
محليات
االحد ١٤ مارس ٢٠٢١

06

KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)

ADVERTISEMENT FOR

RE-ISSUANCE OF PRE-QUALIFICATION EXERCISE

Kuwait Oil Company (K.S.C.) the “Company” is State owned 

company engaged in exploration, development and production 

of crude oil and natural gas resources from Kuwait’s oilfields and 
export through its marine terminals.

The Company intends to re-issue the Category of  Work-44: “Ultrasonic 

Inline Inspection (ILI) of Company Pipelines”, and invites contractors 

who have the interest to execute the following services for Kuwait Oil 

Company (KOC) to participate in this pre-qualification exercise:

• PQ (21/09): Pre-Qualification for Ultrasonic Inline Inspection 
(ILI) of Company Pipelines (Re- Issuance of Category (44))

Interested applicants who wish to be considered for inclusion in KOC’s 

approved list of contractors for the above subject category are requested 

to download the pre-qualification documents as of 14th March 2021 from 

KOC’s website using the following sequence:

www.kockw.com> eBusiness > Contractor PQs > PQ # 21/09

Applicants are advised to submit the applications at the earliest, preferably not 

later than 10th June 2021.

Detailed instructions on how to apply an online application is available in the     

“Invitation to Prequalify” part of the pre-qualification documents. Kindly 
follow these instructions to simplify the online submission process.

Note: All documents shall be in “ .pdf ” format only

For any further information, please contact the following email addresses:
> FBoloushi@kockw.com
> BShehab@kockw.com

Application 
Fees

Available Online 
for Download on

Preferable 
Closing Date How to Apply

100/- KD or
$350/- USD -

(Non-

Refundable)

March 14th,2021 June 10th, 2021

By ONLINE Only
(Hardcopy 

submissions shall 

NOT be considered)

«احملامني» تقترح تطوير عمل احملاكم إلكترونيًا
اختتمت جلنــة إدارة قيد 
الدعــاوى  ونظــر جلســات 
املدنية والتجارية في جمعية 
احملامــني اجتماعها اخلامس 
برئاسة احملامي علي إبراهيم 
العطار ونائبه احملامي حسني 
عبداجلليل الطبطبائي ومقرر 
اللجنة احملامي فواز اخلطيب 
أعمالها بتقدمي مسودة أولية 
ملقترح تشريعي بشأن تطوير 
نظــام التداعي فــي الدعاوى 
املدنيــة والتجارية اجلزئية 
والكليــة أمــام محكمــة أول 
درجة مبا يساهم في تطوير 
آليات العمل بشكل إلكتروني 
يخفف أعباء األعمال عن كاهل 
القضــاة واملتقاضــني. وقال 
رئيس اللجنة علي العطار إن 
اللجنة عملت من خالل وضع 
رؤية مبنية على مفهوم العدالة 
الناجزة التي هي مقصد جل 
التشريعات القانونية املقارنة 
واحلديثة باستثمار الوسائل 
اجلديدة التي تستهدف سرعة 
حتقيــق العدالــة وتخفيــف 
العــبء عــن القاضــي إبــان 
التقاضي  ممارســته لعملية 
وتقليل ضرب آجال زمنية غير 
مبررة بني املتقاضني مع مراعاة 
الالزمة  القانونية  الضمانات 
التقاضي  لصحــة إجــراءات 
من حتقيق ملبدأ املواجهة بني 
اخلصوم. وأضــاف أن هدف 

االطالع وتقدمي الدفاع والدفوع 
وتبــادل الــرد إلكترونيا من 
أطراف الدعوى قبل اجللسة 
احملددة للمرافعة إن كان لها 

مقتضى.
مــن جهتــه، أشــار نائب 
حســني  اللجنــة  رئيــس 
الطبطبائــي الــى أن توقيت 
تقدمي هذا املقترح كان متزامنا 
مع إجناز وزارة العدل وجمعية 
الكويتيــة لقانون  احملامــني 
اإللكتروني، مشــيرا  اإلعالن 
إلى أن املقترح سيحقق نقلة 
نوعية للمتقاضني في املرفق 

العدلي.
بدوره، أشار مقرر اللجنة 
د. فواز اخلطيب إلى أن اللجنة 
التجربتــني  اســتفادت مــن 
اخلليجيــة واألميركيــة فــي 

إعدادهــا للمقتــرح، وســعى 
األعضاء في إعدادهم للمسودة 
التوفيق بني السرعة والعدالة 
فــي عمليــة صنــع احلكــم 
القضائــي، مبينــا أن تأخير 
العدالــة هو إما إنكار للعدالة 
أو على األقل تضاؤل حتقيقها 
ومع ازدياد كم القضايا حيث 
املرفق  «استشــعرنا حاجــة 
لتطوير القوانني التي مضى 
على صدورها مــا يزيد على 
أربعــني عاما، وقــد وضعت 
اللجنة في احلســبان الوقت 
الكافــي للتعامل مــع النزاع 
بطريقة عادلة»، الفتا إلى أن 
اللجنة بصدد دراسة املقترح 
األولــي مــع املجلــس األعلى 
للقضاء ووزارة العدل ومجلس 

األمة.

قدمته جلنة تعديل نظام إدارة الدعوى املدنية والتجارية في اجلمعية

جانب من اجتماع اللجنة

التعديــل املقتــرح هــو رفع 
العناء عن القاضي واملتقاضني 
واحملامني من خالل استغالل 
الوسائل اإللكترونية احلديثة 
التي من خاللها يتم تقليص 
عدد مرات احلضور أمام هيئة 
احملكمة وفق ما هو معمول به 
في الــدول املتقدمة مبا يوفر 
جهدا وماال كان يهدر دون طائل 
حقيقي. وأشار العطار إلى أن 
التعديــل املقترح لم يتجاهل 
أحقية أطراف الدعوى في إبداء 
املرافعة الشفاهية أمام قاضي 
املوضوع فثبت حق أصحابها 
فيها خالل اجللســة احملددة 
لنظر الدعوى أمــام القاضي 
بعد أن تكون قد اكتملت جميع 
عناصر إعدادها للفصل فيها 
سواء إمتام اإلعالنات أو تبادل 

«الزراعة»: منع 
استيراد اخليل من 

بعض الدول املوبوءة

صرح املتحدث الرســمي 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الســمكية طــالل  والثــروة 
الديحاني بأن الهيئة أصدرت 
قرارا يقضي مبنع استيراد 
اخليــل مــن بعــض الــدول 
املوبوءة ولن يتم الســماح 
بدخول أي إرساليات قادمة من 
تلك الدول. وأضاف الديحاني 
ان جميع اإلرســاليات التي 
ترد للبالد البد أن تكون من 
دول خالية من األمراض التي 
تنقلها اخليول. وأشــار إلى 
أن هذه اإلجراءات وضعتها 
الهيئة بهــدف احلفاظ على 
الفصيلــة اخليلية بالكويت 
وحمايتها من أي إصابة بأي 

من تلك األمراض.

رفع ٧٥ سيارة وحترير ٢٠ مخالفة في حولي
كشفت إدارة العالقات العامة 
فــي البلدية عن قيــام الفريق 
الرقابي بإدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة حولي بتنفيذ جوالت 
ميدانيــة فــي عمــوم مناطــق 
احملافظة لرفع مستوى النظافة 
وإزالة كل ما يعمل على إعاقة 
الطريق ويشــوه املنظر العام 
للمحافظة، وذلك من خالل رفع 
السيارات املهملة والقوارب من 
الساحات والشوارع فضال عن 
التأكد من التزام احملالت بشروط 
وضوابط الئحة النظافة العامة 
وإشــغاالت الطــرق. وفي هذا 
الســياق، أوضح مديــر إدارة 
العامــة وإشــغاالت  النظافــة 
الطرق بفــرع بلدية احملافظة 
محمــد اجلبعــة أن الهدف من 
اجلوالت امليدانية املكثفة رصد 
املخالفني واتخاذ كل اإلجراءات 

رفع إحدى السيارات املهملة

العقاب: نظرة أممية ملواجهة مخاطر تكرار األوبئة
شــاركــت اجلمـعية الكويتية 
حلماية البيئة في اجتماع الدورة 
العامــة  اخلامســة للجمعيــة 
جلمعية األمم املتحــدة للبيئة 
التابعــة لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة واملنعقدة في العاصمة 
الكينية نيروبي افتراضيا عبر 
اإلنترنــت. وقالــت د. وجدان 
العقــاب رئيــس اجلمعيــة إن 
االجتماع مثل نظرة استشرافية 
إلى جمعية األمم املتحدة للبيئة 
املستأنفة في عام ٢٠٢٢ ورسالة 
من الدورة اخلامسة للجمعية 
املعقودة عبر اإلنترنت مبدينة 
نيروبي الكينية، وإن االجتماع 
جاء لعقد اجلزء األول من الدورة 
في ظل ظروف استثنائية من 

جراء وباء «كوفيد - ١٩».
وأوضحــت د.العقــاب أن 

ترغــب في تعزيز دعمنا لألمم 
املتعــدد  املتحــدة وللتعــاون 
األطــراف، وتظل علــى قناعة 
بأن العمــل اجلماعي ضروري 
للتصــدي بنجــاح للتحديات 
العاملية، ويساورها بالغ القلق 
إزاء اآلثار العاملية املدمرة لوباء 
«كوفيد - ١٩» التي يترتب عليها 
حتديــات صحيــة واجتماعية 
واقتصاديــة وبيئيــة جديــدة 
وخطيــرة، والتــي تضاعــف 
التحديــات القائمة، والســيما 
في البلدان النامية، مما يقوض 
جهودنا املشتركة للقضاء على 
الفقــر وإجناز خطــة التنمية 

املستدامة لعام ٢٠٣٠.
وأضافــت أن «اجلمعيــة 
األمميــة تــدرك أكثــر مــن أي 
وقت مضى أن صحة اإلنسان 

ورفاهة يعتمدان على الطبيعة 
واحللول التي توفرها، وتدرك 
أننا ســنواجه مخاطــر تكرار 
األوبئة في املستقبل إذا بقينا 
علــى أمناطنــا احلاليــة غيــر 
املســتدامة فــي تفاعالتنــا مع 
بالــغ  الطبيعــة، ويســاورها 
إزاء اســتمرار فقــدان  القلــق 
التنوع البيولوجي، والســيما 
من جراء تدهور وتفتت النظم 
اإليكولوجيــة وموائل األحياء 
البريــة، واألخطــار التي تهدد 
األرواح وســبل العيــش مــن 
جراء تغير املناخ، ومن التلوث 
والنفايات واملــواد الكيميائية 
التي تدار على نحو سيئ، مما 
يعرض بيئتنا وهدفنا الشامل 
املتمثل في التنمية املســتدامة 

للخطر».

ً جمعية البيئة تشارك في اجتماع الدورة اخلامسة جلمعية األمم املتحدة للبيئة بنيروبي افتراضيا

د.وجدان العقاب

االجتماع انتهى إلى بيان شامل 
حول تلك النظرة االستشرافية 
والذي تضمن: تقــر اجلمعية 
باحلاجة امللحــة إلى مواصلة 
جهودنا من أجل حماية كوكبنا 
أيضًا في وقت األزمة هذا، وإذ 

مصادر لـ «األنباء»: «الطرق» تستغل احلظر اجلزئي
إلعادة فرش األسفلت في محيط منطقة الوزارات

عاطف رمضان

أكدت مصادر لـ «األنباء» أن 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري بالتعاون مــع اإلدارة 
العامة للمرور تنفذ أعمال العقد 
رقم هـ ط ٢٥٦، وذلك الستغالل 
فترة احلظر اجلزئي عبر قفل 
حارتني على الدائري السادس 
إلعادة إنشاء طبقات األسفلت 
وحتسني طبقة التأسيس في 
محيط منطقة الوزارات على 
٤ مراحل بداية باملرحلة األولى 
بطــول ٢٫٥ كيلومتــر باجتاه 
اجلهراء و٢٫٥ كيلومتر باجتاه 

املسيلة في وقت واحد.
انــه  وأضافــت املصــادر 
مت عمــل التحويلــة املرورية 
وتبعتها كشط جميع طبقات 
األســفلت بطــول ٣٥٠ متــرا، 
وان العمل سوف يستمر على 
مدار الســاعة لتسريع تنفيذ 
هذه األعمال لتحسني احلركة 
املرورية في هذه املنطقة املميزة 

من الدائري السادس.

في حال عطل املصنع أو سوء 
األحوال اجلوية.

كمــا قامــت الهيئــة امس 
بفرش األســفلت فــي الطرق 
الواصلــة إلى مدينــة صباح 
الســكنية ومنطقــة  األحمــد 
اخليران والوفرة طريق رقم ٤، 
وذلك لفرش ٩٦٠٠ متر مسطح 

من األسفلت.
مــن جانــب آخــر، قامــت 
الهيئة بعمل فرش األســفلت 

في الدائري السادس في احلارة 
البطيئة والوســطى، وموعد 
إغالق الطريق الساعة ١ ظهرا 
وموعد فتح اإلغالق الساعة ٦ 

من صباح اليوم األحد.
كمــا قامــت الهيئــة أيضا 
بفرش األســفلت في الدائري 
الســابع الساعة ٨:٣٠ صباحا 
لفرش ٦٠٠٠ متر مسطح من 

األسفلت بطول ٣٢٠ مترا.

فرش األسفلت في طرق اجلهراء ومدينة صباح األحمد السكنية واخليران والوفرة

مواقع العمل في طرق مدينة صباح 
الهيئة تكثف جهودها لتحقيق أكبر قدر من اإلجناز مع االستفادة من فترة احلظراألحمد السكنية

مــن جهــة أخــرى، قامت 
امس السبت بفرش األسفلت 
في طريــق اجلهراء ٨٠ اجتاه 
اجلهراء (الغرب) لفرش طبقة 
سطحية في احلارة السريعة.

وأضافت املصادر ان وقت 
اإلغالق الساعة ٥ مساء ووقت 
الفرش الســاعة ٧:٣٠ مســاء 
ووقت فتــح الطريق للمرور 
الســاعة ٥ من صبــاح اليوم 
األحد، وســيتم الغاء األعمال 

مبراقبة إشغاالت الطرق بتنفيذ 
جوالت ميدانية أسفرت عن رفع 
٧٥ ســيارة مهملــة إلى جانب 
حتريــر ٢٠ مخالفة إشــغاالت 
طرق لعدم االلتزام بالشروط 

والضوابط.

ويعمــل على إشــغال الطريق 
بجميع املناطق، وذلك من خالل 
اجلــوالت امليدانية التي يقوم 
بتنفيذها للحفاظ على املنظر 
احلضــاري للمحافظــة. وأكد 
اجلبعة قيــام الفريق الرقابي 

القانونية بحقهم، الفتا إلى أن 
الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة يولي اهتماما بالغا برفع 
مستوى النظافة باملناطق التي 
تقع حتت مسؤوليته فضال عن 
رفع كل ما يشوه املنظر اجلمالي 

مستشارة التغذية بـ«معجزة الشفاء» تكشف 
عن سر مقاومة اإلجهاد لدى الرياضيني

أكدت مستشــارة التغذية 
بشركة عسل معجزة الشفاء 
واستشــارية العالج الغذائي 
د.هدى أحمــد خالل تصريح 
صحافي حول أهمية العسل 
للرياضيني، أن عســل النحل 
مــن أفضل املواد في ســرعة 
استعادة النشاط بعد اإلجهاد 
الشــديد ويعــزز  الرياضــي 
القــدرة على االســتمرار في 
العمل الرياضــي أو الذهني. 
ونصحت الرياضيني بتناول 
العسل مع الوجبات الغذائية 
وعنــد النوم وقبل ممارســة 

الرياضــة، ألهميــة دوره في 
وقــف تناقص الــوزن الناجت 
عن املجهــود العنيف، ومنح 
طاقة مناسبة ملواجهة اإلجهاد 

واملتاعب أثناء التمرين.
وأضافت أحمد، ان العسل 
مينح بشــكل مثالــي الطاقة 
املطلوبــة التي يحتــاج إليها 
الالعب الرياضــي في تهيئة 
نفســه ملجهود أقوى وحتمل 
ملثابرة أطول، مع اســتجمام 
سريع بعد اإلجهاد ويساعد في 
سرعة تشافي عضالت اجلسم 
بعد املجهود الشــاق، لكونه 

الطعام الوحيد الذي يتمثل في 
اجلسم بدون أنسولني وبدون 

هضم وليس له فضالت.
العسل يتميز  واختتمت: 
الطاقة  بســرعته في إيصال 
للجســم وتغذيته بالعناصر 
املفيــدة وينتقــل إلــى الــدم 
بسرعة الحتوائه على سكريات 
أحادية، فضال عن كون العسل 
غــذاء طبيعيا صافيا وخاليا 
من اجلراثيم واملواد املثيرة، 
ولدوره في تخفيض نســبة 
الكوليسترول في الدم، ويعمل 
على تقوية اجلهاز العصبي.

د.هدى أحمد

طالل الديحاني


