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الشركة الكويتية الستيراد قطع غيار السيارات تطلق  
»NGK SPARK PLUG« منتجات االحتراق وأجهزة

أعلنت الشركة الكويتية الستيراد 
قطع غيار السيارات AUTO١ عن إطالق 
منتجات االحتراق وأجهزة االستشعار 
»NGK SPARK PLUG« للسوق الكويتي، 
وقد مت تعيني الشركة الكويتية الستيراد 
قطع غيار السيارات موزعا معتمدا. 

ومتتلك الشركة الكويتية الستيراد 
قطــع غيــار الســيارات اآلن العالمــة 
 NTK«و »NGK Ignition Parts« التجارية
Vehicle Electronics« في جميع شركات 
قطــع الغيــار التابعــة لها فــي عمان 

وجنوب إفريقيا واآلن في الكويت.
وقالت الشــركة: نحن متحمسون 
 NGK Ignition المتالك العالمة التجارية
Parts & NTK Vehicle Electronics في 
مجموعتنا وهي من العالمات التجارية 
الرائدة لتصنيع املعدات األصلية وما 

بعد البيع.
وعندما يتعلق األمر بالقوة واألداء، 

قامت NGK SPARK PLUG ببناء سمعة 
عاملية كشــركة رائدة متخصصة في 
اإلشعال وأجهزة االستشعار. أكثر من 
 NGK SPARK 8٠ عاما من اخلبرة جعلت
PLUG املورد الرائد للقطع األصلية وما 
بعــد البيع لســيارات الدفع الرباعي، 
والعجلتني، وATV/ SSV، وعربات الثلج، 
والزراعة، والبستنة، واملكائن البحرية 

والصناعية.
نبذة عن الشركة الكويتية الستيراد 

:AUTOقطع غيار السيارات - ١
من خالل صاالتها للبيع بالتجزئة 
الشــويخ والشــرق واجلهــراء  فــي 
والصليبية واألحمدي والفحيحيل توفر 
الشركة الكويتية الستيراد قطع غيار 
السيارات AUTO١ مجموعة واسعة من 

.NGK شمعات اإلشعال
وتقدم الشركة لعمالئها حال كامال 
مــن حيــث قطــع الغيــار )اليابانية 

والكوريــة(، واإلطــارات )اليابانيــة 
والكوريــة واألوروبيــة واألميركيــة 
والصينيــة ومــن الشــرق األقصى(، 
الســريعة، والبطاريــات  واخلدمــة 
والزجاج وامللحقات والطالء وتأجير 

املركبات.
والشركة تعمل 7 أيام في األسبوع 
وتنتشر صاالتها للبيع بالتجزئة في 

أنحاء مختلفة من الكويت.
 MYAUTOلراحــة العمالء، توفــر ١
خدمة التوصيل والتركيب في املوقع 
لإلطارات والبطاريات وخدمة تنظيف 

املركبات.
وميكن تلبيــة طلبات العمالء عن 
طريــق زيــارة أحد صــاالت العرض 
لدى الشــركة أو عــن طريق االتصال 
بها وحتديد موعد لزيارتها من خالل 
خطها الساخن رقم 99٢٢ 9٠١١ أو تأكيد 
www.theauto١.com :الطلب على موقعها

الكويت تتولى رئاسة »مجموعة 77 + الصني« 
لدى منظمات األمم املتحدة للمرة الثانية

روماـ  كونا: تولت الكويت 
رئاســة مجموعــة »77 + 
الصني« لــدى منظمات األمم 
املتحدة في روما لدورة العام 
احلالــي ٢٠٢٢، وهــي املــرة 
الثانية التي تتولى الكويت 
رئاسة أكبر مجموعة دولية 

منذ تأسيسها.
وتســلم مندوبنــا الدائم 
لدى منظمة األغذية والزراعة 
)فاو( يوسف جحيل رسميا 
رئاسة املجموعة من مندوب 
األرجنتني كارلوس جيرنياك 
في مراســم مبقــر مندوبية 
األرجنتني شــارك فيها عبر 
الڤيديو رؤساء منظمات »فاو« 
الدولي للتنمية  والصندوق 
الزراعية )ايفــاد( وبرنامج 
األغذيــة العاملي ممثلو دول 

املجموعة.
واعــرب جيرنيــاك فــي 
مستهل مراسم التسليم عن 
شــكره ملندوب الكويت على 
مســاندته الدائمــة ودعمــه 
غير املشــروط عبــر موقعه 
نائبا لرئيــس املجموعة في 
اجناح اجلهد اجلماعي إلبراز 

على صعيــد الفقر واجلوع 
ونقص املياه ونقص اخلدمات 
انعدام  االجتماعية وخاصة 
املســاواة«، مجددا الثقة في 
قيــادة الكويــت ودعم دول 
املجموعــة ملواصلــة الدفاع 
عن القيم والرؤى املشتركة.

من جانبه، عبر جحيل في 
كلمته االفتتاحية عن اعتزازه 
النتخابــه لتولــي الكويــت 

مسؤولية املجموعة الكبيرة 
نيابة عن اقليم الشرق األدنى 
أفريقيــا متوجهــا  وشــمال 
بالشــكر والتقدير للرئيس 
املنصرف ســفير االرجنتني 
جيرنياك وفريقه على ما بذل 
من جهود »من أجل مجموعتنا 
ومصاحلنا طوال فترة قيادته 

للمجموعة«.
وقــال جحيــل »اننا على 
يقــني تام مــن اســتعدادكم 
لدعمنا من أجل الوصول إلى 
موقف موحد بشأن القضايا 
التي سنبحثها لصالح بلداننا 
كافة«، مؤكدا ترحيبه الدائم 
الدول األعضاء  أفكار  بتلقي 
البناءة وتعاونها املتواصل.

وأكد ثقتــه التامة من أن 
»مجموعتنا ســتحرز تقدما 
إلثراء مؤمتــري »كوب ٢7« 
في مصــر و»كــوب ٢8« في 
العربيــة املتحدة  اإلمــارات 
الدوليــني املرتقبني، مشــددا 
على »احلاجة للعمل معا من 
أجل توحيد مواقفنا في هاتني 
املناسبتني املهمتني مبا يخدم 

مصالح اقاليمنا«.

يوسف جحيل يتسلم مطرقة مجموعة »77 + الصني«

مشاكل البلدان النامية خالل 
ظروف اجلائحة التي أدت الى 
»تضخيم املشاكل االقتصادية 
والصحيــة  واالجتماعيــة 
والغذائية في البلدان النامية«.

كما أكد دور مجموعة »77 
+ الصني« لـ »حتسني نوعية 
حيــاة ســكاننا كل يوم في 
مواجهة فجوات التنمية في 
بلداننا التي فاقمتها اجلائحة 

األحمد: إعداد أول تقرير حلالة البيئة في الكويت 
ونعمل لتخفيض البصمة الكربونية

دارين العلي

أعلن رئيس مجلس االدارة 
واملدير العــام للهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد 
بدء العمل على إعداد أول تقرير 
حلالة البيئة في الكويت ضمن 
عدد من املشاريع التي تتعاون 
فيها الهيئة مع املكتب اإلقليمي 
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

في غرب آسيا.
إعــالن األحمــد جاء عقب 
توقيــع الهيئــة صباح امس 
مذكرة تعاون بيئية مع املكتب 
اإلقليمي لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة في غرب آســيا تهدف 
إلى دعم التوجهات اخلاصة 
بإصالح الشأن البيئي وتطوير 
القدرات في مجال حماية البيئة 

في الكويت.
وقــال األحمــد ان مذكرة 
التعــاون هــي الثانيــة التي 
يتــم توقيعهــا مــع برنامج 
األمم املتحــدة، باالضافة إلى 
توقيع اربع اتفاقيات تعاون 
بهدف حماية البيئة وتطوير 
قــدرات الكويت فــي مجابهة 
التغيــر املناخــي ومكافحــة 
التلوث واإلنتاج واالستهالك 
مــن  وغيرهــا  املســتدامني 
املواضيع البيئية ذات األولوية 

لدى البالد.
وشدد على ان توقيع هذه 
التعاون  املذكرة واتفاقيــات 
يأتي تعبيرا عن التزام الكويت 
بتكريس كل اجلهود والطاقات 
إلصــالح الشــأن البيئي في 
البــالد، مبينا ان مدة املذكرة 
اربــع ســنوات باإلضافة إلى 
اتفاقيــات التعــاون اجلديدة 

مدتها سنتان.
واشار إلى ان هذا التعاون 
سيســمح بتوفيــر الدعــم 
لالستمرار في تطوير قدرات 
الكويت في مختلف املجاالت 
البيئية وعمل مشاريع جديدة 
مشتركة بني اجلانبني تشمل 
ايضا مشروع خفض البصمة 

الكربونية لدى البالد.
إلــى ان مذكــرة  واشــار 
التفاهــم واتفاقيات التعاون 
املوقعة بني اجلانبني تشــمل 
دعــم الكويت في املشــاريع 
اجلديدة كإعداد خطة وطنية 
الكيميائية لتعزيز  للسالمة 

على مشاريع جديدة ومثمرة.
وأوضح ان برنامج االمم 
املتحدة ســيعمل مــن خالل 
املذكــرة واالتفاقيات املوقعة 
علــى مســاندة الهيئــة فــي 
إعداد خطة وطنية للســالمة 
الكيميائيــة للكويــت، حيث 
يعزز هــذا املشــروع اإلدارة 
واالســتخدام اآلمنني للمواد 

الكيميائية.
وذكر ان املكتب اإلقليمي 
سيوفر للسلطة الدعم الفني 
إلعداد اســتراتيجية وطنية 
منخفضــة الكربون للكويت 
بالتماشي مع »رؤية الكويت 
تقليــل  وبالتالــي   ،»٢٠5٠
البصمــة الكربونيــة للدولة 

بحلول عام ٢٠5٠.
وافــاد بأنه فيمــا يخص 
االنتاج واالستهالك املستدامني 
سيقدم البرنامج الدعم الفني 
مــن أجل إعــداد خطــة عمل 
وطنية لالســتهالك واإلنتاج 
املستدامني بعدما يتم اعتماد 
نتائج التقييم املعني بهما في 
الكويت والذي أجنز في العام 
املنصرم مع الهيئة، مشــيرا 
إلى ان البرنامج سيقوم ايضا 
بالعمل مع الهيئة من أجل إعداد 
أول تقريــر حلالة البيئة في 

الكويت.
مــن جهتها، فصلت نائب 
املدير العام لشــؤون الرقابة 
البيئيــة فــي الهيئــة العامة 
للبيئــة م.ســميرة الكندري 
نوعية املشاريع التي من شأنها 
تعزيز تطبيق قانون حماية 
البيئة وتنفيذ املواد اخلاصة به 

ومن أهمها إعداد استراتيجية 
منخفضة الكربون.

إلــى  ولفتــت الكنــدري 
ان اعتمــاد مجلــس الوزراء 
مؤخــرا تقرير الهيئة لتنفيذ 
منخفضــة  اســتراتيجية 
الكربون الناجتة من القطاع 
الصناعي والنفطي والقطاعات 
األخرى ســيعزز من تطبيق 
املشاريع التي جرى توقيعها 

اليوم )أمس(.
وذكرت أن املشروع الثاني 
في االتفاقيــة خاص »بتغير 
حالة البيئــة وتغطية حالة 
القطاعات من تلوث الهواء إلى 
التربة واملياه وادارة املخلفات، 
األمــر الذي يســاعد متخذي 
القرارات لتطوير التشريعات 
والسياسات اخلاصة باحلالة 

البيئية في البالد«.
وبشــأن املشروع الثالث، 
إن  الكنــدري:  أضافــت 
مشــروع رائد بإعــداد خطة 
وطنية لالســتهالك واالنتاج 
املســتدامني، فالكويــت اولى 
الدول التي تقوم بتنفيذ هذا 
التقرير، حيث مت االنتهاء من 
املرحلة االولى فيه وسنعمل 
على تغطيــة القطاعات بدءا 
من الصناعة والطاقة فالنقل.

أما عــن املشــروع الرابع 
فهو خاص باخلطة الوطنية 
الكيميائية املدرج  للســالمة 
بقانون حماية البيئة، حيث 
نفذت الهيئة مسبقا اخلطوط 
العريضــة للمشــروع، لكن 
وجــود البرنامــج كداعم في 

التنفيذ أمر حتتاجه الهيئة.

»البيئة« وّقعت مذكرة تعاون واتفاقية لـ 4 مشاريع مع برنامج األمم املتحدة

)محمد هاشم( الشيخ عبداهلل األحمد ود.سميرة الكندري وسامي دمياسي مع احلضور خالل اللقاء 

اإلدارة واالســتخدام اآلمنني 
للمــواد الكيميائيــة وإعــداد 
استراتيجية وطنية منخفضة 
الكربون بالتماشي مع »رؤية 

الكويت ٢٠5٠«.
وذكر أن التعاون يشــمل 
ايضا مشــاريع مشتركة بني 
اجلانبني كإعــداد خطة عمل 
وطنية لالســتهالك واإلنتاج 
املستدامني وإعداد أول تقرير 
حلالة البيئة في الكويت. وأكد 
ان هــذه اجلهود واالتفاقيات 
ستنعكس بااليجاب على رؤية 
الكويت عامليا كاتفاقية املناخ 
والسالمة الكيميائية وغيرها، 
ومن خــالل البرامج البيئية 
سيتم النظر في اوجه التعاون 
مع املخلفات واملواد الكيميائية 
وانبعاثات املصانع واملصافي 
النفطية، كما ســيتم خفض 
البصمة الكربونية والسيطرة 
عليها ملستقبل االجيال القادمة. 
من جهته، قال املدير واملمثل 
اإلقليمي لبرنامج االمم املتحدة 
للبيئة ملكتب غرب آسيا سامي 
دمياسي ان هذا التعاون يأتي 
البيئيــة  لتكثيــف اجلهــود 
الكويتية، مبينا ان هذه املذكرة 
تعكس األولويات املشــتركة 
لكل مــن البرنامــج والهيئة 
السيما دور البرنامج في دعم 
األجندة البيئية على الصعيد 

الوطني بخبرات دولية.
واضاف دمياســي انه مت 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بني 
الطرفني في عام ٢٠١9، مؤكدا ان 
جتديد التعاون اليوم يعكس 
العمل البيئي الدؤوب واالتفاق 

اجلاسر: تعزيز دور املهندسة في التنمية املستدامة

شاركت جمعية املهندسني 
الكويتية في فعاليات ملتقى 
املهندسات العربيات اخلامس 
والذي أقيم في أبوظبي بوفد 
ترأسته عضو مجلس إدارة 
اجلمعية م.شــروق اجلاسر 
وضم كال من ممثلة اجلمعية 
في جلنة املهندسات العربيات 
م.عبيــر احلبيــل، وعضوة 
اجلمعية املهندسة املعمارية 
األولى فــي املركــز الوطني 
لالقتصــاد املعرفــي كوثــر 

الوزان.
وقالت م.شروق اجلاسر: 
ســعدنا باملشــاركة في هذا 
امللتقى ونشــكر الزمالء في 
العــرب  احتــاد املهندســني 
وجلنة املهندسات العربيات 
على التنظيم اجليد، ونتوجه 

والتقني العاملي، مشيرة إلى 
أنها أمر مهم في خلق الفرص 
وتوفير وظائف على مستوى 
التخرج،  املبتدئني وحديثي 
وأنها القطــاع الوحيد الذي 
يولد جزءا كبيرا من إجمالي 
العمالــة كل عــام، وميكننــا 
القــول بــأن ريــادة األعمال 

حاضنة االبتكار.
وأضافــت: قدمت م.كوثر 
الوزان ورقــة بعنوان »دور 
االقتصاد املعرفي في إنشاء 
مبان مستدامة صديقة للبيئة« 
تناولت فيها أهمية االقتصاد 
املعرفــي وركائــزه األربعة، 
وذكرت أن هذه الركائز هي: 
البنيــة التحتية للمعلومات 
ونظام احلوافز االقتصادية 
واملؤسسية، أنظمة االبتكار 

والتعليــم ومن هذه الركائز 
وضع املركز الوطني لالقتصاد 
املعرفي أهدافا واضحة إلعادة 
صياغة مصانع البحث ومراكز 
املعلومــات األولى واملتمثلة 
باملكتبــات العامة لتحويلها 
الى منشــآت متخصصة في 
البحــث العملــي والتطــور 
احلديــث  التكنولوجــي 
وتعزيــز االســتدامة خاصة 
ان معظم املكتبات العامة في 
الكويت ال تزال تأخذ النمط 
التقليدي بالرغــم من تغير 
أدوات البحث وســرعة نقل 
املعلومة واختالف وسائطها 
وظهور احلوسبة السحابية 
التي أثرت بشكل واضح على 
الوجود املادي لهذه املنشآت 

وسبب إنشائها.

جمعية املهندسني  شاركت في فعاليات ملتقى املهندسات العربيات بأبوظبي

صورة جماعية للمشاركني في الفعاليات

بالشكر الى جمعية املهندسني 
اإلماراتية على حسن الضيافة 
واالســتقبال، الفتــة إلى أن 
امللتقى شهد تفاعال هندسيا 
مميزا على املستوى العربي 
وقدمــت مجموعة من أوراق 
العمل، مشيرة إلى أن امللتقى 
أقيم بعنوان »دور املهندسة 
العربية في التنمية املستدامة« 
وتزامــن مع احتفــاالت دبي 

بيوم املهندسة العربية.
وذكرت اجلاسر أنها قدمت 
ورقة عمل عن ريادة األعمال 
التــي ظهــرت فــي منتصف 
القــرن املاضي، مشــيرة إلى 
اهتمــام احلكومــات  تزايــد 
والدوائر االقتصادية بريادة 
األعمال واالبتكار خصوصا 
مــع التطــور التكنولوجــي 

انضمام »املواصالت« إلى »سهل«
أعلــن املتحــدث الرســمي باســم 
التطبيــق احلكومي املوحد للخدمات 
االلكترونيــة »ســهل« يوســف كاظم 
عــن انضمــام وزارة املواصــالت إلى 
اجلهات احلكومية الرسمية املتواجدة 
عبــر التطبيق من خــالل خدمة دفع 
وتسديد الفواتير ومديونيات اخلدمات 
الهاتفية. وقال كاظم إن »املواصالت« 
قدمت إضافة مهمة عبر »سهل« تتمثل 

في إمكانية اطالع املستخدم للتطبيق 
سواء كان مواطنا أو مقيما على بياناته 
األساسية املسجلة في الوزارة وإجمالي 
املديونيــات املاليــة من خــالل قائمة 
البيانات، باإلضافة الى إمكانية التعرف 
على قيمة الفواتير املستحقة على كل 
رقم هاتف مسجل باسمه، عالوة على 
إمكانيــة دفع الفواتيــر واملديونيات 
مباشرة عبر خانة اخلدمات في التطبيق 

من خالل بوابة الدفع االلكتروني وفق 
رقم الهاتف الذي يرغب بسداد الفاتورة 
اخلاصة به، كما ســيظهر للمستخدم 
رســالة إلعالمه إذا لــم يكن عليه أي 
مديونيات لصالح وزارة املواصالت. 
وأشاد بجهود فرق وزارة املواصالت 
التي تكللــت بنجاح انضمام الوزارة 
كإضافة مهمة لبقية اجلهات احلكومية 

املدرجة في خدمات »سهل«.

عبر خدمة دفع الفواتير ومديونيات اخلدمات الهاتفية

دمياسي: الكويت مثال يحتذى في التعامل مع برامج »البيئة« واالتفاقية تتماشى مع »رؤية 2050«

ملشاهدة الڤيديو


