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• جهود كبيرة لالنتهاء من املشروع في موعده

• وزير األشغال والوكيلة خالل استماعهما ملهندسي املشروع

وزير األشغال تفقد سير العمل ووقف على آخر مستجدات المشروع

 39ألف قوس خرساني ترسم مالمح مبنى الركاب الجديد T2
جا ٍر استقدام أكبر رافعة في العالم لتنضم إلى  144موجودة بالمشروع
كتب �أحمد يون�س:
ق��ام وزی��ر الأ�شغال العامة وزیر
ال��دول��ة ل�����ش��ؤون البلدیة ح�سام
الرومي بزیارة ملوقع م�رشوع مبنى
الركاب اجلدید  T2مبطار الكویت
الدويل لتفقد �سری الأعمال والوقوف
على �آخر امل�ستجدات وتطور ن�سب
الإجناز.
ومت خ�لال ال��زی��ارة االط�ل�اع على
التجهیزات التي قام بها املقاول
والتي حولت امل�رشوع �إل��ى �أكرب
و�أ�ضخم ور�شة عمل على م�ستوى
الدولة واملنطقة اخللیجیة ،فموقع
العمل ی�ضم  6م�صانع خر�سانة
لت�صنیع اخلر�سانات م�سبقة ال�صب
لأعمال الأ�سقف تقع على م�ساحة
� 40ألف مرت مربع ،وور�ش الأعمال
احلدیدیة التي تقع على م�ساحة
� 37ألف مرت مربع ،وحتتوي تلك
الور�ش وامل�صانع على  99رافعة
ی�صل ارتفاعها �إل��ى  185قدم ًا،
بالإ�ضافة �إل��ى  45راف��ع��ة ثابتة
عمالقة.

• مصنع إلعداد اخلرسانة

تفعيل التعامل اإللكتروني في كل المعامالت

«الكهرباء» :القراءة الذكية للعدادات
تبدأ مطلع العام المقبل
�أكد وزير النفط وزير الكهرباء
وامل��اء بخيت الر�شيدي توجه
«الكهرباء واملاء» لتفعيل التعامل
الإل���ك�ت�روين يف ك��ل املعامالت
الوزارية ولن تكون هناك حاجة
لقراءة العدادات بالنمط ال�سابق
بل بالقراءة الذكية �إلكرتونيا
مع مطلع العام املقبل واخلطوة
الأولى � 300ألف عداد.
وقال الر�شيدي �إثر افتتاحه �أم�س
مركز خدمة امل�ستهلكني يف منطقة
الفروانية �ضمن خطة ال��وزارة
لتحديث املباين التابعة لها �إن
هناك مناق�صتني للعدادات الذكية
لتغطية جميع مناطق الكويت
كليا.
و�أو�ضح �أن ال��وزارة وفق اخلطة
التي تعتمدها يف حت�سني اخلدمات
املقدمة ت�سعى �إلى تفعيل اخلدمة
الإلكرتونية يف املعامالت كذلك
و�آلية الدفع للفواتري وااللتزامات
من خالل التطبيقات الذكية وال
يلزم امل�ستهلك باحل�ضور �شخ�صيا
�إال يف حاالت معينة.
وع����ن اف���ت���ت���اح م���رك���ز خ��دم��ة
امل�ستهلكني يف الفروانية ذكر �أن

الرشيدي:

انقطاعات التيار
أسبابها فنية

والمتخصصون

متواجدون لتفادي
• بخيت الرشيدي

هذه اخلطوة �ستعمم على جميع
مراكز اخلدمة يف مناطق البالد
مبينا �أن الهدف الرئي�سي من عملية
التحديث �أن تتوفر يف املركز كل
اخلدمات التي يحتاجها املواطن
وامل�ستهلك.
وحول انقطاعات التيار التي حتدث
يف فرتات خمتلفة لفت الر�شيدي
�إلى �أن �أ�سبابها فنية مع الت�أكيد
على وجود الفرق املتخ�ص�صة يف
جميع الأوقات لتفادي تكرار مثل

ذلك

تلك االنقطاعات.
من جانب �آخ��ر �أ���ش��اد الر�شيدي
بنتائج زي��ارة �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد الأخرية �إلى
ال�صني ال�سيما ما يخ�ص وزارة
النفط ووزارة الكهرباء واملاء
«�إذ مت توقيع اتفاقية مع م�ؤ�س�سة
ت�شجيع ال�����ص��ادرات ال�صينية
لتوفري متويل م��ايل مل�شاريع
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بحد
�أق�صى  4مليارات دوالر».

واط��ل��ع ال��روم��ي وال��وف��د املرافق
له الذي �ضم وكیل وزارة الأ�شغال
العامة عواطف الغنیم والوكیل
امل�ساعد للجهاز اال�ست�شاري للوزیر
خالد عبدالله ،على �إنتاج وتركیب
الأقوا�س اخلر�سانیة م�سبقة ال�صب
التي ی�صل وزن القطعة الواحدة
منها ح��وايل  150طن ًا  ،ویبلغ
ارتفاعها ما بنی � 20إلى  39مرت ًا
ح�سب موقعها املحدد يف املبنى،
ویبلغ ع��دد تلك القطع � 39ألف
قطعة ،وت�ستخدم يف ت�صنیعها �أحدث
و�سائل التكنولوجیا العاملیة� ،إذ
یتم �صب تلك الأقوا�س التي یبلغ
عددها � 804أقوا�س باملوقع ویتم
نقلها وتركیبها بوا�سطة معدات
خا�صة وراف��ع��ات عمالقة ،حیث
یوجد باملوقع عدد  6رافعات من
�أكرب الرافعات على م�ستوى العامل
حلمل الأوزان � ،إذ ت�صل قدرة كل
رافعة منها �إل��ى  600طن ،وجار
ا�ستقدام �إحدى �أكرب الرافعات على
م�ستوى العامل التي ت�صل قدرتها
�إلى حمل  1200طن.

نعمل على توفيرها محلي ًا وخارجي ًا

«التربية» :نحتاج للتعاقد مع  680معلم ًا
ومعلمة للعام المقبل
كتب حم�سن الهيلم:

ع��ق��دت وك��ي��ل��ة وزارة الرتبية
امل�ساعدة للتعليم العام فاطمة
الكندري �أم�س اجتماع ًا مو�سعا مع
الوكيل امل�ساعد للقطاع االداري
فهد الغي�ص ومدير املوارد الب�رشية
�سعود اجلوي�رس واملراقبة عبري
اجلرب لبحث �آلية العمل يف جلان
التعاقدات اخلارجية.
وق��ال��ت ال��ك��ن��دري يف ت�رصيح
لل�صحافيني �إن االجتماع بحث
عملية و�آلية عمل جلان التعاقدات
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ي �ستعمل ملدة
ا�سبوع على عقد مقابالت للمتقدمني
من املعلمني واملعلمات ،الفتة �إلى
�أن الوزارة ال تلج�أ �إلى التعاقدات
اخلارجية �إال عندما ال تتح�صل على

االع��داد املطلوبة ل�سد النق�ص يف
التخ�ص�صات من خالل التعاقدات
املحلية ،م�شرية �إلى �أن الوزارة
تعطي الأولوية يف التعيني ب�سلك
التدري�س للكويتيني ثم اخلليجيني
«البدون» ثم الوافدين.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن��ه مت فتح باب
التعاقدات املحلية لفرتة طويلة
دون الو�صول �إلى االعداد املطلوبة
م��ن امل��ع��ل��م�ين وامل��ع��ل��م��ات يف
التخ�ص�صات التي تعاين نق�صا،
ول��ه��ذا جل ��أن��ا �إل���ى التعاقدات
اخلارجية يف االردن وتون�س والتي
على �ضوئها �سيتم حتديد مدى
احلاجة �إل��ى ار�سال جلان اخرى
�إلى م�رص وفل�سطني ،منوهة ب�أن
احلاجة الفعلية للعام املقبل هي
 680معلما معلمة �سيتم توفريها

• فاطمة الكندري

م��ن خ�لال ال��ت��ع��اق��دات املحلية
واخلارجية,
و�أ����ض���اف���ت جل����ان ال��ت��ع��اق��دات

المطوطح :حريصون على حماية العمالة في الكويت
ق��ال نائب املدير العام حلماية
القوى العاملة يف الهيئة العامة

للقوى العاملة عبدالله املطوطح
�إنه مت ا�ستعرا�ض الإجراءات اجلديدة
ب�ش�أن اخلدمات االلكرتونية املقدمة
للعمالة ال�سيالنية  ،وطلب من

ال�سفارة الإ�سهام يف توجيه العمالة
لت�سجيل �أرقام الهواتف اخلا�صة بهم
لتوفري اخلدمة لهم .
و�أو�ضح املطوطح خالل ا�ستقباله

«السكنية» :االنتهاء من كابالت الضغط
في مشروع «الوفرة القائم»
�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية �أم�س
انتهاءها م��ن �أع��م��ال ك��اب�لات ال�ضغط املتو�سط
واملنخف�ض يف م�رشوع «الوفرة القائم» وت�سليمها
لوزارة الكهرباء واملاء.
وقال نائب املدير العام بامل�ؤ�س�سة ل�ش�ؤون التنفيذ
علي احلبيل يف ت�رصيح �صحايف �إن الأعمال التي مت
ت�سليمها لـ«الكهرباء» منت�صف الأ�سبوع احلايل �شملت

اخلارجية �ستعمل ب��روح الفريق
الواحد للعمل على اجراء املقابالت
للمتقدمني للعمل يف �سلك التدري�س
حيث مت ا�ستقبال طلباتهم من خالل
املوقع االل��ك�تروين خ�لال الفرتة
املا�ضية «اون�لاي��ن» ،الفتة �إلى
�أن اال�سماء و�ضعت لدى امللحق
الثقايف يف تلك البلدان بحيث يتم
ترتيب مواعيد الج��راء مقابالت
لهم وحتديد من �سيتم التعاقد
معه على �ضوء ه��ذه املقابالت.
وذك��رت �أنها عقدت لقاء �آخر مع
ادارة التن�سيق من �أجل بحث قرار
التقومي الدرا�سي للعام املقبل
 ،2018/2019ومو�ضوع ت�شكيل
اللجان ومواعيد االختبارات التي
�ست�صادف يف �شهر رم�ضان بالن�سبة
للمرحلتني االبتدائية واملتو�سطة.

خالل لقائه سفير سيريالنكا لدى البالد

كتب �أحمد احلربي:

تغذي  370قسيمة والمركز الصحي والسوق المركزي

• معدات عمالقة لسرعة اإلجناز

الكابالت املغذية لـ  370ق�سيمة �سكنية واملركز
ال�صحي وال�سوق املركزي والتي تعد ا�ستكماال لتوفري
جميع اخلدمات للمواطنني قاطني املنطقة.
يذكر �أن م�رشوع الوفرة الإ�سكاين ينق�سم �إلى جزءين
الأول «الوفرة القائم» ويحتوي على  370ق�سيمة
�سكنية فيما يحتوي اجلزء الثاين «تو�سعة الوفرة»
على  2426ق�سيمة �سكنية.
• عبدالله املطوطح والسفير السيالني وعدد من احلضور

���ص��ب��اح �أم�������س �سفري جمهورية
�سرييالنكا ل���دى دول���ة الكويت
باال�سوبرا مانيام كانديبان والوفد
املرافق له �أنه مت خالل االجتماع
بحث �سبل التعاون بني البلدين
والإجراءات املتبعة ب�ش�أن العمالة
املنزلية والعمالة بالقطاع الأهلي
والإج��راءات املتبعة ب�ش�أن حماية
العمالة بالكويت.
ويف ختام االجتماع �أكد على �أهمية
دور ال��دول املر�سلة للعمالة يف
توعية العمالة قبل املغادرة بكافة
القوانني املعمول بها يف الكويت.
وق���د ح����ضر االج��ت��م��اع م��ن جانب
الهيئة نائب املدير العام للتخطيط
واعتماد امل��ه��ارة املهنية مبارك
ال��ع��ازم��ي ون��ائ��ب امل��دي��ر العام
لال�ستقدام واال�ستخدام ح�سن اخل�رض
وم��دي��ر �إدارة العمالة املنزلية
ب��وزارة الداخلية حممد العجمي
ومدير �إدارة العالقات الدولية جابر
العلي ومدير �إدارة العالقات العامة
والإعالم �أ�سيل املزيد.

