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مستمرون في إنجازه كأول مدينة ذكية صديقة للبيئة

الغانم استقبل العتيبي
وسفيري اإلمارات وإيطاليا

«السكنية» :ال صحة لنقل مشروع
جنوب مدينة سعد العبداهلل
كتب �ضاحي العلي:

�أك��دت امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية ا�ستمرار العمل يف اجناز
تخطيط وت�صميم م�رشوع جنوب
مدينة �سعد العبدالله الإ�سكاين
وا���س��ت��ك��م��ال �إج�����راءات ت�أ�سي�س
ال�رشكة مع اجلانب الكوري التي
�ستتولى �أعمال امل�رشوع و�إدارته
و�صيانته.
ونفى املتحدث الر�سمي للم�ؤ�س�سة
ابراهيم النا�شي ،ما ن�رشته �إحدى
ال�صحف املحلية عن نقل امل�رشوع
ملوقع �آخ��ر م�ؤكدا «ان��ه ع��ار عن
ال�صحة ومل يتم عر�ض �أي فكرة عن
نقل موقع امل�رشوع على اجلانب
الكوري».

• مرزوق الغامن م�ستقب ً
ال ال�سفري عبدالرحمن العتيبي

ا�ستقبل رئی�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن ،يف مكتبه
�أم�س� ،سفری الكويت لدى هولندا عبدالرحمن العتیبي.
كما ا�ستقبل ال��غ��امن� ،سفری الإم���ارات ل��دى الكویت

�صقر الری�سي.
وا�ستقبل �أي�ض ًا �سفری �إیطالیا لدى الكویت جیو�سیبي
�سكونا میلیو.

في مجال التحول المعرفي اإللكتروني

الهيفي يفوز بجائزة الشخصيات
القيادية بدول الخليج

• �أثناء تكرمي �أحمد الهيفي

ف���از ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لقطاع
ال��ب��ح��وث ون��ظ��م املعلومات يف
وزارة ال��دول��ة ل�����ش��ؤون جمل�س
االم��ة د�.أح��م��د الهيفي ،بجائزة
«ال�شخ�صيات القيادية ال  25يف
جمال التحول املعريف الإلكرتوين
بدول جمل�س التعاون اخلليجي»
التي يقدمها معهد ال�رشق الأو�سط
جلوائز التميز.
ج��اء ذل��ك خ�لال حفل �أقيم بهذه
املنا�سبة ح�رضه عدد من م�س�ؤويل
امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية
اخلليجية والعربية مب�شاركة
القن�صل العام للقن�صلية العامة
للكويت يف �إم��ارة دبي واالمارات
ال�شمالية ذياب الر�شيدي.
وقال الهيفي عقب ت�سلمه اجلائزة
انها جاءت تتويجا جلهود الوزارة
يف التحول الإل��ك�تروين ،م�ضيفا
ان الف�ضل يف هذه اجلائزة يعود
لتوجيهات وزي��ر ال��ع��دل وزير
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة د.فهد
العفا�سي.

وذكر «كما يعود الف�ضل الى زمالئي
القياديني وللم�س�ؤولني واملوظفني
يف ادارة نظم املعلومات يف الوزارة
ال�سيما مديرها مناور الهدبة على
ما بذلوه من جهود كبرية �أ�سهمت
يف حتقيق التحول االلكرتوين يف
الوزارة».
واو�ضح ان من اهم اجنازات الوزارة
هو ت�أ�سي�س البوابة الربملانية
الإلكرتونية التي تتميز ب�سهولة
اال�ستخدام اذ ت�سمح للفئات املهتمة
بالعمل الربملاين �سواء من نواب
وقانونيني وباحثني واعالميني
با�ستعرا�ض جميع جل�سات جمل�س
االم��ة حيث تعترب املرجع االهم
لهم يف هذا املجال.
وب�ين الهيفي ان م�رشوع ميكنة
الدورة امل�ستندية الذي تقوم به
ال��وزارة متقدم يف ن�سبة الإجناز
على اجل��دول الزمني املحدد له
من قبل املجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية الكويتي «وه��ذا اجناز
ن��وع��ي ي�����س��ج��ل ب��ا���س��م ك����وادر

ال���وزارة ال��ذي��ن يبذلون جهودا
م�ضاعفة لتحقيق ا�سرتاتيجياتها
الإلكرتونية».
وق��ال ان م�رشوع ميكنة ال��وزارة
جاء ت�صنيفه �ضمن ثمانية م�شاريع
حكومية الأك�ثر اجن��ازا وتقدما
يف برناجمها الزمني م��ن 132
م�رشوعا �ضمن خطة التنمية لعام
 ،2019/2018م�شريا الى اجناز
الوزارة خدمات �إلكرتونية اخرى
مثل م�رشوع «مو�سوعة ال�سوابق
الربملانية االلكرتونية».
من جانبه �أعرب القن�صل الر�شيدي
عن �سعادته بفوز الهيفي بهذه
اجلائزة م�ؤكدا انها دليل على متيز
وزارة الدولة ل�ش�ؤون جمل�س االمة
يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية.
وا�شاد بجهود ال��وزارة يف جمال
اخلدمات الإلكرتونية ،م�شددا على
ان الكويت تخطو خطوات مهمة يف
جمال احلكومة الإلكرتونية الذكية
م��ا يجعلها تفوز بعدة جوائز
اقليمية يف هذا املجال.

و�أ�ضاف ان امل�ؤ�س�سة ما�ضية يف
تنفيذ امل�رشوع ال��ذي يعترب �أول
مدينة ذكية �صديقة للبيئة �ستن�ش�أ
م��ن خ�لال ال�رشاكة ب�ين الكويت
ممثلة بامل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية وكوريا اجلنوبية ممثلة
يف م�ؤ�س�سة الأرا�ضي واال�سكان.
و�أو�ضح ان م�رشوع «جنوب مدينة
�سعد العبدالله» يعترب �أول م�شاريع
املدن التي �ستنفذ بهذا اال�سلوب
مبينا �أن «�أ�صل االتفاق هو �إقامة
امل�رشوع يف موقعه احلايل».
ولفت �إلى �أن امل�ؤ�س�سة قامت يف
منا�سبات عدة بت�سليط ال�ضوء على
تفا�صيل امل�رشوع بو�سائل االعالم
املختلفة بدءا من االتفاقيات الأولى
التي �أبرمت بني اجلانبني الكويتي

والكوري مرورا مبراحل التخطيط
والت�صميم وذل��ك من مبد�أ اطالع
اجلميع على تفا�صيله ومراحله.
و�أك����د ان «االخ���ب���ار املغلوطة
واال���ش��اع��ات» لي�ست يف م�صلحة
امل����شروع ,الفتا �إل��ى �أن��ه مدرج
�ضمن اخلطة اخلم�سية التا�سعة
للم�ؤ�س�سة ويعد �أح��د امل�شاريع
التنموية للدولة.
ونوه بان جلنة اخلدمات العامة
مبجل�س ال����وزراء تتابع ب�صفة
دوري���ة اجل��ه��ات احلكومية التي
تتبع لها العوائق القائمة ب�أر�ض
امل�رشوع كل فيما يخ�صه وكذلك
متابعة الربامج الزمنية املقدمة
من تلك اجلهات يف �سبيل �إزال��ة
جميع العوائق.

• �إبراهيم النا�شي

المطوع يتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب
ألدب الطفل والناشئة في أبوظبي
ت�سلم الكاتب الكويتي ح�سني
املطوع �أم�س «جائزة ال�شيخ زايد
للكتاب» اخلا�صة ب����أدب الطفل
والنا�شئة وذلك عن ق�صته «�أحلم ان
�أكون خالط �إ�سمنت» التي �صدرت
العام املا�ضي.
جاء ذلك يف حفل تكرمي الكتاب
واالدب����اء العامليني الفائزين
ب��ال��دورة ال��ـ  13جلائزة ال�شيخ
زايد للكتاب والذي اقيم يف متحف
«اللوفر ابوظبي» بح�ضور نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي المارة
ابوظبي ال�شيخ هزاع بن زايد.
وعرب الكاتب املطوع عن �سعادته
واعتزازه ب�أن ميثل الكويت �ضمن
خم�سة م��ن ال��ك��ت��اب واملفكرين
العرب املكرمني باجلائزة التي
متنح للم�ؤلفات واالع��م��ال التي
�أ�سهمت يف اثراء احلركة الفكرية
والثقافية واالدبية واالجتماعية
العربية والعاملية.
و�أو�ضح ان ق�صته الفائزة تناولت
جدلية الهدم والبناء من خالل
�سرية «هدام» الذي �آمل يف التحول
ال��ى خ�لاط ا�سمنت لل�شاحنات
التي تعمل يف اطار الهدم وتطمح
ان تغري من نف�سها لكي تعمل يف
جمال البناء.
و�أ�ضاف ان الق�صة ت�ضمنت العديد
من املفاهيم والق�ضايا الفكرية
التي ي�ستطيع عقل الطفل ا�ستيعابها
ويبني على اث��ره��ا ال��ع��دي��د من
التحوالت واملفارقات يف احلياة.
واعرب عن امتنانه لكل العاملني
واللجان املنظمة للجائزة التي
تقام بالتزامن مع فعاليات الدورة
ال��ـ  29ملعر�ض ابوظبي الدويل
للكتاب  2019واجل��ه��ود التي
بذلوها يف عمليات الفرز والتحكيم
للكتب والروايات والق�ص�ص خالل

الأ�شهر املا�ضية الختيار وت�سمية
اف�ضل االعمال يف هذه الدورة.
يف ال�سياق ذاته �أكد الأمني العام
جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب د .علي
بن متيم ان اختيار الفائزين ي�أتي
تكرميا لنتاجهم االبداعي والفكري
املتميز الذي يعك�س نهجا فل�سفيا
وفنيا ي�سهم يف �إثراء حركة الكتابة
االدبية والثقافة العربية.
و�أو�ضح متيم يف كلمته التي �ألقاها
يف حفل ال��ت��ك��رمي ان «اجل��ائ��زة
جنحت يف ت�صدر امل�شهد الفكري
والثقايف والأدب��ي العربي للعام
الـ  13على التوايل» م�شريا الى
ما تتمتع به اجلائزة من �صدقية
و�شفافية ومو�ضوعية.
وا�ستعر�ض االط���روح���ات التي
تناولتها الق�ص�ص والكتب الفائزة
باجلائزة ومن �ضمنها ق�صة الكاتب

• ح�سني املطوع مت�سلم ًا اجلائزة

الكويتي املطوع التي ذكر ب�أنها
«تبني عاملا حيا لالطفال يتعلمون
من خالله حركة البناء».
وا�شار الى �أن ما حتظى به اجلائزة
من دعم من وزارة الثقافة وال�سياحة
يف ابوظبي ي�أتي تقديرا ملكانة
رئي�س دول���ة االم����ارات الراحل
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان ودوره
الرائد يف بناء الثقافة والتوحيد
والتنمية يف دولة االمارات.
وت�ضمنت قائمة ال��ف��ائ��زي��ن يف
اجلوائز االخرى كال من املغربي
بن�سامل حمي�ش واجلزائري الدكتور
ع��ب��دال��رزاق بلعقروز واللبناين
الدكتور �رشبل داغر والربيطاين
فيليب كينيدي.
كما ح�صلت عائلة �ستيتكيفيت�ش
االمريكية ممثلة يف د.يارو�سالف
�ستيتكيفيت�ش وزوجته د� .سوزان

�ستيتكيفيت�ش على جائزة «�شخ�صية
العام الثقافية» فيما نال املركز
ال��ع��رب��ي ل��ل�ادب اجل���غ���رايف يف
االمارات جائزة «الن�رش والتقنيات
الثقافية».
ومتنح اجلائزة كل ع��ام ل�صناع
الثقافة واملفكرين واملبدعني
وال���ن���ا��ش�ري���ن وال�����ش��ب��اب عن
م�ساهماتهم يف جم��االت التنمية
والت�أليف والرتجمة يف العلوم
االن�سانية التي لها �أثر وا�ضح يف
اث��راء احلياة الثقافية والأدبية
واالجتماعية وذل��ك وفق معايري
علمية ومو�ضوعية.
وكان الكاتب املطوع « 30عاما»
ب��د�أ م�����ش��واره االدب���ي ك�شاعر يف
ع��ام  2009و���ش��ارك يف العديد
م��ن الأم�����س��ي��ات واملهرجانات
ال�شعرية.

«بلدية حولي» :إصدار  417معاملة هندسية

خالل شهر مارس

ك�شفت �إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن حتقيق العديد من
الإجنازات لإدارة التدقيق واملتابعة الهند�سية بفرع بلدية حمافظة حويل
خالل مار�س املا�ضي ,م�شرية �إلى �أنه قد مت �إ�صدار  417معاملة .
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة التدقيق و املتابعة الهند�سية م.مبارك
العجمي بانه قد مت ا�صدار  169معاملة �شهادة �أو�صاف الكرتونية و64
معاملة انهاء ا�رشاف الكرتوين و 23معاملة اي�صال تيار كهربائي الكرتوين
و 11اي�صال وتقوية تيار كهربائي و 2معاملة �شهادة ملن يهمه االمر

«األشغال» تواصل فرش الطرق بالخلطة اإلسفلتية الجديدة
كتب �أحمد يون�س:

توا�صل فرق وزارة الأ�شغال
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ر���ش الطرق
باخللطة الإ�سفلتية اجلديدة،
وم��ت��اب��ع��ة ���س�ير ال��ع��م��ل مع
املقاولني القائمني على �إعادة
ت�أهيل ال��ط��رق وف��ق اخلطة
التي و�ضعتها الوزارة.
و�أك���دت ال���وزارة� ،أن فريق
التفتي�ش وال��رق��اب��ة على
الإ�سفلت ميثل �أح��د الركائز
الأ�سا�سية خلطة تنفيذ �أعمال
ف��ر���ش اخل��ل��ط��ة الإ�سفلتية
ليتابع ويحكم عملية الرقابة
و�ضبط اجلودة.
وق��ال م .عبد الله البيدان
م��ن ف��ري��ق ال��رق��اب��ة و�ضبط
اجلودة بوزارة الأ�شغال� ،إن
دور الفريق يتمثل يف ح�رص
املعدات املوجودة مبواقع
العمل والت�أكد من �سالمتها،
وف��ح�����ص ���س�لام��ة اخللطة
الإ�سفلتية ،وك��ذل��ك ر�صد
التلفيات املوجودة باملوقع
وي ��أت��ي ذل��ك بالتزامن مع
ر���ش امل��ادة الال�صقة و�أخذ
العينات للت�أكد من �سالمتها
ومطابقتها ملوا�صفات وزارة
الأ�شغال.

محليات

• موظفو «الأ�شغال» يوا�صلون عملهم

وترخي�ص وجتديد  119معاملة و 14معاملة ترخي�ص وجتديد احل�ضانات
واملعاهد وفرع البنك و 9معامالت انهاء �إ�رشاف و 6معامالت طلب اي�صال
تيار.
ودعت �إدارة العالقات العامة اجلمهور يف حال وجود �أي �شكوى تتعلق
بالبلدية بعدم الرتدد باالت�صال على اخلط ال�ساخن او التوا�صل عرب
ح�ساب البلدية مبواقع التوا�صل االجتماعي و�سيتم اتخاذ الإج��راءات
حيالها على الفور.

خبراء كويتيون :تمكين الشباب لدخول
أسواق العمل المستقبلية مهم

�أكد خرباء كويتيون �أم�س �أهمية متكني ال�شباب العربي لدخول
�أ�سواق العمل امل�ستقبلية وامل�ساهمة بفعالية يف حتقيق التنمية
يف الدول العربية.
جاء ذلك خالل م�شاركتهم يف م�ؤمتر «توفري فر�ص العمل لل�شباب
اللبناين يف �سوق العمل املحلي والدويل واخلليجي :التحديات
واحللول امل�ستدامة» ال��ذي ينظم يف ب�يروت بدعوة من املعهد
العربي للتخطيط يف الكويت وجمعية «النهو�ض اللبناين للدرا�سات
والتمكني».
و�شدد مدير عام املعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله على هام�ش
امل�ؤمتر على �أهمية تطوير نظم التعليم يف املنطقة العربية مبا
ي�ساعد يف متكني ال�شباب يف �أ�سواق العمل وامل�ساهمة يف حتقيق
النمو االقت�صادي لبلدانهم.
من جهته ذكر وزير التخطيط ال�سابق يف الكويت د .حممد الدويهي�س
يف جل�سة نقا�شية �ضمن امل�ؤمتر ان دول اخلليج قطعت �شوطا كبريا
يف م�سريتها التنموية التي تعمل من خاللها على اطالق مبادرات
لت�شجيع م�شاريع القطاع اخلا�ص ال�صغرية واملتو�سطة باعتبارها
�أحد املحركات الأ�سا�سية لعجلة النمو االقت�صادي.
من جانبه ذكر امل�ست�شار يف املعهد العربي د.وليد مواله انه
قدم خالل امل�ؤمتر ورقة حتلل خ�صائ�ص العمل يف �أ�سواق اخلليج
وم�ستقبل العمالة اللبنانية والعربية ،الفتا الى ان �أ�سواق العمل
اخلليجية يف طور حتول مهم جدا انطالقا من حمددات ثالثة.
وا�ضاف «املحدد الأول هو التحول االقت�صادي الذي ت�شهده دول
اخلليج يف ظل خطط حديثة ت�سعى الى تنمية ال��دول اخلليجية
وتنويع االقت�صاد ،والثاين التحول يف االقت�صاد العاملي الذي يتجه
نحو الثورة ال�صناعية الرابعة والثالث التحوالت الدميغرافية
وال�سيا�سية واالقت�صادية يف الدول اخلليجية واملبنية على التوجه
نحو توظيف ال�شباب اخلليجي يف �أ�سواق عمل القطاع اخلا�ص بعد
ان و�صلت �سيا�سة التوظيف يف القطاع احلكومي الى منتهاها».

