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انطالق الدورة العاشرة للمسابقة حتت شعار »إلعالم يحيي آمااًل ويبني أجيااًل«

العلي: مسابقة مبارك احلمد للتميز تكبر وتتطور عامًا بعد آخر
أعلنت مسابقة الشيخ مبارك 
احلمد الصباح للتميز الصحفي 
انطالق فعاليات دورتها العاشرة 
حتت شعار )إلعــالم يحيي آماال 
ويبني أجياال( وذلــك ابتداء من 
أمـــس االثــنــن وتستمر بتسلم 
املشاركات حتى تاريخ 16 يناير 

.2018
وقـــال رئــيــس اللجنة العليا 
للمسابقة أمين العلي في كلمة له 
في املؤمتر الصحفي الــذي عقده 
في مقر وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( مبناسبة إنطالق الدورة 
اجلــديــدة إن هــذه املسابقة تكبر 
وتــتــطــور عــامــا بــعــد عـــام بغية 
حتقيق األهــداف التي أنشئت من 
أجلها آمــال التوفيق جلميع من 
يشترك فيها وأن ينال الفائدة 

املرجوة من هذا االشتراك.
وأمــــل الــعــلــي أن تــلــبــي هــذه 
ــن املــســابــقــة كسائر  النسخة م
دوراتــهــا السابقة حاجة املجال 
الصحفي إلى احلفاظ على حيويته 
وحتريك املياه الراكدة في بعض 
جوانبه وشحن أجــواء املنافسة 
الشريفة للوصول إلى مزيد من 
االبتكار فــي هــذا املــيــدان عموما 

والكلمة املكتوبة خصوصا.
وأضـــاف “وسط مــا تعيشه 
املنطقة واإلقــلــيــم والــعــالــم من 
تداعيات وتراجعات في ملفات 
عـــديـــدة وفـــي خــضــم الــضــبــاب 
املتكاثف الـــذي يحجب الــرؤيــة 
الصائبة واحلكم الصحيح وعلى 
وقع أقــالم تسطر ما ميلى عليها 
ــذا كله  دون مــنــاقــشــة...وســط ه
تهيب مسابقتنا بوسائل إعالمنا 
الكويتية أن تدرك دورها وسبب 
وجــودهــا والرسالة امللقاة على 
عاتقها صانعة لنا إعالما ناضجا 

بناء يوحد وال يفرق يبدد الظالم 
وينشر الــضــيــاء إعــالمــا خلصه 
شعار دورة هذا العام بأنه يحيي 

آماال ويبني أجياال«.
وأشار إلى أنه جريا على عادة 
املسابقة السنوية في البحث عن 
اجلديد وبعد استحداثها ضمن 
ــوم الكاريكاتير  فئاتها فئة رس
ومضاعفة قيمة جوائزها لفئتي 
الشباب والعموم “ها هي تفسح 
ــذه الــــدورة الــتــي يتخللها  فــي ه
احتفالية بــذكــرى مــرور عشرة 
أعوام على تأسيسها املجال واسعا 
أمام الصحف اإللكترونية لتدخل 
مبشاركاتها فــي قسمي املرئي 

واملسموع مقرة بأن تلك الصحف 
باتت رافــدا إعالميا مهما ال ميكن 
جتاهله في عصرنا احلاضر مبا 
لها من قدرة وأدوات نابضة تفوق 
ما لدى أختها الورقية في أحيان 

كثيرة«.
ـــول هــذه  ـــر أنـــه “مع دخ وذك
املسابقة العريقة عامها العاشر 
يسعد جلنتها العليا أن تعلن على 
بركة الله انطالق دورة هذا العام 
اعتبارا من اليوم )األمس( لتتوج 
بهذه النسخة عقدا من اإلجنازات 
والعمل املثمر لنهضة صحافتنا 

واحلفاظ على رقيها املستمر«.
ودعـــا كــل مــن يجد فــي نفسه 

املــوهــبــة واإلبــــداع مــن صحفيي 
الكويت وكتابها ورساميها “أن 
يبادر إلــى املشاركة عبر تقدمي 
األعمال الصحفية التي ستستمر 
اللجنة في تلقيها حتى تاريخ 16 
يناير 2018 آملن للجميع دوام 

التقدم والتوفيق والتميز«.
وتــقــدم العلي باسمه واســم 
أعــضــاء اللجنة العليا ملسابقة 
ــارك احلــمــد للتميز  ــب الــشــيــخ م
الصحفي بخالص الشكر ووافر 
التحية والتقدير وعاطر الثناء 
إلى الراعي الدائم لهذه املسابقة 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
ــوزراء “ملا يحوطها به  مجلس ال

مــن رعــايــة ومــســانــدة تدفعانها 
إلى دوائــر أكثر اتساعا وابتكارا 
شاكرين لسموه موقفه املبدئي من 
قيمة الكلمة الصحفية واحلفاظ 

على حريتها«.
وعن شروط املشاركة أوضح 
ـــه يــشــتــرط لــأعــمــال  الــعــلــي أن
املتقدمة لفئة العموم أن يكون 
املشارك من احملررين  العاملن في 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( أو 
العاملن في الصحف واملجالت 
احمللية )الورقية واإللكترونية( 
وأال تربطه صلة قرابة بــأي من 

أعضاء جلان املسابقة.
ــاف انــه ينبغي أال يكون  وأض

العمل املــشــارك سبق نشره في 
وسائل اإلعالم قبل تاريخ 1 يناير 
2017 أو سبقت له املشاركة في 
مسابقات مشابهة داخل الكويت 
وخـــارجـــهـــا وأن تــكــون لغته 
العربية بعدد كلمات ال يقل عن 
400 حملرري )كونا( و600 لبقية 
املشاركن على أن يكون متعلقا 
بالشأن الكويتي وغير خاضع 

ألي مساءلة قانونية.
ولفت إلى أنه على املتقدم لهذه 
الفئة أن يقدم أربع صور ضوئية 
ــارك  ــش واضــحــة عــن الــعــمــل امل
على ورق )3A( )الــصــور عن 
الصفحة املــنــشــورة باجلريدة 

أو املجلة( يظهر فيها رقم العدد 
ــع العمل  وتــاريــخــه ويــجــب وض
ــوري( عـــدد 2  ــم ــي فــي )فــــالش م
وتوضع كل نسخة في مظروف 
يكتب عليه رقــم التسجيل الذي 
مينح للمشترك عن طريق موقع 
املسابقة اإللــكــتــرونــي على أن 
تــوضــع املــشــاركــات )املــظــاريــف 
األربــعــة( في صندوق املسابقة 
املــوجــود فــي بهو وكــالــة األنباء 

الكويتية )كونا(.
وبــالــنــســبــة لــفــئــة الــشــبــاب 
)بأقسام املقروء( بن العلي أنه 
تنطبق نفس شروط فئة العموم 
ــراط أن يــكــون صاحب  ــت مــع اش

العمل فــي هــذه الفئة كويتيا ال 
يــتــجــاوز عــمــره 35 عــامــا وفــي 
ــذا القسم ال يشترط لأعمال  ه
املشاركة أن تكون متعلقة بالشأن 
احملــلــي بــل يسمح بــأن تتناول 
أي موضوعات محلية كانت أو 
عربية أو دولية. وفي فئة الشباب 
لقسمي أفضل مقدم في )املرئي( 
و)املــســمــوع( وأفضل تقرير في 
ــال إنه  ــي( و)املــســمــوع( ق ــرئ )امل
يشترط أن يكون تاريخ تقدمي 
البرنامج بعد 1 يناير 2016 
وأال يكون قد اشترك في مسابقة 
مشابهة وحصل على جائزة وأن 
يكون املشارك كويتيا لم يتجاوز 
35 عاما على أن تقدم كل مشاركة 
على فــالش مــيــمــوري )عـــدد 4( 
مــع وضــع كــل منها فــي مظروف 
قــيــاس )4A( يكتب عليه رقم 
االشتراك الذي مينح له عن طريق 
التسجيل في املوقع اإللكتروني 
وهنا ال بد من التأكيد أن اللجنة 
العليا للمسابقة سمحت بقبول 
األعــمــال املرئية واملسموعة في 
اجلرائد اإللكترونية. وأشار إلى 
أنــه يحق للذين تنطبق عليهم 
ــروط املسابقة تقدمي طلبات  ش
ــراك املبدئية عبر املوقع  ــت االش
اإللكتروني للمسابقة أو التطبيق 
ــاص باملسابقة  اإللكتروني اخل
الذي ميكن تنزيله على الهواتف 
الذكية من متجري )األب ستور( 

و)غوغل بالي(.
ـــــراب عن  وجــــدد الــعــلــي اإلع
ــص شــكــر الــلــجــنــة العليا  ــال خ
للمسابقة لراعيها سمو الشيخ 
ــس مجلس  ــي ــر املـــبـــارك رئ ــاب ج
ـــوزراء “وال يفوتني أن أشكر  ال
رعاتها اإلعالمين واإلعالنين من 

صحف وشركات وقنوات”.
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جانب من احلضوررئيس اللجنة العليا للمسابقة أمين العلي

ريا�ض عواد 

ــدت مدير إدارة املراقبة الفنية في  أك
وزارة الكهرباء واملـــاء ورئــيــس احلملة 
الوطنية للترشيد في القطاعن احلكومي 
ـــاص املهندسة إقــبــال الــطــيــار إننا  واخل
اليوم نعقد ندوة ترشيدية في مبنى البنك 
املركزي لعرض إجنازاته وتقدمي كل ما 
قدموه لنا من خالل تعاونهم في مشروع 

ترشيد الكهرباء خالل الفترة السابقة. 
وأضافت الطيار الى أن الوزارة حصدت 
خــالل صيف 2017 وفــر فــي استهالك 
الكهرباء 6 مليون خالل اوقات الذروة مع 

توفير وقود. 
وأشــارت إلى أن الــوزارة جتتهد لتكون 

دولـــة الكويت صديقة للبيئة بتعاون 
ــة والــيــوم  ــاص اجلــهــات احلكومية واخل
نــعــرض اجنــــازات جميع الــبــنــوك التي 
ساهمت معنا في احلملة الترشيدية في 
البرنامج الوطني الذي بدء في عام 2007 
كذلك نعرض للموظفن نتيجة احلملة من 

جناحات على صعيد اجلهات املختلفة 
ــوم التجربة  ــي وأضـــافـــت: عــرضــنــا ال
اجلــديــدة عــن كيفية استخدام التشغيل 
الــذكــي للمباني وحــصــد مــبــانــي جميع 
القطاعات احلكومية واخلــاصــة إلعطاء 
املباني املتميزة مثل مبنى البنك املركزي 
الكويتي ومبنى أي كويت وعدد من املباني 
التي ساهمت معنا في حملتنا إن الوزارة 
وضــعــت خطة متكاملة بــالــتــعــاون مع 

القطاعن احلكومي واخلـــاص لترشيد 
استخدام الكهرباء ، موضحة أن للوزارة 
خططا فــي الصيانة الــوقــائــيــة وعقود 
الشبكة الكهربائية حيث مت تقليل األعطال 

خالل الصيف من خالل مؤشرات األداء.
وقالت الطيار في الندوة التي أقيمت 
صباح أمس في البنك املركزي الكويتي  إن 
أحمال الكهرباء بلغت خالل فترة الصيف 
احلالية 13.400 ميجا وات، موضحة 
أن هــذا الرقم ال يستهان به حيث يشكل 

استهالك الكهرباء شتاء مرتن.
وذكرت أن الوزارة نالت شهادة متيز من 
جمعية الطاقة األميركية التي أقرت بأن 
الكويت فــازت في الترشيد على مستوى 

القطاعن احلكومي واخلاص. 

وبينت أن الطلب على الطاقة كان في 
السنوات السابقة بنسبة %8 وبجهود 
وزارة الــكــهــربــاء وتـــعـــاون املــواطــنــن 
واملقيمن استطعنا تخفيض هذا الرقم إلى 

.5%
وأضــافــت املهندسة إقبال الطيار عن 
مبنى »إيكويت الذكي« لبرنامج ترشيد 
وحصوله على شهادة »ليدز«، الفتة إلى أن 
املبنى يعد واحداً من املباني احلديثة التي 

تطبق كود الطاقة.
وقالت الطيار إن »دخــول املبنى حتت 
مظلة الترشيد يعني أن الـــوزارة تتابع 
أحماله الكهربائية أوالً بأول كأحد املباني 
املهمة التي مت االنتهاء منها ضمن العديد 

من املباني التابعة لـ)ايكويت( حديثاً«.

الوزارة عقدت ندوة ترشيدية في البنك املركزي 

الطيار : »الكهرباء واملاء« وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع 
القطاعني احلكومي واخلاص لترشيد استخدام الكهرباء

جانب من احلضور  م. إقبال الطيار متحدثة 

احلصان: »األشغال« حريصة على إنهاء 
اإلجراءات اخلاصة مبشاريع الطرق لالستفادة 

القصوى منها في استكمال البنية التحتية

ريا�ض عواد 

أعلن املــديــر الــعــام للهيئة العامة للطرق 
والنقل البري املهندس أحمد احلصان عن انتهاء 
اإلجراءات اخلاصة بعقدين واتفاقية استشارية 
ملشاريع طرق بكلفة اجمالية 167.498 مليون 
دينار. موضحا أن العقد األول إلنشاء واجناز 
وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من الطريق 
الدائري السادس الى تقاطع رقم )82( بكلفة 
اجمالية 149.524 مليون دينار وملدة 1095 
يوما واالتفاقية االستشارية املصاحبة للعقد 
بكلفة اجمالية 3.204 مالين دينار باالضافة 
الى عقد انشاء واجناز وصيانة طرق وجسور 
وخدمات اخرى بن الدائري اخلامس وطريق 
الغزالي وشارع محمد بن القاسم بكلفة اجمالية 

14.770 مليون دينار مبدة تنفيذ 24 شهرا .
وقـــال احلــصــان فــي تصريح صحافي إن 
العقود املشار اليها جاهزة للتوقيع في القريب 
العاجل ومن ثم البدء في التنفيذ والتجهيزات 
املوقعية للعمل واتخاذ كافة التدابير الالزمة 
بــالــتــعــاون والتنسيق مــع اجلــهــات املعنية 
ــرى لتسيير االعــمــال املتفق عليها ضمن  االخ
العقود مشددا على اهمية هــذه املشاريع في 
استكمال وحتديث منظومة الطرق في البالد 

خاصة مشروع انشاء واجناز وصيانة الطريق 
االقلمي الشمالي من الطريق الدائري السادس 
الى تقاطع رقم )82(  الذي يهدف الى يربط بن 
شمال البالد وجنوبها حيث كما يسهم املشروع 
الثاني انشاء واجنــاز وصيانة طرق وجسور 
وخدمات اخرى بن الدائري اخلامس وطريق 
الغزالي وشارع محمد بن القاسم سوف يسهم 
ــام املــروري الــذي كان  في تخفيف حدة االزدح
احــد العوائق االساسية في املنطقة احمليطة 
بــه والعمل على ايــجــاد حلول هندسية حلل 
هذه املشكلة من اجل راحة املواطن عن طريق 
تسهيل حركة املركبات على الطرق احمليطة 
ملنطقة الــري وحتسن مستوى اخلدمات على 
الطرق الرئيسية والداخلية )الغزالي – الدائري 

اخلامس(.
وتابع احلصان: هناك حرص على إنهاء كافة 
االجراءات اخلاصة مبشاريع الطرق لالستفادة 
القصوى من هذه املشاريع في استكمال البنية 
التحتية على مستوى البالد وإنــشــاء شبكة 
طرق متكاملة تسهم بدورها في احداث التنمية 
املنشودة والتي تعد شبكة الطرق احد ركائزها 
الثابتة خــاصــة املــشــاريــع الــتــي تــخــدم املــدن 
السكنية اجلديدة التي تسعى الدولة جلعلها 

اكثر جذبا للسكان .

م. أحمد احلصان 

  »374 بوشهري: بلدية »مبارك الكبير« أجنزت » 
معاملة في سبتمبر املاضي

كــشــفــت إدارة الــعــالقــات 
الــعــامــة ببلدية الــكــويــت عن 
حتقيق العديد من اإلجنــازات 
إلدارة السالمة بفرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير خالل 
أغسطس املاضي والتي أسفرت 
ــن اجنــــاز )374( معاملة  ع
واستخراج عدد )62( شهادة 

سالمة سكن خاص .
وبينت مديرة إدارة السالمة 
ميساء بوشهري بــأن اإلدارة 
قـــامـــت بـــإصـــدار تــراخــيــص 
جديدة واستالم كفاالت سكن 

ـــاص وإفـــــراج عــن كــفــاالت  خ
وإصــدار شهادات سالمة بلغ 
أجماليها )374(  معاملة من 
قبل مراقبتي أعمال السالمة 
وتراخيص السالمة ، اشتملت 
عــلــى )57( تــراخــيــص سكن 
ــاص جــديــد وجتــديــد )1( ،  خ
ترخيص سالمة حكومي واحد 
جتديد ، ترخيص سالمة اخرى 
واحــد ، )3( تراخيص سالمة 
اســتــثــمــاري جــديــد ، و )38( 
ــاص ،  اســتــالم كفالة سكن خ
)8( استالم مصرفي استثماري 

، استالم كفالة اخــرى واحــدة 
، )2( اســتــالم كفالة حكومي 
، و )7( إفــــراج كــفــالــة سكن 
خاص ، )2( افراج كفالة اخرى 
ــــدار تــرخــيــص سالمة  ، وإص
استثماري جتديد ، وترخيص 
تشوين أخرى جديد ، ترخيص 
تشوين سكن خــاص جتديد 
، و)3( تــراخــيــص تشوين 
استثماري جتديد ، وترخيص 
تشوين حكومي جتــديــد ، و 
أمر عمل طرق جديد ، و )62( 
ــادة ســالمــة ســكــن خــاص  ــه ش

، شــهــادتــن ســالمــة حكومي 
ــي ،  ــرف ــة ح ــالم ، وشـــهـــادة س
و تقريرين فني ، وتنبيهن 
استثماري ، وتنبيه صناعي 
واحــد ، و)3( تنبيهات حرفي 
، وتنبيهن سكن حكومي ، 
و )27( تنبيه سكن خــاص ، 
وعدد )3( مخالفات ، و شكاوي 
واحـــدة ، وعـــدد )3( تقارير 
حوادث ، و)13( تقرير مساح 
، و)3( إلغاء تصنيف ، فيما 
بلغ إجمالي الرسوم التي مت 

ميساء بوشهريحتصيلها ) 560( د.ك.

كشفت إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت عن إحصائية 
شهر سبتمبر إلدارة التراخيص 
محافظة  ببلدية  الهندسية 
ــراء والــتــى تضمنت 73  ــه اجل
ترخيص لشهر سبتمبراملاضي.

وذكر مدير إدارة التراخيص 
الهندسية في بلدية محافظة 
ــراء يــوســف الــبــذالــي أن  ــه اجل

إحصائية شهر سبتمبر ملراقبة 
ــاء ومــراقــبــة  ــن ــب ــص ال ــي ــراخ ت
ـــالت اشتملت  تــراخــيــص احمل
على  47ترخيص سكن خاص 
، و 5 تراخيص جتارية ، و18 
ترخيص مزارع ، و 3 تراخيص 
تنوعت ما بن شاليه وسكراب 

وأخرى . 
 كما دعــت إدارة العالقات 

العامة اجلمهور في حال وجود 
شكوى تتعلق بالبلدية بعدم 
الــتــردد باالتصال على اخلط 
الــســاخــن 139 أو الــتــواصــل 
عبر حــســاب البلدية مبواقع 
ـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي @ ـــت ال
kuwmun وســيــتــم إتــخــاذ 
ـــراءات القانونية حيالها  اإلج

على الفور .

73  ترخيصًا  بلدية »اجلهراء« أصدرت 
الشهر املاضي


