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المشعان يبحث مع مساعدة وزير الخارجية 

االسترالي تعزيز العالقات الثنائية
اجتمع وكيل وزارة اخلارجية باإلنابة فيصل املش����عان مع 
مساعدة وزير اخلارجية االسترالي للشرق األوسط جني بلومفيلد، 
حي����ث تناول اللقاء بحث عدد من أوج����ه العالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة الى تطورات األوضاع 
في املنطقة. حضر اللقاء نائب مدير إدارة مكتب الوكيل الوزير 

املفوض ايهم العمر وسفير استراليا لدى الكويت.

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية 
من نظيره المصري

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من وزير خارجية جمهورية مصر 
العربية أحمد أبوالغيط تتعلق بآخر التطورات 
السياسية على الساحتني االقليمية والدولية 

والقضايا محل االهتمام املشترك.

)قاسم باشا(.. وجولة في أحد أقسام املشروع الشيخة لطيفة الفهد تتوسط عددا من املشاركني باجلولة التفقدية

لطيفة الفهد: المبنى الجديد للجنة شؤون المرأة مكافأة من األمير على عطاءاتها
دارين العلي

أعربت رئيسة جلنة شؤون 
امل���رأة التابع���ة لألمانة العامة 
ملجلس الوزراء الشيخة لطيفة 
الفهد عن سعادتها البالغة باقتراب 
االنتهاء من انشاء مبنى »جلنة 
شؤون املرأة« الذي سيصبح مقرا 
خلدمة املرأة الكويتية، خصوصا 
بعد ان طال انتظارها الجناز مثل 
هذا املش���روع احليوي، وقالت 
الش���يخة لطيفة ل���دى قيامها 
بجولة تفقدية في موقع املشروع 
للوقوف على سير العمل ومعرفة 
نسب االجناز: ان املشروع ميثل 
صرحا حضاريا يتسم باحلداثة 
من الناحية الهندس���ية واملواد 
املستخدمة في البناء والتشطيب 
وفي الوقت نفسه متت مراعاة 
البيئة في البناء واملناخ احمللي 
من ناحية التشطيب واأللوان.

واضافت ألول مرة يستخدم 
في املشروع التكييف الذي يعتمد 
على املاء كوسيلة لتبريد الهواء 
باستخدام افضل التقنيات العاملية 
لضمان اعلى قدرة من التبريد 
لتوفير الطاقة على املدى البعيد 
اضافة الى استخدام غاز صديق 

للبيئة في عملية التشغيل.
وتتوق���ع االنتهاء من تنفيذ 
املشروع في بداية العام القادم 
معتبرة املشروع سجال لكفاح 
املرأة ومكانتها اعترافا بجهودها 
التي برزت على ساحة الكويت 
وعل���ى املس���تويات االقليمية 

والعربية والدولية.

التعليم والمرأة

واشارت الى اهمية التعليم 
النظامي واالجباري في منح املرأة 
ووصولها الى اعلى املستويات 

العلمية مما ساهم في تشجيع 
املرأة عل���ى التوجه لطموحات 
اعلى من املس���توى األكادميي، 
واوضحت دور املرأة في مجال 
العمل التطوعي واخليري وفي 
دفع اموال الزكاة واستطردت بان 
املرأة الكويتية اصبحت تتمتع 
بادراك وفكر عاليني مما دفعها 
الى اثبات وجودها ومشاركتها 
في املشاريع االنسانية الدولية 
والعربية كما ساعد رقي املرأة 
الكويتي���ة في جع���ل الكويت 
الوط���ن األصغ���ر لتنطلق الى 
الوطن األكبر لتقدمي يد املساعدة 
جلميع الشعوب التي حتتاج الى 

يد املساعدة.
وافادت بانه رغم تعلم املرأة 
ووصولها ال���ى اعلى املناصب 
فهي لم تتخ���ل عن األخالقيات 

باطالق الرصاص الذي ادى الى 
استشهاد العديدات.

وبينت ان التجارب التي مرت 
باملرأة قد س���اعدت على صقل 
شخصيتها كما ساهمت في تعزيز 
وطنيته���ا ودفعها الى املطالبة 
بتكوين مجتمع مثالي وتأسيس 
اسرة تسودها املودة والرحمة 

واالحترام.
وأعربت عن شكرها لصاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد وس���مو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد  الوزراء 
والعض���اء احلكوم���ة لدعمهم 
املستمر في تعزيز مكانة املرأة 
وتبني انشاء مش���روع جلنة 
شؤون املرأة الكويتية لتمثلها 
ف���ي الداخل واخلارج مش���يرة 
الى اهمية املش���روع في خدمة 

االسالمية التي اصبحت ميثاقا 
في عملها وفي تربية ابنائها وعلى 
العالقات املجتمعية  مس���توى 

واالنسانية.
واعربت الشيخة لطيفة عن 
التي  الكويتية  بامل���رأة  فخرها 
دخل���ت وطرقت جميع األبواب 
العملية اداري���ا وتنفيذيا وفي 
الوقت نفس���ه لم تقف عند هذا 
احلد بل حرص���ت على تعليم 
الغير وتقدمي خبراتها للشعوب 
التي حتتاجها كما حرصت على 
اقتباس األخالقيات واملمارسات 

والتجارب التي تفيدها.
الش���يخة لطيفة  ووصفت 
األدوار الت���ي قام���ت بها املرأة 
الكويتي���ة ابان الغزو بامللحمة 
الوطنية ملجابهتها العدو وجها 
لوجه ب���كل قوة غي���ر مبالية 

املرأة الكويتية وتبني مشاريعها 
وافكاره���ا حيث س���يحتضن 
املبنى ورش العمل واملؤمترات 
التي  واحملاضرات واالنش���طة 

تهم املرأة.

التربية السليمة

ودع���ت اولياء األم���ور الى 
االهتم���ام باألبن���اء واحت���رام 
آرائهم منذ الصغر مع التوجيه 
الس���ليمة بعيدا عن  والتربية 
العنف لتسود روح املودة بني 
افراد األسرة خللق جيل متحصن 
باألخالق احلسنة وبالصدق في 
القول والفعل، داعية الى ضرور 
التربية األساسية  الى  الرجوع 
القدمية العادة م���ا كانت عليه 
األسرة الكويتية القدمية جلعل 

الكويت مجتمعا مثاليا.

وردا على سؤال حول امكانية 
قيام اللجنة باستضافة الدورة 
املقبل���ة ملؤمتر منظم���ة املرأة 
العربي���ة املقرر عقده حاليا في 
تونس الش���هر اجلاري، قالت: 
ان اللجنة ال تستطيع استضافة 
املؤمتر ألنها ليست عضوا في 
املنظمة متمنية ازالة كل العوائق 
ان  التي متنع ذل���ك خصوصا 
اوائل املؤسس���ني  الكويت من 
لهذه املنظمة كما انها سباقة في 
مختلف األنشطة التي تقوم بها 
املرأة اخلليجية والعربية، الفتة 
الى اهمية العضوية في حتقيق 
التنمية املستدامة خصوصا ان 
املنظمة تسعى لوضع اخلطط 
لتتعاون الدول بعضها مع بعض 

في تغطية احتياجاتها.
من جانبه قال مدير املشروع 

ان املشروع  م.ماجد األنصاري 
الذي يقام على مس���احة 4500 
متر مربع وبتكلفة اجمالية بلغت 
مليونني و250 الف دينار يتكون 
الرئيس���ي ومواقف  املبنى  من 
سيارات سطحية مظللة وتتسع 
ل� 21 سيارة حيث يتكون املبنى 
الرئيس���ي م���ن 3 ادوار علوية 
ال���دور األرضي  الى  باالضافة 
والسرداب الذي يقع على مساحة 
1907 امتار مربعة تقريبا ويضم 
جميع خدمات املشروع، ويقع 
الدور االرضي على مساحة 1840 
مترا مربعا ويحتوي على بهو 
املدخل والقاعة الكبرى متعددة 
األغراض وحديقة مغطاة وعدد 
ال���دور األول  من املكات���ب اما 
فيقام على مس���احة 1475 مترا 
مربع���ا ويحتوي عل���ى مكتبة 

وجناح للمستش���ارين وغرفة 
اجتماعات.

وقال االنص���اري: ان الدور 
الثاني يقام على مس���احة 795 
مترا مربعا ويحتوي على جناح 
ملكتب الرئيس وغرف اجتماعات 
ومكاتب املستشارين اضافة الى 
حديقة معلقة اما الدور الثالث 
فيقام على مس���احة 675 مترا 
مربع���ا ومخصص الس���تقبال 

واقامة كبار الزوار.
واعلن األنصاري ان الوزارة 
باش���رت تنفيذ املشروع في 5 
اغسطس املاضي حيث سيكون 
تاري���خ االنتهاء ف���ي 26 يناير 
املقب���ل طبقا للج���دول الزمني 
الفتا الى ان نسبة االجناز بلغت 
 حت���ى نهاية س���بتمبر املاضي

نحو %78.

يفتتح بداية العام المقبل ويحتضن جميع األنشطة التي تعنى بالمرأة

األنصاري: مساحة المش�روع 4500 متر مربع بتكلفة مليونين و250 ألف دينار ويشمل مواقف سيارات سطحية و3 أدوار علوية ودورًا أرضيًا وسردابًا

صباح العلي يهنئ البصيري بفوز الكويت 
بعضوية إدارة االتحاد الدولي لالتصاالت

ارس���ل مدير عام مؤسسة 
املوان���ئ الكويتي���ة الش���يخ 
العلي ببرقية  د.صباح جابر 
تهنئة لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس االمة 
د.محمد البصيري مبناسبة فوز 
الكويت بعضوية مجلس ادارة 
االحتاد الدولي لالتصاالت بعد 
منافسة حامية مع 160 دولة لها 
عضوية في االحتاد خالل مؤمتر 
املندوب���ني املفوضني لالحتاد 
الدولي لالتصاالت املنعقد في 

مدينة غوادي باملكسيك.
كم���ا هنأ د.صب���اح جابر 
العلي الوف���د املرافق للوزير 
البصيري وال���ذي يضم كال 
من وكي���ل وزارة املواصالت 
عبداحملس���ن املزيدي ووكيل 
وزارة املواصالت املساعد لقطاع 
الدولي���ة بالتكليف  اخلدمات 
سماح ابوالبنات ومدير ادارة 
املقاسم واالتصاالت الدولية في 
وزارة املواصالت راشد االذينة 
ومدير ادارة العالقات العامة في 

الوزارة احمد رمضان.
ويعتب���ر مومتر املندوبني 
الدولي  املفوض���ني لالحت���اد 
الهيئات  اعل���ى  لالتص���االت 

العامة  لوض���ع السياس���ات 
االس���تراتيجية  واخلط���ط 
واملالية لالحتاد، ويعد مؤمتر 
املندوبني م���ن اهم املؤمترات 
ابرز  عامليا نظرا النه يناقش 
القضايا اخلاصة باالتصاالت، 
من اهمها الشبكات القائمة على 
بروتوك���ول االنترنت وأجور 
االتصاالت الدولية خصوصا في 
مجال حركة االنترنت وشبكات 
القادم واالتصاالت في  اجليل 
حاالت الطوارئ، اضافة الى دور 
االتصاالت ف���ي حماية البيئة 
وتوفير االتص���االت جلميع 

الفئات ف���ي املجتمع مبن في 
ذلك املعاقون.

ويذك���ر ان ج���دول اعمال 
املؤمتر س���يناقش على مدى 
3 أس���ابيع عددا من القضايا 
املهم���ة منه���ا القضاي���ا ذات 
الصلة بحماي���ة االطفال على 
االنترنت وتوصيل االتصاالت 
واملعلومات لذوي االحتياجات 
اخلاصة وزيادة موارد االحتاد 
املالي���ة والتعرض البش���ري 
الكهرومغناطيس���ية  للطاقة 
العاملية  ومعارض االتصاالت 

واالقليمية.

بعد منافسة بين 160 دولة خالل مؤتمر المندوبين المفوضين

د.محمد البصيريالشيخ صباح جابر العلي

4 مشاريع كهربائية 
جديدة لتدعيم الشبكة

دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرب��اء واملاء ان الوزارة انتهت 
من ط��رح 4 مش��اريع كهربائية 
جديدة من خالل جلنة املناقصات 
املركزية هي مشروع تركيب عدد 8 
محطات حتويل رئيسية فنيطيس 
11 وابو فطيرة ومش��روع صيانة 
االعمال املدنية في محطات التحويل 
الرئيس��ية في مناطق مختلفة من 
البالد ومشروع اعمال واستبدال 
مبردات ووحدات التكييف احلالية 
والتي تستخدم غاز الفريون مبحطة 
القوى  لتولي��د  ال��زور اجلنوبية 
الكهربائية وتقطير املياه باالضافة 
الى مشروع اعمال توريد وتركيب 
وفحص امل��واد الالزمة لصمامات 
نظام الوقود وملحقاتها في محطة 
الدوحة الغربية للقوى الكهربائية 
وتقطير املياه. واش��ارت املصادر 
الى ان املش��اريع االربعة التي مت 
طرحها في اجتماع اللجنة بتاريخ 
10 اكتوبر اجلاري سيتم التنافس 
عليها من خالل الشركات احمللية 
والعاملية وتقدمي العطاءات من خالل 
جلنة املناقصات املركزية لدراستها 
واحالتها الى الوزارة باعتبارها اجلهة 
املستفيدة العداد التوصيات الفنية 
من خالل جلانها املختصة ومن ثم 
توجيه هذه التوصيات مرة اخرى 
الى اللجنة للبت في قرار الترسية 
عل��ى افضل العطاءات ماليا وفنيا 
واشعار املناقصني الفائزين البرام 

العقود.

ورشة إقليمية عن إدارة نفايات الملوثات 
العضوية في »األبحاث« 17 الجاري

ينظم معهد الكويت لالبحاث العلمية االسبوع 
املقبل ورشة عمل اقليمية لبناء القدرات حول 
االستخدام العلمي للمبادئ التوجيهية بشأن 
افضل املمارس����ات البيئية لنفايات امللوثات 
العضوي����ة الثابتة وملوث����ات ثنائي الفنيل 
متع����دد الكلور. وقال����ت الباحثة العلمية في 
دائرة العلوم البيئية في املعهد د.لولوة علي 
في بي����ان صحافي اليوم ان املعهد ينظم هذه 
الورش����ة ما بني 17 و21 اكتوبر بصفته املركز 
االقليمي للملوثات العضوية الثابتة التفاقية 
استكهولم بالتعاون مع امانة اتفاقية استكهولم 

الدولية في جنيڤ.
واضافت ان هذه الورشة التي ستكون حتت 
رعاية املدير العام للهيئة العامة للصناعة د.علي 
املضف تعد الثانية من نوعها التي ينظمها املعهد 

والتي تأتي تنفيذا لقرار اتفاقية اس����تكهولم 
ال����ذي يطلب من امانة االتفاقية تنظيم ورش 
عمل تدريبية وغيرها من انشطة بناء القدرات 
ملس����اعدة ومتكني الدول من تنفيذ التزاماتها 

نحو االتفاقية.
واشارت الى انه مت اختيار معهد االبحاث 
لعقد هذه الورش����ة القليم غرب اسيا مضيفة 
انه مت عقد س����ت ورش عمل حتى االن في كل 
من افريقيا واس����يا ووس����ط اوروبا وجنوب 

أميركا والكاريبي.
وقالت ان الورش����ة تهدف الى زيادة وعي 
املشاركني ورفع قدراتهم بشأن املفاهيم واملبادئ 
واملعايير من اجل االدارة السليمة بيئيا للنفايات 
وامللوثات العضوية الثابتة على النحو املبني في 
املبادئ التوجيهية لالتفاقية وتبادل اخلبرات 

والدروس املستفادة بني اصحاب املصلحة حول 
اجلوانب العلمية لالدارة السليمة بيئيا ونقل 

التكنولوجيا واملعرفة.
وذكرت ان املشاركني في الورشة هم خبراء 
من 14 دولة من دول غرب اسيا وشمال افريقيا 
اضافة الى خبراء دوليني وممثلني من القطاع 
اخلاص ومن منظم����ات غير حكومية معنية 
مبينة ان خبراء من اتفاقية استكهولم وعددا 
من الباحثني املختصني في املعهد سيحاضرون 

في الورشة.
وكان املعه����د قد اقام ورش����ة اقليمية في 
ديسمبر 2009 بعنوان »بناء القدرات االقليمية 
حول امللوث����ات العضوي����ة الثابتة اجلديدة 
ومراجعة وحتديث خط����ط التنفيذ الوطنية 

في اطار اتفاقية استكهولم«.


