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األمير مهنئًا السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر: ملحمة مجيدة 
جسدت الروابط الوثيقة والتاريخية بني الكويت ومصر

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى أخيــه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
العربية  جمهوريــة مصــر 
الشقيقة، أعرب فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى السادسة واألربعني 
لالنتصــارات اخلالــدة في 
حرب السادس من أكتوبر، 
مستذكرا سموه هذه امللحمة 
املجيدة التي شهدت امتزاج 
الدمــاء الكويتية واملصرية 
وجســدت بصــورة جليــة 
الروابط الوثيقة والتاريخية 
والوطيدة التي جتمع الكويت 
وجمهورية مصــر العربية 
الشــقيقة متمنيــا ســموه 
له دوام الصحــة والعافية 
العربية  وجلمهورية مصر 
الشقيقة وشعبها الكرمي كل 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير 

ضمنها سموه خالص تهانيه 
السادسة  الذكرى  مبناسبة 
واألربعني النتصارات حرب 
السادس من أكتوبر، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة. 
الســمو  وكان صاحــب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
قــد بعــث ببرقيــة تهنئــة 
إلــى جاللــة امللك ليتســي 
الثالث ملك مملكة ليسوتو 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 
جلاللتــه موفــور الصحــة 
والعافية وللبلــد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئة إلى 
جاللة امللك ليتسي الثالث، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 
لبالده راجيا جلاللته موفور 

الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

العربية  وجلمهورية مصر 
وشعبها الشقيق كل الرقي 

واالزدهار.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

صاحب السمو هنأ ملك ليسوتو مبناسبة العيد الوطني لبالده

الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

ولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة ألخيه 
فخامــة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية 
الشــقيقة  العربيــة  مصــر 

رئيس هنغاريا: دور مهم لألمير في القضايا اإلقليمية والدولية
ڤيينا - كونا: سلم سفير 
الكويت لدى هنغاريا سعد 
العسعوسي اوراق اعتماده 
للرئيس الهنغاري يانوش 
ادير في العاصمة بودابست.

وقال السفير العسعوسي 
لـ»كونا« عقب تسليمه اوراق 
اعتماده أمس االول اجلمعة 
ان رئيس هنغاريا أشاد خالل 
اللقــاء بالدور الــذي يقوم 
بــه صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح االحمد جتاه 
العديد من القضايا االقليمية 

حتيات سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمــد ومتنياتهما 
له مبوفور الصحة ولشعب 
هنغاريا كل التقدم واالزدهار.
ويرتبــط البلدان اللذان 
بدأت العالقات بينهما قبل 
أكثر من 55 عاما باتفاقيات 
تعاون فــي قطاعــات عدة 
منها االقتصادية والثقافية 
والصحيــة وغيرهــا مــن 

املجاالت.

والدولية مثمنا قوة ومتانة 
روابط الصداقة والعالقات 
الثنائية املتميزة بني الكويت 

وهنغاريا.
وأكد السفير العسعوسي 
حرص الكويت على تعزيز 
أواصر العالقات الثنائية بني 
البلدين، معربا عن التطلع 
الــى تعزيز العالقــات بني 
البلديــن والدفــع بها نحو 

آفاق ارحب.
وأضــاف أنــه نقــل الى 
رئيس هنغاريا خالل اللقاء  السفير سعد العسعوسي خالل تقدمي أوراق اعتماده

»اخلارجية« تدعو لعدم السفر حالياً إلى العراق
دعا مصدر مســؤول في 
وزارة اخلارجية مساء أول 
من أمس املواطنني الكويتيني 
الذيــن ينوون الســفر إلى 
جمهورية العراق الشــقيق 
إلــى التريث وعدم الســفر 
فــي الوقت الراهــن نتيجة 
االضطرابــات واملظاهــرات 

التي يشهدها عدد من املدن 
العراقيــة. وأهــاب املصدر 
املتواجديــن  باملواطنــني 
حاليــا هناك إلــى ضرورة 
مغادرتها بالسرعة املمكنة 
وإلى اتخــاذ أقصى درجات 
احليطة واحلذر واالبتعاد عن 
أماكن التجمعات واملظاهرات 

واتباع تعليمات السلطات 
احمللية حتى يتيسر موعد 
املغادرة. وذكر انه في حال 
احلاجــة إلــى أي مســاعدة 
االتصال على سفارة الكويت 
في بغداد أو القنصلية العامة 
في البصرة على الرقم التالي 
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»اإلطفاء«: مناقصة بـ١٫٥مليون دينار للتأمني على 468 آلية
أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء عن 
طرح مناقصة للتأمني الشــامل على 
آليات ومعــدات اإلطفاء ضد حوادث 
السير بقيمة مليون ونصف املليون 
دينار على 4٦8 قابلة للزيادة وملدة 3 
سنوات على أن يشمل التأمني  تغطية 
كل األضرار التــي قد تلحق باآلليات 

جراء حوادث سير والتعويضات التي 
قد يرفعها الغيــر ضد رجال االطفاء 
بســبب تلك احلوادث، كما سيشــمل 
التأمني التعويض عن اإلصابات التي 
قد تلحق برجال االطفاء مبا نســبته 

١٠٠٪ في اإلصابات البليغة. 
وجاء اعتماد املناقصة وبحســب 

بيان صادر عن اإلطفاء لعدم حتميل 
رجال اإلطفاء أي أعباء مالية نتيجة 
احلوادث وعــدم حتميل حماية املال 
العــام تكاليف إصالح تلــك اآلليات 
الباهظــة الثمــن وإعادتهــا للخدمة 
سريعا. واختتم البيان بالشكر لوزارة 
املاليــة ولدعم نائــب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح وسرعة إجناز 
هذه املناقصة والتي تأتي اســتكماال 
ملناقصــة التأمــني الصحــي لرجــال 
اإلطفــاء تقديرا لدورهــم الكبير في 
حماية املجتمع من املخاطر واحلوادث 

بكل أشكالها.

»االئتمان« يُطلق املرحلة النهائية لـ »املعامالت اإللكترونية«
أعلــن بنك االئتمــان عن 
النهائيــة  إطــالق املرحلــة 
واألخيرة من مشروع التحول 
نحــو إجنــاز كل التعامــالت 
إلكترونيــا ووقــف تــداول 
األوراق، حيــث مت مؤخــرا 
انضمام قسمي شؤون اللجان 
وخدمــة املواطــن إلــى باقي 
اإلدارات واألقســام واألفــرع 
التي ســبقت إلى العمل بهذا 
النظام اجلديد.  وقالت الناطقة 
باسم البنك حباري اخلشتي 
فــي تصريــح صحافــي إن 
هذه اخلطوة تعد اســتكماال 
الستراتيجية البنك الطموحة 
التــي وضعت قبل ســنوات 

دون تكليف املراجع تقدمي أي 
أوراق وتاليــا يحيــل الطلب 
مرفقا باملستندات إلى اللجنة 
العامة عبر النظام االلكتروني 
ذاتــه التي تتولــى البت فيه 
والنظــر في الطلــب وأخيرا 
إصدار القرار بهذا اخلصوص.
ومن جانب آخر، استقبل 
نائب رئيــس مجلس اإلدارة 
املديــر العام لبنــك االئتمان 
صالح املضف املؤسس وأول 
رئيس مجلــس إدارة ومدير 
عام لبنك االئتمان عبدالعزيز 
الدوســري، وتضمنــت هذه 
الزيــارة الودية مناقشــة كل 

ما هو مستجد في البنك.

البنــوك  مــع  اإللكترونــي 
واملصارف اخلاصة، واستبدال 
املراسالت الورقية داخل البنك 
بني إداراته وأقسامه بالتراسل 
االلكترونــي.  وأوضحت أن 
قســم خدمــة املواطــن الذي 
يتولــى اســتقبال املراجعني 
الراغبني في التقدم بطلباتهم 
للحصول على القروض بات 
باستطاعته اآلن الدخول إلى 
االلكترونــي وطلب  النظــام 
ملف ودراسته إلكترونيا وفقا 
لبطاقته املدنية، وخالل وقت 
وجيز جدا يحصل على نسخة 
الكترونية من كل املستندات 
املطلوبة للبت في الطلب، ومن 

للربط مع اجلهات واملؤسسات 
احلكوميــة ذات الصلة بعمل 
البنك لتسهيل تدفق بيانات 
العمــالء، ثم مرحلــة الربط 

وتقضــي بتحــول البنك إلى 
التعامالت إلكترونيا وبشكل 
كامل، وهي االستراتيجية التي 
بدأت بتوقيــع بروتوكوالت 

صالح املضف مستقبال عبدالعزيز الدوسري 

الفاضل لـ »األنباء«: »العدادات الذكية«
في عهدة جهاز املناقصات

مزايا مالية جديدة ملفتشي العمل

رشيد الفعم

قال وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د.خالد 
الفاضــل إن مناقصة العــدادات الذكية التزال 
في عهدة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.

وأضــاف الفاضــل فــي تصريح خــاص لـ 
»األنباء« إن وزارة الكهرباء حريصة على إمتام 
مشروع العدادات الذكية ملا لذلك من أثر إيجابي 
في توفير الطاقة وتقليل الهدر باملياه وانخفاض 
املصاريف التشــغيلية للوزارة باإلضافة الى 

سهولة حتصيل  املستحقات.
وكان اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة 
وافــق على طلب وزارة الكهرباء واملاء بتمديد 
فترة دراسة عطاءات مناقصة توريد العدادات 
الذكية وذلك لدراسة العطاءات لكونها بحاجة إلى 
املزيد من الدراسة واستيفاء الشركات املتنافسة 
لكل االشتراطات واملعايير الفنية واملوقف املالي 
وخبرة كل شــركة على حدة باعتبارها إحدى 
املناقصات الكبرى التي تنفذها الوزارة لتطوير 
وحتديــث أنظمة الدفع واالســتهالك خلدمات 

الوزارة متمثلة في خدمتي الكهرباء واملاء.
ومتت مخاطبة اجلهاز بكتاب في ٢5 يونيو 
املاضي بطلب متديد مدة دراسة العطاءات من 
قبل الوزارة ممثلة في قطاع شئون املستهلكني 
الذي سيشــرف علــى تنفيذ أعمــال املناقصة 
بعد الترسية وبدء توريد العدادات التي يبلغ 
عددهــا ٢٠٠ ألف عداد كهربــاء ذكي و١٠٠ ألف 
عداد مياه ذكي، حيث طلب اجلهاز من الوزارة 
االستعجال برفع التوصية اخلاصة باملناقصة 
والطلــب من املناقصني متديــد التأمني األولي 

اخلاص بكل مناقص.
وتعــد املناقصة احلالية األولى ضمن عدد 
من املناقصات التي ســتطرحها الوزارة تباعا 
لتوريد ما يقرب من 8٠٠ الف عداد ذكي كهرباء 
ومياه لتغطية جميع أنواع السكن )اخلاص - 
االستثماري - الصناعي - الزراعي - التجاري 
- الشاليهات واجلواخير( وربط هذه العدادات 
باملنظومــة اإللكترونية التــي أعدتها الوزارة 
حاليا لتشــغيل وربط هــذه العدادات بأنظمة 
الوزارة مركزيا خالل السنوات القليلة املقبلة.

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى 
العاملة في تصريح خاص لـ »األنباء« عن أن الهيئة 
تدرس منح العديد من املزايا والبدالت ملفتشــي 

العمل ومفتشــي الســالمة املهنية. وبني املصدر 
أن هذه املزايا تأتي كاســتجابة لعدد من املطالب 
املســتحقة، من أبرزها بدل تفتيــش في األماكن 
البعيدة، باإلضافة إلى بدل شاشــة، وبدل خطر 
للعمل في أوقات احلر الشديد وعلى مدار الساعة.

أعلن رئيــس اللجنة املنظمة العليا 
جلائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية م.بســام الشمري انطالق 
دورتها الثانية أساسيات التصنيع الرقمي 
في برنامج »تطوير« املختص بالتصنيع 
الرقمي عبر أكادميية املعلوماتية في حفل 
افتتاح يتم تنظيمه مســاء اليوم األحد 
في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.
وأضــاف الشــمري فــي تصريح له 
أن جائــزة ســمو الشــيخ ســالم العلي 
للمعلوماتية التي تقام برعاية صاحب 
السمو أمير البالد، حفظه اهلل ورعاه، قد 
حققت جناحات كبيرة في تنفيذ أهدافها 

التنموية، موضحا أن دورتها الـ ١٩ تطلق 
ضمن فعالياتها »برنامج تطوير« لتدريب 
١٠٠ مبتكر تتــراوح أعمارهم بني ٩ و١٦ 

عاما.
وأشار إلى أهمية التنمية البشرية في 
مجال املعلوماتية خاصة أن رؤية الكويت 
٢٠35 تعتمد على 7 ركائز أهمها رأس املال 
البشــري واالقتصاد املعرفــي، الفتا إلى 
أن »برنامج تطوير« يهدف إلى النهوض 
بالصناعة الرقمية من خالل دورة تدريبية 
متخصصة ستســتمر على مدى شــهر، 
وتختتــم أعمالها يــوم 4 نوفمبر املقبل. 
وقال إن أكادميية املعلوماتية تأتي ضمن 

استراتيجية اجلائزة ٢٠١5-٢٠٢٠ الهادفة 
لدعم التحوالت الرقمية في مجاالت املعرفة 
واالقتصاد، موضحا أن األكادميية تسعى 
من خالل هذا البرنامج إلى تأهيل وتطوير 
مهــارات النشء من الســواعد الوطنية، 
لقيادة التحول الرقمي املنشود في الكويت 

وإعداد جيل من املبتكرين.
وتطرق الشمري إلى أهمية أكادميية 
املعلوماتيــة، قائال إنهــا تعنى بالتعليم 
والتدريب التقني، ما يساهم في حتقيق 
رؤية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بتحويــل الكويت إلى مركز مالي 

وجتاري عاملي.

جائزة »املعلوماتية« تطلق دورة »تطوير« اليوم

م.بسام الشمري

»الكهرباء«: زيادة السعة التخزينية للمياه 7١ مليون غالون
دارين العلي

تعمل وزارة الكهرباء واملاء على زيادة السعة 
التخزينية للمياه عبر مشــروع إنشــاء وصيانة 
وإجناز وتطوير مجمع توزيع مياه الشويخ القائم، 
مع األعمال امللحقة به، وذلك من خالل أحد املكاتب 
االستشارية املتخصصة ضمن مشاريع املياه التي 
تنفذها الوزارة من أجل زيادة السعة التخزينية 
وقدرة ضخ املياه في البالد.  وتقوم الوزارة حاليا 
على إعداد املواصفات واملتطلبات الفنية للمشروع 
الذي يهدف إلى زيادة الســعة التخزينية للمياه 
مبقــدار 7١ مليون غالــون، وزيادة قــدرة الضخ 

لتصبــح ١٢3 مليون غالون امبراطــوري يوميا، 
وزيادة قدرة الضخ للمياه القليلة امللوحة مبقدار 
٢3 مليون غالون امبراطوري يوميا، وقد رصدت 
الــوزارة مبلغا وقدره 7.١٠٠ ماليني دينار كتكلفة 
كلية معتمدة إلنشــاء املشــروع، مبدة تنفيذ 7٦ 
شهرا.  وأوضحت أنه مبجرد االنتهاء من مرحلة 
إعداد املواصفــات واملتطلبات الفنية واســتيفاء 
كل إجراءات املشــروع ســتتم إحالته إلى اجلهاز 
املركــزي للمناقصات العامــة لإلعالن عن طرحه 
أمام الشركات الراغبة في املنافسة، وحتديد موعد 
لفض عطاءات الشــركات وإعداد التوصية الفنية 
مــن قبل الوزارة، والتي من خاللها ســيتم اتخاذ 

قرار الترسية على الشــركة التي تقدمت بأفضل 
العطاءات املالية والفنية.  في سياق متصل، انتهت 
وزارة الكهرباء واملاء من 8 عقود لتطوير وإنشاء 
محطات ضخ مبجمعات املياه، وخطوط رئيسية 
لنقل وتوزيــع املياه، بكلفة 35.١١8 مليون دينار.  
وأشــارت املصادر إلى أن العقود تضمنت إنشاء 
خطوط مياه عذبة حتى خزانات الوفرة، ودراسة 
وتصميم وتطوير نظام توزيع املياه وتوريد أنابيب 
ووصالت حملابس مياه متنوعة، الفتة إلى أن هناك 
3 عقود جارية ضمن املشروع بلغت كلفتها 47٢.٩ 
ماليني دينار.  ولفتت إلى أنه يبلغ إجمالي العقود 

املنتهية واجلارية 44.58١ مليون دينار.

ممثل صاحب السمو عاد إلى البالد

عاد ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد - سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابــر املبارك، إلى البالد مســاء أمس، بعد أن 
ترأس وفد الكويت املشارك في اجتماعات الدورة 
الرابعة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة 
التي عقدت في مدينة نيويورك بالواليات املتحدة 
األميركية. وكان في مقدمة مســتقبلي سموه 
على أرض املطار نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح، ونائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء أنس 
الصالح، ونائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشــيخ محمد العبداهلل، وعدد من الشــيوخ 
والوزراء واملستشــارين وكبار املسؤولني في 

الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

ترأس وفد الكويت في اجتماعات األمم املتحدة

سمو الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله الشيخ صباح اخلالد والشيخ خالد اجلراح وأنس الصالح


