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وفد قضائي يشارك في اليوم التدريبي باملدرسة اجلزائرية 
اجلزائر ـ كونا: يشارك وفد 
كويتي قضائي برئاســـة نائب 
مدير التدريب التأسيسي مبعهد 
الكويت للدراســـات القضائية 
والقانونية ومستشار محكمة 
ابراهيم  االســـتئناف محمـــد 
اخللف في يوم دراسي تدريبي 
باملدرســـة الوطنية اجلزائرية 
للقضاء. ويضم الوفد الكويتي 

كال مـــن نائب مديـــر التدريب 
الكويتي  التأسيســـي باملعهد 
للدراسات القانونية املستشار 
صالح احلوطي ووكيل احملكمة 
عماد احلبيب ووكيل احملكمة 
وعضو املكتـــب الفني باملعهد 
هشام السيام ومراقب العالقات 
العامـــة للتدريب التأسيســـي 
مبعهـــد الكويـــت للدراســـات 

القضائيـــة والقانونيـــة وليد 
خالد الرميحي. وقال ســـفيرنا 
لدى اجلزائر ســـعود الدويش 
ان زيـــارة وفد كويتي قضائي 
للجزائر جتسيد لالرادة الصادقة 
لقائدي البلدين في املضي قدما 
بالتعاون املشترك الى مجاالت 
أرحب تعود باخلير على البلدين 
والشـــعبني الشـــقيقني. وقال 

الدويش في تصريح خص به 
»كونا« ان وفدا قضائيا يزور 
اجلزائر يدخل في اطار مواصلة 
الزيارات لوفود كويتية للجزائر 
بناء على اتفاقيات بني البلدين 
في تعزيز العالقات بينهما في 
شتى املجاالت ومن بينها تنفيذ 
اتفاقيات تخص التعاون القانوني 

والقضائي بني البلدين.

»هيئة االستثمار« توقع عقد إنشاء املقر 
الرئيسي اجلديد بكلفة 74 مليون دينار

السعد واملشعان خالل توقيع االتفاقية

هانسني أكد أنها تأتي في مقدمة الدول الساعية خلفضها

حيدر: الكويت جنحت في خفض االنبعاثات الضارة
وارتفـــاع درجات احلرارة هما 
في ازدياد ملحوظ، كما أن كل 
الغابـــات واألراضـــي وارتفاع 
منســـوب البحار أصبحت من 
القضايا التي يعاني منها العالم، 
مبينا ان حل هذه القضية يتطلب 
تضافر اجلهود الدولية خصوصا 
انها مرتبطة باملمارسات البشرية 

اخلاطئة.
ومن جهته، أكد نائب املدير 
العام في الهيئة العامة للبيئة 
الكابـــن علي حيدر أن الكويت 
انبعاثات  جنحت في خفـــض 

الغازات الضارة في البالد.
ونفى حيدر ما أثير مؤخرا 
عن اســـتمرار انبعاث الغازات 
الروضتني،  الســـامة من حقل 
كبريتيـــد  غـــاز  أن  مؤكـــدا 
الهيدروجني السام يحترق بشكل 
كامل، وأن هنـــاك قراءات على 
مدار 24 ساعة في كل املناطق 
الى أن  احمليطة باحلقل تشير 
نسبة وجود الغاز صفر، الفتا 
الى أن شركة البترول تتعامل 
مع هذا املوضوع بشكل جاد إذ 
انها استدعت بعض اخلبراء من 
اخلارج وجلبت املعدات الالزمة 

للتعامل مع هذه القضية.
دارين العلي  ٭

على فهم وحتليل أدوات السياسة 
من أجـــل التكيف مـــع املناخ 
والتخفيف من انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري، باإلضافة 
إلى مناقشة املواضيع الرئيسية 
املتعلقة بالتقدم في املفاوضات 
الدوليـــة بعد قمـــة كوبنهاغن 
وغيرها وذلك قبل انعقاد مؤمتر 
األطراف املزمع عقده في ديسمبر 

املقبل بقطر.
وأضاف أن كل دول اخلليج 
تشهد حاليا مدى التأثير السلبي 
للتغير املناخي على أراضيها، 
حيـــث ان العواصـــف الرملية 

أكد املمثل املقيم لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي في البالد ستني 
هانسني أن الكويت على رأس 
دول املنطقة التي تســـعى إلى 
تخفيض االنبعـــاث احلرارية 
ومعاجلة آثارها السلبية، وذلك 
من خـــالل التعاون الوثيق مع 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
معتبرا أن التغير املناخي يعتبر 
احد أهم التحديات التي تواجه 

دول العالم.
وأشار هانسني خالل افتتاح 
ورشـــة عمل حـــول »القضايا 
واآلليـــات البيئية املنبثقة عن 
التغير املناخي في دول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي«، التـــي 
ينظمهـــا برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي بالتعـــاون مع الهيئة 
العامة للبيئة إلى أن الهدف من 
الورشـــة هو تقدمي األدلة على 
مدى تأثير التغير املناخي على 
البيئة االجتماعية واالقتصادية 
واإلقليمية، باإلضافة الى زيادة 
الوعـــي لدى جميـــع األطراف 
والقنوات لضمان عدم اتساع 
وانتقال اآلثار الســـلبية لدول 
التعاون مـــن خالل  مجلـــس 
املباحثات مـــع األمم املتحدة، 
وكذلك املساهمة في توفير القدرة 

علي حيدر وستني هانسني خالل ورشة العمل

العشرات سجلوا في اليوم التطوعي لفريق نشر احملبة 
العشرات تقدموا للتسجيل في 
اليوم املفتوح األول الذي نعقده. 
وحول األعمال التطوعية التي 
يقوم عليها الفريق ويشارك بها 
قال كمال: »ال شــــك نقوم على 
عدد كبير من األعمال اخليرية 
التي تقــــوم على  والوطنيــــة 
التطوع ونشارك أيضا في اي 
عمل تطوعي ألي جهة ومن بني 
األعمال التي نسعى اليها جمع 
متطوعني للمشاركة في تكوين 
علم بشري لعلم الكويت ونسعى 
جلمع 25 الف شخص ليكونوا 
العلم البشــــري الذي نســــعى 
من خالله إلدخاله ملوســــوعة 
غينيس وبالتالي طبعا إدخال 
اسم الكويت في املوسوعة ونأمل 
ان يتم املوضوع في ديســــمبر 

املقبل بإذن اهلل«.
دانيا شومان  ٭

كان طيبا من قبل الشباب ولكننا 
أيضا نأمل في املزيد ونســــعى 
من خالل فريقنا لتأصيل فكرة 
العمل التطوعــــي في املجتمع. 
من جانبه، قال مساعد منسق 
فريق نشر احملبة علي كمال ان 

أعلن شــــباب فريق »نشر 
مــــن  العشــــرات  ان  احملبــــة« 
املتطوعني تقدموا للتســــجيل 
اليوم  لالنضمام للفريق خالل 
التطوعي املفتــــوح الذي عقده 
أعضاء الفريق مساء أول من أمس 
في فندق هوليدي إن بالساملية 
حتت شعار »اجعل عطاءك جزءا 

من حياتك«.
وبــــدا اإلقبــــال واضحا منذ 
الســــاعة األولى الفتتاح اليوم 
التطوعي املفتوح الذي حضره 
عدد من الشباب من اجلنسني، 
وبهذا الصدد قالت مؤسسة فريق 
نشر احملبة فاطمة املوسوي ان 
هدفنــــا اوال وأخيرا هو نشــــر 
ثقافة التطوع لدى الشباب من 
اجلنسني ونأمل أن يتحقق هذا 
الهدف على جميع املستويات، 
وأشارت املوسوي إلى أن اإلقبال 

متطوع ومتطوعة بجوار بوستر »إجناز«

الكويت ـ كونا: أعلن ديوان 
اخلدمة املدنية امس ان جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
العامة  والهيئات واملؤسسات 
ستعطل يوم اخلميس املوافق 
15 نوفمبر اجلاري مبناســـبة 

رأس السنة الهجرية. 
واضاف الديـــوان في بيان 
صحافـــي امس انه بالنســـبة 
العمل  لألجهـــزة ذات طبيعة 
اخلاصة يتـــم حتديد عطلتها 
مبعرفـــة اجلهـــات املختصة 
بشـــؤونها ملراعـــاة املصلحة 

العامة.

أعلن الوكيل املساعد لشؤون 
املستهلكني في وزارة الكهرباء 
واملاء م.عبداهلل الهاجري عن 
الوزارة بصـــدد مخاطبة  ان 
الشـــؤون االجتماعية  وزارة 
علـــى  باملوافقـــة  والعمـــل 
تخصيص اماكن في اجلمعيات 
التعاونيـــة مبختلف املناطق 
السكنية إلنشاء مكاتب لشؤون 
املســـتهلكني وذلك للتسهيل 
على املراجعني لالستعالم عن 
فواتيرهم وتسلمها ودفعها. 

ولفت الهاجري في تصريح 
للصحافيني امس الى ان الوزارة 
ســـتوفر اجهزة ATM في تلك 
املكاتب وكذلك في االســـواق 
التجارية ليتم  واملجمعـــات 
اســـتخدامها في دفع فواتير 
املستهلكني، وذلك حرصا من 
الوزارة على تقليل مديونيتها 

لدى قطاع املستهلكني. 
الهاجري في تعاون  وأمل 
احتاد اجلمعيـــات التعاونية 
لتسهيل هذه العملية بالتنسيق 
مع وزارة الشؤون، مبينا ان 
ممثـــال عـــن وزارة الكهرباء 
ســـيكون متواجـــدا ملتابعة 

العملية.
 ٭دارين العلي

عطلة رأس السنة 
اخلميس 15 اجلاري

»الكهرباء« تخاطب 
»الشؤون« لتخصيص 

أماكن ملكاتب شوؤن 
املستهلكني في 

اجلمعيات التعاونية

املشعان ان الشركة تختص بتنفيذ 
املشاريع الكبرى وقد قامت بتنفيذ 
عدة مشاريع مشابهة، كما أوضح 
ان الشركة قد أجرت استعداداتها 
لتنفيذ املشروع بأعلى مستوى من 
اجلودة وطبقا ملواصفات املشروع 
املدة  العاملية وخالل  واملقاييس 
التعاقدية املقررة وهي 1200 يوم. 
أفـــاد د.عبدالعزيز  من ناحيته، 
سلطان العيســـى رئيس مكتب 
كيو انترناشيونال كونسلتنتس 
بأن املكتب قـــام بتصميم مبنى 
الهيئة العامة لالستثمار تصميما 
معماريا فريدا مستوحى من التراث 
الكويتـــي والعمارة اإلســـالمية 
ومدعوما بأحدث نظم اإلنشـــاء 
وأنظمة املباني الذكية واألنظمة 
اإللكتروميكانيكية واالتصاالت 

املتطـــورة، مشـــيرا الـــى متيز 
املشروع، اضافة ملا سبق، مبوقع 
مميز في منطقة شـــرق بشارع 
عبـــداهلل األحمـــد واطاللة على 
العربي. وأوضح  شارع اخلليج 
مدير املشـــروع مـــن مكتب كيو 
انترناشـــيونال كونســـلتنتس 
م.عماد عبيد ان املساحة الكلية 
املشيدة للمشروع تقارب 134000 
متر مربع على ارض مساحتها 11 
الف متـــر مربع، ويتكون املبنى 
مـــن 48 دورا ويحتـــوي على 4 
ســـراديب تســـتخدم كمواقـــف 
لسيارات املوظفني تتسع لـ 600 
سيارة. واضاف ان برج املكاتب 
يتكون من 5 وحدات معمارية تضم 
كل منهـــا 8 أدوار مكاتب وتتبع 
تصميمـــا معماريا خاصا بحيث 
تكون كل وحدة معمارية متكاملة 
وحتتوي على شرفة داخلية ذات 
ارتفاع كبير، مشيرا الى ان برج 
املكاتب يبدأ مـــن الدور الثالث، 
أما الدور األرضي فيحتوي على 
قاعات املؤمتـــرات واالحتفاالت 
الكبرى واخلدمات املساندة بينما 
يضـــم امليزانـــني األول والثاني 
مكاتب وخدمات مختلفة وقاعة 
ملآدب الطعام الكبرى واخلدمات 
املساندة ويحتوي الدوران األول 
والثاني على خدمات للموظفني 

ومخازن.

أقامت الهيئة العامة لالستثمار 
حفـــل توقيع عقـــد تنفيذ مبنى 
املقر الرئيسي للهيئة وذلك امس 
الثالثاء حتـــت رعاية وحضور 
العضو املنتـــدب للهيئة العامة 
لالستثمار بدر السعد الذي مثل 
الطرف األول كمـــا مثل الطرف 
الثاني عن الشركة املتحدة األولى 
خالـــد املشـــعان رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة. وأوضح السعد 
ان تكلفة إنشاء املبنى هي 74.4 
مليون دينار وهي األقل سعرا بعد 
طرح املشروع عن طريق جلنة 
املناقصات املركزية. من جانبه، قال 

م.عبداهلل الهاجري


