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محليات الثالثاء ٦ أبريل ٢٠٢١

األمير استقبل اخلطيب وعزى الرئيس اإلندونيسي بضحايا الفيضانات

«الكهرباء» تطلق «وي كويت» لرصد الهدر في شبكات املياه

دمج وتفكيك قطاعات في «الكهرباء» ومركز للطاقة املتجددة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد بقصر الســيف صباح أمــس د.أحمد 

اخلطيب.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو 
ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة 
عبر فيها ســموه عن خالــص تعازيه وصادق 
مواساته له بضحايا الفيضانات جراء األمطار 
الغزيرة التي هطلت على مدينة فلوريس الشرقية 
مبحافظة نوسا تناغرا الشرقية اإلندونيسية وما 
أسفرت عنه من سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني، راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء 
والعافيــة وبــأن يتمكن املســؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو 
رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة ضمنها 
ســموه خالــص تعازيه وصادق مواســاته له 
بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت على مدينة فلوريس الشرقية مبحافظة 
نوسا تناغرا الشرقية اإلندونيسية راجيا سموه 

للمصابني سرعة الشفاء.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة. 
إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نغوين 
سوان فوك رئيس جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 

مبناسبة انتخابه رئيســا جلمهورية ڤيتنام 
االشتراكية، متمنيا سموه له كل التوفيـــــق 
والسداد وموفـــــــور الصحــــة والعافيــــة 
وللعالقات الطيبــــة بــني البلدين الصديقني 

املزيــد مـــن التطـــور والنمـــاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس نغوين سوان فوك 
رئيس جمهورية ڤيتنام االشتراكية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة انتخابه 
رئيســا جلمهورية ڤيتنام االشتراكية، متمنيا 
ســموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

دارين العلي

جتهز وزارة الكهرباء واملاء 
إلطالق تطبيق على الهواتف 
النقالة «وي كويت» يســمح 
برصــد التســربات والهــدر 
واالستعمال اخلاطئ للمياه 
في األماكن العامة مع إرشادات 
لكيفية التعامل مع الوضع، 
وذلك بالتعــاون مع جمعية 
املياه ومؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
وأكد وكيل وزارة الكهرباء 
واملــاء بالتكليــف م.جاســم 
النــوري أن تطبيــق هــذا 
البرنامــج الذكي يعد خطوة 
مهمة للوزارة ودعم جهودها 
نحو سرعة التفاعل مع العطل 

بشبكة توزيع املياه.
وبــني أن الــوزارة دائمــا 
تتبنــى التقنيــات احلديثــة 
وربطهــا بنظــم املعلومــات 
لتعزيز خدمة العمالء (١٥٢)، 
مضيفــا أن تطبيــق نظــام 
املوبايــل يعــد مــن احللول 
السريعة حلل مشكالت التي 
تعانــي منها شــبكة توزيع 
امليــاه بحيث تتــم متابعتها 
أوال بــأول وهــذا األمر يوفر 
الطوارئ  للعاملــني بقطــاع 
الوقت واملكان في حتديد موقع 
العطل أو األعطال، واإلصالح 
في شــبكة املياه وهي إعطاء 
الفرصــة للمواطنني ملعرفة 
سير اإلصالحات التي تقوم 
بها الوزارة ووضع البالغات 
أو االطالع على األعمال التي 
بلغوا عنها وسرعة جتاوب 
الــوزارة املمثلــة فــي مركز 

دارين العلي

استبعدت مصادر مطلعة 
في وزارة الكهرباء واملاء ان 
يتم دمــج قطاعي شــبكات 
التوزيــع وشــبكات النقــل 
معــا فــي قطاع واحــد وفقا 
للدراســات املعمولة سابقا، 
الفتة إلى ان هناك ٣ أســماء 
مــن مديــري إدارات قطــاع 
التوزيع مطروحة بقوة لتولي 
مسؤولية القطاع الذي يديره 
حاليا بالتكليف وكيل شبكات 

النقل م.مطلق العتيبي.
وقالت املصادر انه حاليا 
فــي الــوزارة يتــم اتخــاذ 
إجراءات مختلفة على صعيد 
ترتيب البيت الداخلي بدأت 
بســد الشــواغر واإلحالــة 
للتقاعد لتســوية أوضاع 
النظــام اإلداري، باإلضافة 
إلــى وجود عدة دراســات 
يتم طرحها حاليا لتسوية 

بني القطاعني.
القطــاع  وأوضحــت ان 
اخلــــــاص بالتخطيـــــــط 
واملتابعــة ونظم املعلومات 
تتم دراسة إمكانية تفكيكه 
اإلدارات املطلوبة  وتوزيــع 
علــى القطاعات كل حســب 

اختصاصها.
وحتدثــت املصادر أيضا 
عــن التفكير بإنشــاء مركز 
متخصص في الوزارة للطاقة 
املتجــددة وخصوصــا بعد 
إضافة املســمى إلى الوزارة 
تكون مهمته متابعة مشاريع 
الطاقة املتجددة سواء املنفذة 
من قبــل الوزارة أو من قبل 
جهات أخرى في الدولة، كما 
يعمل على تنمية التوجه نحو 
هذا النوع مــن الطاقات في 
الدولة لتقليل الضغط على 
النفط الــذي يعتبر املصدر 
الرئيسي لتوليد الطاقة في 

البالد.

أوضاع القطاعات ومنها دمج 
قطاعات وتفكيك قطاعات 
أخرى وتوزيع إداراتها على 
القطاعات ذات طبيعة العمل 

املشابهة.

ومن القطاعات املطروحة 
للدمــج، قالت املصــادر في 
ان  لـــ «األنبــاء»  تصريــح 
امليــاه  مشــاريع  قطاعــي 
وصيانة وتشغيل املياه من 

أبــرز القطاعــات املطروحة 
للدمج، خصوصا أنها حاليا 
تدار من قبل وكيل مســاعد 
واحــد م.حمــود الروضــان 
نظــرا الرتبــاط العمل فيما 

من شبكة توزيع املياه العذبة 
وهو من الوسائل الذكية التي 
تنادي بها الــوزارة إلصالح 
األعطال في أقرب واسرع وقت 

ممكن.
ولفــت الروضــان الى ان 
تسرب املياه من الشبكة يشكل 
هاجســا وقلقا لدى الوزارة 
ألنــه يعتبر خســارة مادية، 
مشيرا إلى أن جهود جمعية 
املياه الكويتية كانت ومازالت 
محــل تقدير من قبل أقســام 
الــوزارة ملا لها مــن دور في 
تعزيز مفهوم االستدامة املائية 
ألنها قد تبنت مبادرات تدعم 
جهود الدولة في احملافظة على 
املياه واملخزون املائي للدولة.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
د.صالــح  امليــاه  جمعيــة 
املزينــي إن اجلمعية انتهت 
من إعداد املشــروع وسلمته 
لقياديي الوزارة، موضحا ان 

على املوقع املنطقة املبلغ عنها 
في الكويت».

الهــدف من  واوضــح ان 
التطبيــق ضبــط ورصــد 
الســلوكيات اخلاطئــة مــن 
املواطنني في استعمال املياه 
في األماكــن العامة وتعزيز 
الوعي املجتمعي في ترشيد 
استهالك املياه، كما له القدرة 
على تتبع وحتديد موقع املبلغ 
عنه ومــكان تســرب املياه، 
مشــيرا الــى ان هــذا النظام 
لــه إيجابياتــه فــي حتقيق 
االستدامة املائية ما يعزز رؤية 

دولة الكويت ٢٠٣٥.
ولفت الى أن تطبيق نظام 
املوبايــل يخضــع لشــروط 
ومعاييــر مدروســة من قبل 
الكهربــاء  مســؤولي وزارة 
واملاء، مشيرا الى أن تطبيق 
املوبايل يعد خطوة لتطوير 
قدرات وزارة الكهرباء واملاء 
الطــوارئ  مركــز  خاصــة 
(١٥٢) فــي ســرعة التفاعــل 
مــع تســريبات امليــاه التي 
قد حتدث في شــبكة توزيع 
مياه الشرب، مؤكدا ان هناك 
خرائط الكترونية سوف تعد 
من قبل وزارة الكهرباء واملاء 
ملتابعة أماكن تسرب املياه وما 
مت من اصالحات وتفاعل مع 
من ابلغ على التســرب عبر 
املوبايل، مثمنا جهود العاملني 
بوزارة الكهرباء واملاء خاصة 
إدارة نظم املعلومات، مشيدا 
الكويــت للتقدم  مبؤسســة 
العلمي لدعمها لهذا املشروع 
ونتائجــه االيجابيــة لدعــم 

املسؤولية املجتمعية.

«النظام عبــارة عن تطبيق 
على الهاتف الذكي ملستخدمي 
آندرويد وIOS حتت مســمى 
(WE KUWAIT) وهو تفاعلي 
توضيحي يسمح للمستخدمني 
باإلبالغ عن تسرب املياه مثل 
الرئيســية  انفجار األنابيب 
أو الفرعية واساءة استخدام 
الطاقة واملياه في الشــوارع 
واألماكــن واملبانــي العامــة 
وسيكون للمستخدمني خيار 
التســجيل في هذا التطبيق 
إلمكانية استخدامه من خالل 
منوذج التسجيل والفيسبوك 
التطبيــق علــى  ويحتــوي 
خيارات تشــمل حجم ونوع 
التســرب وميكــن حتديــد 
حجم ونوعية املشــكلة التي 
مت رصدها وباستخدام نظام 
حتديــد املواقــع (GPS) يتم 
حتديــد املوقع الــذي وقعت 
فيه املشــكلة وميكن العثور 

صاحب السمو هنأ الرئيس الڤيتنامي مبناسبة انتخابه

بالتعاون بني جمعية املياه ووزارة الكهرباء وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

٣ أسماء مطروحة لتولي قطاع شبكات التوزيع واستبعاد دمجه مع «النقل»

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال د.أحمد اخلطيب

د.صالح املزيني يسلم قيادات وزارة الكهرباء واملاء منوذجا من تطبيق «وي كويت»

الطوارئ (١٥٢).
بــدوره، أعــرب الوكيــل 
املســاعد لقطــاع مشــاريع 
املياه م.حمود الروضان عن 
أن «وزارة الكهرباء واملاء لم 
تغفل خالل السنوات املاضية 
في بذل جهودهــا في توفير 
املياه للمواطنني وحتى اآلن، 
وهذا التطــور الهائل تتبعه 
الكم الهائل في مضاعفة انتاج 
املياه خالل السنوات املاضية 
وهذا راجع إلى تلبية حاجات 
الطلــب املتزايــدة على مياه 

الشرب العذبة».
وأضاف ان «للوزارة رؤية 
واضحــة تتوافق مــع رؤية 
الكويت للتنمية ٢٠٣٥ ولديها 
وسائل تتغلب بها على طلب 
املتزايد على املياه»، مشيرا الى 
أن تطبيق نظام موبايل وهو 
أحد احللــول الذكية املمكنة 
من رصد مناطق تسرب املياه 

فؤاد العون يقدم استقالته
دارين العلي

قدم الوكيل املساعد لقطاع اخلدمات في وزارة الكهرباء 
واملاء م. فؤاد العون اســتقالته لوزير الكهرباء د. مشــعان 
العتيبي بعد ان قضى ثماني سنوات أي منذ العام ٢٠١٣ في 
ادارة قطاعات الــوزارة متنقال  بني قطاع املراقبة والتحكم 
وقطاع محطات القوى وتقطير املياه وقطاع اخلدمات الفنية 
واملشاغل الرئيســية. ويذكر ان العون قد انتهت مدة عمله 
كوكيل مســاعد وفق مرسوم التعيني للفترة الثانية ويعمل 
حاليا في منصبه بأجر مقابل عمل حيث يتواجد على رأس 

م. فؤاد العونعمله الى حني صدور قرار بإنهاء خدماته.

الديوان األميري يشكر املعزين 
بوفاة الشيخة منيرة سعود اجلابر
باســم صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وأســرة آل الصبــاح الكرام، يتقــدم الديوان األميري 
بالشــكر اجلزيل إلى كل اإلخــوة املواطنني واملقيمني 
الكرام الذين شاركوا في تقدمي التعازي بوفاة املغفور 
لها الشــيخة منيرة ســعود اجلابر الفاضل الصباح، 
ونسأل اهللا تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل 
مكروه، وندعوه ســبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة 

بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

ولي العهد مللك األردن: الكويت تدعم 
إجراءات اململكة للحفاظ على أمنها

رفع أولوية التخصيص في «مدينة جنوب 
صباح األحمد السكنية» إلى ديسمبر ٢٠٢٠

الهاجري لـ «األنباء»: تأخير إجناز البنية 
التحتية في قسائم N٤ في «املطالع»

أجرى سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
اتصاال هاتفيا بأخيه امللك 
عبداهللا الثاني بن احلسني 
األردنيــة  اململكــة  ملــك 
الشقيقة، أعرب  الهاشمية 
ســموه خالله عــن وقوف 
الكويت إلى جانب اململكة 
األردنيــة الهاشــمية لــكل 
اإلجراءات والقرارات التي 
اتخذتها للحفاظ على امنها 
واستقرارها، مؤكدا سموه 
أن أمن اململكة الشقيقة هو 

من أمــن الكويت ملا تربطهمــا من عالقات 
أخويــة متينة ووثيقة، داعيا ســموه اهللا 
العلي القدير أن يحفظ اململكة من كل مكروه 
وسوء وأن يدمي عليها نعمة األمن واألمان 

واالستقرار حتت ظل القيادة 
الرشيدة جلاللته.

وقد شكر امللك عبداهللا 
الثانــي بن احلســني ملك 
الهاشمية  اململكة األردنية 
الشــقيقة أخاه سمو ولي 
مشــعل  الشــيخ  العهــد 
األحمد، حفظــه اهللا، على 
هذه البادرة الكرمية وعلى 
املشاعر األخوية الصادقة 
التي جتسد عمق العالقات 
التــي  األخويــة الطيبــة 
تربط البلدين والشــعبني 
الشــقيقني، متمنيا جاللته للكويت املزيد 
مــن التقــدم واالزدهار والنمــاء حتت ظل 
القيــادة احلكيمة لصاحب الســمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.

عادل الشنان

صرح املتحدث الرسمي 
العامــة  باســم املؤسســة 
للرعايــة الســكنية ومدير 
العامــة  العالقــات  إدارة 
الرويــح  واإلعــالم عمــر 
برفع األولويــة التاريخية 
للتخصيص على قســائم 
مشــروع مدينــة جنــوب 
صباح األحمد السكنية حتى 
تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وما قبل. 
وأوضــح الرويح في بيان 

صحافي اليوم انه على املواطنني أصحاب 
الطلبات اإلسكانية والراغبني في التخصيص 

على املشروع مراجعة خدمة 
املواطن أو الفروع التابعة 
لها من خالل حجز موعد عبر 
منصة (متى) اإللكترونية 
مســبقا وذلــك فــي ظــل 
الظروف الصحية احلالية 
للبــالد ولضمــان تطبيق 
االشتراطات الصحية لتقدمي 

طلب التخصيص.
انــه ســيتم  وأضــاف 
اســتقبال املواطنني ابتداء 
من يوم األحد القادم املوافق 
٢٠٢١/٤/١١ في مبنى املؤسسة 
الرئيســي بجنوب الســرة أو فروع خدمة 

املواطن التابعة لها.

عادل الشنان

أبدى رئيس جلان أهالي 
مدينــة املطــالع التطوعية 
الهاجري استياءه  مشــعل 
من تعامل املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية مع املتعهد 
لتنفيذ البنــى التحتية في 
الضاحيــة N٤ مــن مدينــة 
املطالع، الفتا إلى أن املقاول 
متأخر منذ عام عن التسليم 
وحتى اآلن لم ينجز نسبة 
 Nتذكــر فــي الضاحيــة ٤

حتديدا رغم انه تسلم أرض املشروع بنفس 
التاريخ واليوم للضاحية N١ وأيضا مقارنة 

.Nو٣ Nمع املتعهد اآلخر للضاحيتني ٢
وفــي تصريح خاص لـ «األنباء»، طالب 
التنفيــذي باملؤسســة  الهاجــري اجلهــاز 
العامة للرعاية باتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة واملفترضة مع املقاول املتأخر طبقا 
للعقــد املبرم، حتى وإن مت ســحب األعمال 

مــن املتعهد أفضل من بقاء 
الوضع على ما هو عليه اآلن 
بشكل ال يرقى حتى إلعطائه 
مهلة، مشددا على ضرورة 
الشــفافية وقيام املؤسسة 
بإصدار بيان يوضح أسباب 
عدم إجناز أعمال املشروع.

وقال الهاجري إن مشروع 
مدينة املطالع عانى التأخير 
لسنوات واليوم بعد البدء 
بإصدار أذونات البناء تفقد 
شــريحة كبير مــن األهالي 
واملتمثلة بأصحاب القسائم 
الواقعة في الضاحية N٤ حقها بهذا الشــأن 
مقارنة ببقية أهالي املدينة ويترتب على ذلك 
التأخير عدم استفادتهم من الفترة الزمنية 
لبناء القسائم والتعاقد من املقاولني، ما قد 
تنتج عنه زيادة األسعار عليهم حتى في مواد 
البناء أو قلتها، ألن املواطنني مقبلون على 
بناء ما يعادل ٣٠ ألف قسيمة في مشروعي 

مدينة املطالع وجنوب عبداهللا املبارك.

سموه أكد أن أمن اململكة من أمن الكويت

طالب «السكنية» بتطبيق اإلجراءات القانونية وسحب املشروع منه

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

عمر الرويح

مشعل الهاجري

محافظ مبارك الكبير: احلكومة اتخذت 
اإلجراءات كافة لضمان األمن الغذائي

أكد محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود 
بوشهري الدور الكبير للحركة التعاونية في 
منطقة اخلليج، مشيرا إلى ان هذه «احلركة» 
توافقت مع ما جبل املجتمع الكويتي عليه 

من قيم التعاون والعمل املشترك.
وقال بوشهري خالل زيارة قام بها الى 
جمعية صباح السالم وجمعية مبارك الكبير 
والقرين مبناسبة قرب حلول شهر رمضان 
ان القطاع التعاوني له إسهامات كثيرة وله 
دور مشــهود في تنمية املناطــق والوفاء 
باحتياجات قاطنيها من املواطنني واملقيمني.
وجدد اللواء بوشهري التأكيد على ان 
احلكومة املوقرة اتخذت كل ما يلزم لتوفير 
األمــن الغذائي للمواطنــني واملقيمني رغم 
جائحة كورونا، مشددا على ضرورة عدم 
تخزين السلع ألنها متوافرة في كل مراكز 

التسوق على مدار العام.

ولفت إلــى خصوصية شــهر رمضان 
املبارك لدى املجتمعات وهو ما يؤدي الى 
زيادة في معدالت االستهالك السلعي، األمر 
الذي يلقي باملسؤولية على أجهزة الدولة 
واحتاد اجلمعيــات التعاونية لبذل مزيد 

من اجلهد.
وخالل جولة احملافظ محمود بوشهري 
في جمعية صباح السالم التعاونية استمع 
إلى شــرح من رئيس مجلس اإلدارة حول 
ما قامــت به إدارة اجلمعيــة بتوفير كافة 
احتياجات املواطنني واملقيمني من الســلع 
األساسية واالستهالكية إجماال والرمضانية 
على نحو خاص وبأسعار مناسبة وهو ما 
يحول دون استغالل بعض التجار للشهر 
الكرمي وزيادة األسعار بشكل مصطنع ما 
يحمل املستهلك أعباء إضافية هو في غنى 

عنها.

خالل جولة تفقدية في تعاونيتي صباح السالم ومبارك الكبير والقرين

اللواء م. محمود بوشهري خالل زيارته تعاونية صباح السالم

التطبيق يسمح للمستخدمني باإلبالغ عن تسرب املياه أو إساءة استخدام الطاقة واملياه في الشوارع واألماكن واملباني العامة
ميكن رصد حجم ونوع التسريب ونوعية وحتديد موقعه عبر التطبيق إضافة إلى إمكانية متابعة سير عملية إصالح العطل


