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ندوم: »األشغال« تشارك في برنامج أممي للحّد من االنبعاثات الضارة
أعلن مدير مش���روع مستش���فى جابر م.علي ندوم مشاركة وزارة 
االش���غال العامة ف���ي البرنامج األممي للحد م���ن االنبعاثات الضارة 
وتطبيقه ضمن مشاريعها والعمل على تعميم البرنامج على مختلف 

اجلهات الراغبة في االستفادة مما يقدمه.
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها الوزارة أمس بالتعاون مع 
االمم املتحدة الستعراض ما نصت عليه معاهدة »كيوتو« وحتديدا فيما 
يخص برنامج تقليل انبعاثات غاز الكربون من املصانع والش���ركات 
واملشاريع اإلنشائية. وأشار ندوم الى دعوة عدد من املؤسسات ذات 
العالقة للمشاركة في ورشة العمل منها الهيئة العامة للبيئة وجامعة 

الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والكلية االسترالية وعدد من 
املقاولني لتعميم التجربة والفائدة على اجلميع لتحسني صورة الكويت 
البيئي���ة عامليا. وأفاد بأن الهدف من دعوة هذه اجلهات خلق نوع من 
املنافسة من خالل مشاركة جميع اجلهات املعنية في تنفيذ تلك البرامج 
ومن ثم العمل على حتسني صورة الكويت وحتسني البيئة في الكويت 

وجعلها نظيفة وخالية من امللوثات الغازية.
وقال ندوم ان البرنامج املتبع في الكويت س���يتم تقييمه من قبل 
االمم املتحدة ومنح تلك اجلهة عددا من النقاط التي يستطيع بيعها في 

السوق العاملي كنوع من املنافسة خللق أجواء بيئية نظيفة.

ممثلو الهيئة والوزارة خالل تسليم املبنى اجلديد لنادي الصم

تسلمت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة الي����وم املبنى اجلديد 
لنادي الصم بش����كل ابتدائي من 
وزارة األشغال العامة التي أجنزت 
املشروع الواقع في منطقة غرناطة 

)جوار البحر(.
وحضر حفل التس����ليم ممثل 
إدارة اإلنش����اءات  الهيئة مدي����ر 
عيسى العون بينما مثلت وزارة 
العطار املشرفة  االشغال م.منال 
على املشروع، كما حضر ممثلو 
الكويتي للصم والشركة  النادي 
املنفذة واملكتب الهندسي املشرف 

على املشروع.
وقالت م.العطار ل� »كونا« ان 
عملية التسلم تأتي بعد االنتهاء من 
جميع االعمال اخلاصة باملشروع 
وتأتي ايضا بعد االستالم املؤقت 
الذي جرى الشهر املاضي وإنهاء 
بعض املالحظات التي أبدتها الهيئة 
ليتم تسليمه متهيدا لتأثيثه والذي 
س����يكون على اعلى مستوى مبا 

يليق بهذه املنشأة اجلميلة.
وأضاف����ت م.العطار ان وزارة 
االشغال راعت في تصميمها للمبنى 
مالءمته للظروف واالحتياجات 
اخلاص����ة بفئة الصم س����واء من 
الناحي����ة الصحي����ة او الفنية او 
الوزارة  التقنية، مبدية استعداد 
لتنفيذ أي أعمال متعلقة باملبنى 
خالل عامني وه����ي مدة الصيانة 

التي ينص عليها العقد.
وأوضحت ان اجناز هذا املشروع 
ميثل نتاج جهد جماعي للعاملني 
فيه سواء من الوزارة او الشركة 
املنف����ذة او الهيئة مؤكدة حرص 
وزارة االش����غال عل����ى أن يظهر 

بوزارة االش����غال وهيئة الشباب 
الذين عملوا بجهد واضح إلنهاء هذا 

املشروع بهذه الصورة الرائعة.
وقال احلرب����ي ان اجناز هذا 
املقر س����يدخل الفرحة الى قلوب 
منتسبي النادي جميعا بعد معاناة 

املشروع مبواصفات عالية السيما 
انه يخدم فئة الصم الغالية على 

أهل الكويت.
من جانبه نوه رئيس النادي 
الكويتي الرياضي للصم منصور 
احلربي بجهود املهندسني الكويتيني 

الذي  املبن����ى احلالي  طويلة مع 
يفتقر الى العدي����د من اخلدمات 
األساس����ية كما كانت مس����احته 
الصغيرة حتد من تنظيم العديد 
من األنشطة الرياضية والترفيهية 

واالجتماعية.

»األشغال« سّلمت »الشباب والرياضة« مبنى نادي الصم
عبارة عن ناد رياضي ترفيهي ومهني يضم مرافق عدة
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