
ثمن رئ��ي��س احت���اد املكاتب 
الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية، املهندس بدر السلمان، 
قيام وزير التجارة والصناعة، 
بإصدار الئحة تنظيم الشركات 
املهنية الهندسية وال��ت��ي جهد 
االحت������اد  وش�����ارك ال�����وزارة 
العمل على اقرارها  منذ صدور 
القانون 1 لعام 2016 املعني 
ب��ال��ش��رك��ات امل��ه��ن��ي��ة،  مضيفا 
كما   أننا نثمن جهود الزمالء 
ال��ذي��ن عملوا ف��ي اللجنة التي 
قامت ب��دراس��ة ومتابعة اق��رار 
ووضع الالئحة باشراف الوكيل 
امل��س��اع��د ل���ش���ؤون ال��ش��رك��ات 
والتراخيص التجارية بوزارة 
ال��ت��ج��ارة والصناعة الدكتور 
ص��ال��ح ال��ع��ق��ي��ل��ي و ب��رئ��اس��ة 
مستشار مكتب وكيل الشركات 
والتراخيص التجارية الدكتور 
محمد املطيري و بتعاون الزمالء 
من جمعية املهندسني وبلدية 

الكويت واالحتاد. 
 وق����ال ال��س��ل��م��ان ف��ي بيان 
صحافي مبناسبة ص��دور قرار 
ه���ذه ال��الئ��ح��ة: إن ه���ذا العمل 
واجلهد املشترك يعكس جناح 
م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
بقيادة وزارة التجارة الصناعة 
ومب��ش��ارك��ة االحت���اد واجلهات 
األخ��رى في تنظيم سوق العمل 
املهني واالرتقاء بأداء مؤسساتنا 
املهنية ، مضيفا أن هذا التعاون 

في إع��داد الالئحة بني االحت��اد 
واجلمعية والبلدية واجلهات 
املشاركة ميثل منوذجا يحتذى 
لالستفادة من جت��ارب املجتمع 
املدني املهني في العمل الرسمي. 

وأض����اف: إن��ن��ا ف��ي املكاتب 
الهندسية ن��ؤك��د أن مثل هذه 
ال��الئ��ح��ة س��ت��ح��ف��ظ دمي��وم��ة 
واستمرارية العمل االستشاري 
والهندسي وسترتقي مبكاتبنا 
الهندسية ودورن��ا االستشارية 
الى العاملية ، مؤكدا أن الالئحة 
تضمن ملن يرغب من املهندسني 
الكويتيني بابقاء مكتبه الهندسي 
أو داره االستشارية أو تأسيس 
شركات مهنية هندسية، وذلك 

بعد تقدمي إف���ادة جلنة تنظيم 
مزاولة املهنة الهندسية . 

وأوض��ح السلمان، إن رأس 
امل���ال األدن���ي واحمل���دد ب��� 100 
أل���ف دي��ن��ار ووج����ود مجلس 
إدارة للشركة وم��دي��ر ع��ام له 
م��ه��م��ات وواج���ب���ات وح��ق��وق 
كلها عناصر ستحد من عملية 
االجتار بالتراخيص الهندسية 
وت��أج��ي��ره��ا م��ن ال��ب��اط��ن ، مما 
سيرتقي ب��األداء املهني ويرفع 
م��ن مستوى ج���ودة منتجاتنا 
الهندسية ، مضيفا أن ه��ذا لن 
يغنينا عن االستمرار باملطالبة 
للقيام مع بلدية الكويت وغيرها 
م��ن اجل��ه��ات املعنية للسماح 
بالضبطية القضائية والتفتيش 
على املكاتب للحد من االجت��ار 

بالتراخيص الهندسية . 
وأع���رب رئ��ي��س االحت���اد عن 
األمل في أن تستفيد كل املكاتب 
الهندسية وال��دور االستشارية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة م��ن ه���ذه ال��الئ��ح��ة 
وحت��ق��ق م��ات��رج��وه م��ن تنظيم 
للعمل املهني الهندسي ، مما 
سيساهم في تفعيل دور القطاع 
اخلاص في االرتقاء باالقتصاد 
الكويتي وق��ي��ادة التنمية الى 
آف���اق أرح���ب ب��اط��ار “ كويت 
2035 “  بقيادة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ول��ي عهد األم��ني الشيخ 

مشعل األحمد.

كشفت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
ببلدية ال��ك��وي��ت ع��ن ق��ي��ام الفريق 
الرقابي ممثاًل في النوبة )ب ،ج( 
بإدارة السالمة بفرع بلدية محافظة 
مبارك الكبير، بعدة جوالت ميدانية 
ف��ي ع��م��وم احمل��اف��ظ��ة وال��ت��ي تهدف 
للتأكد من سريان تراخيص التشوين 
للشركات واحلد من استغالل أمالك 
ال��دول��ة وع���دم وج���ود إن��ق��اض في 

الساحات أمام العقارات.
وأوض��ح��ت مدير إدارة السالمة 
بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م: 
ميساء بوشهري بأن اجل��والت التي 
مت تنفيذها خ��الل األسبوع املاضي 
أسفرت عن توجيه 20 تنبيه لوجود 

أن���ق���اض، وع����دم وج����ود ترخيص 
ب��امل��وق��ع، وع���دم وج���ود ل��وح��ة إلى 

جانب وجود دفان.
 وأكدت بوشهري أن اإلدارة تقوم 
بتوجيه إن��ذارات للشركات املخالفة 
إلزال���ة امل��خ��ال��ف��ات جتنبا للغرامة 
وحترير املخالفة وعند انتهاء الفترة 

احملددة لإلنذار يتم حترير املخالفة. 

ودع���ت ادارة ال��ع��الق��ات العامة 
امل��واط��ن��ني االت���ص���ال ع��ل��ى اخل��ط 
ال���س���اخ���ن 139 أو ع��ب��ر م��واق��ع 
التوصل االجتماعي لبلدية الكويت 
@kuwmun ف��ي ح��ال وج��ود أي 
شكوى تتعلق بالبلدية وسيتم اتخاذ 
االج���راءات القانونية حيالها على 

الفور. 

أص���در م��رك��ز دراس����ات اخلليج 
واجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي جامعة 
الكويت اص���دارات ج��دي��دة منوعة 
منها تقارير استراتيجية ودراسات 
مترجمة واص��دار خاص بالوثائق 

التاريخية.
ومن أبرز هذه اإلصدارات إصدار 
“وثائق تاريخية” وه��ي عبارة 
عن دوري��ة رب��ع سنوية تصدر عن 
املركز، وقد ش��ارك في هذا اإلص��دار 
األستاذ الدكتور عبدالله الهاجري 
والدكتور علي الكندري واالستاذ 

باسم اللوغاني.
وتأتي فكرة إصدار هذه الدورية 
كمحاولة لالستفادة من األرشيف 
التاريخي الثري الذي يحتوي عليه 
املركز وإخراجه إلى النور من خالل 
عرضه بصورة بحثية لكي يستفيد 
منه الباحثون واملهتمون بتاريخ 
دول��ة الكويت واملنطقة،ويحتوي 
هذا االصدار على ثالث وثائق وهي 
“الكويت ف��ي مخطوطة مرتضى 
بن علوان عام 1709م”، و “زيارة 

القنصل الروسي في بوشهر للكويت 
عام 1901م”،باإلضافة إلى “ أمالك 

الكويتيني قدميا في البصرة”.
واإلص����دار الثاني أت��ى بعنوان 
“اآلثار االقتصادية جلائحة فيروس 
كورونا املستجد على دول مجلس 
التعاون اخلليجي” وهو عبارة عن 
تقرير استراتيجي يتناول قضية 
مستجدة وغاية في األهمية، حيث 
أث��ب��ت��ت ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد بأن األوبئة العاملية تعتبر 
من املهددات الفعلية لألمن الدولي 
وأنها عابرة للحدود الوطنية للدول 
وال يقتصر ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى نطاق 

جغرافي محدد.
باإلضافة إل��ى إص��دار التقرير 
اإلستراتيجي “األزمة اخلليجية 
وتداعياتها على دول��ة الكويت” 
من إع��داد عبير إبراهيم صالح، 
حيث تتمثل األزم���ة اخلليجية 
معضلة أمنية ستتحرك بال شك 
آث��اره��ا واض��ح��ة وخ��ط��ي��رة على 
ال��دول الصغرى ودول��ة الكويت 

واحدة منها.
وأص����در امل��رك��ز إص����دارا تابعا 
لسلسلة الدراسات املترجمة وأتى 
بعنوان “ من التبعية إلى التحالف:
العالقات اخلليجية - األمريكية في 
حاجة إلى إصالح” من تأليف بالل 

صعب وترجمة مرمي محمد املهنا .
وتناقش ه��ذه املقالة املترجمة 
قضية مهمة تتعلق بالعالقات بني 
الواليات املتحدة األمريكية ودول 
اخلليج العربية، حيث م��رت هذه 
العالقات مبراحل تطور ومنعطفات 
ساهمت في تبلورها بالصورة التي 

هي عليها اليوم.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب���أن م��رك��ز 
دراسات اخلليج واجلزيرة العربية 
مستمر في طباعة وإص��دار مختلف 
اإلص������دارات ال��ت��ي ت��س��اع��د جميع 
ال��دارس��ني والباحثني واملختصني 
مبختلف التخصصات للحصول 
على مصادر موثوقة تسهل بحوثهم 
ودراس���ات���ه���م امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ك��وي��ت 

واملنطقة املجاورة.

3 alwasat.com.kwمحليات

أشار إلى تعاون  احتاد املكاتب مع وزارة التجارة واجلهات األخرى

السلمان: إجناز الئحة املهن الهندسية 
مثال يحتذى في التعاون احلكومي 

مع مؤسسات املجتمع املدني

م. بدر السلمان 

بلدية »مبارك الكبير«  توجه
20 تنبيهًا لوجود أنقاض ودفان 

م. ميساء بوشهري

احتاد التطبيقي: 
انتهاء فترة تسجيل 

املستجدين غدًا

أع��ل��ن رئ��ي��س اللجنة الطالبية وجلنة 
املستجدين في االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
خالد الوقيت أن فترة تسجيل املستجدين 
الراغبني في االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة 

سوف تنتهي يوم غد  األربعاء.
وأه��اب الوقيت بجميع زمالئه الراغبني 
بالتسجيل س��رع��ة ال��ت��واص��ل م��ع جلنة 
املستجدين عبر ح��س��اب االحت���اد بتويتر 
وانستقرام @paaet_pstu  ملساعدتهم في 
تسجيل بياناتهم بسستم الهيئة، متوجها 
بالشكر لزمالئه أعضاء جلنة املستجدين 
على ما يبذلونه من جهد في استقبال طلبات 
زمالئهم وإنهاء إجراءات تسجيلهم، والشكر 
موصول لكافة موظفي الهيئة الذين شاركوا 

بعملية التسجيل.

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية يصدر إصدارات جديدة

“األزمة اخلليجية وتداعياتها على دولة الكويت” إصدار 
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وقعت جمعية املهندسني الكويتية، 
واملختبر  اخلليجي لفحص املعدات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف���ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة، م��ذك��رة تفاهم للتعاون 
امل��ش��ت��رك ف��ي م��ج��ال خ��دم��ات الفحص 
والتفتيش واالعتماد للمرافق والشركات 
الصناعية ومصنعي امل��ع��دات ، حيث 
أقيم حفل توقيع امل��ذك��رة عبر تقنية 
زووم أم��س،  ووقعها رئيس اجلمعية 
املهندس فيصل دوي العتل عن اجلانب 
الكويتي وعن اجلانب السعودي وقعها 
ال��رئ��ي��س التنفيذي للمختبر صالح 
العمري. وشارك في لقاء التوقيع عبر 
“زووم”، أمني سر اجلمعية املهندس فهد 
العتيبي، ورئيس جلنة الطاقة املتجددة 
باجلمعية الدكتور بدر الطويل، وعضو 
اللجنة املهندس سالم العجمي، كما 
ش���ارك م��ن اجل��ان��ب ال��س��ع��ودي نائب 
الرئيس التنفيذي للمختبر املهندس 
محمد املعيلي، واملدير العام املهندس 
سعيد باحلداد، ومدير باملختبر املهندس 

عمر الغامدي. 
وقال رئيس اجلمعية املهندس فيصل 
العتل: إن إمتام هذه املذكرة ينشئ إطاراً 
مهماً لتقدمي ال��دع��م لعمليات الربط 

الكهربائي اخلليجي من خالل توحيد 
املعايير واملواصفات اخلليجية وخاصة 
في مجال الطاقة املتجددة وتوحيدها في 
مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية 

التقليدية ومعداتها.
 موضحاً  أن إط��ار التعاون سيكون 
مهني هندسي ويشمل عدداً من اجلوانب 
ذات العالقة بتوفير خدمات الفحص 
والتفتيش واالعتماد للمرافق والشركات 

الصناعية ومصنعي املعدات. 
وأضاف أن املذكرة تشمل أيضاً العمل  
إلنشاء إطار للتعاون املهني والهندسي 
من أجل املنفعة املتبادلة لكال الطرفني 
في  مجاالت التدريب وتأهيل الكوادر 
الكويتية وإص��دار الشهادات املعتمدة 
وتطوير معامل التدريب املتخصصة، 
م��ض��ي��ف��اً أن��ن��ا س��ن��ع��م��ل م���ع األش��ق��اء 
السعوديني خللق دور فاعل في تعزيز 
الفحص واالختبارات الفنية املعتمدة 
لألجهزة الكهربائية وأنظمة الطاقة 
املتجددة في دولة الكويت للتوافق مع 
أشقائها في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية بشكل خ��اص وفي 

العالم عموماً. 
وأش�����ار ال��ع��ت��ل، إل���ى أن امل��ذك��رة 

وباإلضافة إلى ذلك تشمل التعاون في 
تطوير معامل ال��ت��دري��ب املتخصصة 
وتطوير املناهج التعليمية لقياس 
ال����ق����درات امل��ه��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وع��م��ل 
اإلختبارات املهنية للمهندسني والفنيني، 
مضيفاً أنه سيتم إبرام اتفاق خاص لكل 
مشروع من املشاريع التي سيتم القيام 
بها وفقاً للمذكرة حتدد فيه التزامات 
وواجبات كل طرف من مختلف النواحي 
الفنية واجل�����داول ال��زم��ن��ي��ة ، نطاق 
اخلدمات، التسعير، التكاليف، شروط 
ال��دف��ع، وأي��ة مسألة أخ��رى ذات صلة 
بالعمل ال��ذي يتعني إج���راؤه مبوجب 

االتفاقية. 
وذك���ر رئ��ي��س “املهندسني”، أن��ه 
وحرصاً من اجلمعية على إجن��اح هذا 
العمل الفني املتخصص ودع��م��ه بكل 
السبل ق��ام��ت بتخويل رئ��ي��س جلنة 
الطاقة باجلمعية الدكتور بدر الطويل 
ف��ي إج�����راءات التنسيق وال��ت��رت��ي��ب 
وتفعيل العالقة مع املختبر اخلليجي 
في اخلدمات والفعاليات التي تساهم 
في خدمة العمل الهندسي في البلدين 
الشقيقني، م��ش��دداً على أن اجلمعيية 
س��ت��وال ت��ق��دمي أي��ة دع��م فني وتأهيل 

كوادر بشرية متخصصة وتوفير أفضل 
وسائل التكنولوجيا والعمل على نقلها 
لدعم خطط التنمية بالدولة وفقا ملا 
تقتضيه متطلبات املرحلة  والتركيز 
ع��ل��ى دع���م ت��وف��ي��ر م����وارد اقتصادية 
متنوعة لتحقيق منو االقتصاد الوطني. 

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي 
للمختبر السعودي عن سعادة املختبر 
باالتفاق مع جمعية املهندسني الكويتية 
والتعاون مع املهندسني الشباب في 
الكويت، الفتاً إلى أننا حريصون على 
التعاون في مجاالت الطاقة املتجددة 
لتطوير املواصفات واملقاييس العاملية 
مبا يتواءم مع متطلبات البيئة اخلليجية 

القاسية. 
وأض��اف العمري، أن تبادل اخلبرة 
مع األخوة في الكويت موضوع أساسي 
لهذا التعاون وخاصة في مجال احلفاظ 
على االستثمارات الضخمة في مجاالت 
الطاقة املتجددة  والعمل على إجناحها، 
مضيفاً أن��ن��ا س��ن��ت��ع��اون ف��ي لتوفير 
وتطوير ال��ك��وادر البشرية ببمختلف 
مجاالت الطاقة املتجددة وتطبيقاتها 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال��واص��ف��ات 

واملقاييس. 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس االثنني، 
تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19( في ال�24 ساعة قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة في 
البالد إلى 122317، في حني مت تسجيل ثالث 
حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض ليصبح مجموع 

حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 749 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، 
الدكتور عبدالله السند ل� )ك��ون��ا(: إن ع��دد من 
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ 122 حالة، ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احل���االت ال��ت��ي ثبتت إصابتها مبرض 
)كوفيد 19( وم��ازال��ت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة 8177 حالة.

وأضاف السند، أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خ��الل ال24 ساعة قبل املاضية بلغ 5431 
مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 881681 

فحصاً.
وجدد الدعوة الى املواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحل���رص على تطبيق استراتيجية التباعد 
البدني، موصياً ب��زي��ارة احلسابات الرسمية 
ل��وزارة الصحة واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل ما من 

شأنه املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس، شفاء 
620 إصابة خالل ال24 ساعة قبل املاضية، ليبلغ 

مجموع عدد حاالت الشفاء 113391 حالة.

العتل: تشكل إطارًا مهمًا لتقدمي الدعم لعمليات الربط الكهربائي اخلليجي

»املهندسني« توقع مذكرة تفاهم للتعاون املشترك مع 
املختبر  اخلليجي لفحص املعدات الكهربائية في السعودية

املشاركون في حفل التوقيع

620 حالة و122 في »العناية املركزة«  شفاء 

682 إصابة جديدة الصحة: 
بـ »كورونا« وثالث حاالت وفاة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

م. فيصل العتل يوقع مذكرة التفاهم عبر تقنية »زووم«

“وثائق تاريخية” إصدار 

خالد الوقيت

تنبيه لوجود أنقاض


