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الوزارة ستخصص  أن  إلى 
مكتبا مركزيا في كل محافظة 
لتق���دمي ه���ذه اخلدم���ات 
للمراجع���ن، حيث يجري 
حاليا جتهيز 5 مكاتب أخرى 
وحتويله���ا إلى مركزية في 
مختلف محافظات الكويت.

ولف���ت ال���ى ان القطاع 
جنح حت���ى األول من امس 
في حتصي���ل 360 مليون 
دينار كفواتير من املواطنن 
واملقيمن نظير استهالكهم 
خلدمتي الكهرباء واملاء، وهذا 
الرقم يعد إجنازا مميزا حققه 
القطاع، حيث استطاع في اقل 
من عامن حتصيل هذا املبلغ 
كفواتير بقيت سنوات طويلة 

دون أن يتم حتصيلها.
وبن الهاجري أن الوزارة 
ماضية في حتصيل الفواتير 
من املستهلكن، كما أنها تسير 
ف���ي حملة قط���ع املياه عن 
املتخلفن عن الدفع، مشيرا 
ان ال���وزارة ال ترفع قضايا 

بعد جناح التجربة التي أجريت في العاصمة

»الكهرباء«: مكتب مركزي في كل محافظة 
ملتابعة إجراءات إيصال التيار

الدفع  على املتخلفن ع���ن 
سوى بعد قيامها بقطع خدمة 
املياه والكهرباء عنهم دون ان 

يقوموا مبراجعتها.

دارين العلي

أعل���ن الوكيل املس���اعد 
لش���ؤون املس���تهلكن في 
وزارة الكهرباء واملاء عبداهلل 
الهاجري عن انتهاء القطاع 
من حتويل مكتب ش���ؤون 
املس���تهلكن ف���ي محافظة 
العاصمة إلى مكتب مركزي 
جاهز الس���تقبال معامالت 
الراغبن  العقارات  أصحاب 
في توصيل املياه إلى منازلهم 
مع توفير خدمة إيصال التيار 
الكهربائي وتسليم عدادات 
الكهرباء واملاء، الفتا الى أن 
هذا املكتب من شأنه توفير 
الوقت واجلهد على املواطنن، 
اكثر من  فبدال من مراجعة 
الكهرباء  إدارة تتبع وزارة 
واملاء في اكث���ر من منطقة 
إلى هذا  فإنهم يتوجه���ون 

املكتب إلجناز معامالتهم.
وأش���ار الهاج���ري � في 
عبد اهلل الهاجريتصريح للصحافين امس � 

احلمد: رعاية وزير الداخلية ملسابقة 
ميكانيكا السيارات تعزز من جناحها

دانيا شومان

أش���اد أمن عام النادي العلمي الكويتي 
يوس����ف احلمد بالرعاية الكرمية والدع��م 
املميز املقدم من النائب األول لرئيس مجلس 
الش���يخ محم�د  الداخلي��ة  الوزراء ووزير 
اخلالد ألبنائه الطلبة والطالبات املشاركن 
في مس���ابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة 
املرورية ال� 22، التي ينظمها النادي العلمي 
الداخلية والتربية  بالتعاون مع وزارت���ي 

لطالب وطالبات املرحلة الثانوية.
وأكد احلمد أن ه���ذه الرعاية تعتبر من 
مقومات جناح املس���ابقة واس���تمراريتها 
للعام الثاني والعشرين على التوالي، وهي 
دليل على اهتمام املس���ؤولن بالدولة بفئة 
الشباب، وترس���ي�خ الق�واع��د والق�وان�ن 
اخلاصة بامل���رور واملعمول بها في الكويت 
في أذهانه���م وااللتزام بها وتطبيقها خالل 

استعمالهم للسيارة.

وقال احلمد إن اقتران املس���ابقة برعاية 
اخلال���د يوفر لها حظوظا أكثر من النجاح، 
الفتا إلى أن الطالب يبدون حماسا كبيرا لنيل 
شرف اش���تراكهم في فعالياتها ومحاورها 

املتعددة.
وأضاف أن النجاح الذي حققته املسابقة 
طوال السنوات املاضية يعكس مدى جناحها، 
مؤكدا أنها تسير في االجتاه الصحيح الذي 
يدفعها بق���وة إلى االس���تمرارية وتطوير 
فعالياتها عاما بعد عام واستحداث محاور 
جديدة من شأنها حتقيق األهداف التي وضعت 
من أجلها املسابقة وحتقق جناحات رائعة 

كل عام.
وثمن احلمد الدور البارز واجلهد الكبير 
للتوجيه العام للدراس���ات العملية بوزارة 
التربية، واللجنة التنفيذية الفنية للمسابقة 
التي يرأس��ها املهندس خال��د احلسن، وكذلك 
ال�دور الكبير إلدارة الع�القات العام��ة واإلدارة 

العامة للمرور بوزارة الداخلية.

استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل فيه واطلع على عرض مرئي شامل ملراحل التنفيذ واإلنشاءات

أحمد املشعل تفّقد »جسر جابر«: مشروع حيوي 
يجب مواصلة االلتزام باملواعيد احملددة إلجنازه

تفقد رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي الش���يخ 
أحمد مشعل األحمد، أمس 
مشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد في زيارة ميدانية 
شملت األعمال املنجزة في 

املشروع.
وكان في استقبال الشيخ 
أحمد املشعل، وكيل وزارة 
األش���غال العامة عواطف 
الغنيم وعدد من املسؤولن 
في الوزارة، حيث استمع 
إلى شرح مفصل عن سير 

األعم���ال وف���ق البرنامج 
الزمني املعتمد للمشروع 
وع���رض مرئ���ي ش���امل 
ملراحل التنفيذ واإلنشاءات 

واألنشطة املرتبطة به.
وأثنى الشيخ احمد على 
ما شاهده من االلتزام في 
إجناز األعمال اجلارية وفقا 
الزمني املعتمد  للبرنامج 
مؤكدا أهمية هذا املشروع 
احليوي وضرورة مواصلة 
االلتزام باملواعيد احملددة 

لالنتهاء منه.

الشيخ أحمد مشعل األحمد خالل تفقده مشروع جسر الشيخ جابر األحمد بحضور وكيل األشغال عواطف الغنيم ود.رنا الفارس وعدد من املسؤولني في الوزارة

عرض مرئي عن مشروع جسر الشيخ جابر األحمدالشيخ أحمد املشعل خالل استماعه إلى شرح عن سير العمل

مخطط مشروع جسر الشيخ جابر األحمد الصباح


