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الثالثاء ١٥ اكتوبر ٢٠١٩ محليات

وزير الديوان استقبل السفير البريطاني

٢٠ مليون دينار ملنظومة املراقبة 
واالتصاالت ملواقع »الكهرباء« اخلارجية

صاحب السمو عّزى ملك البحرين 
بوفاة الشيخ عبداهلل بن سلمان آل خليفة

استقبل وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح وبحضور نائب وزير 
شــؤون الديــوان األميري الشــيخ محمد 
العبداهلل سفير اململكة املتحدة لدى الكويت 

مايكل دافنبورت.
هذا، ومت خالل اللقاء استعراض العالقات 
الثنائية التاريخية بني البلدين والشعبني 
الشقيقني والقضايا ذات االهتمام املشترك.

دارين العلي 

تعتزم وزارة الكهرباء واملاء تنفيذ خطة 
متكاملة لالتصاالت واملراقبة ملواقعها اخلارجية 
العائدة ملختلف القطاعات واملوجودة في جميع 
احملافظات بهدف التأكد من ان جميع املنشآت 

تعمل بشكل سليم ودون خلل. 
وقالت مصادر مطلعة ان الوزارة رصدت 
لهذا املشروع مبلغا اجماليا قدره ٢٠ مليون 
دينــار ضمن ميزانيتهــا للعام املالي احلالي 
لتنفيذ عدد من العقود اخلاصة بإنشاء البنية 

التحتية لهذه املنظومة.
وأوضحت املصادر ان هذا املشروع يأتي 
ضمن توجه الوزارة لالستفادة من األساليب 
املتطــورة واحلديثــة إلدارة ومراقبة مراكز 
االتصاالت والتحكم بكفاءة وفاعلية عالية في 
مواقع الوزارة املختلفة )محطات - محوالت 
- كيبالت(، مشــيرة الى انه مبجرد االنتهاء 
من اعمال البنية التحتية لالتصاالت ستتمكن 
الوزارة من التأكد ان مرافقها تعمل بشكل سليم 
وإصالح االعطال بأسرع وقت ممكن وتقليل 
فترة انقطاع التيار الكهربائي عن املستهلكني 

وبالتالي التقليل من تكلفة عمليات الصيانة 
املختلفة التي تنفــق عليها ميزانيات طائلة 
سنويا. وقالت املصادر ان املشروع يتضمن 
عددا من العقود التي تعتزم الوزارة طرحها 
خالل الفترة املقبلة وإن كان هناك احد العقود 
التي يتم تنفيذها لتصميم وتوريد وتركيب 
وتشــغيل وصيانة نظام املراقبة باستخدام 
كاميــرات ڤيديو من خالل شــبكة االنترنت 
آلبار املياه املاحلة في الوفرة وخزانات مياه 
بالصليبية مببلغ ٥٧٦.٨٧٨ ألف دينار ضمن 
اخلطة التي تعتزم الوزارة املضي قدما فيها 
من خالل اعداد مستندات ومواصفات الفنية 

للعقود املطلوب تنفيذها.
وأشــارت الى ان املشروع يتضمن اعادة 
تأهيــل مباني الوزارة وإنشــاء بنية حتتية 
متكاملة وربطها مبراكزها املختلفة لتطوير 
اســلوب املراقبــة والتحكم عــن بعد مبراكز 
االتصــال والتحكم وخدمــة مناطق مختلفة 
وتعزيز وصول التيار للمســتهلكني وزيادة 
سرعة وكفاءة اساليب املراقبة من خالل الربط 
املتكامل واالتصاالت بكل انواعها في املناطق 

احلضرية واملدن السكنية اجلديدة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تعزية إلــى أخيه صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ عبداهلل 
بن سلمان بن أحمد بن محمد بن عيسى آل 
خليفة، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم اجلميع جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
صاحــب اجلاللة امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها 
ســموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الشــيخ 
عبداهلل بن ســلمان بن أحمد بن محمد بن 
عيسى آل خليفة، سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

الشيخ علي اجلراح مستقبال السفير البريطاني 

نائب األمير استقبل إبراهيم الدعيج ومحمد الصباح

اجلاراهلل: خارطة طريق 
الجتماع »دعم التعليم في الصومال«

 وكالء »الداخلية« اخلليجيون: تعزيز التعاون املشترك 
في مجاالت مكافحة اإلرهاب واألمن السيبراني

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد بقصر 
السيف صباح امس الشيخ د. إبراهيم 

الدعيج.
كما اســتقبل ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ د.محمد الصباح.

واستقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمــد بقصر 
الســيف وزير الشــؤون االجتماعية 
ســعد اخلراز حيث قدم لسموه وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز 
عبدالسالم شعيب والوكيلني املساعدين 

بوزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز 
ساري املطيري وسالم بطاح الرشيدي 
وذلك مبناسبة تعيينهم في مناصبهم 

اجلديدة.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد ســفير اجلمهوريــة اجلزائرية 

الدميوقراطيــة الصديقة لدى الكويت 
عبداحلميــد عبداوي وذلك مبناســبة 

انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.
حضــر املقابلــة رئيــس املراســم 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك صباح السالم.

عقــدت اللجنة املكلفــة باإلعداد ملؤمتر 
املانحــني لدعم التعليم في الصومال الذي 
سيعقد في الكويت اجتماعا برئاسة نائب 
وزيــر اخلارجيــة رئيــس اللجنــة خالد 

اجلاراهلل.
ومت خالل اللقاء حتديد موعد لعقد املؤمتر 
خالل العام املقبــل ووضع خارطة طريق 

للتحرك لوضع اللمسات األخيرة لعقده.
وحضر االجتماع كل من مســاعد وزير 

اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري 
العجران ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 
الســفير ايهم العمر ووكيل وزارة التربية 
سعود احلربي ورئيس اللجنة التنظيمية 
ملؤمتر دعم التعليــم في الصومال د.غامن 
النجار والوكيل املســاعد للشؤون املالية 

في وزارة التربية يوسف النجار.

مسقط - كونا: قال وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهام إن وكالء وزراء الداخلية 
مبجلــس التعــاون اخلليجي 
أقروا خالل اجتماع مبســقط 
عددا مــن التوصيات، أبرزها 
تعزيز التعاون األمني اخلليجي 

ملكافحة اإلرهاب.
جاء ذلك في تصريح ادلى 
به النهــام لـ»كونا« في ختام 
اللقــاء التحضيــري للوكالء 
متهيدا لالجتماع الـ3٦ لوزراء 

الداخلية اخلليجيني.
وقال النهام ان االجتماع اقر 
عدة توصيات تهدف الى تعزيز 
العمل االمني املشترك ورفعها 
الى اجتمــاع وزراء الداخلية 
اخلليجيني املزمع عقده األربعاء 
العتمادها. وأوضح ان من ابرز 
تلك التوصيات تعزيز التعاون 
االمنــي اخلليجــي ملكافحــة 

توصيــة إنشــاء االكادمييــة 
اخلليجية للدراســات األمنية 
واالستراتيجية والتوصيات 
اخلاصــة باجتماعــات حرس 
احلــدود وخفــر الســواحل 
املطــارات  اخلليجيــة وامــن 

مكافحــة املخــدرات وكذلــك 
توصيات اجتماع املؤسسات 
العقابية واإلصالحية اخلليجية 
وأيضا اللجان اخلاصة باملرور 
واإلعالم األمني والدفاع املدني 
وجائــزة االميــر نايــف بــن 

عبدالعزيز للبحوث االمنية.
وأشاد بروح التعاون التي 
سادت جلسات االجتماع والتي 
تعكس حــرص القائمني على 
االجهزة االمنية اخلليجية على 
بذل اجلهود إلجناحها وصوال 

لألهداف املرجوة منها.
كما ثمن دور سلطنة عمان 
التي تتــرأس الدورة احلالية 
للقمــة اخلليجيــة في اجناح 
االجتماع، مشيدا بدور وكالء 
وزراء الداخليــة اخلليجيــني 
لدورهــم احلثيــث فــي دفــع 
التنســيق اخلليجي املشترك 

إلى اإلمام.

وتوصيات رؤساء االحتادات 
الشرطية اخلليجية.

وبني ان االجتماع اقر كذلك 
توصيــات املديريــن العامني 
ملؤسسات التعليم والتدريب 
األمنــي اخلليجــي واجهــزة 

سموه التقى اخلراز ووكالء »الشؤون« وسفير اجلزائر

أقروا إنشاء األكادميية اخلليجية للدراسات األمنية واإلستراتيجية

خالد اجلاراهلل خالل اجتماعه مع جلنة دعم التعليم في الصومال

 وكيل وزارة الداخلية خالل اجتماع وزراء الداخلية اخلليجيني 

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال الشيخ د. محمد الصباح  سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ د. إبراهيم الدعيج 

اإلرهــاب واألمن الســيبراني 
التمريــن املشــترك  وكذلــك 
لألجهــزة االمنيــة اخلليجية 
)امن اخلليج العربي( ومشروع 

الشبكة األمنية اخلليجية.
وأوضــح انه كذلــك إقرار 

»املواصالت«: حتديد مبادرات التحول الرقمي
عادل الشنان

ضمن إطــار توطيد الشــراكة بني وزارة 
املواصالت وشــركة مايكروســوفت بشــأن 
مبــادرات التحــول الرقمي ونقــل اخلبرات 
والتدريــب، عقدت وكيــل وزارة املواصالت 
م.خلود الشهاب اجتماعها مع املدير االقليمي 
للتحول الرقمي في شركة مايكروسوفت الشرق 
االوسط احمد فراج وبحضور مستشار وكيل 

الوزارة حنان الشميمري.
وجاء في االجتماع االتفاق على البدء في 

حتديد احتياجات الوزارة لتحديث بيئة تطوير 
البرمجيات باستخدام تكنولوجيا احلوسبة 
باالضافة الى وضع خطة تدريب ملوظفي نظم 
املعلومات ورفع كفاءة العاملني في هذا املجال 
من منتســبي الوزارة لترجمة خطة التحول 
الرقمي مبا يتماشــى مع اولويــات الوزارة، 
علما بأن الشــركة قد خصصــت فريق عمل 
مــن جانبها حتت رعايــة املدير العام ملكتب 
مايكروســوفت الكويت م.عــالء الدين كرمي 
للبدء بتنفيذ البنــود التي مت االتفاق عليها 

فيما بني مايكروسوفت والوزارة.

مجلس الوزراء: تكليف اجلهات املعنية مبتابعة إنهاء 
مشكلة جتمع املياه في مدينة صباح األحمد السكنية

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس في قصر السيف برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبارك، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح ـ مبا يلي:
أحــاط نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الشــيخ صباح  اخلارجية 
اخلالد، املجلس في مستهل 
أعمالــه بنتائج مشــاركته 
في اجتماع مجلس جامعة 
الدول العربية على املستوى 
الــوزاري فــي دورته غير 
العاديــة والــذي عقــد في 
القاهــرة يــوم أمس األول، 
وذلــك بناء علــى طلب من 
مصر بهدف مناقشة العملية 
التركيــة فــي  العســكرية 
شــمال ســورية، وفحوى 
البيان اخلتامي الصادر عن 

االجتماع.
كما أحيط املجلس علما 
مبقترح شركة نفط الكويت 
ملعاجلــة مشــكلة الصرف 
الصحي فــي مدينة صباح 
األحمد الســكنية، وتقرير 
الهيئة العامة للبيئة بشأن 
البيئــي  تقييــم الوضــع 
الراهن ملشكلة جتمع املياه 
فــي مدينة صبــاح األحمد 
الســكنية، وقــرر مجلس 
الــوزراء تكليــف كل مــن 
)وزارة األشــغال، ووزارة 
العامة  الكهربــاء، والهيئة 
للبيئــة، وهيئــة الزراعة، 
وهيئة الطرق، والسكنية، 
ومؤسسة البترول، وشركة 
نفط الكويت( مبوافاة الهيئة 

كمــا اســتمع مجلــس 
الــوزراء إلى شــرح قدمته 
وزيــرة األشــغال ووزيرة 
الدولة لشئون اإلسكان د. 
جنان بوشهري واملسؤولني 
في كل من األشغال وهيئة 
الطــرق بشــأن إصالحات 
الطرق املتضررة من األمطار 
خالل املوسم املاضي، وقد 
تضمن العرض نسب اإلجناز 
التي متت من بداية األعمال، 
وكذلك اخلطة املســتقبلية 
املوضوعة لصيانة الطرق.

واإلجــراءات  اإلســكانية 
املتخذة في إطار متابعتها 
وذلك بناء على طلب وزير 
األشــغال ووزيــر الدولــة 

لشؤون اإلسكان.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشــؤون السياســية فــي 
املتعلقة  التقاريــر  ضــوء 
الراهنة  التطورات  مبجمل 
في الساحة السياسية على 
الصعيدين العربي والدولي، 
حيث أعرب مجلس الوزراء 
عن عميق األسف إزاء إعصار 
)هاجيبــس( الــذي ضرب 
أجزاء من اليابــان، والذي 
أســفر عن وقوع خســائر 

بشرية ومادية جسيمة.
كما أعــرب املجلس عن 
خالص التهاني والتبريكات 
إلى رئيس وزراء جمهورية 
أثيوبيا د.آبــي أحمد علي، 
مبناسبة منحة جائزة نوبل 
للسالم، متمنيا له املزيد من 
النجاح وللشعب األثيوبي 
الصديــق املزيد من التقدم 

واالزدهار.
هــذا وقــد أدان مجلــس 
الوزراء الهجومني اإلرهابيني 
اللذيــن اســتهدفا مســجدا 
وبلــدة )ســامبوجلا( فــي 
شمال بوركينا فاسو مؤخرا، 
والذي اسفر عن وقوع عدد 
من القتلى واجلرحى، مؤكدا 
موقف الكويت الرافض ملثل 
هــذه األعمال اإلرهابية التي 
تستهدف دور العبادة وسفك 
دماء اآلمنني والتي تتنافي مع 
كل األديان والقيم واألعراف 
اإلنسانية، سائال املولى عز 
وجــل أن يتغمــد الضحايا 
بواســع رحمته ومين على 

املصابني بالشفاء العاجل.

وبهذا الصدد كلف مجلس 
الوزراء وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
للتنسيق مع مجلس األمة 
لتخصيص جزأين من إحدى 
اجللســات القادمــة يكون 
أحدهمــا إلحاطــة اإلخوة 
أعضــاء مجلــس األمة مبا 
مت بشــأن اخلطــوات التي 
قامت بها احلكومة إلصالح 
الطرق املتضررة من األمطار 
واجلــزء اآلخــر لتطورات 
مشاريع اإلسكان والطلبات 

إطالع النواب على خطوات إصالح الطرق وتطورات املشاريع اإلسكانية في إحدى جلسات مجلس األمة

العامة للبيئة خالل أسبوع 
من تاريخــه بجدول زمني 
يتضمــن مراحــل تنفيــذ 
الالزمــة والكفيلة  األعمال 
بإنهاء مشكلة جتمع املياه 
مبدينــة صبــاح األحمــد 
الســكنية، في ضــوء قرار 
مجلس الوزراء بهذا الشأن، 
على أن تقوم الهيئة العامة 
للبيئــة مبوافــاة مجلــس 
الــوزراء مبــا ينتهــي إليه 
األمر، وذلك خالل شهر من 

تاريخه.

املبارك استقبل اخلراز ووكالء »الشؤون« اجلدد

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء في قصر السيف امس وزير 
الشــؤون االجتماعية سعد اخلراز حيث قدم 
لســموه وكيل وزارة الشــؤون االجتماعية 

عبدالعزيز شعيب والوكيل املساعد للتطوير 
والتخطيط اإلداري عبدالعزيز املطيري والوكيل 
املساعد للتعاون سالم الرشيدي وذلك مبناسبة 

تعيينهم في مناصبهم اجلديدة.

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال سعد اخلراز وعبدالعزيز شعيب وعبدالعزيز املطيري وسالم الرشيدي

إدانة العمليات اإلرهابية في بوركينا فاسوتهنئة رئيس وزراء أثيوبيا بحصوله على جائزة نوبل


