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العلي: التحصيل العلمي ملنتسبي «الداخلية» يصقل قدراتهم 
العلمية والعملية ويرفع مستوى األداء األمني بكل القطاعات

الداخلية  التقــى وزيــر 
الشــيخ ثامر العلي صباح 
امــس االثنــني فــي مقــر 
وزارة الداخليــة عــددا من 
املواطنني أصحاب الشكاوى 
واملعامالت، وبحث الشكاوى 
املقدمة إليه ووجه بســرعة 
حلهــا بعــد عرضهــا علــى 
اجلهات املعنيــة وأصحاب 
االختصاص وفق اإلجراءات 

القانونية.
وأكد الشــيخ ثامر العلي 
على استمرار سياسة الباب 
املفتوح التي تنتهجها وزارة 
الداخلية في جميع قطاعاتها 
لتذليــل كافة املعوقات التي 
تواجه معامــالت املواطنني 
وإيجاد حلول مســتمدة من 
القانــون ميكن مــن خاللها 
التســهيل عليهــم وإجنــاز 
معامالتهم بكل سهولة ويسر.
العقيــد  كمــا اســتقبل 
امليل  د.عبدالعزيز منصور 
والعقيــد د.أحمــد عبداهللا 
احلبيب مــن اإلدارة العامة 
للتحقيقات (كال على حدة)، 
وقدمــا لــه نســختني مــن 

رسالتي الدكتوراه.
العلي بضيفيه،  ورحب 
مواصلــة  أهميــة  مؤكــدا 

احلبيب وزير الداخلية على 
حسن االستقبال، وما تقدمه 
الوزارة من دعم ومســاندة 
ملنتسبيها من اجل مواصلة 

مسيرتهم العلمية.
اجلديــر بالذكر أن وزير 
الداخلية يســتقبل اإلخوة 
املواطنــني الكرام فــي مقر 
الداخليــة بصبحان  وزارة 

اإللكترونــي  البريــد  أو 
(contactus@moi.gov.kw) أو 
من خالل احلضور شخصيا 
ملكتب خدمة املواطن بالوزارة 
بوابــة رقم ٣ لتقدمي الطلب 
واملستندات الالزمة وسيتم 
التواصل مع مقــدم الطلب 
هاتفيا لتحديد موعد املقابلة 

الشخصية مع الوزير.

يوم االثنني من كل أسبوع، 
وذلــك فــي متــام الســاعة 
التاسعة صباحا حتى الساعة 
الثانية عشرة ظهرا وتكون 
املقابــالت بتحديــد موعــد 
مســبق عن طريــق الهاتف 
رقــم (٢٥٢٠٠٦٤١) خــالل 
الدوام الرسمي، أو عن طريق 
الواتساب رقم (٩٦٠٣١١١٦) 

الوزير استقبل العقيدين عبدالعزيز امليل وأحمد احلبيب وتسلّم منهما نسختني من رسالتي الدكتوراه

.. ومن العقيد د. أحمد احلبيبالشيخ ثامر العلي يتسلم رسالة الدكتوراه من العقيد د.عبدالعزيز امليل

التحصيل العلمي ملنتسبي 
وزارة الداخلية مبا يســهم 
في صقــل قدراتهم العلمية 
والعمليــة ورفع مســتوى 
األداء األمنــي فــي جميــع 

قطاعات وزارة الداخلية.
من جانبهما، شكر العقيد 
امليل  د.عبدالعزيز منصور 
والعقيــد د.أحمــد عبداهللا 

النواف: توحيد جهود القطاعات األمنية اخلليجية 
عبر التنسيق واالتصال ملواجهة كل أشكال اجلرمية 

عقد وكالء وزارات الداخلية 
لدول مجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربية أمس االثنني 
اجتماعهم التحضيري الجتماع 
لــوزراء  الثامــن والثالثــني 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية عبر 

تقنية االتصال املرئي.
ومثل وفــد الكويت وكيل 
وزارة الداخلية الفريق الشيخ 
فيصل النواف وبحضور وكيل 
وزارة الداخلية املساعد للشؤون 
القانونية اللواء حقوقي ماجد 
يوســف املاجــد، ومديــر عام 

العامة ملتابعة شؤون  اإلدارة 
املجالــس واللجــان الوزارية 
بالوكالة العقيد حقوقي عادل 
السويد ومدير العالقات الدولية 

العقيد محمد العجمي.
وفــي بداية االجتماع، نقل 
الفريق الشيخ فيصل النواف 
إلى احلضور حتيات ومتنيات 
وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر 
العلــي بالتوفيــق والســداد 
وحتقيــق تطلعــات املواطــن 
اخلليجــي وبســط املنظومة 
األمنيــة فــي كل دول مجلس 
التعــاون، مؤكــدا علــى عمق 

العالقــات األمنية بــني الدول 
التنســيق  اخلليجيــة وآفاق 
املســتمر فيما بينها للوصول 
إلــى التكامل األمني اخلليجي 

الذي ينشده اجلميع.
وناقش الــوكالء عددا من 
امللفــات املدرجــة على جدول 
األعمــال والتــي تســهم فــي 
تعزيز مسيرة التعاون األمني 
اخلليجي املشترك، كما بحثوا 
آخر املســتجدات فــي املنطقة 
وتنسيق اجلهود واألهداف ملا 
تتطلبه املرحلة الراهنة، ومت 
بلــورة عــدد مــن التوصيات 

لرفعها إلــى اجتماع أصحاب 
السمو واملعالي وزراء داخلية 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأكد الفريق الشيخ فيصل 
النواف أهمية توحيد اجلهود 
بني القطاعات األمنية في مجلس 
التنســيق  التعاون من خالل 
واالتصال ملواجهة كافة أشكال 
اجلرمية، معربا عــن تقديره 
وشكره لألمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي على ما بذلوه 
من جهود كبيرة لدفع التنسيق 
والتعــاون األمنــي اخلليجي 

املشترك إلى األمام.

وكالء داخلية «التعاون» عقدوا اجتماعاً حتضيرياً الجتماع الوزراء عبر تقنية االتصال املرئي

الفريق الشيخ فيصل النواف

«املناقصات» لـ«الكهرباء»: تعديل بعض
 شروط املرحلة الثانية من «العدادات الذكية»

دارين العلي

املركــزي  أبلــغ اجلهــاز 
للمناقصــات العامــة وزارة 
الكهرباء واملاء تأجيل البت في 
طلبها طرح املناقصة اخلاصة 
بتوريد عدادات كهرباء ومياه 
ذكية - املرحلة الثانية إلى 
حني إجراء بعض التعديالت 
اخلاصة بالطرح والتي متت 
مناقشــتها مع الــوزارة في 
اجتماعات سابقة مع اجلهاز.

وأوضحت مصادر مطلعة 
بعــض  طلــب  اجلهــاز  أن 
التعديالت في الشروط التي 
تسمح للشركات التقدم لتنفيذ 
املشروع لفتح املجال أمام عدد 
أكبر من الشركات التي تنطبق 
عليها تلك الشروط للتقدم. 
وقالــت املصــادر إن املرحلة 
الثانيــة ســتتضمن توريــد 

الـ ٣ املقبلة.
في سياق منفصل، أعلنت 
وزارة الكهربــاء واملــاء عــن 
انتهائها مــن األعمال الطارئة 

وقالت فــي بيان لها إنها 
قامت بإجــراء أعمال طارئة 
على الشبكة املائية ما ترتب 
عليــه ضعف امليــاه العذبة 
مبنطقة صباح السالم أول من 
أمس، بالقطع (١، ٢، ٣)، وذلك 
ملدة ١٠ ساعات، معلنة كذلك 
عن إجراء الصيانة حملطات 
التحويل الثانوية في محافظة 
الفروانيــة، مبنطقة صباح 
الناصر في قطعتي (٢ و٣).

وأشارت إلى قيامها بإجراء 
الصيانــة حملطات التحويل 
الثانوية في محافظة مبارك 
الكبير مبناطق العدان قطعة 
٣، وصباح السالم قطعة ٩، 
والقريــن قطعة ٣، وصيانة 
محطات التحويل الثانوية في 
محافظة اجلهراء في مناطق 
النســيم قطعــة ٤، وجابــر 

األحمد قطعة ٦.

على الشبكة املائية على طريق 
الســريع احملاذي  الفحيحيل 
ملنطقة املسايل، وإعادة تغذية 

اخلطوط باملياه.

ستتضمن توريد وتركيب ٤٠٠ ألف عداد كهرباء و٢٠٠ ألف عداد مياه

تأجيل البت في مناقصة توريد عدادات كهرباء ومياه ذكية - املرحلة الثانية إلى حني إجراء بعض التعديالت

وتركيب ٤٠٠ ألف عداد كهرباء 
و٢٠٠ ألف عداد مياه خلدمة 
خطة الوزارة الســتبدال كل 
عدادات العمالء خالل السنوات 

عدم االستعجال في قرار العودة الكاملة ملقاعد الدراسة
عبدالعزيز الفضلي

قامت فرق طبية من وزارة 
الصحة بتفقد عدد من املدارس 
بشــكل عشــوائي لالطمئنــان 
واالطــالع على مــدى تطبيقها 
التي  لالشــتراطات الصحيــة 
أوصت بها السلطات الصحية 

في البالد.
وكشــفت مصــادر تربوية 
ميدانية لـــ «األنباء» ان الفرق 
الطبية تقوم بزيارات مفاجئة 
وعشوائية للمدارس مبختلف 
املناطق ملتابعــة مدى التزامها 
الطبية وجتاوب  باالحترازات 
اإلدارات املدرسية معها، وستقوم 
الفرق برفع تقرير متكامل للجنة 
املختصة بالوزارة ملا شاهدته 

اطلعت على املقصف املدرسي 
وآليــة البيع علــى الطلبة من 
خالل املقصف املتنقل، مشيرة 
الــى ان الفــرق الطبيــة أبدت 
رضاها على الكثير من املدارس 

اإلشــرافية لفئة (مدير ومدير 
مســاعد مدرســة) اعتبارا من 

األحد ٣١ اجلاري.
وأكد السلطان في تصريح 
صحافي، أن املقابالت ســتعقد 
في ثانوية صالح الدين الكائنة 
مبنطقة الزهــراء خالل الفترة 
املسائية من الساعة اخلامسة 

مساء.
وبني الســلطان أنه ســيتم 
إصدار النشرة اخلاصة بشروط 
شغل الوظائف اإلشرافية املعلن 
عنها الثالثاء ٢٦ اجلاري وذلك 
املناطــق  طبقــا الحتياجــات 
الوظائــف  مــن  التعليميــة 
التوفيق  اإلشــرافية، متمنيــا 
املتقدمــني  والنجــاح جلميــع 

واملرشحني.

التي قامت بزيارتها.
وأضافت املصادر ان األمور 
طيبة واإلدارات املدرسية جنحت 
في املهمة املوكلة إليها، الفتة الى 
ان ذلك ليس بغريب على أهل 
امليدان التربوي الذي يعمل دائما 
خلدمة أبنائنا الطلبة والعملية 

التعليمية.
وأوضحت ان قرار العودة 
الطالبية الكاملة ملقاعد الدراسة 
يحتاج إلى دراسة متأنية وعدم 
االستعجال فيه، مؤكدة ان اتخاذ 
قرار العودة من عدمه سيتضح 

خالل شهر نوفمبر املقبل.
الوكيــل املســاعد  وأعلــن 
للتعليم العام في وزارة التربية 
أسامة السلطان، عن البدء في 
املقابالت اخلاصــة بالوظائف 

فرق طبية تتفقد املدارس ملتابعة التزامها باالشتراطات الصحية

طلبة املدارس بعد عودتهم الى مقاعد الدراسة اثناء بدء العام الدراسي اجلديد

في املدارس.
وذكــرت ان الفــرق قامــت 
مبعاينة الكمامــات واملعقمات 
واألجهزة احلراريــة والتباعد 
بني الطلبة في الفصول، وكذلك 

«سهل» يفوز بجائزة أفضل مبادرة رقمية 
حكومية على مستوى الشرق األوسط

أعربت وزيرة األشغال 
العامــة ووزيــرة الدولة 
االتصـــــاالت  لشــؤون 
وتكنولوجيــا املعلومات 
الفــارس، عــن  د. رنــا 
التطبيق  اعتزازها بفوز 
احلكومي املوحد للخدمات 
«ســهل»  اإللكترونيــة 
بجائــزة أفضــل مبادرة 
رقميــة حكومية لتجربة 
العمــالء علــى مســتوى 
الشــرق األوســط للعام 
٢٠٢١، وذلــك بعــد مرور 
شهر واحد فقط على بدء 

املرحلة األولــى من عمل التطبيق. وقالت 
د.الفارس في بيان صحافي أمس، ان التطبيق 
نال اجلائزة ضمن حفل جوائز املشــاريع 
املســتقبلية في املجال التكنولوجي املقام 
على هامش معرض «جيتكس دبي ٢٠٢١» 
الــذي عقد فــي اإلمارات أخيــرا لدوره في 
توفيــر اخلدمات اإللكترونيــة املقدمة من 

اجلهات احلكومية في الكويت.
وأضافت ان العمل على تطوير التطبيق 

مستمر ويتطلب تكثيف العمل 
والتعاون إلضافــة املزيد من 
اخلدمــات اإللكترونية خالل 
الفترة املقبلة لتعزيز جتربة 
الذين  أفضــل للمســتخدمني 
جتــاوز عددهم خالل الشــهر 
األول إلطــالق املرحلة األولى 
منه ١٩٠ ألف مســتخدم داخل 

وخارج الكويت.
الفــارس أن  وذكــرت د. 
املعامــالت  عــدد  إجمالــي 
عبــر  املنجــزة  واخلدمــات 
ألــف  التطبيــق جتــاوز ١١٩ 
خدمــة، مبينــة أن التطبيــق 
بات متاحا للمســتخدمني املتواجدين خارج 
الكويت وبإمكانهم إمتام املعامالت احلكومية 
من قبــل اجلهات املنضمــة للمرحلة األولى 
للتطبيق. وأكدت أن التطبيق يسهم في مرونة 
إجناز املعامالت جلميع املواطنني في اخلارج 
السيما املسافرين والطالب والطالبات املبتعثني 
أواملرضى ممن يخضعون للعالج في اخلارج 
ومرافقيهم وكذلك للمقيمني خالل تواجدهم 

خارج البالد.

ضمن حفل جوائز املشاريع املستقبلية في «جيتكس دبي ٢٠٢١»

د.رنا الفارس

«االئتمان» وّقع بروتوكول تعاون مع «وربة»

أعلن بنك االئتمان عن توقيع بروتوكول 
تعاون مع بنك وربة بهدف تسهيل املعامالت 
املصرفية وحتويل دفعات قروض املواطنني 
إلى حســاباتهم في بنك وربة مباشــرة دون 

احلاجة إلى مراجعة أي من فروع البنك.
ووقع االتفاقية كل من نائب رئيس مجلس 
اإلدارة املديــر العام لبنــك االئتمان الكويتي 
صالح مضــف املضف والرئيــس التنفيذي 
لبنك وربة شاهني حمد الغامن بحضور عدد 

من مسؤولي كل من الطرفني.
وقالــت املتحدثة الرســمية باســم البنك 
حباري اخلشتي في تصريح صحافي لها: إن 
بنك االئتمان حريص على التحول الرقمي في 
جميع معامالته املصرفية مع البنوك تطبيقا 
لسياسة البنك اإلستراتيجية في حتويل خدماته 

إلكترونيا (Online) للتسهيل على عمالئه.

وأضافــت اخلشــتي أن هــذه اخلطــوة 
تواكــب فــي الوقــت ذاته خطــة احلكومة 
لتطويــر أداء األجهزة احلكومية واالعتماد 
على التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع 
املعامــالت وتســهيل اإلجــراءات مبا يعود 
بالفائــدة على عمالء بنك االئتمان الكويتي 
باحلصول علــى دفعاتهــم املالية بصورة 
سريعة مباشــرة في حســاباتهم البنكية. 
وذكرت اخلشتي أن بنك االئتمان قام بالربط 
اإللكتروني مع العديد من البنوك التجارية 
بهدف حتويل دفعات املواطنني إلى حساباتهم 
مباشرة دون احلاجة ملراجعة أي من فروع 
البنك، والبنوك التجارية التي مت الربط معها 
هي (بنك الكويت الوطني، بنك اخلليج، بيت 
التمويل الكويتي، بنك بوبيان، بنك برقان، 

البنك األهلي الكويتي، بنك وربة).

صالح املضف يتبادل وثيقة البروتوكول مع شاهني الغامن بحضور عدد من مسؤولي بنك وربة وبنك االئتمان

الظفيري بحث مع السفير السعودي 
التطورات اإلقليمية والدولية

اجتمع نائب وزير اخلارجية الســفير 
مجدي الظفيري مع سفير اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة لدى الكويت األمير 
سلطان بن سعد آل سعود، ومت خالل اللقاء 
بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بني 

البلديــن الشــقيقني إضافة إلــى تطورات 
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

حضــر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 

العمر.

االختبار التحريري لألئمة واملؤذنني اليوم
أسامة أبوالسعود

أعلنــت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة 
في إدارة الشــؤون الفنية 
بقطاع املســاجد أنها أمتت 
اخلاصــة  االســتعدادات 
التحريــري  باالختبــار 
لألئمة واملؤذنني الكويتيني 
اليوم  واملقرر عقده عصر 
الســاعة  الثالثاء في متام 
الثالثــة والربــع مبســجد 
وزارة األوقاف والشــؤون 

اإلسالمية مبنطقة الرقعي (مسجد يعقوب 
الرفاعي).

وقال مدير إدارة الشؤون 
الفنيــة د.بــدر معجــون 
أبــا ذراع إن هنــاك بعض 
التنبيهــات واإلرشــادات 
يجب على جميع املختبرين 
مراعاتهــا يــوم االختبــار 
التحريري وهــي ضرورة 
باالشــتراطات  االلتــزام 
الكمامة،  الصحية ولبــس 
واحلضور إلى مقر االختبار 
قبل الساعة الثالثة عصرا، 
وكذلــك إحضــار البطاقــة 
أثنــاء االختبــار  املدنيــة 
باإلضافة إلى عدم السماح بدخول االختبار 

بعد مرور ١٥ دقيقة من بداية االختبار.

د.بدر أبا ذراع

مبارك العبداهللا بحث مع وزير اخلارجية 
الصومالي دعم التعاون الثنائي

اســتقبل الشيخ مبارك 
العبداهللا في القصر األبيض 
وزير اخلارجية والتعاون 
جمهوريــة  فــي  الدولــي 
الصومال الفيدرالية محمد 
عبدالرزاق محمود أبوبكر في 
إطار الزيارة الرسمية التي 
قام بهــا الوزير الصومالي 
والوفــد املرافــق لــه إلــى 

الكويت.
ومت خالل اللقاء الودي 
بحث العديد من الشــؤون 
والعالقات الثنائية الوثيقة 

واملتينة التي تربط البلدين الشقيقني وسبل 
تطويــر هذه العالقــات وتنميتها في مختلف 
املجاالت، خاصة ان الكويت والصومال يشتركان 
في عضوية الكثير من املنظمات الدولية املهمة، 

كما مت بحث بعض املشاريع االقتصادية التي 
تســتحق ان تكون فــي أولوية اخلطط املهمة 
واحملفزة، وقد حضر اللقاء أبناء الشيخ مبارك 
الذي احتفى بالضيف وقدم له هدية تذكارية.

الشيخ مبارك العبداهللا مستقبال وزير اخلارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد أبوبكر


