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أكدت أنه يسير بمعدالت أعلى من الجدول الزمني المتفق عليه

بوشهري :إنجاز  %27من مشروع شرق تيماء السكني

• سمو أمير البالد

�أكدت وزيرة الأ�شغال العامة وزيرة
ال��دول��ة ل�ش�ؤون الإ�سكان د.جنان
بو�شهري �أن ن�سبة الإجناز يف م�رشوع
�رشق تيماء ال�سكني واملخ�ص�ص ملن
ب��اع بيته يف تقدم م�ستمر وي�سري
مبعدالت �أعلى من اجل��دول الزمني
املتفق عليه مع املقاولني ،حيث
بلغت ن�سبة الإجناز الفعلية للم�رشوع
 27٪يف ح�ين �أن ن�سبة االجن���از
التعاقدية .11.15%
ّ
ج��اء ذل��ك خ�لال ال��زي��ارة امليدانية
التي �أجرتها ال��وزي��رة �إل��ى موقع
م�رشوع �رشق تيماء يرافقها مدير عام
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية بدر
الوقيان ونائب املدير العام ل�ش�ؤون
التنفيذ علي احلبيل ونائب املدير
العام ل�ش�ؤون التخطيط والت�صميم
نا�رص خريبط وع��دد م��ن م�س�ؤويل
امل�ؤ�س�سة وذلك ملتابعة �سري العمل،
حيث تفقدت بو�شهري بيت ًا عينة يف
امل�رشوع من حيث الإن�شاء والتنفيذ
والت�شطيب وا�ستمعت الى �رشح بدر

الذايدي حول مراحل امل�رشوع.
و���ش��ددت ب��و���ش��ه��ري ع��ل��ى ��ض�رورة
التزام املقاول بتنفيذ الأعمال وفق
املوا�صفات الفنية املتفق عليها يف
العقد وت�سليم امل�رشوع يف املوعد
املحدد دي�سمرب .2020
واطلعت الوزيرة على بع�ض الأعمال
التي يتم تنفيذها حاليا داخل موقع
امل����شروع وا�ستمعت ال��ى ��شرح عن
جميع مراحل التنفيذ.
يذكر �أن م�رشوع �رشق تيماء خم�ص�ص
وفق القانون رقم  2ل�سنة  2015ملن
باع بيته ويحتوي على عدد «»509
بيوت على م�ساحة تقدر بـ 372.945
م�ت�ر ًا م��رب��ع � ًا ل��ك��ام��ل امل����شروع،
باال�ضافة الى �أن م�ساحة �أر�ض البيت
تبلغ  300مرت مربع وم�ساحة البناء
 425مرت ًا مربع ًا ،كذلك هناك مبان
عامة يف امل�رشوع تتكون من م�سجد
و�سكن لالمام وامل���ؤذن وجمموعات
حم�لات ب��اال���ض��اف��ة ال��ى  9حمطات
كهرباء.

• جنان بوشهري خالل لقائها مع املسؤولني عن املشروع

سمو األمير يهنئ ملكة بريطانيا
بمناسبة عيد ميالدها

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تهنئة �إلى �صاحبة
اجلاللة امللكة �إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وايرلندا ال�شمالية عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة ذكرى عيد
ميالد جاللتها متمنيا �سموه جلاللتها موفور ال�صحة وال�سعادة ،م�شيدا
�سموه مبا �شهده البلد ال�صديق يف عهد جاللتها من �إجنازات ح�ضارية
يف خمتلف املجاالت ،وم�ؤكدا �سموه عمق ور�سوخ العالقات التاريخية
والوطيدة التي تربط البلدين وال�شعبني راجيا �سموه للمملكة املتحدة
و�شعبها املزيد من الرقي واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تهنئة �إلى �صاحبة
اجلاللة امللكة �إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وايرلندا ال�شمالية �ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة عيد
ميالد جاللتها متمنيا جلاللتها موفور ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تهنئة
مماثلة.
• ...ومع احلضور خالل الزيارة امليدانية

عزام الصباح :الكويت والبحرين حريصتان
على تعزيز وتطوير العالقات
تعقد البحرين والكويت �أعمال
اللجنة العليا امل�شرتكة للتعاون
بني البلدين يف املنامة لبحث �سبل
تعزيز العالقات والعمل امل�شرتك
يف �شتى القطاعات.
ومن املقرر �أن ت�شهد �أعمال الدورة
العا�رشة للجنة توقيع ع��دد من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي
تدعم كافة جوانب العالقات بني
البلدين و�سبل تعزيزها يف خمتلف
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتجاريةوثقافيا وغريها.
ويف هذا الإط��ار �أكد عميد ال�سلك

الدبلوما�سي �سفري الكويت لدى
البحرين ال�شيخ ع��زام ال�صباح
�أه��م��ي��ة ان��ع��ق��اد اع��م��ال ال���دورة
العا�رشة للجنة العليا امل�شرتكة
بني البلدين والتي ت�ستمر يومني.
و�أو�ضح ان عقد اللجنة امل�شرتكة
بني البلدين يتيح �آفاقا جديدة
ل��ل��ت��ع��اون االخ����وي م���ؤك��دا انها
�ست�ضيف لبنة قيمة يف �رصح
العالقات املتميزة بني البلدين.
و�أك��د ال�شيخ ع��زام ال�صباح عمق
العالقات التاريخية والأخوية
واملتميزة بني الكويت والبحرين

وحر�ص الطرفني على تعزيزها
وتطويرها.
وم���ن امل��ق��رر �أن تعقد ال���دورة
العا�رشة للجنة العليا امل�شرتكة
برئا�سة نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد ووزير خارجية البحرين
ال�شيخ خالد �آل خليفة.
ي��ذك��ر �أن���ه مت ال��ت��وق��ي��ع على
اتفاقية ت�أ�سي�س اللجنة العليا
امل�شرتكة للتعاون بني الكويت
والبحرين يف الكويت يف الثالث
من �سبتمرب .2001

جددت �سفارة الكويت يف باري�س� ،أم�س ،دعوة
رعاياها املوجودين يف املدن الفرن�سية �إلى �أخذ
احليطة واحلذر نظرا لتجدد مظاهرات «ال�سرتات
ال�صفراء» يف البالد.
ودع��ت ال�سفارة يف بيان جميع املواطنني الى
االبتعاد عن اماكن املظاهرات والبقاء يف مقار

• الشيخ عزام الصباح

يعتبر رمزاً إلعادة اإلعمار بعد تعرضها لكارثة طبيعية في 2011

اليابان أعادت افتتاح «مجمع رياضي»
بعد إعادة تأهيله بمساهمة كويتية
�أعادت اليابان �أم�س ،افتتاح جممع ريا�ضي لكرة القدم باعتباره رمزا لإعادة
الإعمار بعد تعر�ضها لكارثة طبيعية يف  2011وذلك من خالل م�رشوع ترميم
�ضخم قدمت فيه الكويت م�ساهمات كبرية.
و�أقيم حفل �إعادة افتتاح «جي فيلدج» التي تعد �أحد �أكرب جممعات كرة القدم
يف املنطقة ال�شمالية ال�رشقية يف اليابان بح�ضور الأمرية اليابانية هي�ساكو
ووزير التعمري هريوميت�شي واتانابي و�سفري الكويت لدى اليابان ح�سن زمان
بالإ�ضافة �إلى �شخ�صيات �أخرى.
وا�ضطرت ال�سلطات اليابانية �إلى �إغ�لاق املجمع الذي ميتد بني مدينتي
«ناراها» و«هريونو» يف عام  2011جراء زلزال قوي بلغت �شدته حوايل ت�سع
درجات على مقيا�س ريخرت تبعه موجات مد بحري عاتية «ت�سونامي» ما
�أدى �إلى �سقوط حوايل � 20ألف �شخ�ص بني قتيل ومفقود بالإ�ضافة �إلى حدوث
انهيارات يف من�ش�آت نووية.
ويف �أعقاب الكارثة وبتوجيهات �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،قدمت
الكويت تربعا بخم�سة ماليني برميل من النفط اخلام بقيمة حوايل  500مليون
دوالر للم�ساعدة يف �إعادة الإعمار بعد الزلزال يف املناطق الأكرث ت�رضرا مبا
فيها «فوكو�شيما».
ووجهت حمافظة «فوكو�شيما»  15.4مليار ين ياباين من امل�ساعدات �إلى
العديد من امل�رشوعات مثل دعم ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة املت�رضرة من
احلادث النووي وترميم املمتلكات الثقافية و�إعادة
بناء منازل �ضحايا الكارثة.
ووفقا حلكومة حمافظة «فوكو�شيما» ف�إنها خ�ص�صت
تربع الكويت بنحو ثالثة مليارات ين ياباين لرتميم
«جي فيلدج» من خالل بناء مبنى جديد يتكون من
ثمانية طوابق وا�ستمرار الأن�شطة الرتويجية للقرية
لإعادة افتتاحها.
ومت عر�ض لوحة حتمل امتنانا للكويت يف املجمع
تقول�« :أ�صبح هذا امل�رشوع ممكنا بالتربع الذي قدمته
الكويت من خالل جمعية ال�صليب الأحمر الياباين
للتعايف من زلزال �رشق اليابان الكبري وت�سونامي يف
عام .»2011
و�أعرب �سفري الكويت لدى اليابان ح�سن زمان ،عن
�سعادته بامل�شاركة يف احلفل التاريخي بدعوة من
حمافظ فوكو�شيما قائال« :احل��دث فر�صة ممتازة
وي�سعدنا �أن ن�ساعد يف �إعادة �إعمار اليابان».
و�أ���ض��اف« :ت�برع الكويت لليابان ال��ذي مت تقدميه
مببادرة من �صاحب ال�سمو �أمري البالد لعب دورا مهما
يف حتقيق �إع��ادة فتح «جي فيلدج» ،م�شريا �إلى �أن
م�ساهمات الكويت ت�أتي كونها دولة �صديقة لليابان.

• لوحة إعادة افتتاح املجمع

• جانب من االفتتاح

سفارتنا بباريس تدعو الكويتيين
ألخذ الحيطة مع تجدد المظاهرات
ال�سكن وعدم مغادرتها �إال حلاالت ال�رضورة مع
االلتزام بتعليمات وار�شادات ال�سلطات املحلية
بهذا اخل�صو�ص.
و�أ�شارت الى �رضورة التوا�صل معها يف احلاالت
ال��ط��ارئ��ة على الرقمني الهاتفيني التاليني:
 0033147235425و0033670673834

توقيع مذكرة تفاهم بين «التخطيط» و«المعلومات المدنية» لتعزيز الخدمة

مهدي :حريصون على تطبيق التوقيع
اإللكتروني في جميع المعامالت
كتب �أحمد احلربي:
وقعت االمانة العامة للمجل�س
االعلى للتخطيط والتنمية ميثلها
االم�ي�ن ال��ع��ام د .خ��ال��د مهدي
مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة
للمعلومات املدنية ميثلها املدير
العام م�ساعد الع�سعو�سي وبح�ضور
االم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد للدعم
اال�ست�شاري التنموي طالل ال�شمري
ومدير ادارة نظم املعلومات عبا�س
الوايل.
واو�ضح االم�ين العام للمجل�س
د.خ��ال��د مهدي ان ه��ذا التعاون
يهدف الى �إن�شاء وت�شغيل البنية
التحتية للمفتاح العام للأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
وال��ت��ن��م��ي��ة ك��ج��زء م���ن البنية
التحتية للمفتاح العام للكويت
وا�ستخدام البطاقة املدنية الذكية
وال�شهادات الرقمية للتحقق الآمن
من هوية امل�ستخدم وحلماية �أمن
املعلومات وتفعيل ا�ستخدامات
الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي
يف خمتلف اخلدمات واملعامالت
االلكرتونية للأنظمة اخلا�صة
بالأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية وي�ساهم يف
التحول ال��ى احلكومة الرقمية
وتفعيل �سيا�سات اقت�صاديات
املعرفة.
واكد« :ان هذا التعاون بني االمانة
واملعلومات املدنية ي�أتي نظرا
لتزايد اخلدمات االلكرتونية التي
تقدمها الأمانة العامة للمجل�س
الأع���ل���ى للتخطيط والتنمية
يف تعامالتها املختلفة حيث
حر�صنا على تطبيق التوقيع
الإل��ك�تروين يف جميع املعامالت
االلكرتونية التي تقدمها االمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية من خ�لال نظام ميكنة
الوثائق واملرا�سالت الإلكرتونية
احلكومية واملنظومة املتكاملة

• خالد مهدي ومساعد العسعوسي بعد توقيعهما مذكرة التفاهم

لإع��داد ومتابعة اخلطة اخلم�سية
للدولة ونظام ال�رشاء لكرا�سات
م���ن مم��ار���س��ات واملناق�صات
امل��ط��روح��ة على م��وق��ع الأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية .والنظام الآيل لقيا�س
�أداء امل�شاريع ون��ظ��ام الربيد
الإلكرتوين للأمانة العامة».
بدوره ا�شار الأمني العام امل�ساعد
للدعم اال�ست�شاري التنموي طالل
ال�شمري ال��ى ان ال��ت��ع��اون بني
اجلانبني ات��ى رغبة من االمانة
العامة للمجل�س االعلى للتخطيط
والتنمية يف توفري التقنية الآمنة
واملعتمدة ل�ضمان �أم��ن و�رسية
البيانات ولال�ستفادة من اخلدمات
الإلكرتونية املقدمة من القطاعات
واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة والقطاع
اخلا�ص وغريها يف التوقيع على
ال�سجالت والر�سائل واملعامالت

وامل�����س��ت��ن��دات وال��ت��وق��ي��ع��ات
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ذات ال��ع�لاق��ة
باملعامالت املدنية والإداري���ة
وت���وف�ي�ر احل��م��اي��ة للبيانات
ال�شخ�صية يف اجن��از املعامالت
�سواء عقود �أو اتفاقيات مع �إمكانية
ً
ت�شفريها يف الكويت.
وذك��ر ان هذا الإج��راء ي�ساهم يف
تطبيق ق��رار الالئحة التنفيذية
وقانون املعامالت االلكرتونية
رقم  20ل�سنة  2014يف �ش�أن �إن�شاء
التوقيع الإلكرتوين ولال�ستفادة
من اخلدمات الإلكرتونية املقدمة
من القطاعات واجلهات احلكومية
وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وغ�يره��ا يف
التوقيع على ال�سجالت والر�سائل
وامل���ع���ام�ل�ات وامل�����س��ت��ن��دات
والتوقيعات االلكرتونية ذات
ال��ع�لاق��ة ب��امل��ع��ام�لات املدنية
والتجارية والإدارية يف الكويت.

