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اشاد رئيس مركز الرقابة البيئية في الهيئة العامة 
للبيئ����ة محمد االحمد بالتجرب����ة الكورية في مجال 
الصناعات الصديقة للبيئة، مشيرا الى اطالع الهيئة 

على تلك التجربة املتميزة.
وقال االحمد في لقاء مع »كونا« ان وفدا من الهيئة 
ش����ارك في »املنتدى االقتص����ادي البيئي« الذي عقد 
ف����ي كوريا اجلنوبية خالل الفت����رة من 20 حتى 23 
من الش����هر اجلاري مشيرا الى ان الشركات الكورية 
ابدت تعاونها بنقل التكنولوجيا احلديثة في مجال 

الصناعات الصديقة الى الهيئة العامة للبيئة.
واضاف ان اجلانب الكويتي عقد عدة اجتماعات مع 
الشركات الكورية العاملة في املجال البيئي من مكاتب 
استش����ارية وتنفيذية، مبينا ان االجتماعات اثمرت 
تنفيذ اجلانب الكوري مش����اريع جتريبية بالكويت 

بهدف تفعي����ل التكنولوجيا وتدريب الك����وادر احمللية وتقييم مالءمة 
التكنولوجيا مع الظروف اجلوية الكويتية.

وذكر ان من املشاريع التجريبية التي يود القيام بها اجلانب الكوري 
ه����ي ربط النتائج البيئية مع مركز الرقاب����ة البيئي في الهيئة الذي مت 
استحداثه مؤخرا بغرض تعزيز قواعد املعلومات البيئية في الكويت.

وقال ان من املش����اريع التجريبية ايض����ا واملقترحة اقامة محطات 
رصد ومتابعة وحتليل جلودة املياه اجلوفية بالكويت مع الربط الكامل 
للنتائج مبركز الرقابة البيئي في الهيئة اضافة الى وضع محطات لرصد 
التغي����رات اللحظية في جودة الهواء في محي����ط مواقع ردم النفايات 

لتسهيل التعامل معها وضمان صحة املواطنني واملقيمني.

وعن املؤمتر ذكر االحمد ان الوفد الكويتي استعرض 
جتربة الهيئة العامة للبيئة في مجال احملافظة على 
البيئة واحلد من التلوث، مشيرا الى انها القت استحسانا 
كبيرا وطالبت العديد من الدول العربية بالتعاون مع 

الهيئة في مجال احملافظة على البيئة.
واوضح ان املؤمتر شارك فيه اكثر من 300 شخصية 
على مستوى العالم مشيرا الى ان الهدف من املنتدى 
هو التنسيق العاملي فيما يتعلق بايجاد قواعد مشتركة 
القتصاد بيئي نظيف يتوافق مع املتطلبات البيئية 

ويضمن التحول باجتاه صناعات صديقة للبيئة.
وقال ان املؤمتر كان من ضمن اهدافه خلق جتمع 
بيئي يلتقي فيه العاملون بالشركات الصناعية في 
املنطقة مع بعضهم البعض ومع العلماء والباحثني 
في مجال التقنيات الصديقة للبيئة لتبادل اخلبرات 
واالستفادة من آخر ما توصلت اليه الدراسات والبحوث لتطوير تقنيات 
الصناعة في تلك املصانع بالشكل الذي يقلل امللوثات وأضرارها. واضاف 
لقد قدم خمس����ة علماء وخبراء بيئيني استراتيجيات احلد من التلوث 
واحملافظة على البيئية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية في مختلف 
أرجاء العالم بدأت منذ مطلع القرن احلالي بالتوجه الى مفهوم الصناعات 
صديقة البيئة الذي ميكن جتسيده عبر التقنيات النظيفة. واشار الى ان 
املشاركني في املنتدى اطلعوا على التجربة الكورية في مجال التصنيع 
واالجهزة واملعدات الصديقة للبيئة تلك التي تساهم في حتديد درجات 
التلوث ومصادره واالطالع على جهود هيئة الصناعة الكورية والبرنامج 

الكوري لدعم التعاون الدولي في مجال العمل البيئي.

جمال الدغيشم

محمد االحمد

»الثقافي البريطاني« ينظم برنامجًا 
لتعزيز الروابط بين المدارس

يعق��د مدرس���ون من 10 مدارس ف���ي الكويت مع نظرائهم 
من املدرس���ي��ن البريطانيي��ن القادمي��ن من مدارس بريطانيا 
ن���دوة للتواصل بني 31 أكتوبر و3 نوفمبر وتأتي الندوة جزءا 
من برنامج املجل���س الثقافي البريطان���ي العاملي »الربط بني 

الفصول املدرسية«.
وقال مدير مشروع الربط بني الفصول املدرسية في املجلس 
الثقافي البريطاني بالكويت رأفت أبوطالب ل� »كونا« أمس ان 
هؤالء املدرس���ني تربطهم ببعضهم عالقات شراكة، مضيفا ان 
البرنامج يهدف الى توطيد العالقات بني مدارس الكويت واململكة 
املتحدة من أجل النهوض مبس���توى التفاهم بينها وتفهم كل 

منها حلضارة البلد اآلخر.
واضاف انه مت االلتقاء مبدرسي املدارس العشر في 26 أكتوبر 
الطالعه��م عل��ى البرنام��ج وتقدي��م الدع��م له��م للتخطي��ط 
ملشاريعه��م الدولية اجلديدة، مبينا ان هؤالء املدرسني سيتبادلون 
اآلراء ح���ول املنهاج املوحد مع املدرس���ني القادمني من اململكة 

املتحدة.
وذكر ان برنامج الربط يهدف الى مشاركة أكثر من 30 ألف 
مدرسة ومليوني شاب بش���كل مباشر من جميع أنحاء العالم 
بحلول عام 2013 مما يجعله البرنامج الدراسي األكبر واألكثر 

انتشارا على الصعيد الدولي.
وقال انه مت طرح فكرة برنامج الربط في الكويت في السنة 
الدراس���ي��ة 2006-2007، مضيف��ا انه نظرا للدعم الذي يلقاه 
املشروع من وزارة التربية في الكويت، فقد حتققت أربع عالقات 
شراكة ناجحة تضم اربع مدارس من الكويت ومثلها من اململكة 

املتحدة.
واضاف ان 10 مدارس حكومية أخرى من الكويت س���تدخل 
في مثل هذه الش���راكات الدولية مع مدارس اململكة املتحدة من 

خالل ندوة التواصل.
من جهتها، قالت املدير املساعد للمجلس الثقافي البريطاني 
في الكويت دينس وادينغهام ان برنامج الربط هو مبادرة عاملية 
أطلقه���ا املجلس الثقافي البريطان���ي خللق عالقة تواصل بني 
املدارس في اململكة املتحدة والدول األخرى وينتظر أن يستمر 

العمل بها ثالث سنوات.
وذكرت انه اضافة الى عم��ل املدرس���ي��ن ف��ي مش���اري��ع 
مشتركة فان بإمكانه��م حضور ورش عم��ل لتطوير قدراته��م 
املهنية، وذل��ك لالستف��ادة بأكب��ر شك��ل ممك��ن م��ن عالق��ات 
الش���راك��ة مع املدارس األخ��رى، مضيف��ة انه ميكن للمدارس 
أن تتقدم لنيل جائزة املدرس���ة الدولية التي يتم جتريبها هذا 
العام في الكويت تقديرا إلجنازاتها املدرسية في مجال تدويل 

التعليم.

يهدف لمشاركة 30 ألف مدرسة ومليوني شاب

دورة إطفاء للعاملين في المدارس

اإلدارة العامة للتدريب في »الداخلية« 
تصدر خطتها لموسم 2010/2009

أصدرت اإلدارة العامة للتدريب اخلطة التدريبية لوزارة الداخلية بعد 
اعتمادها من وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب للموسم 2010/2009 
تتضمن برامج تدريبية يت����م تنفيذها داخل معاهد ومراكز التدريب 
بوزارة الداخلية وبرامج أخرى يتم تنفيذها مبؤسسات الدولة التعليمية 
والتدريبية كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ومعهد الدراسات القضائية والقانونية وجمعية املهندسني الكويتية 
ووكال����ة األنباء الكويتية )كونا( وغيرها، وبعض البرامج التدريبية 
التي يتم تنفيذها مبراكز تدريب أهلية معترف بها من اجلهات املختصة 
بالدولة. ومت توزيع كتيب اخلطة على األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، واألمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب 
وجميع قطاعات الوزارة واإلدارات العامة كما مت إدراج برامج اخلطة 

www.moi-gov-ku التدريبية على موقع وزارة الداخلية

الدورة  انش����طة  تنطلق غدا 
التدريبي����ة للعاملني في مدارس 
منطقة الفروانية التعليمية وذلك 
بالتنس����يق م����ع االدارة العامة 
الدورة  لالطف����اء حيث ته����دف 
االدارية  الهيئ����ات  الى توعي����ة 
والتعليمي����ة بامل����دارس بكيفية 
التص����رف في ح����االت احلرائق 
وطرق اس����تخدام ادوات االطفاء 
حلماية ابنائنا الطلبة وممتلكات 
الدولة التي تبدأ من اول نوفمبر 
وتستمر حتى 11 منه. وحول هذه 
الدورة قالت املديرة العام ملنطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
انها تعتبر االولى من نوعها على 
مستوى املناطق التعليمية وتأتي 
التربية  تنفيذا لتعليمات وزارة 
في زي����ادة الوع����ي وتهدف الى 
التوعية املثل����ى بطرق املكافحة 
في حاالت الطوارئ لضمان سالمة 
العاملني والدارس����ني في مدارس 
املنطقة حيث جرى التنسيق لعمل 
الدورة منذ 6 اشهر موضحة انه 
ستقام دورات تدريبية هادفة في 
طرق االطفاء ومعرفة استخدام 
باملكافح����ة  االدوات اخلاص����ة 
وصيانته����ا الدورية. وقالت في 
تصريح صحافي انه سيقام على 

يسرى العمر

هامش الدورة التي ستعقد في قاعة 
التوجيه الفني للتربية الكشفية 
مبقر املنطقة معرض لالدارة العامة 
لالطفاء لعرض االدوات مبينة ان 
الدورة تنقسم الى قسمني احدهما 
نظري ويش����مل معرف����ة انواع 
احلرائق وادوات االطفاء وطرق 
استخدامها وكيفية التصرف في 
حال وقوع حريق � ال سمح اهلل 
� وكذلك اولويات عملية االخالء 
حيث سيمنح املشاركون شهادات 
تدريبية، الفتة الى ان القسم اآلخر 
من الدورة سيكون عمليا لتطبيق 

ما مت تعلمه.

تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية

األحمد يشيد بالتجربة الكورية في الصناعات الصديقة للبيئة

ق�ال مدير ادارة املراس����م والعالق��ات العامة في 
مجلس األمة جمال الدغيشم ان رئيس املجلس الوطني 
االحتادي بدولة االم�ارات العربية املتحدة الشقيقة 
عبدالعزي��ز الغري��ر والوف��د املراف��ق ل��ه سيصل 

البالد مساء اليوم في زيارة للكويت.
واضاف الدغيش���م ان رئي���س املجلس الوطني 
االحتادي عبدالعزيز الغرير والوفد املرافق له سيلتقي 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
وق���ال ان رئي���س املجلس الوطن���ي االحتادي 
عبدالعزيز الغرير والوفد املراف��ق له سيلتقي سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما اضاف أن عبدالعزيز الغرير سيقوم بافتتاح 
بنك املشرق في الكويت، كما سيحضر اجتماع ملتقى 

الكويت املالي املقام في فندق الشيراتون.
وتابع الدغيشم بان رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي سيقيم مأدبة عش���اء على شرف الضيف 

والوفد املرافق.
واختتم بان رئيس املجلس الوطني االحتادي بدولة 
االمارات عبدالعزيز الغرير والوفد املرافق له سيزور 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )املركز العلمي(.

وفد شارك في المنتدى االقتصادي البيئي بحضور أكثر من 300 شخصية

رئيس المجلس االتحادي في اإلمارات يزور البالد اليوم
الدغيشم: الضيف سيفتتح بنك المشرق

الغرير يحض�ر اجتماع ملتق�ى الكويت المالي
عالمية  مب�ادرة  البرنامج  وادينغه�ام: 
لخلق تواصل بين المدارس ويستمر 3 سنوات
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

للبيع جممـع جتـاري يف حــولــي مدخــول 28 األـف
للبيع بيت يف العار�سية املتو�سط ثالث اأدوار و�سرداب

للبيع بيـت يف الفــردو�س ثــالث �ســـوارع
مطلوب بيـوت للبيـع

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

تعلن موؤ�س�سة ملك الطربو�س
التقدم  عليه  لدينا  مهملة  اأغرا�س  له  من  كل  اأن 

وا�ستالمها خالل ا�سبوع من تاريخه واإل لي�س له حق 

املطالبة بها بعد ذلك، وذلك ل�سيق املخازن

اإعــــــــالن

اإعـــــــــــــــــــالن
تقدم: 1- عبـــــــداهلل يو�سف اأحمد العمران. 

2 - جا�سم يو�سف اأحمد العمران. اأ�سحاب 

�سركـــــــة اخلدمـــــــات اللوج�ستيـــــــة اخلا�ســـــــة 

للتجارة العامة. بطلب اإىل اإدارة ال�سركات 

بوزارة التجـــــــارة. تعديل الكيـــــــان القانوين 

لل�سركـــــــة من ت�سامنيـــــــة اإىل ذات م�سوؤولية 

حمدودة. يرجى ممن لـــــــه اإعرتا�ض يتقدم 

لالإدارة املذكورة خالل �ستني يومًا من تاريخ 

ن�سر الإعالن باعرتا�ض خطي مرفقًا به �سند 

املديونيـــــــة واإل فلن يوؤخـــــــذ بعني العتبار.


