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الصيانة وراء انقطاع التيار في عدد من املناطق«الطرق»: ٣ شركات للقضاء على تطاير احلصى
فرج ناصر

كشــف مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري عن أن الوزارة بصدد 
التعاقد مع ٣ شــركات، منهــا واحدة عاملية 
واثنتان محليتان، وذلك لتنفيذ خطة الهيئة 
في تطبيق املواد اجلديدة للقضاء على ظاهرة 
تطاير احلصى التي تشهدها بعض شوارع 

الكويت حاليا.
وقــال إن الشــركة العامليــة هي شــركة 
بريطانيــة متخصصة في أعمــال وصيانة 
الطرق، بينما الشــركتان احملليتان هما من 

ضمن مصانع سبق لها أن نفذت مواد في طرق 
الكويت، مشيرا إلى أنه من املتوقع أن تنفذ 
هذه الشركات أعمالها نهاية الشهر اجلاري، 
عبر اســتخدام مواد ذات فاعلية وهي مواد 

مكفولة من قبل الشركات الثالث.
وذكــر أن هذه الشــركات سيســند إليها 
بالتســاوي مواقــع الطرق التــي تعاني من 
هذه الظاهرة، في حني ستشرف هيئة الطرق 
على عمل هذه الشركات من قبل جلنة سيتم 
تشكيلها ملتابعة هذه األعمال وخطة الهيئة 
لتحقــق الهدف املرجو منها. وأشــار إلى أن 
الهيئة رصدت ميزانية إضافية لهذه األعمال.

دارين العلي

أعلنــت وزارة الكهربــاء واملاء عن جدولها 
لصيانة محطات التحويل الثانوية في احملافظات 
الست اليوم األحد ما سيترتب عليه فصل التيار 
الكهربائي في عدد من املناطق من الرابعة فجرا 
حتى الثامنــة صباحا. وأكدت مصادر مطلعة 
في الوزارة أن أعمال الصيانة ال تستمر خالل 
النهار، وذلك لضمان عدم انقطاع التيار خالل 
دوامات التعليم «عن بعد» مؤكدة انه في حال 
حدوث عطل ما أو كانت عمليات الصيانة إلحدى 
احملطات ستستغرق أكثر من الوقت احملدد، يتم 
توزيع األحمال على محطات أخرى أو االستعانة 

مبولدات الديزل. ولفتت إلى حصول اكثر من 
حالة مشابهة منذ بدء عمليات الصيانة املتزامنة 
مع مواعيد الدراسة عن بعد مت خاللها االستعانة 
وبشــكل ناجح مبولدات الديــزل. وأوضحت 
املصادر أن عمليات الصيانة تستمر يوميا في 
مناطق مختلفة حيث ستخضع محطات التحويل 
الثانوية إلى صيانة دورية وفق برنامج معد 
مسبقا ينتهي بأواخر مايو املقبل. أما املناطق 
التي سيطول أجزاء منها االنقطاع بسبب أعمال 
الصيانة اليوم األحد فهي مناطق العيون، سعد 
العبداهللا والفحيحيل والفروانية وأبوحليفة 
واملسيلة وصباح السالم وفهد األحمد والقصور 

وكيفان والقيروان وسلوى وقرطبة.

«الكهرباء» تستعني مبولدات الديزل لضمان اخلدمة والصيانة الدورية تنتهي أواخر مايوتبدأ عملها نهاية الشهر اجلاري باستخدام مواد ذات فاعلية ومكفولة

األنصاري تدعو مؤسسات املجتمع املدني 
لالقتداء بتعاونية الروضة في دعم ذوي اإلعاقة

ثمنــت أمينة ســر نادي 
الكويتي  الرياضي  الطموح 
صديقــة محمــد األنصاري 
الــذي  الكبيــر  االهتمــام 
يوليه مجلس إدارة جمعية 
الروضة التعاونية ألبنائنا 
ذوي اإلعاقة، واحلرص على 
تيسير اخلدمات املقدمة لهم 
ســواء في الســوق املركزي 
للجمعيــة أو فــي مختلــف 

الفروع التابعة لها.
ان  و أضافــت األنصاري 
إعالن اجلمعية عن فتح باب 

التســجيل لذوي اإلعاقة من أبناء مساهمي 
اجلمعية للحصول على اخلدمات العالجية 
وتدريبات في التأهيــل املهني مجانا حتت 
مظلة الهيئة العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة، 
يؤكد حــرص مجلس اإلدارة على دعم هذه 
الفئة الغاليــة صحيا واجتماعيــا وثقافيا 

ورياضيا، والسعي إلى تبني 
أفكار بناءة تسهم في تطوير 
قدراتهم وإمكاناتهم وتعزز 
من فــرص مشــاركتهم في 
املجتمع وصوال إلى حتقيق 
الدمج الكامل الذي يعد هدفا 
ســاميا يتمناه كل املهتمني 

بقضايا ذوي اإلعاقة.
وبينما أشارت أمينة سر 
نــادي الطموح إلــى أهمية 
الشــراكة بــني مؤسســات 
املدنــي واجلهات  املجتمــع 
احلكوميــة املتخصصة في 
تبني قضايا أبنائنا ذوي اإلعاقة سواء الذهنية 
أو احلسية، دعت األنصاري كل اجلمعيات 
التعاونية ومختلف مؤسسات املجتمع املدني 
إلى االقتداء بخطوة جمعية الروضة التعاونية 
واخلروج مببادرات جديدة وهادفة تســهم 

في دعم هذه الفئة.

بعد إعالن اجلمعية عن تقدمي خدمات عالجية وتأهيلية مجانية لهم

صديقة األنصاري

«السكنية» تسلمت 
أعمال مشروع «من باع بيته» 

في «شرق تيماء»

البلدية بدأت تسّلم أذونات 
البناء لقسائم «املطالع»

عادل الشنان

استلمت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أعمال 
مشروع شــرق تيماء اإلسكاني واخلاص باملشمولني 
بالقانون رقم ٢٠١٥/٢ (من باع بيته) حيث متت مراحل 
االستالم املبدئي على ثالثة أيام من قبل اللجنة املشكلة 
من مختلف جهات الدولة ذات الصلة، حيث مت في اليوم 
األول بتاريخ ٧ ديسمبر استالم األعمال لـ ٧ محطات 
كهربــاء فرعية منوذج (٤٧) جاهزة للتســليم في ١٥ 
نوفمبر املاضي، ومت في اليوم الثاني بتاريخ ٨ ديسمبر 
اســتالم األعمال ملجموعة محالت منوذج (٢٠٠٨)، أما 
في اليوم الثالث املوافق ٩ ديسمبر مت استالم األعمال 
ملسجد محلي منوذج (٢٠١٧) وملحقاته (استراحة اإلمام 
واملؤذن - وضوء الرجال، إضافة إلى مبنى سكن اإلمام 
واملؤذن) منوذج (٢٠٠٧) ضمن مشروع إنشاء وإجناز 
وصيانة ٥٠٩ بيوت وأعمال الطرق وشــبكات البنية 
التحتية ومواقف السيارات واملباني العامة ومحطات 

الكهرباء الفرعية مبشروع شرق تيماء.

عادل الشنان

علمت «األنباء» أن بلدية الكويت دشنت استقبال 
معامالت املواطنني الراغبني في تسلم أذونات البناء من 
أهالي مدينة املطالع ومنطقة جنوب عبداهللا املبارك 
الذين أنهوا إجراءات تسلم شهادات «ملن يهمه األمر» 
من املؤسســة العامة للرعاية السكنية يوم اخلميس 

املاضي عبر مكاتبهم الهندسية التي تعاقدوا معها.
وأشــارت املصادر إلى اآللية التي اعتمدتها بلدية 
الكويت بهذا الشأن ستعمل على تيسير عملية تسليم 
أذونات البنــاء واختصار املدد الزمنيــة مع االلتزام 
بالتسليم ملن يتقدم أوال للحصول على إذن البناء عبر 
السيستم من خالل املكاتب الهندسية املعتمدة حسب 
تاريخ تقدمه رسميا إلى اجلهاز التنفيذي في البلدية 
مستوفيا كل الشروط واألوراق املطلوبة بهذا الشأن.

بيوت مشروع «من باع بيته»

«ذوي اإلعاقة» تدشن تطبيقًا للحصول على خدماتها
بشرى شعبان

كشف مصدر مســؤول بالهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة عن إطالق الهيئة تطبيقا 
خاصا حلصول األشــخاص ذوي اإلعاقة 
على كافة املســتندات املطلوبة إلجراءاتهم 

عبر هواتفهم النقال أو املوقع املعتمد للهيئة 
إلى  العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، باإلضافة 
احلصول على الطلبــات من خالل النظام 
QR CODE، وذلك يأتي تسهيال على األشخاص 
من ذوي اإلعاقة وتطبيقا لالشتراطات الصحية 

املعتمدة من قبل وزارة الصحة.


