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االثنني ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

الوزير عيسى الكندري خالل حضوره توزيع قرعة قسائم «جنوب سعد العبداهللا»

جانب من عملية إجراء القرعة بحضور الوزير عيسى الكندري

الكندري لقياديي «السكنية»: فتح األبواب 
للمواطنني وتسريع توزيع املشاريع

عاطف رمضان

قــام وزيــر الدولــة 
اإلســكان  لشــؤون 
العمرانــي  والتطويــر 
ووزير الدولة لشــؤون 
مجلــس األمــة عيســى 
الكندري أمس مبتابعة 
عملية إجراء القرعة على 
الدفعة الرابعة للضاحية 
الثانيــة فــي مشــروع 
جنــوب مدينــة ســعد 
العبــداهللا التي تشــمل 
٢٠٦ قســائم مبســاحة 
٤٠٠ متــر مربــع، حيث 
سحب عددا من البطاقات 
للمواطنني، مباركا لهم 

تسلم قسائمهم.
الكنـــدري  وحـــــث 
قياديي املؤسســة على 
فتح أبوابهم للمواطنني 
واســتقبالهم وتسريع 
التوزيعات في  وتيــرة 

املشاريع اإلسكانية وتذليل كل العقبات، 
وذلك توفيرا للوقت واجلهد على املواطنني، 
السيما خدمة التخصيص وأوامر البناء 
التي وفرتها «السكنية» عبر «سهل» دون 
احلاجة إلى مراجعة املؤسسة باإلضافة 

الى خدمات كثيرة تصل الى ١٩ خدمة.
ودعا اللجنة املشرفة على عملية القرعة 
لالهتمام باملواطنني وتوفير جميع سبل 
الراحة لهم، معربا عن شكره جلهودهم 

وتفانيهم بالعمل.

خالل متابعته إجراء القرعة على الدفعة الرابعة في «جنوب سعد العبداهللا»

الكندري يتابع إجراءات القرعة

مصادر لـ «األنباء»: جلنة للتسليم االبتدائي 
ملواقف «معهد الدراسات القضائية»

عاطف رمضان

كشفــــــت مصــــادر فــــي تصريــــح 
لـ«األنباء» عن قيام وزارة األشغال العامة 
بتشكيل جلنة فنية للكشف عن أعمال عقد 
مشروع مواقف السيارات متعددة األدوار 
خلدمات مشروع معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية، وذلك بهدف التسلم 

االبتدائي.
وأضافت املصادر ان التســلم االبتدائي 
سيتم وفق مستندات العقد برئاسة مدير 
ادارة مشــاريع اخلاصة بقطاع املشــاريع 
االنشائية وعضوية ٧ أعضاء، منهم ممثل 
من اجلهة املستفيدة «وزارة املالية»، وممثل 
من شــركة ادارة املرافق العمومية، وباقي 
األعضاء من وزارة االشــغال من قطاعات 
«هندسة الصيانة» و«املشاريع االنشائية» 

و«املركــز احلكومــي للفحوصات وضبط 
اجلودة» و«الهندســة الصحية» باإلضافة 
الى مهندس املشــروع. وأشــارت املصادر 
إلى ان هذه اللجنة ســتقوم بعد الكشــف 
والتأكــد من اجناز العقــد بإعداد محضر، 
متضمنا توصياتها بشــكل مفصل لرفعه 

لوكيل الوزارة خالل الفترة املقبلة.
ويقع مشــروع مبنى مواقف ســيارات 
متعددة األدوار خلدمة مشروع معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية (تصميم 
وتنفيــذ) في منطقة القبلة قطعة رقم ١٤، 
وتبلغ مساحة املشــروع ٧٤٤٠ متر مربع 

ومساحة املباني ٣٦٩٢٧٫٧٣ متر مربع.
وهذا، املشروع عبارة عن مواقف سيارات 
متعددة الطوابق متصل بجسر مشاة علوي، 
وهو عبارة عن ســردابني ودور ارضي و٣

أدوار وسطح.

اللجنة ستعد محضراً متضمناً توصياتها لرفعه لوكيل الوزارة خالل الفترة املقبلة

مبنى مواقف سيارات متعددة األدوار خلدمة مشروع معهد الكويت للدراسات القضائية

خليفة الفريج لـ «األنباء»: أبواب «الكهرباء» مفتوحة 
جلميع املراجعني على مدار األسبوع

دعاهم إلى حجز املواعيد عن طريق املوقع وأكد استعداد الوكالء للتعامل مع استفساراتهم

م.خليفة الفريج مع الزميلة دارين العلي

سرعة في إجناز معامالت املراجعني م.خليفة الفريج ووكيل شبكات النقل م.مطلق العتيبي

(أحمد علي) م.خليفة الفريج يطلع على معاملة أحد مراجعي وزارة الكهرباء  

دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء 
بالتكليــف م.خليفة  واملاء 
أبــواب الوزارة  الفريج أن 
مفتوحة أمام جميع املراجعني 
طوال أيام األسبوع، كونها 
وزارة خدمية وعلى تواصل 
مباشــر مــع العمــالء فــي 

مختلف القطاعات.
ومع بدء تنفيذ التوجه 
أيام  احلكومي بتخصيص 
املراجعني، قال  الســتقبال 
م.الفريــج فــي تصريــح 
خاص لـ «األنباء»: إن جميع 
الوكالء املساعدين واملديرين 
بالوزارة على أمت االستعداد 
الستقبال املراجعني بشكل 
طبيعي كما املعتــاد، الفتا 
إلــى أنــه مت وبتوجيه من 
وزير الكهربــاء واملاء علي 
املوســى تخصيــص يــوم 
أمس الســتقبال املراجعني 
ومناقشة عدد من الشكاوى 
التي  واألعمال واملراجعات 
متت بشكل اعتيادي. وأشار 
إلى أهمية أن يتم تســجيل 
املواعيد والشكاوى عن طريق 
املنصة الرسمية للوزارة على 
املوقــع اإللكتروني وحتديد 
مواعيــد للمراجعــة لكــي 
تســير األمور بشكل أسرع 
ويتم توجيه املراجع للجهة 
أو القطاع املعني بالشكوى 
التي مت تقدميها واالستعداد 
للــرد عليهــا. وأوضــح أن 
الوزارة لم تشــهد ارتفاعا 

املواطنــني في عملية الدفع 
ومتابعــة فواتيرهــم عــن 
طريــق منصــات الــوزارة 

ومنصة «سهل».
أهميــة  علــى  وشــدد 
اخلدمات اإللكترونية التي 
الدولــة بجميــع  تقدمهــا 
قطاعات وزاراتها وهيئاتها 
مــا ســهل علــى املواطنني 
مــن  الكثيــر  واملقيمــني 
املعامالت وساهم في سرعة 
اإلجناز، خاصة في اجلهات 
التي تعمل على مدار الساعة 

كوزارة الكهرباء واملاء.

وحــول مــا إذا مت طرح 
برنامج «حافز للترشيد»، 
علــى املراجعــني، قــال إن 
تقدميــه  مت  البرنامــج 
لتشجيع العمالء على تقليل 
االستهالك، ودائما ما تدعو 
الــوزارة للدخــول إلى هذا 
البرنامج بهدف االستفادة 
من اإلمكانيات التي تقدمها 
وحتفيــز املواطنــني فــي 
تخفيض استهالكهم وهناك 
عدد مــن املواطنني انخرط 
بهذه التجربة ويستفيد من 

البرنامج حاليا.

ودعــا م.الفريــج جميع 
اســتخدام  الــى  العمــالء 
اخلدمات اإللكترونية بشكل 
موسع ليسهل عليهم متابعة 
وحفــظ املعامــالت ويوفر 
عليهم عنــاء احلضور إلى 
الوزارة للمراجعة، موصيا 
بعملية الدفع إلكترونيا ملا 
لذلــك من أهميــة أيضا في 
متابعــة الفاتــورة بشــكل 
دوري ومباشــر ومعرفــة 
مــا  االســتهالك،  نســب 
يساهم في إدارة االستهالك 
وترشيده على مدار العام.

املراجعون أبدوا ارتياحا بإيصال طلباتهم إلى مسؤولي «الكهرباء»

في عــدد املراجعني بل كان 
بالشكل االعتيادي الطبيعي، 
فالوزارة خدماتية وتتواصل 
بشكل مباشــر مع العمالء 
وتستقبل اإليضاحات حول 
تأمــني اخلدمــة وحتصيل 
مــن  وغيرهــا  الفواتيــر 

االستفسارات.
أكثــر  إلــى أن  وأشــار 
املراجعات التي ترد للوزارة 
هي حول الفواتير وطريقة 
الدفع، مضيفــا أن الوزارة 
وضعت عددا من اخلدمات 
اإللكترونية للتسهيل على 

ملشاهدة الڤيديو

«القوى العاملة» نّظمت «مساري إلى املهنية» بالتعاون مع جمعية إجناز
بشرى شعبان

نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون 
مــع جمعية إجناز الكويتية وعلى مدى يومني 
برنامج «مساري إلى املهنية»، واخلاص بتأهيل 
الشــباب الكويتــي وحديثي التخــرج من كال 
اجلنســني وصقل مهاراتهم من خــالل دورات 
تدريبيــة وورش عمل متعلقة بــإدارة الوقت 
وكيفية االســتعداد للمقابلة الوظيفية وإعداد 
السيرة الذاتية للحصول على وظيفة، والعمل 
بشــكل فعال في بيئة عمل تنافسية مع تقدمي 

شرح كامل عن القطاع اخلاص ومميزاته.
حضر البرنامج ٤١ مشاركا، كما مت تسليمهم 

جانب من فعاليات «مساري إلى املهنية»شهادات معتمدة من جمعية إجناز.

إقفال ممارسة الصرف الصحي بطريق ميناء عبداهللا ـ الوفرة ٤ سبتمبر
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر أن املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية طرحت ممارسة الستكمال إنشاء 

وإجنــاز وصيانــة أعمال ربــط مخرجي الصرف 
الصحي وشبكة املياه املعاجلة بخط ٣٠٠ مليمتر 
على طريق ميناء عبداهللاـ  الوفرة مبشروع مدينة 
صباح األحمد السكنية وموعد اإلقفال ٤ سبتمبر 

املقبل. وقالت املصادر إن جلسة املمارسة ستكون 
يوم ٦ سبتمبر في مقر «السكنية»، على أن يقدم كل 
ممارس ما يثبت تفويضه عن الشركة باحلضور 

والتوقيع على نتائج املمارسة.

ـــا ـــهولة حفظه ـــا وس ـــريع إجنازه ـــالت لتس ـــكاوى واملعام ـــدمي الش ـــوزارة لتق ـــات ال ـــتخدام منص ـــي باس نوص
دفـع الفواتيـر إلكترونيـًا يسـمح للعميـل مبراقبـة اسـتهالكه حلظيًا ويسـهم فـي إدارة االسـتهالك والترشـيد


