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«الكهرباء» تفتح باب النقل ملوظفيها بدءًا 
من يونيو املقبل والقرارات قبل سبتمبر

أصــدر وزيــر الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجددة 
ووزير الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــة د. 
قــرارا  العتيبــي  مشــعان 
وزاريا رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢١ 
بشأن مواعيد تقدمي طلبات 

النقل جاء فيه:
مــادة أولــى: اســتقبال 
النقــل للموظفني  طلبــات 
من ٢٠٢١/٦/٦ إلى ٢٠٢١/٨/٥ 
علــى أن يتــم اســتكمال 
إصدار قرارات النقل حتى 

.٢٠٢١/٩/٢
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه ويلغى مــا يتعارض معه من أي 
قرارات سابقة وعلى كل جهات االختصاص 

بالوزارة تنفيذه وإبالغه ملن يلزم.
كما أصدر الوزير العيسى قرارا وزاريا 
رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن طلبات التعيني 

والنقل جاء فيه:
مادة أولى: وقف طلبات التعيني والنقل 

الى الوحدات التنظيمية التالية:
١ ـ قطــاع محطات القــوى الكهربائية 

وتقطير املياه.
أ ـ إدارة محطة الشعيب.

ب ـ إدارة محطة الزور اجلنوبية.
٢ ـ قطاع شبكات التوزيع الكهربائية.

أ ـ إدارة خدمات الطوارئ.
ب ـ إدارة شبكات التوزيع الكهربائية، 
مراقبة محافظة االحمديـ  مراقبة محافظة 

مبارك الكبير.
جـ  إدارة إنارة الشوارع، 
قســم محافظــة االحمديـ  
قسم محافظة مبارك الكبير.
تشــغيل  قطــاع  ـ   ٣

وصيانة املياه.
أـ  إدارة تشغيل وصيانة 

املنشآت املائية.
تشــغيل  إدارة  ـ  ب 
املائية،  الشبكات  وصيانة 
مراقبــة املنطقة اجلنوبية 
وباســتثناء قســم طوارئ 
مياه حولي وقسم طوارئ 

مياه الساملية.
ج ـ إدارة إنتاج املياه اجلوفية، مراقبة 

التشغيل.
٤ ـ قطاع الشؤون املالية.

أـ  مراقبة تدقيق أعمال اإليرادات وأعمال 
احلصيل والتكاليف، إدارة الرقابة املالية 

والتدقيق.
بـ  مراقبة اإليرادات، إدارة احلسابات.
٥ ـ إدارة محفظــة تعبئــة املياه، قطع 

خدمات العمالء.
مــادة ثانية: ال يحــق للموظف حديث 
التعيــني تقدمي طلب نقــل إال بعد اجتياز 
فترة التجربة بنجاح وذلك ملدة سنة واحدة.

مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من  
تاريخ صدوره وحتى تاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠، 
ويلغــى ما يتعارض معــه من أي قرارات 
سابقة وعلى كل جهات االختصاص بالوزارة 

تنفيذه وإبالغه ملن يلزم.

وفق طلبات التعيني والنقل إلى عدد من القطاعات

د. مشعان العتيبي

احلضور في قرعة السكنية            (زين عالم)

بدء موسم صيد امليد باملياه اإلقليمية 
منتصف يونيو

..وإيصال التيار لـ ٢٠٦ قسائم خالل أبريل 
وللسكن اخلاص النصيب األكبر

أصدر املدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية الشيخ محمد اليوسف 
قرارا يسمح ببدء موسم صيد 
امليد باملياه اإلقليمية الكويتية 

اعتبارا من ١٥ يونيو املقبل.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باســم الهيئة طالل الديحاني 
في تصريــح صحافي انه مت 
السماح للصيادين بصيد امليد 
وفقا لالشتراطات والضوابط 
التي وضعتها الهيئة اعتبارا 
مــن تاريــخ ١٥ يونيــو ٢٠٢١ 

وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.
وأضــاف انه مت الســماح 
بالصيد بعد التنسيق مع نائب 
العام للهيئة لشــؤون  املدير 
الثروة السمكية وبعد االطالع 
على املخزون السمكي ألسماك 
الرقابة  امليد وقيام دوريــات 
البحريــة بالتأكد مــن توافر 

كميات جيدة منه.
وأضاف الديحاني أنه يجب 

على أصحاب ســفن وقوارب 
الصيــد املرخص لهــا بصيد 
امليد االلتزام بأحكام القرار رقم 
٧٨٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن السماح 
بصيد امليد في املياه اإلقليمية 
الكويتية أثناء فتره الســماح 

بصيد امليد.

ودعا اجلميع إلى االلتزام 
بالضوابط والقوانني مشــددا 
على أن كل من يخالف أحكام 
هذا القــرار تطبق في شــأنه 
العقوبات املنصــوص عليها 
بقانــون رقم ٤٦ لســنة ١٩٨٠ 
بشأن حماية الثروة السمكية.

دارين العلي

الكهربــاء واملــاء أعمــال  أنهــت وزارة 
التمديد وإيصــال التيــار الكهربائي خالل 
شــهر أبريل املاضي الى ٢٠٦ قسائم في كل 
القطاعات سواء السكن اخلاص او القطاع 
الصناعي والتجاري واحلكومي واالستثماري 
والزراعي، باالضافة الى مشاريع املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
وأوضح التقرير اإلحصائي األخير الصادر 
عن وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة أن 

إجمالي األحمال التي وفرتها الوزارة لتغذية 
القسائم اجلديدة ٩٥٨٢٨٫٧٦٠ كيلوواط.

وأشار التقرير الى أن قطاع السكن اخلاص 
نال النصيب األكبر من عدد القســائم التي 
مدد لها التيار بعدد ٤٨٨ قســيمة، كما جاء 
السكن الزراعي في الترتيب الثاني بعدد ٦٤ 
قســيمة، ثم جاء قطاع السكن االستثماري 
في الترتيب الثالث بـ ٣٠ قسيمة ثم القطاع 
احلكومي بعدد ١٠ قسيمة ثم قطاع السكن 
الصناعي بعدد ٦ قسائم ثم القطاع التجاري 

بعدد ٤ قسائم.

مصادر لـ«األنباء»: «األشغال» كلفت مكتبًا استشاريًا عامليًا
وآخر محليًا للقيام بأعمال التصميم ملدخل مبنى الركاب اجلديد

توزيع الدفعة اخلامسة من الضاحية الثالثة من قسائم 
جنوب «صباح األحمد السكنية»

عاطف رمضان

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر 
مطلعة في وزارة األشــغال أن آخر 
موعد لعطاء املناقصة العامة التي 
طرحتهــا الوزارة إلنشــاء وإجناز 
وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات 
خلدمة مبنى الركاب اجلديد ملطار 
الكويت الدولي على طريق املقوع 
٨ يونيــو املقبل. ووفقا ملا جاء في 
امللحق رقم ٣ للمناقصة، فإن الكويت 
تعمل وفق سياسة مستمرة لتوسعة 
وحتديث املوانئ واملطارات وشبكات 
الطرق في البالد من أجل حتســني 
الربــط مــع دول مجلــس التعاون 
اخلليجي والعالــم اخلارجي ككل، 
ومــن أجــل تلبية الطلــب املتزايد 
للسفر اجلوي احلالي واملستقبلي 
للبالد، حيث قامت وزارة األشغال 
العامة بالبدء بتنفيذ أعمال مناقصة 

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية توزيع الدفعة اخلامسة من 
الضاحية الثالثة من قســائم جنوب 
مدينة «صباح األحمد السكنية» التي 
تشتمل على ١٠٣ قسائم مبساحة ٤٠٠ 
متر مربع للقسيمة الواحدة للمخصص 

لهم حتى ٤ يونيو ٢٠٠٧.
 وقالت املؤسسة في بيان صحافي 
إنها ســتوزع بطاقــات القرعة اليوم 
اخلميس واألحد املقبل في حني سيتم 
توزيع بطاقات االحتياط يومي االثنني 
والثالثــاء املقبلني على أن يتم إجراء 

القرعة يوم األربعاء املقبل.
ودعــت املواطنــني املخصص لهم 
قسائم في تلك املنطقة إلى احلضور 
شــخصيا ملبنى املؤسسة في منطقة 
(جنوب الســرة) الســاعة العاشــرة 
صباحــا مصطحبني معهــم البطاقة 
املدنيــة وقــرار التخصيــص، وذلك 
لتســلم بطاقة القرعة خــالل أوقات 

الدوام الرسمي.
وأوضحت ان من يتخلف عن تسلم 
بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األيام 
احملددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال 

االسم الذي يليه في التخصيص.
كمــا دعــت املواطنــني املخصص 
لهم قســائم في تلك القطعة ولم ترد 
أسماؤهم ضمن الكشف إلى مراجعتها 
املقبلــني  االثنــني والثالثــاء  يومــي 
مصطحبني معهم قــرار التخصيص 
والبطاقة املدنية للدخول ضمن قائمة 

االحتياط
 وفيما يلي األسماء:

٭ جمال عبداهللا شاوي عبداهللا

٭ صالح عبدالرحمن السريع
٭ ناصر محمد عبداهللا العجمي

٭  ثامر كميخ ثامر العجمي
٭ سامي ردعان عبداهللا العازمي
٭ محمد عبداهللا سعد املعوشرجي
٭ عبداهللا سعود حسن الدوسري
٭ عارف فاخر حسن علي النكاس
٭ عبدالرزاق سعد علي الدبوس

٭ فارس عبداهللا أحمد حاجي
٭ عبدالعزيز عبداهللا مراد اخللف
٭ عبدالوهاب علي حسني البلوشي
٭ سعد عبدالرزاق سعد الشرهان
٭ محمد يوسف إبراهيم الردهان

٭ شهاب أحمد عبدامللك رجب
٭ عبداهللا محمد عبداهللا احلمادي

٭ ناصر شالح سويد العجمي
٭ وليد محمد مسلم الزامل
٭ جابر علي دخيل الرشيد

٭ عبدالهادي حبيب بن جامع
٭ سالم محمد جاسم بوهدور

٭ عبدالعزيز عيسي محمد علي
٭ مشاري عبداهللا جدعان املطيري
٭ مفرج حويل فيصل الهاجري

٭ داود أحمد محمد جمعة
٭ أحمد هاشم عبداملجيد الرفاعي

٭ فالح خالد فالح املطيري
٭ عليان ناصر سالم العجمي

٭ عبدالرحمن الصرعاوي
٭ عيسى حسني أحمد محمد
٭ محمد خالد ثامر العتيبي

٭ طارق عبداهللا عواد العواد
٭ علي عايد مبارك العازمي

٭ راشد طالل الفضلي ووالدته
٭ سعد رجعان سعد اجلويسري

٭ طالل حامد عبدالرزاق العماني
٭ إبراهيم حسن عبداهللا بوصخر

٭ منذر عبدالرحيم عبدالرحيم
٭ عايض فالح عايض الدعسه

٭ مشعل بدر ناصر املنيع
٭ صالح فرج علي املري

٭ جابر محمد منصور العجمي
٭ صالح محمد راشد املري

٭ عبدالهادي فرج علي املري
٭ الشيخ علي عبداهللا الصباح
٭ عبدالرسول أحمد علي محمد

٭ تركي نواف علي الرحيل
محمد صالح املعتوق ووالدته

٭ طالل كمال عبداملجيد الثاقب
٭ أحمد محمد أحمد الفارسي
٭ نايف جمال ناصر العازمي
٭ سعد عبدالعزيز احلساوي

٭ أحمد جابر أحمد علي
٭ حامد عبداهللا عبدالرضا
٭ فهد سالم محمد العجمي

٭ عبداهللا زايد العازمي ووالدته
٭ عبداهللا مبارك فالح العازمي

٭ ثامر حميد طعمة اخلالدي
٭ خلف علي ياقوت األحمد

٭ معاذ يوسف سريع السريع
٭ جاسم محمد صالح

٭ مهدي وليد يعقوب الغريب
٭ عبدالرحمن خالد العبيد

٭ ناصر راشد نعير الهاجري
٭ سعد خلف إبراهيم خلف
٭ حسني نادر غلوم محمد

٭ مهنا حسن عبداهللا املهنا
٭ سليمان عبدالرحمن املرضى

٭ سعود راشد سعود الضرمان

٭ محمد فيصل فاخر أحمد
٭ هالل حمدان عوض املطيري
٭ مشعل أحمد غازي مشعان
٭ هاشم حسني علي الغربللي

٭ محمد حسني علي سراب
٭ حماد مفلح فهيد احلماد العازمي

٭ أحمد محمد عبداهللا القطان
٭ محمد جاسم محمد اخلضر
٭ عادل محمد حسن املناعي

٭ علي عبداهللا عبدالرسول احلسن
٭ خالد وليد خالد الفرحان

٭ دعيج حمود هذال الهرشاني
٭ أحمد حمزة عباس علي

٭ جاسم محمد حسني آرتي
٭ ناصر مرزوق راشد العتيبي

عبدالوهاب محمد البريدي
٭ محمد ناصر علي املري
٭ علي حيدر علي احلالق

٭ خالد سبعان عمر ال دريع
٭ عبداهللا عبدالرضا هاشم العلي
٭ وليد عبداهللا محمد العسيري

٭ فيصل خلف محمد العازمي
٭ عبداهللا سلطان السداني

٭ محمد فهيد محمد الهاجري
٭ أحمد عبدالكرمي علي بن حسني

٭ عبداهللا محمد جمعة علي
٭ نواف عبداهللا ناصر العازمي

٭ براك سعد نافل العازمي
٭ نادر عبداهللا ناصر العازمي
٭ محمد مطلق فرحان العجمي
٭ فالح محمد عاطف العجمي

٭ عبداهللا محمد حبيب الكندري
٭ فهد راشد حنتوم العازمي

٭ عبداهللا محمد عبداهللا الكندري

طرح هذه املناقصة على مظروفني 
فني ومالي حسب املادة رقم ١٥ أوال 
من قانون اجلهاز املركزي واملادة رقم 
٢٨ من الالئحــة التنفيذية لقانون 
اجلهــاز املركزي رقم «٤٩» لســنة 
٢٠١٦. وعن مشروع املناقصة، أفادت 
املصادر بأنه ســيتم تطوير طريق 

جديد لربط مبنــى الركاب اجلديد 
مع شبكة الطرق السريعة للكويت، 
لذا قامت وزارة االشــغال بتكليف 
مكتب استشاري عاملي بالتعاون مع 
آخر محلي للقيام بأعمال التصميم 
ملدخل مبنى الركاب اجلديد وإيجاد 
افضل السبل من اجل ربط املدخل 
مع شبكة الطرق السريعة للكويت.

وأشارت املصادر إلى أن املكتب 
االستشــاري قام بجمع املعلومات 
وحتليل البيانات املختلفة لتحقيق 
معرفــة شــاملة ألهداف املشــروع 
والوصول ألفضل التصميمات لربط 
مبنى الركاب اجلديد ٢ بشبكة الطرق 
الســريعة. ولفتت املصادر الى انه 
نتيجة ملا قام به املستشار مت اقتراح 
عدد من البدائل املختلفة وتقييمها 
والوصول الى التصميم األفضل الذي 
يضمن تدفق حركة املرور وسهولة 

الوصول ملبنى الركاب ٢.

٨ يونيو املقبل آخر موعد لعطاء مناقصة إنشاء طرق خلدمة مبنى الركاب اجلديد على طريق املقوع

إلنشــاء وإجناز وتأثيث وصيانة 
مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت 
الدولي «مبنى ٢»، لذا قامت الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري بطرح 
هذه املناقصــة واملرتبطة ارتباطا 

وثيقا بهذه املناقصة.
ولفتت املصادر الى انه ســيتم 

الشايع دشن القرعة األولى ملن باع بيته:  
توزيع ١٠٤ بيوت في مشروع شرق تيماء

عادل الشنان

دشن وزير الدولة لشؤون البلدية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع، قرعة الدفعة 
األولى على مشروع شرق تيماء بعدد 
١٠٤ بيــوت للفئة املشــمولة بقانون 
٢٠١٥/٢ (مــن باع بيته) صباح امس 
بحضور مدير عام املؤسســة م.بدر 
الوقيــان وعدد من قيــادات الرعاية 
السكنية وحضور املدعوين خلوض 

القرعة على الدفعة االولى.
و قــال وزيــر الدولــة لشــؤون 
البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني شــايع الشايع: 
لقد بدأنا بتوزيع عدد ١٠٤ بيوت في 
القرعة االولى على مشروع شرق تيماء 
االسكانية املخصص للفئة املشمولة 
بالقانون رقم ٢٠١٥/٢ علما بأن اجمالي 

أعلن توزيع قسائم جنوب صباح األحمد السكنية األسبوع املقبل

الوزير شايع الشايع خالل إجراء القرعة ملشروع شرق تيماء

البيــوت التي ســيتم توزيعها على 
ذات املشــروع تبلغ ٤٢٥ بيتا ونحن 
نهنئ ونبارك للمســتفيدين من هذه 
البيوت. وقال الشــايع ان االســبوع 
املقبل سيشهد توزيع قسائم مشروع 
صباح األحمد السكني وتبلغ ٧ آالف 
بيت تقريبا سيتم تقسيم التوزيعات 
اخلاصة بهــا على عدة اجزاء التزاما 
منا بالشــروط واالجراءات الصحية 

واالحترازية حلماية اجلميع.
وقال الشايع ان اللجنة االسكانية 
البرملانية تعتبر الذراع اليمنى للرعاية 
الســكنية وال يتأخرون نهائيا مبدنا 
باالقتراحــات واالجتماعات لتحقيق 

الصالح العام. 
 وتوجه بالشكر الى رئيس واعضاء 
اللجنــة االســكانية البرملانية والى 
قياديــي الرعاية الســكنية على هذه 

اجلهود خلدمة الوطن واملواطنني.

ملشاهدة الڤيديو


