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المبارك استقبل وزراء المواصالت
بدول التعاون

• سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً وزراء املواصالت بدول التعاون

ا�ستقبل رئی�س جمل�س ال��وزراء �سمو ال�شیخ جابر
املبارك ،وبح�ضور وزیر ،الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان
وزیرة الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات جنان بو�شهري ،يف
ق�رص ال�سیف �أم�س ،وزراء املوا�صالت بدول جمل�س

التعاون ل��دول اخللیج العربیة وذل��ك مبنا�سبة
انعقاد االجتماع الـ  21لوزراء النقل واملوا�صالت
بدول جمل�س التعاون لدول اخللیج العربیة والذي
ت�ست�ضیفه الكویت.

الغانم :أتمنى لهذا الصرح العتيد دوام الرفعة والتوفيق

السفير القطري« :الشاهد» من أبرز الصحف
ذات المهنية العالية
بعث رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن بربقية تهنئة �إلى
رئي�س حترير جريدة «ال�شاهد» ال�شيخ �صباح املحمد
مبنا�سبة الذكرى احلادية ع�رشة ل�صدور العدد الأول
للجريدة.
وقال الغامن يف برقيته« :يف عام متجدد على �صدور جريدة
«ال�شاهد» الغراء ،فانه لي�رسين ان اتقدم اليكم بخال�ص
التهنئة بهذه املنا�سبة الطيبة و�إل��ى جميع العاملني
بهذا ال�رصح العتيد ،متمني ًا لكم دوام الرفعة والتوفيق
وال�سداد».
كما بعث �سفري قطر لدى الكويت بندر العطية بربقية
تهنئة جاء فيها« :ال�شيخ �صباح املحمد رئي�س حترير
�صحيفة ال�شاهد» ي�سعدين �أن �أتقدم ل�شخ�صكم الكرمي
ولأ�رسة التحرير املوقرة وكافة العاملني لدى ال�صحيفة
الغراء ب�أطيب التهاين و�أ�صدق التربيكات وانتم حتتفلون
بالذكرى احلادية ع�رشة يف م�سريتها الناجحة ،وقد
�أثبتت «ال�شاهد» بف�ضل جهودكم املقدرة �أداءها املتميز
وتوازنها و�شمولها يف التغطية ال�صحافية لت�صبح واحدة
من �أبرز ال�صحف ذات املهنية العالية».
ونحن �إذ نتمنى لـ«ال�شاهد» م�ستقبال م��دي��د ًا حاف ً
ال
بالعطاء ،ن�س�أل الله لكم وجلميع العاملني بال�صحيفة �أن
تتوا�صل عطاءاتكم املخل�صة باملزيد من التقدم والتوفيق
وال�سداد.

• بندر العطية

• مرزوق الغامن

خالل اجتماع وزراء النقل والمواصالت بدول مجلس التعاون

األذينة :الكويت تولي أهمية لمشروع

الربط اإلقليمي لشبكات اإلنترنت
�أك���د رئ��ي�����س «ال��ه��ي��ئ��ة العامة
لالت�صاالت وتقنية املعلومات»
���س��امل االذي��ن��ة ،االه��م��ي��ة التي
توليها الكويت مل�رشوع الربط
االقليمي ل�شبكات االنرتنت.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح يف ختام
م�شاركته رئي�س ًا للوفد الكويتي
يف اعمال الدورة الـ  22ملجل�س
ال�����وزراء ال��ع��رب لالت�صاالت
واملعلومات مبقر جامعة الدول
العربية.
و�أو�ضح االذينة يف هذا ال�سياق �أن
الكويت قدمت الى االجتماع ورقة
عمل حول م�رشوع الربط الإقليمي
ل�شبكات االنرتنت من املقرر ان
تناق�ش خ�لال االجتماع املقبل

للجنة العربية لل�شبكات.
وا���ش��ار ال��ى ان االجتماع ناق�ش
عدة امور من خالل جمايل الربيد
واالت�صاالت ،منوها ب ��أن هناك
ع���دة ت��و���ص��ي��ات اه��م��ه��ا اعتماد
نتائج اعمال امل�ؤمتر العاملي
للمندوبني املفو�ضني الذي عقد
يف االمارات.
ولفت االذينة ال��ى �أن االجتماع
تطرق الى الكثري من املو�ضوعات
يف م��ق��دم��ت��ه��ا التكنولوجيا
احلديثة وتكنولوجيا االنرتنت
والذكاء اال�صطناعي وما ي�سمى
«احلافظات» و�إمكانية دخول دول
عربية هذه التكنولوجيا.
ونوه كذلك بالعمل العربي على

توحيد اجلهود واخل�برات خالل
املرحلة املقبلة من �أجل ا�ستفادة
ال�شعوب وت�سهيل االج����راءات
وجعل حياة املجتمعات العربية
�أي�رس و�أف�ضل.
ولفت االذي��ن��ة ال��ى ان الكويت
خ�ل�ال م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف املكتب
التنفيذي ملجل�س الوزراء العرب
ل�لات�����ص��االت وامل��ع��ل��وم��ات يف
الدورة ال�سابقة على مدى عامني
كانت لها م�شاركات متعددة من
خالل اقرتاحات و�أوراق عمل.
كما ا�شار الى اختيار مكتب تنفيذي
جديد للمجل�س ح�سب الالئحة
اخلا�صة بذلك ومن خالل تر�شيح
اال�سماء ح�سب احلروف االبجدية.

بوشهري :العمل الخليجي المشترك مستمر
لتنفيذ مشروع سكك الحديد
كتب �أحمد يون�س:

ق��ال��ت وزي����رة الإ���س��ك��ان وزي���رة
الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات جنان
بو�شهري� ،إن الكويت من الدول
ال�سباقة باالهتمام بقطاع النقل
بكافة و�سائله الربية والبحرية
وكذلك اجلوية ،الفتة �إلى �أن ر�ؤية
الكويت � 2035أولت اهتمام ًا بالغ ًا
بتلك القطاعات احليوية.
و�أ���ض��اف��ت يف كلمة على هام�ش
االج��ت��م��اع ال��ـ  11للجنة وزراء
النقل واملوا�صالت ب��دول جمل�س
ال��ت��ع��اون� ،أن ال��ك��وي��ت ب���د�أت
بتطوير موانئها البحرية لتلبية
االحتياجات امل�ستقبلية ،وتو�سعة
مطار الكويت ال��دويل عرب ان�شاء
ٍ
مبان جديدة للركاب ،كما �أنها
انتهت م ��ؤخ��ر ًا من تد�شني مبنى
الركاب اجلديد « »T4املخ�ص�ص
ل�رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية،
الفتة �إل��ى �أن العمل جار لتنفيذ
مبنى الركاب اجلديد «.»T2
بناء
و�أ�شارت �إلى ان املبنى �صمم
ً
على �أعلى املوا�صفات العاملية
ليكون واح��د ًا من �أك�بر املطارات
املوجودة يف الوطن العربي.
و�أ�شارت �إل��ى �أن العمل اخلليجي
امل�شرتك م�ستمر لتنفيذ م�رشوع
�سكك احلديد ليحقق واحدة من اهم
تطلعات قادتنا بربط دول اخلليج

• جنان بوشهري متحدثة

لتعزيز ال��ت��وا���ص��ل املجتمعي
وتطوير القطاعات االقت�صادية.
و�أو����ض���ح���ت �أن دول اخلليج،
بتوجيهات �سامية وبرعاية من
�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو ،قطعت
�شوط ًا كبريا يف م�سريتها التنموية
حتى و�صلت الى مراحل متقدمة يف
العديد من املجاالت ب�شكل عاد
بالنفع على �أبناء اخلليج ،وهذا
ي�ضعنا �أمام حتديات كبرية تفر�ض
على اجلميع القيام بواجباته

(تصوير حمدي شوقي)

والوفاء بالتزاماته ال�ستكمال ما
بد�أه كل من �سبقونا.
وقالت �إن االجتماع يناق�ش العديد
من املوا�ضيع التي ترتبط بتطوير
االق��ت�����ص��اد اخلليجي ،وح�صيلة
اجتماع جلنة وك�لاء وزارة النقل
واملوا�صالت التي �سبقت انعقاد
اللجنة ال��وزاري��ة� ،شاملة عدة
ق�ضايا تعنى مبوا�ضيع النقل اجلوي
والربي والبحري ،وكذلك مناق�شة
م�ساهمات الدول يف ميزانية مذكرة

تفاهم الريا�ض ،بالإ�ضافة لتطبيق
الدليل املوحد لأجهزة التحكم
املروري بدول جمل�س التعاون.
من ناحيته �أكد الأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية
مبجل�س التعاون اخلليجي خليفة
العربي� ،أن اللجنة الوزارية كان
لها دور فاعل يف زيادة حركة النقل
بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
من قبل املواطنني �أو املقيمني �أو
ال��زوار ،م�شري ًا �إلى �أن التقديرات
الإح�صائية تك�شف تنقل  27مليون
�شخ�ص بني دول جمل�س التعاون يف
عام  ،2017وهذا م�ؤ�رش مهم لنمو
م�ؤ�رش التبادل التجاري والن�شاط
ال�سياحي والرتابط احلقيقي بني
الدول الأع�ضاء.
وقال العربي �إن التعاون والتكامل
قطع �شوط ًا كبري ًا يف قطاع النقل
واملوا�صالتونتطلعللمزيدمنالنمو
والتطور لتعميق التكامل االقت�صادي
والتجاري والأمني والثقايف بني دول
جمل�س التعاون.
و�أ���ض��اف ،يف كلمة مماثلة ،ان
م����شروع �سكك احل��دي��د اخلليجية
حيوي ومهم ،حيث وجه املجل�س
الأع��ل��ى ل���دول جمل�س التعاون
اخلليجي ب�رسعة تنفيذه واعتباره
م����شروع�� ًا ا���س�ترات��ي��ج��ي � ًا رائ����د ًا
يرتبط مب�سرية التنمية والتكامل
االقت�صادي.

الموافقة على تخصيص موقع إسكاني بمنطقة تيماء

«البلدي» :دراسة مرورية شاملة للتصدي الزدحامات شوارع الجهراء
كتب �سالمة ال�سليماين:
• سالم األذينة مشاركا ً في اجتماع مجلس الوزراء العرب لالتصاالت

الكويت وبيالروسيا وقعتا اتفاقيتين

لتبادل التعاون القانوني والقضائي
وق��ع��ت ال��ك��وي��ت وجمهورية
بيالرو�سيا «ب��االح��رف الأول��ى»
�أم�س ،يف العا�صمة البيالرو�سية
«مين�سك» م�رشوع اتفاقية حول
ت��ب��ادل امل�����س��اع��دة القانونية
واخرى حول التعاون القانوين
والق�ضائي يف امل�سائل املدنية.
وقال وكيل وزارة العدل امل�ساعد
ل��ل�����ش ��ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة زكريا
االن�صاري ،ان الوفد الكويتي
الذي ي�ضم م�س�ؤولني من وزارتي
العدل واخلارجية �أجرى على مدى
يومني مفاو�ضات مع املخت�صني
يف وزارة ال��ع��دل البيالرو�سية
برئا�سة مدير ادارة التعاون
الدويل اليك�سي اليو�شن.
و�أ�ضاف ان املفاو�ضات تركزت
على مناق�شة الق�ضايا املتعلقة
مب�رشوع اتفاقية تبادل امل�ساعدة
القانونية وم����شروع اتفاقية
التعاون القانوين والق�ضائي
يف امل�سائل املدنية ومالحظات
وزارة العدل الفنية والقانونية
عليهما.
و�أو�ضح االن�صاري ان املفاو�ضات
ادت ال��ى التفاهم على ن�صو�ص
االتفاقيتني وتوقيعهما «بالأحرف

وافقت جلنة حمافظة اجلهراء يف املجل�س البلدي خالل
اجتماعها �أم�س على �إجراء درا�سة مرورية �شاملة ملدينة
اجلهراء لإزالة �أي �أزدحامات يف ال�شوارع �أو اختناقات
مرورية والتي ت�ؤدي الى تعطيل م�صالح املواطنني.
وقال رئي�س اللجنة �أحمد هديان عقب اجتماعها� :إن اللجنة
�أحيطت علم ًا بتغيري ا�سم مدينة اجلهراء الطبية �إلى مدينة
�صباح الأحمد الطبية ،فيما �أحالت طلب مدر�سة الكويت
ثنائية اللغة ب�ش�أن الغاء مواقف ال�سيارات ال�صغرية
�أمام املدخل الرئي�سي للمدر�سة الى اجلهاز التنفيذي يف
البلدية.
و�أ�ضاف ان اللجنة وافقت على تخ�صي�ص موقع �أ�سكاين
�رشق القطعة « »5مبنطقة تيماء يف اجلهراء ،بالإ�ضافة
الى موافقتها على طلب وزارة ال�ش�ؤون بتعديل و�إ�ضافة
حمالت يف فرع جمعية الن�سيم التعاونية.
و�أو�ضح �إن اللجنة وافقت على االقرتاح بخ�صو�ص تعديل
خمرج ودخول الن�سيم بني القطعة  2و.3
فيما �أحالت طلب تغيري ن�شاط حمل من �سيارات الى بيع
�إطارات الى اجلهاز التنفيذي يف البلدية.

العنزي :مستمرون في مراجعة
القرارات الصادرة في السابق
كتب �سالمة ال�سليماين:

• أثناء توقيع االتفاقية

الأولى» متهيدا للتوقيع النهائي
مبعرفة وزي���ري ال��ع��دل يف كال
البلدين.
وذكر ان هذه املفاو�ضات جاءت
تتويج ًا جلهود �سابقة يف التباحث
بني وزارت���ي العدل يف الكويت
وبيالرو�سيا بهدف ار���س��اء اطر
للتعاون القانوين والق�ضائي

وتطوير اوا�رص التعاون الثنائي
يف هذا ال�صدد ال��ذي يعد مطلبا
مهم ًا تدعو ل��ه كافة ال�صكوك
ال��دول��ي��ة املعنية بالتعاون
القانوين والق�ضائي الدويل �سواء
يف املجاالت املدنية والتجارية
�أو يف امل�سائل اجلزائية ومكافحة
اجلرمية.

قال رئي�س جلنة مراجعة قرارات اللجنة املكلفة ب�أعمال املجل�س البلدي
حمود العنزي �إن اللجنة م�ستمرة يف مراجعة القرارات ال�صادرة يف ال�سابق
بناء على طلب �أع�ضاء املجل�س البلدي احلايل.
و�أ�ضاف �إن اللجنة ناق�شت خالل اجتماعها �أم�س القرار ال�سابق بتفوي�ض
اجلهاز التنفيذي بزحزحة املواقع املخ�ص�صة يف حالة وجود معوقات
اثناء تثبت املواقع ،وقد ر�أت الأغلبية دعم ق��رارات اللجنة املكلفة
ال�سابقة وا�ستمرار تفوي�ض الزحزحة للجهاز التنفيذي دون الرجوع
للمجل�س البلدي ،وذلك دعما لت�سهيل الإجراءات ولعدم تعطيل امل�شاريع
احلكومية.

• جلنة اجلهراء خالل اإلجتماع

رفع  150سيارة مهملة
خالل أكتوبر

ك�شفت �إدارة العالقات العامة يف بلدية الكويت عن الإجنازات
التي حققتها �إدارة النظافة العامة وا�شغاالت الطرق بفرع
بلدية حمافظة اجلهراء خالل �شهر اكتوبر املا�ضي ،حيث مت
رفع 128155م 3من الأنقا�ض واملخلفات �إلى جانب توزيع
وا�ستبدال  1082حاوية.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة النظافة العامة و�إ�شغاالت
الطرق بفرع بلدية حمافظة اجلهراء فهد القريفة �أن مراقبة
النظافة العامة ق��ام��ت ب��رف��ع 128155م 3م��ن الأنقا�ض
واملخلفات ،وتوزيع وا�ستبدال 1082حاوية ،وحترير وتوجيه
 849خمالفة وانذار ًا وتعهد ًا بالإ�ضافة الى و�ضع  266مل�صق ًا
ملن�ش�آت خمالفة.

