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الجسار: ناقشنا مع »الديوان« صرف راتب شهر مكافأة للعاملين
في محطات القوى الكهربائية و بدالت النوبة والتلوث والضوضاء

الوزارة على مواصلة  يساعد 
عملها والقي���ام بواجبها جتاه 

املواطنني واملقيمني«.
واهاب���ت ال���وزارة بجميع 
العاملني التحلي بالصبر حتى 
الوصول الى الهدف في حتقيق 
تلك املطالب وااللتزام بقرارات 
مجلس الوزراء الداعية الى عدم 
التس���بب في تعطيل املصالح 
احليوي���ة للبالد وذلك تفعيال 
ألحكام املادة 26 من الدستور 
التي تن���ص على أن الوظائف 
العام���ة خدم���ة وطنية تناط 
بالقائم���ني بها وكذل���ك املادة 
2/24 من املرسوم قانون اخلدمة 
املدنية والفقرة األولى من املادة 

27 منه.

كما متت مناقشة متطلبات إدارة 
الكهربائية وقطاع  التمديدات 
املالية وغيرها من  الش���ؤون 

القطاعات املختلفة بالوزارة.
واضاف الوكيل اجلسار ان 
الوزارة تعول على جهود هذه 
الفئة )العاملني في احملطات( 
وتدعوهم إلى مواصلة عملهم 
حتى يتسنى للوزارة احلق في 
مطالبتها للجهات املعنية بإقرار 

مطالب تلك الفئة.
العاملني في  ودعا جمي���ع 
الى  الوزارة املختلفة  قطاعات 
عرض أي مشاكل او معوقات 
من شأنها ان تؤثر على أدائهم. 
وقال »مكتبي مفتوح امام أي 
شكوى أو اقتراح من شأنه أن 

مطالب موظفي الوزارة، والسيما 
العاملني في احملطات باعتبارها 
متثل عصب احلياة اليومية في 
الكويت وال ميكن االس���تغناء 

عنها.
إلى أنه  واشار م.اجلس���ار 
بن���اء على تعليم���ات الوزير 
د.بدر الش���ريعان مت االجتماع 
مع قيادي ديوان اخلدمة املدنية 
حامال جميع متطلبات العاملني 
ومنها صرف مكافأة راتب شهر 
للعاملني ف���ي محطات القوى 
الذي���ن لم يأخذوا  الكهربائية 
اج���ازات في صيف 2009، كما 
العاملني  متت مناقشة طلبات 
الوزارة املختلفة  في قطاعات 
البدالت اخلاصة  ومنها زيادة 

أكد وكي���ل وزارة الكهرباء 
واملاء م.أحمد اجلسار حرص 
ال���وزارة على اق���رار البدالت 
واألعمال الش���اقة وغيرها من 
األمور األخرى التي تصب في 
مصلحة العاملني في احملطات، 
مؤكدا أن الوزارة تسير في هذا 
االجتاه ولكن العقبة تتمثل في 
وجود لوائح وقوانني خاضعة 
جلهات خارجية ال ميكن لوزارة 

الكهرباء واملاء جتاوزها.
وفي الوقت الذي اشاد فيه 
العاملني  اجلسار بجهود كافة 
في الوزارة دون استثناء على 
قيامهم بدورهم على أكمل وجه، 
التي تبذلها  الى اجلهود  اشار 
الوزارة في هذا الصدد إلقرار 

بالعامل���ني في محطات القوى 
املتمثلة في ب���دالت )النوبة � 
التلوث � الضوضاء.. وغيرها( 

وكيل »الكهرباء« والماء بحث مطالب إدارة التمديدات الكهربائية وقطاع الشؤون المالية

م.أحمد اجلسار

لجنة المناقصات وافقت على طرح مشروع
التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية

دارين العلي
تس���بب انفجار ف���ي احدى 
وصالت شبكة الضغط املتوسط 
في حولي في الواحدة والنصف 
فجر أول امس في انقطاع التيار 
التحويل  الكهربائي عن محطة 

.)B الرئيسية )اجلابرية
الكهرباء  واوضح���ت وزارة 
واملاء في بيان صحافي ان فرق 
ط���وارئ الكهرب���اء هرعت الى 
مكان احلادث ومت معاينة اخللل 
واملباشرة في اصالحه، حيث بدأت 

عودة التيار تدريجيا في الساعة 
ال� 2.15 الى ان ع���اد التيار الى 
جميع املناطق ف���ي الرابعة من 

فجر اليوم نفسه.
ومن جهة اخرى وافقت جلنة 
املناقص���ات املركزية امس على 

طرح مناقص���ة املرحلة الثانية 
لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة 
الغازية  التوربينات  مش���روع 
القائم���ة في موقع محطة الزور 
اجلنوبية للقوى الكهربائية الذي 
الكهربائية  سيضيف للش���بكة 

اللجنة  400 ميغاواط، وحددت 
29 اغسطس املقبل موعدا اخيرا 
للعطاء ويوم 29 الش���هر املقبل 
موعدا لالجتماع التمهيدي، ومبلغ 
مليوني دين���ار كتأمني لدخول 

املناقصة.

انقطاع التيار الكهربائي عن محطة التحويل الرئيسية »الجابرية B« فجر أول من أمس


