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اخلميس  ١٣اكتوبر ٢٠١٦

«األشغال» وقعت العقد والتنفيذ يستغرق عامين

«التجاري» نظم دورة تدريبية عن التحلي باملواقف اإليجابية

 2.669مليون دينار إلجناز مبنى
«املعلومات املدنية» في األحمدي

في احلياة العملية والشخصية بالتعاون مع «النوير»

فرج ناصر

املشاركون بالدورة التدريبية في لقطة تذكارية

في بادرة جديدة تؤكد سعي البنك التجاري
الكويتــي إلى تنمية القــدرات الفكرية
ملوظفيه ،قام البنك -بالتعاون مع حركة
ومبادرة النوير -بتنظيم دورة تدريبية
في أكادميية التجاري عن التحلي باملواقف
اإليجابية.
وهدفت هذه الدورة التدريبية إلى توعية
املوظفني مبفهوم اإليجابية وأهمية التحلي
باملواقف اإليجابيــة في احلياة العملية
والشخصية.
وتعليقا على تنظيم البنك التجاري لهذه
الــدورة التدريبية قالت مدير عام إدارة

املوارد البشــرية منى العبدالرزاق« :إن
مفهوم اإليجابية أخذا باالنتشــار ليس
فقط على الصعيد الشخصي وفي األمور
احلياتية بل أصبح يكتسب أهمية كبيرة
على املستوى املؤسسي وهو ما دفعنا
لتنظيم هذه الدورة التدريبية ملوظفينا».
وتابعت العبدالــرزاق مبينة أن التحلي
باملواقف اإليجابية يدفع اإلنسان للعمل
اجلاد الدؤوب من أجل الوصول إلى الهدف
املطلوب في جميع مجاالت احلياة ،منوهة
الى أن اإليجابية تضيف إلى العمل املتقن
روحا وحيوية وفعالية تنعكس مباشرة

على فريق العمل بأسره .هذا ،وقد عبر
املشاركون في هذه الدورة التدريبية ،التي
مت تنظيمهــا ألول مرة في الكويت على
الصعيد املؤسسي ،عن سعادتهم باملشاركة
فيها حيث انها ساهمت في تعريفهم على
مكونات منظومة الطاقة اإليجابية والتفاؤل
الكامنة بداخل كل منهم وكيفية توظيفها
لتطوير العمل وحتقيق اإلجناز على النحو
األمثل ،مشيدين في نفس الوقت باجلوانب
التفاعلية والنقاشية التي تضمنتها الدورة
التدريبية والتي ساهمت في إثراء احلوار
وتوصيل الفكرة بشكل مبسط.

تنظمها مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي

 ..RunQ8مبادرة خيرية تنطلق  12نوفمبر
تنظــم مؤسســة فوزية
الســلطان للتأهيل الصحي
حــدث  RunQ8اخليري الذي
ســيقام هذا العام  12نوفمبر
القــادم ،وذلــك فــي مارينــا
كريسنت بهدف دعم األطفال
من ذوي االحتياجات اخلاصة،
وذلك من خالل تعزيز الوعي
وحشد الدعم املادي واملعنوي
ملركز تقييم وتأهيل األطفال
غير الربحي التابع للمؤسسة،
حيث يذهب ريع  RunQ8لدعم
املركز ومســاعدته في تقدمي
الرعاية املتخصصة جلميع

أطفال املجتمع في الكويت.
ويتضمن السباق مسافتني
هما  5كم و 10كم ،واملشاركة
متاحة جلميع الراغبني من كل
األعمار واملستويات البدنية.
فلكل من ال يستطيع اجلري
في السباق املارثوني ،ميكنه
االكتفاء باملشــي او الهرولة
فقط .وباب التسجيل مفتوح
جلميع مــن يريد املشــاركة
ودعــم هــذه القضيــة املهة،
وميكن التســجيل من خالل
املوقــع اإللكتروني (.runq8
 ،) orgكمــا ميكــن االتصــال

مبؤسســة فوزية السلطان
للتأهيــل الصحي للحصول
علــى مزيــد مــن املعلومات
(.)25721757 - 25720338
واجلدير بالذكر ان الســباق
يحظــى برعايــة ودعم عدد
من املؤسســات والشــركات
احمللية ،مع العلم بأن الباب
مازال مفتوحا جلميع اجلهات
الراغبة في تقدمي الدعم لهذه
املبادرة اخليرية.
وقد مت تأسيس مؤسسة
فوزيــة الســلطان للتأهيــل
الصحي في عام  2006كمنظمة

صحية غيــر ربحية ،وباتت
بذلك املؤسسة الوحيدة من
نوعها في الكويت .وقد هدفت
مديــرة املؤسســة الدكتورة
إلهــام احلمــدان الى انشــاء
مؤسســة فوزية الســلطان
للتأهيــل الصحــي لتصبح
مؤسسة صحية شاملة توفر
اخلدمــات الصحية املتكاملة
بأعلى مســتوى من اجلودة
وضمن عدة اختصاصات ،الى
جانب السعي لتكون مرجعا
إقليميا في مجاالت الصحة،
والتعليم واألبحاث.

أعلنت وكيل وزارة األشغال
م .عواطف الغنيم توقيع عقد
إنشــاء وإجناز وصيانة مبنى
الهيئة العامة املدنية مبحافظة
األحمدي بقيمة  2.669مليون
دينار على ان يتم التنفيذ خالل
مدة مقدارها عامان.
وأوضحت الغنيم أنه قد مت
تصميم هذا املشــروع بالكامل
من قبل إدارة التصميم بقطاع
املشــاريع اإلنشــائية بجهود
مهندســي الــوزارة الكويتيني
والذي يقع املشــروع مبنطقة
جنــوب الصباحية مبســاحة
( 2000متر مربع).

م .عواطف الغنيم

وتابعــت الغنيــم بــان
املشــروع يتكون من سردابني
وطابــق أرضــي وأول وثاني
وســيتم اســتغالل السردابني
ملواقــف الســيارات وخدمات
املبنــى على ان يتم اســتغالل
الطابقني األرضي واألول خلدمة
املراجعني ،واســتغالل الطابق
الثاني الستخدام موظفي الهيئة
وبذلك تصبح املساحة الكلية
للمبنى ( 8967مترا مربعا ).
كما أعلنــت الغنيم توقيع
اتفاقيــة دراســة وتصميــم
واإلشــراف علــى تنفيذ مركز
الفروانية الثقافي مشيرة الى
مدة االتفاقية ( )720يوما ألعمال
الدراسة والتصميم و( )900يوم

ألعمال اإلشــراف على التنفيذ
(اختياري) الفتة الى ان قيمة
االتفاقية  1.636مليون دينار.
وبينت الغنيم ان املشروع
عبــارة عــن عــدة مبــان منها
مبنى يحوي املسرح الرئيسي
وخدماته ومبنى لقاعات الفن
التشــكيلي وملحقاتها ومبنى
للندوات واحملاضرات وخدماتها
ومبنــى ملتحف اآلثار والتراث
الشــعبي وملحقاتهــا ومبنى
للمكتبة وخدماتها ومبنى ملركز
الطفل وخدماته ومبنى اإلدارة
وملحقاتها ،هذا باإلضافة إلى
منطقة اخلدمات ومنطقة البهو
الرئيســي وملحقاته ومواقف
للسيارات بسرداب املبنى.

افتتاح حتويلة على طريق الوفرة  -ميناء عبداهلل
بالقرب من دوار الوفرة باالجتاهني فجر أمس
فرج ناصر

أعلن الوكيل املساعد لقطاع
هندســة الطــرق فــي وزارة
األشغال م.أحمد احلصان عن
افتتــاح حتويلة على طريق
الوفرة  -ميناء عبداهلل بالقرب
مــن دوار الوفرة باالجتاهني
فجــر أمس األربعــاء املوافق
 12أكتوبــر اجلــاري وذلــك
بالتعــاون والتنســيق فيما
بني وزارة األشغال ممثلة في
قطاع هندسة الطرق واإلدارة
العامة للمرور لضمان سالمة
وأمان مرتادي الطريق مثمنا
تعاون وتنســيق املرور مع
القطاع فــي كافة االفتتاحات
التي تتم باملشاريع أوال بأول.
وقــال م.احلصــان فــي

م.أحمد احلصان

تصريح صحافي :إن االفتتاح
املزمع يأتي ضمن مشــروع
إنشاء وإجناز وصيانة طرق
وجســور وأخــرى للطريق
الواصــل بني مينــاء عبداهلل
والوفــرة «عقد هـــ ط»238/
والذي تبلــغ تكلفته 82.808
مليــون دينار يعــد من أهم
املشاريع التي ينفذها القطاع
حيث يهدف الى تسهيل حركة
املرور لسكان منطقة صباح
األحمد ومدينة الوفرة وتقليل
احلــوادث املروريــة ورفــع
مســتوى االمــان والســامة
باإلضافــة إلى إعــادة تأهيل
الطرق القائمة وإنشاء طرق
حديثــة بحســب املعاييــر
التصميمية للطرق السريعة.
وأوضــح م.احلصــان أن

املشروع يتضمن  9تقاطعات
معظمها عبارة عن جسر علوي
لتأمني انسيابية مرورية مع
دوار علــى مســتوى األرض
وذلك لتأمني الربط بني املدن
وتأمــن  u-turnحيــث يبلغ
طول الطريق رقــم 41« 306
كم  9 +تقاطعات».
وشــدد م.احلصــان على
حــرص القطاع علــى تنفيذ
جميع توصيات ومالحظات
اإلدارة العامة للمرور لتوفير
معايير األمان والسالمة على
الطرق والتــي يجري عليها
تنفيذ االعمال وتشهد تسلما
جزئيــا لبعــض األجــزاء أو
افتتاح حتويالت وذلك حفاظا
على ســامة مرتادي الطرق
وممتلكاتهم.

كلية القانون الكويتية حتتضن مسابقة وليم فيز
آالء خليفة

اســتضافت كلية القانون
الكويتية العاملية صباح أمس
املرحلة التمهيدية من مسابقة
وليم فيز للتحكيم التجاري
الدولي التي تقام ســنويا في
العاصمــة النمســاوية ڤيينا
وستستمر االســتضافة ملدة
ثالثة أيام متتالية وتضم طلبة
من مختلف الدول العاملية.
الكليــة
واســتقبلت
املتســابقني من دول الشــرق
األوســط فــي إطــار برنامج
تدريبــي متكامــل مت إعداده
بدقــة ليســاهم فــي تنميــة
قدراتهم في إعــداد املرافعات
وذلك برعاية برنامج تطوير
القانون التجاري الذي تولت
وزارة التجــارة األميركيــة
إعداده ،ويقود برنامج التدريب
البروفيسور رونالد براند من
جامعة بتسبرغ األميركية.
مــن جانبــه ،أكــد رئيس
وعميد كلية القانون الكويتية
العامليــة د .محمد املقاطع ان

ارتفاع حركة الركاب
مبطار الكويت %11
في سبتمبر
أظهــرت بيانــات اإلدارة
العامة للطيــران املدني زيادة
حركة الركاب في مطار الكويت
الدولي بنســبة  %11خالل شهر
ســبتمبر املاضي بإجمالي 1.18
مليون راكب مقابل  1.07مليون
راكب للشهر ذاته عام .2015
وقالــت اإلدارة فــي بيــان
صحافي أمس :إن حركة الركاب
القادمني بلغــت  684.943ألف
شــخص في ســبتمبر املاضي
مقابــل  594.99راكبــا خــال
الشهر ذاته في عام  2015في حني
سجلت حركة الركاب املغادرين
 500.80ألف راكب خالل سبتمبر
املاضي مقابل  475.09ألف راكب
خالل الشهر ذاته العام املاضي.
وأضافت أن إجمالي حركة
الطائرات املشغلة من وإلى مطار
الكويت الدولي خالل سبتمبر
املاضي بلغ  9304رحلة مقارنة
مــع  9355رحلة للشــهر ذاته
عام  .2015وعلى صعيد حركة
الشحن اجلوي في مطار الكويت
الدولي ذكرت اإلدارة أن اجمالي
احلركة في سبتمبر املاضي بلغ
حوالي  15.05مليون كيلوغرام
مقارنة بحركة شحن جوي بلغت
حوالي  15.27مليون كيلوغرام
في سبتمبر .2015

جانب من استعراض تفاصيل املسابقة

املقاطع :لدينا %75
من املقررات باللغة
العربية و%25 باللغة
اإلجنليزية

املسابقة ليس هدفها التسابق
فقط فهو برنامج طموح ينمي
القــدرات القانونيــة وإيجاد
احللــول للقضايــا الدوليــة
ومشــاركتنا هــذا العــام هي
للسنة الرابعة على التوالي.
وأشــار املقاطــع إلى أنهم
فــي كليــة القانــون يقدمون
نظامــا تعليميــا يجمــع بني

اللغتني العربية واالجنليزية
حيث لدينا  %75من املقررات
 %باللغة
باللغة العربية و 25
االجنليزية ما يجعل الطالب
بعد التخرج مؤهال باللغتني
في الدراسة القانونية وتقدم
الكليــة اآلن برنامج القانون
واخلدمات املالية الذي طرح
مطلع الفصل احلالي.

جمعــية الرق ـ ـ ـ ــة التـ ـع ــاون ـ ـي ــة
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

بطاقة دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
السادسة والثالثني واالنتخابات جلمعية الرقة التعاونية
ي�ضر جمل�س اإدارة جمعية ال��رق��ة التعاونية دعوتكم حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية واالنتخابات
النتخاب عدد ( )4اأع�ضاء جدد ملجل�س االإدارة وذلك على النحو التايل:
وبنا ًء على كتاب وزارة ال�ضئون االجتماعية والعمل رقم ( )2016-28389بتاريخ  .2016/9/26ب�ضاأن املوافقة
على حتديد يومي الثالثاء واالأربعاء املوافقني ( 2016/11/)2-1للجمعية العمومية واالنتخابات.
ً
عاما
يت�ضرف جمل�س اإدارة جمعية الرقة التعاونية بدعوة ال�ضادة امل�ضاهمني البالغني من العمر (21
فاأكرث) يف تاريخ انتهاء ال�ضنة املالية للجمعية وامل�ضاهمني يف اجلمعية حتى  2016/6/30حل�ضور اجتماع
اجلمعية العمومية العادية واملقرر عقدها يوم الثالثاء املوافق  2016/11/1يف متام ال�ضاعة ( )4م�ضا ًء يف
مدر�ضة �ضامل املبارك ال�ضباح الثانوية بنني والكائنة بالرقة بال�ضاحية بقطعة ( )5ويف حالة عدم اكتمال
ً
قانونيا بح�ضور ( )25ع�ضو ًا.
الن�ضاب القانوين يوؤجل االجتماع ملدة ن�ضف �ضاعة لي�ضبح
(وذلك ملناق�شــة جدول الأعمال التالــي)
 -1مناق�ضة التقرير االإداري ملجل�س االإدارة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف  2016/6/30وامل�ضادقة عليه.
 -2مناق�ضة تقرير مراقب احل�ضابات لل�ضنة املالية املنتهية يف  2016/6/30والت�ضديق عليه.
 -3تقرير مراقب احل�ضابات للميزانية العمومية (امليزانية التقديرية) واحل�ضاب اخلتامي لل�ضن��ة املالي��ة يف
 2017/6/30والت�ضديق عليها (مرفق بالتقرير ال�ضنوي لل�ضنة املالية املنتهية يف .)2016/6/30
 -4التق� ��ري� ��ر االإداري وامل� � � ��ال � � ��ي ملراقبي الوزارة عن ال�ضن � � � ��ة امل � ��الي� ��ة املنت � � ��هي ��ة يف .2016/6/30
 -5تعيني مراقب ح�ضابات لل�ضنة املالية املنتهية يف  2017/6/30وحتديد اأتعابه.
ً
علما باأن االنتخابات �ضوف تبداأ يف متام ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء
 -6انتخاب عدد ( )4اأع�ضاء ملجل�س االإدارة
ً
وفقا للتايل:
يوم االأربعاء املوافق  2016/11/2وملدة ثالث �ضاعات
 مدر�ضة �ضامل املبارك ال�ضباح الثانوية بنني والكائنة بالرقة بال�ضاحية بقطعة ( )5للجان االنتخابيةاملخ�ض�ضة للرجال.
 مدر�ضة الرقة االبتدائية بنات والكائنة بالرقة قطعة ( )2للجان االنتخابية املخ�ض�ضة للن�ضاء.مالحظـة:
 -1يجب على كل ع�ضو اإح�ضار البطاقة املدنية االأ�ضلية ولن تعتمد �ضورة عنها.
 -2على ال���ض��ادة امل�ضاهمني وغ��ر امل�ضتكملني مللفاتهم � �ض��رورة مراجع ��ة االإدارة خ��الل ال ��دوام الر�ضمي
ال�ضتكمال ملفاتهم.
 -3على ال�ضادة امل�ضاهمني الذين مل ي�ضلهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد مراجعة االإدارة ال�ضتالم ن�ضخة
من الكتيب.

مع حتيات جمل�س الإدارة

