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أكدت خالل زيارتها الميدانية أنها تسير بمعدالت أعلى من الجدول الزمني

بوشهري % 46 :نسبة اإلنجاز الفعلية

زيادة أعداد الحجاج الكويتيين

لمشروع غرب عبداهلل المبارك

• جنان بوشهري مع املسؤولني عن املشروع

ق��ام��ت وزي����رة الإ���س��ك��ان د.جنان
بو�شهري بزيارة ميدانية �إلى موقع
م����شروع غ���رب ع��ب��دال��ل��ه امل��ب��ارك
يرافقها نائب املدير العام ل�ش�ؤون
التنفيذ م.ع��ل��ي احل��ب��ي��ل ونائب
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����ش��ؤون التخطيط
والت�صميم م.نا�رص خريبط وعدد من
م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية وذلك ملتابعة �سري العمل
بامل�رشوع ،حيث اجتمعت بو�شهري
م��ع اجل��ه��از التنفيذي بامل�ؤ�س�سة
امل�س�ؤول عن م�رشوع غرب عبدالله
املبارك واطلعت على �سري الأعمال

بجميع عقود امل�رشوع والتي ت�شمل
« »11عقدا منها �أربعة عقود للمباين
العامة و�ستة عقود ملحطات الكهرباء
الرئي�سية وال��ف��رع��ي��ة وك��اب�لات
الكهرباء بالإ�ضافة �إلى عقد خلزان
وجمرور �شبكة مياه الأمطار.
ثم اجتمعت بو�شهري بعد ذلك مع
ممثلي مقاويل العقود وحثتهم على
االلتزام بجودة الأعمال وتنفيذها
ح�سب املوا�صفات وقامت بعدها
بجولة ميدانية باملوقع وك��ان من
�أب��رز املواقع التي قامت بزيارتها
العقد رق��م « »1292حيث اطلعت

ال��وزي��رة على �أول حمطة كهرباء
رئ��ي�����س��ي��ة « 400ك.ف» تنفذها
امل�ؤ�س�سة ،وقد مت االنتهاء من �أعمال
العقد بن�سبة  %100وجار التن�سيق
مع وزارة الكهرباء لتو�صيل التيار
للم�رشوع كذلك قامت بزيارة موقع
مدر�سة ثانوية يف العقد رقم «،»1337
وا�ستمعت ال��ى ��شرح من املهند�س
املقيم للعقد حول املباين العامة
التي يبلغ عددها  23مبنى بذلك
العقد ،و�رصحت بو�شهري ب�أن ن�سبة
�إجناز املباين العامة بالعقد ت�سري
مبعدالت �أعلى من اجل��دول الزمني

سفيرنا بالرياض بحث ووزير سعودي

املتفق عليه مع املقاول ،حيث بلغت
ن�سبة الإجناز الفعلية  ٪46يف حني
التعاقدية .%23
�أن ن�سبة الإجناز
ّ
من جانبه اكد نائب املدير العام
ل�ش�ؤون التنفيذ يف امل�ؤ�س�سة م.علي
احلبيل �أن���ه م��ن امل��ت��وق��ع انتهاء
عقد املباين العامة يف ذلك العقد
وت�سليمه قبل موعده املزمع يف مايو
.2020
يذكر �أن مدينة غرب عبدالله املبارك
تبعد  18كيلومرتا م��ن اجلهراء
ومدينة الكويت ،كما �أن م�ساحة
امل�رشوع تبلغ  902هكتار.

ب��ح��ث ���س��ف�ير ال��ك��وي��ت ل��دى
ال�سعودية ال�شيخ علي اخلالد،
مع وزير احلج والعمرة ال�سعودي
د.حممد بننت ،امكانية زيادة
�أعداد احلجاج الكويتيني.
و�أك���د اخل��ال��د �أن املناق�شات
تناولت الأعداد املقررة للحجاج
ال��ك��وي��ت��ي�ين يف م��و���س��م احلج
املقبل.
وبني انه مت خالل اللقاء بحث
تي�سري �أم��ور حجاج ومعتمري
بيت ال��ل��ه احل���رام الكويتيني
واحل��م�لات ال��ك��وي��ت��ي��ة م�شيدا
بالتجاوب الكبري من قبل الوزير
بننت واحل��ر���ص على تقدمي كل
ما يي�رس �أمور احلجاج وراحتهم
و�سالمتهم.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن اململكة قدمت
والتزال تقدم دائما كل اخلدمات
والت�سهيالت ال��ك��ب�يرة جلميع
زائري احلرمني ال�رشيفني بكفاءة
عالية يف ظ��ل خ���ادم احلرمني
ال�رشيفني وويل عهده.
و�أ�ضاف �أن التنظيم واخلدمات

• الشيخ علي اخلالد خالل لقائه وزير احلج السعودي

والت�سهيالت املقدمة من اململكة
ل�ضيوف الرحمن «ا�ستثنائية
ومميزة ولي�س لها مثيل يف �أي
مكان بالعامل».
ودعا اخلالد املولى العلي القدير
�أن يحفظ اململكة قيادة و�شعبا
ويدمي �أمنها و�أمانها وازدهارها
و�أن يجزي القائمني على احلرمني

خري اجلزاء مبا نراه من م�ستوى
راق م��ن اخل���دم���ات والتنظيم
الكبريين يف وجود ماليني احلجاج
واملعتمرين كل عام.
وبلغ ع��دد احل��ج��اج الكويتيني
خالل ت�أدية ال�شعائر املقد�سة يف
مو�سم احلج املا�ضي ت�سعة �آالف
حاج.

العتيبي قام بزيارة ميدانية
إلى الكونغو وأوغندا

الثالب :ضرورة تنظيم مؤتمر سنوي للمخترعين الخليجيين

• فاطمة الثالب تكرم وزير االقتصاد اإلماراتي

�أكدت جمعية دعم املخرتعني �رضورة تنظيم م�ؤمتر �سنوي للمخرتعني اخلليجيني
برعاية الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي على �أن يتم تنظيمه �سنويا
يف �إحدى دول املجل�س بهدف �إبراز املخرتعني اخلليجيني وتقدمي الدعم الالزم لهم
والوقوف على احتياجاتهم.جاء ذلك يف ت�رصيح �صحايف �أم�س ،لرئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية د.فاطمة الثالب ،عقب م�شاركة وفد ر�سمي من اجلمعية يف فعاليات
امللتقى الأول للمخرتعني اخلليجيني الذي �أقيم يف مدينة دبي يومي  3و 4مايو
احلايل برعاية وزير االقت�صاد الإماراتي �سلطان املن�صوري.
وقالت الثالب �إنها قدمت خالل فعاليات امل�ؤمتر ورقة عمل حملت عنوان «م�سرية
االبتكار يف الكويت بني الواقع والطموح» حتدثت فيها عن م�سرية االبتكار يف
الكويت وجهود الدولة يف دعم املخرتعني وتوجيهات �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،ب�إن�شاء مركز الكويت الوطني لالبتكار.
و�أ�ضافت �أن ورقة العمل تناولت كذلك التعريف بجمعية دعم املخرتعني و�أهدافها
وجهودها يف م�ساندة ودعم املخرتع الكويتي م�شرية �إلى �أنها �سلطت ال�ضوء �أي�ضا
على بع�ض االخرتاعات الكويتية املتميزة.
وبينت �أنها ا�ستعر�ضت �أهمية «�رشكة الكويت لالبتكار» التي �أن�ش�أها �أحد املخرتعني
الكويتيني بهدف م�ساعدة املخرتعني على حتويل اخرتاعاتهم �إلى منوذج �أويل
ي�سهل عملية ت�سويقه وعر�ضه على امل�ستثمرين.
وذكرت �أنها �أو�صت خالل ورقة العمل ب�رضورة العمل على �إيجاد منظومة خليجية
متكاملة ت�سهل من عملية اال�ستثمار يف االخرتاعات اخلليجية الفتة الى وجود مكتب
الرباءات اخلليجي الذي يهتم ب�إ�صدار الرباءات ومتابعتها.
و�أو�ضحت �أنها ا�ستعر�ضت �أي�ضا م�رشوع اجلمعية الذي قدمته �إلى الأمانة العامة
ملجل�س التعاون اخلليجي ب�ش�أن �إن�شاء «�سدرة االبتكار» لت�ضم جميع املخرتعني
بدول اخلليج «وننتظر البيانات الالزمة لبدء التنفيذ».

• منصور العتيبي خالل الزيارة

قام مندوب الكويت الدائم لدى الأم��م املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي ،بزيارة ميدانية ر�سمية
�إلى كل من الكونغو و�أوغندا وذلك ب�صفته رئي�س
جلنة عقوبات جمل�س الأمن اخلا�صة بالكونغو.
وهدفت الزيارة لالطالع على حالة تنفيذ قرارات
املجل�س املتعلقة بالعقوبات اخلا�صة بالكونغو
والتي �أن�ش�أت اللجنة من خالل القرار .1533
والتقى العتيبي وبرفقته �أع�ضاء اللجنة خالل
زيارتهم �إلى العا�صمة كين�شا�سا برئي�س وزراء

الكونغو برونو ت�شاباال واملمثلة اخلا�صة للأمني
ال��ع��ام ورئي�سة بعثة الأم���م املتحدة لتحقيق
اال�ستقرار يف الكونغو ليلى زروق��ي �إ�ضافة الى
ممثلني عن املجتمع املدين وذلك للوقوف على �آخر
امل�ستجدات ال�سيا�سية والأمنية يف البالد.
ويف �أوغندا اجتمع ال�سفري العتيبي مع رئي�س
وزرائها روهاكانا روغوندا ووزي��ر اخلارجية
�سام كوتي�سا وع��دد من كبار امل�س�ؤولني يف
البالد.

أكد أهمية تقرير «آفاق الطاقة في الكويت»

«معهد األبحاث» :الطاقة
تؤدي دوراً أساسي ًا في التطور والنمو
�أك��دت املدير العام ملعهد الكويت
للأبحاث العلمية د�.سمرية عمر،
�أهمية تقرير «�آفاق الطاقة يف الكويت»
الذي ي�سعى �أ�سا�سا �إلى التن�سيق بني
م�ؤ�س�سات الدولة املعنية بنظام
الطاقة وم�شاركتها مبا�رشة يف �إعداد
وتطوير هذا التقرير ليكون املرجع
الوطني للدولة.
ولفتت يف كلمتها خالل حفل ختام
م�رشوع «�آفاق الطاقة يف الكويت لعام
� »2019أم�س ،ال��ذي �أقامه املعهد
�إلى �أهمية ال�رشاكة بني «الأبحاث
العلمية» والأمانة العامة للمجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج
الأم���م املتحدة الإمن��ائ��ي لتطوير
ا�سرتاتيجيات النمو امل�ستدام «وهذه
ال�رشاكة هي البداية لنا كم�ؤ�س�سات
يف التعاون بو�ضع اللبنات الأ�سا�سية
لـ«كويت جديدة .»2035
و�أو�ضحت �أن الطاقة ت���ؤدي دورا
�أ�سا�سيا يف التطور والنمو االقت�صادي
واالجتماعي يف ال��ب�لاد لأن �إدارة
الطاقة من م�صادرها وتكنولوجيات
حت��وي��ل��ه��ا و���ص��وال �إل���ى قطاعات
اال�ستهالك املختلفة لها انعكا�سات
هيكلية على تنمية البالد امل�ستدامة.
ولفتت �إلى �أن التقرير ركز يف �إ�صداره
الأول على نظام الطاقة بقطاعاته
حتت �سيناريو «بقاء الأمور الدارجة»
يف حني بينت التوقعات �أن الطلب
على الطاقة ما زال مرتفعا ن�سبيا.
و�أ���ش��ارت �إل��ى ازدي���اد وق��ود الغاز
الطبيعي والطاقة املتجددة يف مزيج
الطاقة على ح�ساب الوقود ال�سائل
للم�شتقات النفطية «ال��ذي ال �شك
�سي�ؤدي �إلى تقليل انبعاثات الغازات
ال��دف��ي��ئ��ة وكنتيجة لتلك الأم���ور
ال��دارج��ة والتوقعات ق��دم التقرير
تو�صيات كخارطة طريق لتح�سني
كفاءة النظام عموما».وبينت عمر
�أن ال��ه��دف الأ�سا�سي م��ن التقرير

لي�س ع��ر���ض ال��ت��وق��ع��ات وحتليل
ال�سيناريوهات املختلفة فح�سب بل
�أن يكون مرجعا وطنيا و�أداة تخطيط
ودعم و�ضع ال�سيا�سات ذات العالقة
نحو «كويت  »2035وما بعد .2035
من جانبه �أكد الأمني العام للأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية د.خالد مهدي� ،أن قطاع
الطاقة ي�ؤدي دورا حيويا يف اقت�صاد
الكويت واملجتمع والبيئة.
وقال �إنه «�إدراكا منا لأثر ديناميكيات
نظام الطاقة العاملي على الرفاهية
االجتماعية واالقت�صادية للبالد
ف�إن الأمانة داعمة ل�سيا�سة الطاقة
الوطنية التي تتوافق مع العديد
من مبادرات خطة التنمية الوطنية
منها تنويع �إنتاج الطاقة وتر�شيده
مب�شاركة �أك�ثر للطاقة املتجددة
بن�سبة  %15يف م��زي��ج الطاقة
الكهربائية العام للدولة بحلول عام
.»2030
و�أ�ضاف �أنه على �صعيد جهود الكويت

• جانب من احلضور في الفعالية

وخ��ط��ة التنمية يف جم��ال الطاقة
التزمت الكويت يف � 25سبتمرب 2015
خ�لال قمة الأم��م املتحدة للتنمية
امل�ستدامة باعتماد �أج��ن��دة 2030
للتنمية امل�ستدامة التي حتتوي
على  17هدفا تتناول الركائز الثالث
للتنمية االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية ذات الطابع العاملي.
وذك��ر �أن��ه بعد ذل��ك ج��اءت اخلطة
االمنائية متو�سطة الأج��ل الثانية
«»2020/2019 - 2016/2015
لرتتبط ارت��ب��اط��ا وثيقا برتجمة
الكثري من اهداف التنمية امل�ستدامة
مع االخ��ذ بعني االعتبار الوقائع
الوطنية املختلفة وم�ستوى التنمية
واح�ت�رام ال�سيا�سات واالول��وي��ات
الوطنية يف الكويت.
وق��ال �إن م�رشوع «�آف��اق الطاقة يف
الكويت» ج��اء �ضمن �إط��ار برنامج
التعاون الدويل بني حكومة الكويت
متمثلة بالأمانة العامة للمجل�س
الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج

الأم��م املتحدة الإمنائي بالتعاون
مع معهد الكويت للأبحاث العلمية
تتويجا ل��ه��ذه ال����شراك��ة لتطوير
وتفعيل اال�سرتاتيجية الوطنية يف
جمال الطاقة.
وب�ين م��ه��دي �أن وثيقة امل�رشوع
ت�ضمنت ع��دة خمرجات تهدف �إلى
�إ���ص��دار التقرير اخل��ا���ص بر�ؤية
الكويت يف جم��ال الطاقة للأعوام
املقبلة واملتعلقة بقطاعات الإنتاج
والتحويل واال�ستهالك وذل��ك طبقا
لأحدث املعايري الدولية بالتعاون
مع الوكالة الدولية للطاقة.
وق��ال �إن ه��ذا امل�رشوع يهدف �إلى
نقل اخلربات العاملية �إلى اجلهات
احلكومية امل�شاركة وعقد �رشاكات
ا�سرتاتيجية مع املنظمات العاملية
املخت�صة يف جمال الطاقة والتي من
�ش�أنها تعزيز قدرة قطاع الطاقة يف
الكويت على تنويع م�صادر الطاقة
وا�ستخدام م�صار الطاقة البديلة بناء
على درا�سات منهجية.

