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صفر: 368 ألف دينار لصيانة اللوحات 

اإلرشادية والشبك الجانبي للطرق

»األبحاث«: برنامج »البيئة والتنمية الحضرية« 
يساهم في الحد من التلوث البيئي

البرنامج يتكون من 4 مجاالت

ف���ي إطار جتديد وصيانة خدمات ومرافق وزارة األش���غال 
العامة مبا يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك  اخلدمات، وقع وزير 
األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
على عقد صيانة اللوحات اإلرشادية والشبك اجلانبي للطرق 

بالكويت وتبلغ القيمة اإلجمالية للعقد 368 ألف دينار.
جتدر اإلش���ارة الى ان أعمال العقد تش���مل بصفة أساسية 
صيانة وتوريد وتركيب اللوحات اإلرشادية واملرورية للطرق 
بكل أنواعها، كما يشمل صيانة وتوريد وتركيب حواجز األمان 
والش���بك اجلانبي للطرق، ويشمل العمل كل ما يلزم من مواد 
وآليات وأدوات وعمال فنيني مهرة وكل ما يترتب على املقاول 
من مسؤوليات والتزامات وكل ذلك حسب الشروط واملواصفات 
واملخططات املعتمدة ألعمال العقد واملقدرة على أساس وحدة 

القياس لكل بند منها.

الكويت لألبحاث  أكد معهد 
العلمي���ة ان برنام���ج »البيئة 
والتنمية احلضرية« يس���اهم 
الطبيعية  امل���وارد  في حماية 
التلوث  وتنميتها ويحد م���ن 
بأنواع���ه املختلف���ة كما يلبي 
متطلب���ات قطاع���ات التنمية 

بالدولة.
وق���ال املعهد في دراس���ة 
أصدرها امس ان املعهد سعى الى 
تبني ذلك البرنامج للتغلب على 
مشاكل التطور وطفرة معدالت 
التنمية واآلثار السلبية للتوسع 
العمراني في عناصر املنظومة 

البيئية واملوارد الطبيعية.
واض���اف ان املعهد يتعاون 
على هذا الصعيد مع جهات عدة 
منها الهيئة العامة للبيئة وبلدية 
الكوي���ت ومؤسس���ة الكويت 
للتقدم العلمي وكل من وزارات 
النفط والصحة والكهرباء واملاء 
اضافة الى املؤسسات التعليمية 
واألكادميي���ة وجمعيات النفع 

العام واملنظمات اإلقليمية.
البرنامج يتكون  وأفاد بأن 
من 4 مج���االت تتضمن ادارة 
البيئة وإدارة السواحل وتلوث 
الهواء وتطوير البنية التحتية 
العمراني���ة والنظم  للمناطق 
املتقدمة، موضحا انه ركز في 
مجال ادارة البيئة على برامج 
رصد ومراقبة التلوث ومصير 

امللوثات وتطوير تكنولوجيا 
الوقاية م���ن امللوثات البيئية 

اخلطرة.
واضاف ان���ه قام في مجال 
الهواء  إدارة السواحل وتلوث 
بأنشطة عدة أهمها االستخدام 
األمثل للمناطق الساحلية وتقييم 
اآلثار البيئية ملشاريع التنمية 
الساحلية واهتم برصد ومراقبة 
وتقييم مصادر التلوث الهوائي 
الطبيعي والصناعي واإلشعاعي 
ودراسة التصحر واجليوفيزياء 
ودراس���ة الهيدروديناميكي���ة 
والبحرية واملش���اكل املرتبطة 

بها.
وأض���اف ان���ه ف���ي مجال 
تطوير البنية التحتية للمناطق 
العمراني���ة رك���ز على تطوير 
تقنيات لتحسني مواد البناء مع 
البحث عن إمكانية إنتاج بدائل 
لها وحتس���ني جودة املنشآت 
وزي���ادة عمره���ا االفتراضي 
بأساليب علمية وبتكلفة مناسبة 
وتقييم وس���ائل تكنولوجية 
حديثة للمحافظة على الطاقة.
أما في مجال النظم املتقدمة 
فرك���ز املعه���د على تس���خير 
تكنولوجي���ا متط���ورة لبناء 
هذه النظ���م لقطاعات مختلفة 
في الدول���ة اضافة الى تطوير 
نظم حتكم متقدمة لرفع كفاءة 

أداء مصافي النفط.

كما رك���ز في ه���ذا املجال 
على دع���م اإلمكان���ات الفنية 
للمعاقني ف���ي الكويت والدول 
العربية وتطوير برامج ونظم 
للمعلومات اجلغرافية ووسائل 
االستقصاء للمس���ح السريع 
لتحديد نسبة التلوث النفطي 
في التربة باس���تخدام مسبار 
الليزر وإجراء دراسات ميدانية 
لتحديد امللوثات اإلشعاعية في 

البيئة احمللية.
وأوضح ان نتائج البرنامج 
أسهمت في دعم برامج التنمية 
الوطني���ة الش���املة في البالد 
وحتقي���ق م���ردودات بيئي���ة 
واجتماعي���ة واقتصادية على 
املس���توى الوطني وحدت من 
تأثير األنش���طة البشرية على 
البيئة ووف���رت قواعد بيانات 
ميكن االعتماد عليها عند وضع 
خطط وبرام���ج احلفاظ على 

البيئة وإعادة تأهيلها.
وذكرت ان النتائج أسهمت 
أيض���ا في دع���م اتخ���اذ قرار 
احملافظة على املوارد الطبيعية 
وتقييم اآلثار الصحية للملوثات 
الهوائية وتأثيرها على صحة 
املواطنني وتوفي���ر معلومات 
الس���واحل واجلزر  الستثمار 
الكويتي���ة وتنميتها وتطوير 
تقنية استخدام الليزر للكشف 

عن امللوثات النفطية.

د.فاضل صفر

خالل حفل تكريم الطلبة المتفوقين في النادي البحري تحت رعاية سعاد الصباح

الفودري: تشجيع الطلبة على التفوق 
ومواصلة التحصيل العلمي بخطى ثابتة

لميس بالل
حتت رعاية رئيسة النادي البحري الرياضي الكويتي 
الفخرية د.سعاد الصباح وبحضور الشيخ مبارك العبداهلل 
نيابة عنها، ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد ونائبه 
م.أحمد الغامن وأمني السر العام ورئيس اللجنة الثقافية 
واالجتماعية خالد الفودري وعدد من أعضاء مجلس االدارة 
احتفت اللجنة الثقافة واالجتماعية بالنادي البحري بتكرمي 
املتفوقني دراسيا من أبناء األعضاء للعام الدراسي املاضي 
2009/2008، وذلك في صالة املغفور له الشيخ عبداهلل 
املبارك الصباح مبقر النادي في الساملية، حيث اشتمل 

التكرمي على إلقاء الكلمات وفقرة شعرية قدمتها نورة 
جاسم البالول ومن ثم توزيع شهادات التقدير والهدايا 
املقدمة من راعية احلفل الى أبناء األعضاء املتفوقني في 
املراحل التعليمية الثالث االبتدائي واملتوسط والثانوي 

وتقدمي درع تذكارية لراعية احلفل.
وأشاد خالد الفودري بالرعاية السنوية من قبل رئيسة 
النادي الفخرية د.سعاد الصباح وبحضور الشيخ مبارك 
العبداهلل ممثال عنها مؤكدا ان النادي سيبقى يحفظ لها 
وملبادراتها كل معاني التقدير واالعتزاز، وقال: لقد دأب 
الن���ادي ومن خالل اللجنة الثقافي���ة واالجتماعية على 

إقام���ة العديد من البرامج الثقافية واالجتماعية، ويأتي 
حفلنا هذا ضمن االهتمام باجلوانب التربوية والعلمية، 
وبضرورة تشجيع الطلبة من أبناء األعضاء على التفوق 
واالستمرار في مواصلة التحصيل العلمي بخطى ثابتة 
ومقتدرة وقادرة على مواكبة املستجدات العلمية والدراسية 

ومواكبة الطموحات واآلمال املرجوة.
وهنأ املبارك ف���ي نهاية احلفل املتفوقني وأكد أهمية 
التفوق في كل نواحي احلياة من أجل بناء حياة جديدة 
واللحاق بركب األمم املتحض���رة ولتحقيق الطموحات 

واآلمال في تقدم وازدهار الكويت.

تكرمي أحد الطلبة الشيخ مبارك العبداهلل مكرما إحدى الطالبات

)كرم دياب(الشيخ مبارك العبداهلل متوسطا الطلبة املتفوقني املكرمني

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات


