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وكيلة ديوان

رئيس الوزراء
استقبلت سفير بلغاريا

استقبلت وكيلة ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد في مكتبها بقصر 
الس���يف صباح أمس سفير 
جمهورية بلغاريا لدى الكويت 

الكو شفاشيف.
وجرى خ���ال اللقاء بحث 
العاقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني. سمو ولي العهد يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه للدكتور بدر الديحاني

ولي العهد استقبل سالم 
الجابر وتسّلم رسالة 

دكتوراه من بدر الديحاني
استقبل س����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس 
املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سالم جابر األحمد، كما 
استقبل سموه د.بدر بندر ضيف اهلل 
الديحاني، حيث أهدى سموه نسخة من 
رسالة الدكتوراه بعنوان سلطة القاضي 
في إصدار أوامر األداء، وقد شكره سموه 

متمنيا له التوفيق والنجاح.

صفر يوّقع عقد تشغيل وصيانة محطات الضخ والتنقية التابعة 
لمدينة آللئ الخيران والوفرة بـ 520 ألف دينار 

العبدالهادي: »الوكالء« ناقش مالحظات »المحاسبة« 
وينتظر قرار الديوان لرفع رواتب األطباء الوافدين

وّقع وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر اليوم عقدين بقيمة 
تصل ال���ى 3 مايني دين���ار، يقضي االول 
بتشغيل وصيانة محطات الضخ والتنقية 
التابعة ملدينة آللئ اخليران، والوفرة واآلخر 
لصيانة عامة للطرق والساحات في محافظة 

حولي.
وتضم���ن العق���د االول محطات الضخ 
والتنقية التابعة ملدينة آللئ اخليران، والوفرة 
على اعمال تشغيل وصيانة محطات الضخ 
والتنقية ف���ي )اي1( و)اي2( على مدار 24 

ساعة وتش���مل اجراء كافة اعمال الصيانة 
امليكانيكي���ة والكهربائية واملدنية الدورية 

والطارئة.
كما تضمن استبدال جميع قطع الغيار 
املتوقف���ة وتوريد املواد الكيميائية الازمة 
الجراء جتارب املختب���ر وجميع اخلدمات 

بقيمة اجمالية 520 الف دينار.
اما العق���د الثاني فيقضي القيام باعمال 
انش���ائية صغيرة وصيان���ة عامة للطرق 
والساحات مبا فيها الطرق والساحات املؤقتة 
ومواقف الس���يارات وقطوع���ات اخلدمات 

واالعمال الطارئة واملتفرقة ومجاري االمطار 
ومخارج البح���ر واالرصفة ملواقع مختلفة 

ومتفرقة في محافظة حولي.
ويشمل العقد تعبيد الطرق والساحات 
داخل مؤسس���ات الدولة حسب مستلزمات 
الصيانة العامة كما يحددها قطاع الصيانة 
طبقا للش���روط واملواصفات العمال العقد 

بقيمة اجمالية 2.544.000 مليون دينار.
يذكر ان توقيع العقدين يأتي ضمن جتديد 
وصيانة خدمات ومرافق وزارة االشغال مبا 

يكفل تطوير ورفع كفاءة اخلدمات.

ضمن تجديد وصيانة خدمات ومرافق وزارة األشغال لرفع كفاءة الخدمات

مجلس الوكالء يرّد على 120 سؤاالً برلمانياً من أصل 179

»الكهرباء والماء« تقطع التيار عن عدد من المناطق صباحاً
دارين العلي

تعتزم وزارة الكهرباء واملاء القيام بأعمال الصيانة 
الدورية على بعض احملطات الثانوية مما سيترتب 
عليه قطع التيار الكهربائي في عدد من املناطق خال 
االس����بوع املقبل. وكانت وزارة الكهرباء قد اصدرت 
بيانا امس اعلنت فيه ان����ه حرصا منها على تقدمي 
جميع خدماتها للجمهور على مدار الساعة فستقوم 
الوزارة خال الفترة املقبلة بأعمال الصيانة الدورية 
حملطات التحويل الثانوية في بعض املناطق لتحسني 
مس����توى ادائها ورفع كفاءتها، األمر الذي سيترتب 
عليه قطع التيار الكهربائي عن عدد من املناطق من 
الس����اعة الس����ابعة والنصف صباحا حتى احلادية 
عشرة والنصف ظهرا. واصدرت الوزارة جدوال بينت 
فيه املناطق التي سيطولها القطع واألوقات احملددة 
لذلك حيث اكدت مص����ادر ان هذا االجراء دوري وال 
ينم عن مشاكل في الشبكة بل هو مقرر بهدف تفادي 
اي مش����اكل قد تطرأ على الشبكة في فصل الصيف. 
واكدت املصادر ان الوزارة ستلجأ لهذا االجراء حتى 
نهاية ش����هر ابريل املقبل في مناط����ق متفرقة وفقا 
خلطة الصيانة املتبعة والتي يفترض ان تنتهي قبل 
موسم الذروة الذي عادة ما يبدأ في يونيو وينتهي 
ف����ي اكتوبر من كل عام وفيما يل����ي جدول املناطق 

كإجراء روتيني ضمن عمليات الصيانة

أكد مدير العاقات العامة واإلعام في وزارة الكهرباء واملاء 
طال العنزي انه لم يصدر أي تصريح رس���مي من الوزارة 
بشأن تدشني إطاق خدمة الدفع اإللكتروني للفواتير، وقال 
العن���زي: طالعتنا بعض الصحف احمللية يوم أمس الثاثاء 
بخبر صحافي حول قيام وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
بتدشني اطاق خدمة الدفع االلكتروني لفواتير استهاك الكهرباء 

واملاء اليوم االربعاء املوافق 2010/1/13 مببنى الوزارة الرئيسي 
بجنوب السرة، ومبا انه جرت العادة دائما على مخاطبة جميع 
الصحف احمللية ووس���ائل اإلعام بالش���كل الرسمي مسبقا 
لتغطية أي أنش���طة لدى الوزارة، لذا نؤكد انه لم يصدر من 
الوزارة أي تصريح رسمي مبوعد انطاق تدشني هذه اخلدمة، 

هذا وسيتم حتديد موعد التدشني في وقت الحق.

د.ابراهيم العبدالهادي

في املستش���فيات وآلية تطوير 
العمل فيها، كذلك وضع العيادات 
املس���ائية التي تق���دم اخلدمات 
الصحية وتطوير آلية العمل فيها 
والعمل على تافي السلبيات منها 
كما مت الرد على 120 سؤاال برملانيا 

من اصل 179.

حنان عبدالمعبود
صرح وكي���ل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي بأن مجلس 
الوكاء ناقش في اجتماعه امس 
ماحظات ديوان احملاسبة، واوضح 
انه حث قطاعات الوزارة بتقدمي 
كل ما لديها من ردود قانونية على 
تلك املاحظات، والعمل على عدم 

تكرارها مرة اخرى.
التصري���ح عقب  جاء ه���ذا 
ال���وكاء امس،  اجتماع مجلس 
مضيف���ا انه مت كذلك مناقش���ة 
منح بعض املزايا لبعض االطباء 
االختصاصيني فما فوق من غير 
الكويتيني لتشجيعهم، كما قرر 
املجلس انتظار قرار ديوان اخلدمة 
املدنية بشأن رفع رواتب االطباء 
الوافدين التي وافق عليها مجلس 

اخلدمة املدنية.
وبني انه متت مناقشة وضع 
مكاتب اخلدمات الفنية واالدارية 

المضف: معايير االعتراف
لتطوير الخدمات الصحية

أكدت مديرة إدارة اجلودة واالعتراف ومقررة اللجنة العليا لاعتراف 
الوطني بجودة الرعاية الصحية د.بثينة املضف ان املرحلة احلالية يتم 
التركيز فيها على بناء النظام الوطني لاعتراف بجودة اخلدمات الصحية 
والذي يشمل إعداد معايير جلودة اخلدمات الصحية إعدادا جيدا ليكون 
قابا للتطبيق والقياس، باالضافة الى إعداد املدققني احملليني الذين ميثلون 
عنصرا مهما من عناصر البرنامج وتكوين اجلهة املانحة لقرار االعتراف، 

وكذلك وضع اإلجراءات واآلليات املختلفة التي تنظم سير العمل.
جاء هذا التصريح بعد انعقاد االجتماع األول للجنة العليا لاعتراف 
برئاسة وكيل الوزارة املساعد لشؤون التخطيط واجلودة د.وليد الفاح 
وأضافت ان اآلونة األخيرة شهدت اهتماما عامليا متزايدا مبفهوم االعتراف 
كوس���يلة للتطوير املس���تمر جلودة اخلدمات الصحية، والذي يعد أحد 
الوسائل لتقييم أداء املؤسسات الصحية في جميع التخصصات، مشيرة 
الى ان املؤسسات الصحية تقوم بتقييم أدائها )التقييم الذاتي( على أساس 

املعايير املوضوعة ومن ثم تقييم األداء من قبل مدققني متخصصني.

.. وتنفي تدشين إطالق خدمة الدفع اإللكتروني

الوقتمحطة التحويلالتاريخاليوم

2010/1/17األحد
اجلابرية 107 – جنوب اجلهراء 

99 – الساملية 141 – جنوب 
الفروانية 7

من 7.30 صباحا 
حتى 11.30 ظهرا

2010/1/18االثنني
اجلابرية 36 – جنوب اجلهراء 
101 – الساملية 147 – جنوب 

الفروانية 17

من 7.30 صباحا 
حتى 11.30 ظهرا

2010/1/19الثاثاء 
اجلابرية 118 – جنوب اجلهراء 
102 – الفيحاء 9 – البدع 7 – 

جنوب الفروانية 18

من 7.30 صباحا 
حتى 11.30 ظهرا

2010/1/20األربعاء 
اجلابرية 114 – جنوب اجلهراء 
103 – الفيحاء 9 – الساملية 232 

– جنوب الفروانية 19

من 7.30 صباحا 
حتى 11.30 ظهرا

2010/1/21اخلميس

اجلابرية 112 – جنوب اجلهراء 
104 – عبداهلل السالم 25 – 

الساملية 271 – جنوب الفروانية 
20

من 7.30 صباحا 
حتى 11.30 ظهرا

من 7.30 صباحا الشويخ السكنية2010/1/237السبت
حتى 11.30 ظهرا


