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املشروع يتوقع االنتهاء منه في يناير 2011

م.ماجد األنصاري م.بدر أبوصخر م.فهد النصراهلل

يقع على مساحة 4800 متر مربع ويتوقع االنتهاء منه 26 يناير 2011

»األشغال«: 2.2 مليون دينار لتنفيذ مبنى لجنة شؤون المرأة
إلعطاء املشروع جوا من الراحة 

والرفاهية.
وأوضحت مهندستا املشروع 
للشؤون امليكانيكية منى العنزي 
وحنني العتيبي ان نظام التكييف 
املستخدم في املشروع هو نظام 
يعتمد على املاء كوسيلة لتبريد 
اله���واء، حيث س���يتم اختيار 
األفضل من امل���اركات العاملية 
لتنفيذ هذا النظام الذي يضمن 
قدرة عالية على التبريد ويوفر 
للطاق���ة الكهربائية على املدى 

البعيد.
وأضافتا انه سيتم استخدام 
غاز صديق للبيئة لتش���غيل 
بالكام���ل،  املبن���ى  تكيي���ف 
مش���يرتني الى ان���ه مت اعتماد 
أحدث املواصفات والطرق لنظام 
مكافحة احلريق املستخدم في 
املبنى لضمان أعلى مستوى من 

األمن والسالمة.
وأشارتا الى انه سيتم ربط 
الهواء  جميع أنظمة تكيي���ف 
ومكافح���ة احلريق ومضخات 
األمطار والصرف الصحي بنظام 
حتكم الى م���زود بنظام إنذار 
متطور عند حدوث اي عطل أو 

حريق ال قدر اهلل.
وق���ال املهندس���ون فه���د 
الرويح  النص���راهلل وأن���وار 
وعايش���ة العتيب���ي ان���ه من 
الضروري دراس���ة املخططات 
املقدمة من املق���اول حتى يتم 
التأكد م���ن مطابقة املخططات 
للتصميم وخروج املش���روع 

بأفضل صورة.
أما املهندستان غدير الفرحان 
ومنى العجمي فأفادتا بأنه مت 
استخدام أنظمة إضاءة حديثة 
ومصاعد ذات تش���طيب عالي 
اجلودة، كما أفادت املهندستان 
شريفة بوقريص وفاطمة املهنا 
املقدمة  املواد  بضرورة دراسة 
ومطابقته���ا م���ع املواصفات 

والشروط التعاقدية.
وشكر مهندس���و املشروع 
املرأة الشيخة  رئيس���ة جلنة 
لطيفة الفهد الس���الم الصباح 
على كل التس���هيالت واجلهود 
الكبيرة التي أدت الى س���رعة 
إنه���اء اإلج���راءات واملوافقات 

الالزمة للبدء باملشروع.

ذكرت وزارة االش���غال انها 
تعم���ل على تنفيذ مبنى جديد 
للجنة شؤون املرأة تابع لالمانة 
العامة ملجلس الوزراء يقع على 
العربي بجانب  شارع اخلليج 
الش���عب ب� 2.200.595  قصر 

مليون دينار.
وق���ال مهندس املش���روع 
م.ماجد االنصاري ل� »كونا« أمس 
ان املبن���ى اجلديد يفي بجميع 
املتطلبات واألنش���طة التابعة 
للجنة املرأة على مساحة 4800 

متر مربع.
واضاف االنص���اري انه مت 
التعاق���د بني وزارة االش���غال 
العيسى  وش���ركة عبداحلميد 
للتج���ارة العام���ة واملقاوالت 
لالجن���از املش���روع، مبينا ان 
مباش���رة االعم���ال مت���ت في 
اخلامس من اغسطس املاضي 
ويتوقع االنته���اء منها في 26 

يناير 2011.
وأكد ان الوزارة ستحرص على 
سرعة تنفيذ املشروع وااللتزام 
الزمني بالتشجيع  بالبرنامج 
املباش���ر من املسؤولني وعلى 
رأسهم الوكيل املساعد لشؤون 

قطاع املشاريع االنشائية.
الى ان املش���روع  واش���ار 
يسير حاليا حسب املخطط له 
متوقعا ان يك���ون هناك تقدم 
على البرنامج الزمني املخطط 
ل���ه مبقدار 17 يوم���ا في بداية 

نوفمبر.
وأفاد بأن مبنى املش���روع 
يتكون من سرداب وثالثة أدوار 
موزعة ليضم السرداب مواقف 
للس���يارات )ڤي.اي.ب���ي( مع 
خدمات املبنى من غرف الكهرباء 
الرئيسية ومولد الكهرباء وغرف 
للمعدات امليكانيكية وخزانات 
املاء وغ���رف تخزين ومطبخ 

مركزي وغرف العاملني.
وأض���اف ان الدور االرضي 
صمم الستقبال الزوار مع قاعة 
كبيرة متع���ددة األغراض مع 
خدماتها وحديقة داخلية ميكن 
فتحها للخارج إذا ما س���محت 
االحوال اجلوية، على أن يضم 
ال���دور االول مكاتب املوظفني 

وقاعات االجتماعات ومكتبة.
وأشار الى ان الدور الثاني 

وأوضح ان اجلزء الشرقي من 
املبنى يتكون من أربعة ادوار 
ويتسم مبس���احات زجاجية 
كبيرة تسمح بإضاءة طبيعية 
جيدة للمكاتب اإلدارية ومتنح 
منظرا جميال للخليج العربي، 
مشيرا إلى انه متت مراعاة البيئة 
التصميم  ف���ي  واملناخ احمللي 
من ناحية اختيار التشطيبات 

اخلارجية واأللوان.
م���ن جهته���ا، قال���ت نائب 
مهندس املشروع فاتن املويل 
انه مت التركيز على اس���تخدام 
مواد التشطيب احلديثة واإلكثار 
من استخدام الزراعة التجميلية 

املش���روع املطل على اخلليج 
العربي وميثل صرحا حضاريا 
يعبر عن أهمية اللجنة ويتسم 
باحلداثة من الناحية الهندسية 
املواد املستخدمة  ومن ناحية 

للبناء والتشطيب.
وأضاف بوصخر ان املبنى 
ينقسم جزأين، اجلزء الغربي 
مقابل لقصر الش���عب يتكون 
م���ن دوري���ن ويتس���م بقلة 
الفتحات الزجاجية تقليال من 
دخول أشعة الشمس الغربية 
احلارة، وحفاظا على خصوصية 
القصر مع وجود حديقة على 

السطح.

يض���م مكات���ب االدارة العليا 
وقاعات االجتماعات مع مخرج 
للحديقة على س���طح املبنى، 
على ان يخصص الدور الثالث 
خلدمات االستراحة والضيافة 
للضي���وف )ڤ���ي اي بي( مع 
تشطيب عالي املستوى وكامل 

اخلدمات املطلوبة للضيوف.
وأشاد بفريق التصميم على 
املجهود الرائع للتصميم الفريد 
واملميز للمشروع واملسؤولني 
الذين سهلوا اجناز التصميم.

من جهته، قال مصمم املشروع 
م.بدر بوصخر ل� »كونا« انه مت 
عمل تصميم مميز يناسب موقع 

هنأ رئيس المجلس األعلى للقضاء السعودي بمنصبه الجديد

سفيرنا بالرياض: نتطلع لمزيد من التعاون
الكويتي ـ السعودي في مجال القضاء والعدل

الرياض � كونا: التقى سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الش���يخ حمد جابر العلي امس 
رئيس املجلس األعلى للقضاء 
في اململكة العربية الس���عودية 
الش���يخ صالح بن حميد. وقال 
الشيخ حمد اجلابر ل� »كونا« امس 
عقب اللقاء انه نقل للدكتور بن 
حميد تهنئة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد مبناسبة تعيينه 
الثقة  مبنصبه اجلدي���د ونيله 
امللكية الس���امية من قبل خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز. وأعرب عن تطلعه 
الى مزيد من التعاون الكويتي 
� الس���عودي في مجال القضاء 
والعدل، كما وجه له دعوة رسمية 
لزيارة الكويت لاللتقاء باخوانه 
اعضاء الس���لطة القضائية في 

الكويت.
وفي ختام اللقاء قدم الشيخ 

حمد جابر العلي للشيخ د.صالح 
بن حميد هدي���ة تذكارية بهذه 

املناسبة. 
وراف���ق الش���يخ حمد جابر 
العل���ي خالل زيارت���ه لرئيس 
املجلس األعلى للقضاء كل من 
اململكة  املستشار بسفارتنا في 
العربي���ة الس���عودية صال���ح 
الصقعب���ي واملستش���ار ذياب 
الرش���يدي واملستش���ار احمد 
اجليران والسكرتير األول عادل 

الغنيمان.

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه وفدا من رابطة مجالس البحرين

التقى وفدًا من رابطة مجالس البحرين

عزام الصباح: الكويت والبحرين
يجمعهما نسيج اجتماعي واحد

املنامة � كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الش����يخ عزام الصباح ان الكويت ومملكة البحرين 
يجمعهما نسيج اجتماعي واحد. جاء ذلك في تصريح 
خاص أدلى به س����فيرنا لدى لقائه بوفد من رابطة 
مجالس مملكة البحرين الذي س����يقوم بزيارة الى 
الكويت يوم االربعاء املقبل. واضاف ان هناك قواسم 
مشتركة عديدة تربط البلدين الشقيقني منها املصير 

املش����ترك والروابط العائلية وص����الت القرابة بني 
األسرتني احلاكمتني والشعبني الشقيقني.

واكد ان االلتقاء والتزاور »سنة حميدة من شأنها 
توطيد وتوثيق العالقات بني الشعبني الشقيقني«، 
مضيفا ان »هذا النهج قد ورثناه من آبائنا وأجدادنا 
وهذا ما جبلنا عليه منذ القدم من تواصل وصلة الرحم 

ومشاركة في كل املناسبات في البلدين الشقيقني.


