـ ـهـ ــا الـ ـعـ ـم ــري
واالجتماعي».

السلطان» :فخورون
«فوزية
ً
باعتمادنا مركزا للتدريب العالمي
طلبة من جامعة ديوك شاركوا ببرنامج العالج الطبيعي
قالت مديرة مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي ،د .إلهام
الحمدان ،إننا نفخر بأننا حصلنا على االعتراف المهني من عدد
من المنظمات والمؤسسات العالمية ،كما أننا نعتز بأننا مركز
معتمد للتعليم والتدريب المهني في هذا المجال.
وأضــافــت :وعلى مــدى األع ــوام الماضية ،ومــن خــال شراكاتنا
مع بعض أبرز الجامعات في الواليات المتحدة وكندا ،استضفنا
العديد من الطالب والمتدربين الذين شاركوا في دورات التدريب
اإلك ـل ـي ـن ـي ـكــي ،وأنـ ـج ــزوا ف ـت ــرات ال ـت ــدري ــب الـع ـم ـلــي ت ـحــت إش ــراف
االختصاصيين في مؤسستنا».
وق ــال بـيــان ص ــادر عــن الـمــؤسـســة إن ــه فــي خـطــوة تــؤكــد مكانة
الكويت كمركز إقليمي للتدريب والتعليم المهني في مجال العالج
الطبيعي ،شارك اثنان من طلبة الدكتوراه ببرنامج العالج الطبيعي
في جامعة ديوك بالواليات المتحدة األميركية في برنامج للتدريب
المهني بالمؤسسة ،وذلك ضمن إطار برنامج التعاون القائم بين
المؤسسة والجامعة.
وأردف أن المتدربين شاركا في دورات التدريب المهني تحت
إشراف االختصاصيين في المؤسسة ،حيث حصلوا على فرصة
لتوظيف المهارات والمعلومات التي اكتسبوها خالل فترة دراستهم
الجامعية وتطبيقها بشكل عملي ضمن بيئة إكلينيكية متخصصة،
وذلك استيفاء ألحد الشروط األساسية لنيلهم شهادة الدكتوراه.
وأض ــاف البيان أن المتدربين قاما خــال ال ــدورة بالعديد من
المهام الروتينية التي يمارسها اختصاصيو العالج الطبيعي ،بما
في ذلك تقييم المرضى ،ومتابعة تطور حاالتهم وإدارة خططهم
العالجية.

