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»الكهرباء والماء«: 18 مشروعًا جديدًا
لزيادة الطاقة اإلنتاجية وتطوير خدمة الجمهور

عبدالهادي العجمي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان 
الوزارة طرحت 18 مشروعا داخل جلنة املناقصات 
خ����ال الفترة املاضية حتى تاريخ 11 اجلاري، منها 
مش����روعات صيانة ملرافق الوزارة مثل الكيبات 
واحملوالت الثانوية باإلضافة إلى مشروعات املياه 

وقطاع املستهلكني.
وأوضح����ت املص����ادر أن الهدف من املش����اريع 
املطروحة حتديث وزيادة سعة الطاقة الكهربائية 
وزيادة الطاقة اإلنتاجية للمياه، وحتديث ش����بكة 
النق����ل وتوزيع الطاقة الكهربائي����ة وتوزيع املياه 
وترشيد اس����تهاك الطاقة واملياه وتطوير خدمات 
الكهرباء واملياه املقدمة للمواطنني واملقيمني وااللتزام 
باحملافظ����ة على البيئة وبناء القدرات الوطنية في 

مجال الكهرباء واملاء.
وأشارت املصادر إلى أن من املشروعات املطروحة 
حاليا مشروعات تابعة لقطاع املياه ومنها مشروع 
لتزويد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة لتحلية 
مياه البحر بالتناطح العكس����ي م����ع معدات زيادة 
القلوية املنتجة في محطة الزور اجلنوبية إلنتاج 30 
مليون جالون امبراطوري في اليوم، هذا باإلضافة 
إلى إنش����اء وإجناز وصيانة مجم����ع املياه العذبة 
بالزور ومشروع القيام بأعمال اإلصاح والصيانة 
والطاء اخلارجي خلزان����ات أرضية وأبراج املياه 
العذبة وقليلة امللوحة من اخلرس����انة املسلحة في 
مناطق متفرقة من الباد. ولفتت املصادر إلى مشروع 
ألعمال النظافة في مواقع املنشآت املائية وملحقاتها 
إلدارات تشغيل وصيانة املياه وإدارة احلاسب اآللي 
ومحطات تعبئة املياه في مناطق متفرقة من الباد 
هذا باإلضافة إلى مشروع الستبدال خطوط املياه 
قليلة امللوحة القائمة واملصنوعة من االسبس����ت 
بأخرى من حدي����د الدكتايل او البولي ايثلني عالي 

الكثافة مبنطقة الشقايا حقل � ج.
وأوضحت املصادر ان هناك مشروعات مطروحة 
لصيانة وإحال وجتديد للشبكة الكهربائية منها 
تزويد وتركيب مع����دات املراقبة والتحكم حملطات 
حتويل الساملية واملدينة والصباح الطبية ومشروع 
تصنيع وتوريد واستبدال محطات حتويل ثانوية 

جهد 433/11 ميجاوات، هذا باإلضافة الى مش����روع 
لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة مشروع حتويل 
املرحلة الثانية من التوربينات الغازية القائمة في 
موقع محطة الزور اجلنوبي����ة للقوي الكهربائية 
الى نظام الدورة املش����تركة. وأش����ارت الى وجود 
مشروعات مثل أعمال توريد وتركيب نظام الكتروني 
جديد لعدادات الكهرباء واملاء، باإلضافة إلى مشروع 
لتركيب نظام إع����داد الفواتير وكذلك أنظمة خدمة 
العماء في وزارة الكهرباء واملاء ومشروع ألعمال 
فحص التربة ملشروع محطة اخليران ثنائية الغرض 
للقوى الكهربائي����ة وتقطير املياه. من جهة أخرى 
وقعت الوزارة خال األسبوع املاضي عقدا مع إحدى 
ش����ركات األمن والسامة يتم مبوجبه تكليف هذه 
الشركة بحماية آبار املياه في الصليبية من عملية 

السرقة.
وأوضح مصدر مطلع أن توقيع العقد جاء بعد 
توقف 64 بئرا صليبيا في الفترة األخيرة عن إنتاج 
املياه بس����بب تعرض هذه اآلبار لعملية س����رقات 
لكيباتها النحاسية املوصلة بالتيار الكهربائي مما 
أدى إلى ضآلة إنتاج املياه الصليبية املوزعة آبارها 
على عدة مناطق أبرزها مناطق الشقايا والصليبية 

واألطراف وأم قدير وبعض املناطق األخرى.
وقال املصدر ان ال����وزارة حاولت أكثر من مرة 
توصيل التمديدات النحاس����ية إلى تلك اآلبار التي 
تعرضت كيباتها إلى السرقة وإعادة تشغليها، ولكن 
في كل مرة تفاجأ بتعرض هذه اآلبار إلى عمليات سرقة 
مجددا، مما حدا بالوزارة على توقيع عقد حلراسة 

هذه املنشآت املائية من عمليات السرقات.
وأعاد املصدر سبب تراجع االنقطاعات في اآلونة 
األخيرة التي كانت تعصف بشبكة التوزيع الكهربائية 
للخطة احملكمة التي وضعها الوكيل املساعد لقطاع 
شبكات التوزيع م.صالح املسلم والتي استندت إلى 
تبديل نظام دوام����ات الفنيني العاملني في طوارئ 
التوزيع. وأشار املصدر إلى ان الوكيل املسلم حرص 
على تبديل نظام الدوامات بني الفنيني من خال وضع 
الفنيني الذين يتمتعون بكفاءة في األوقات التي عادة 
ترتفع فيها األحمال الكهربائية ملقدرتهم على التعامل 

مع احلاالت الطارئة التي تصيب الشبكة.

وقّعت عقداً لحماية آبار المياه في الصليبية

عملية »تكميم المعدة« دون أي مواد غريبة 
نجاح طبي فريد يسجل لمستشفى جابر األحمد

جنح فريق طب���ي كويتي في مستش���فى جابر 
األحمد للقوات املس���لحة في إجراء عملية جراحية 
نادرة وهي األحدث في العمليات اجلراحية للسمنة 
وتس���مى تكميم املعدة من غير استئصال اي جزء 
منها ودون استخدام اي مواد غريبة وامكانية اعادتها 
عند الضرورة حيث تعتبر هذه العملية هي األولى 
من نوعها في الشرق األوسط والرابعة على مستوى 
العال���م، وقد قاد الفريق الطبي الذي اجرى العملية 

رئيس قسم اجلراحة مبستشفى جابر االحمد للقوات 
املسلحة املقدم الطبيب محمد العجمي.

حيث أشاد رئيس هيئة اخلدمات الطبية باجليش 
الكويتي اللواء الطبيب زهير احلاج محمد بنجاح هذه 
العملية التي ستتيح فرصة العاج ملرضى السمنة، 
معبرا عن فخره بالنجاح���ات املتتالية واإلجنازات 
الطبي���ة التي يحققها االطباء في مستش���فى جابر 
االحمد للقوات املس���لحة والتي تأتي نتيجة للدعم 

املتواصل من رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك، واالهتمام املباشر من 
رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ 
احمد اخلالد للخدمات الطبية العسكرية واحلرص 
على توفير جميع التقنيات الطبية احلديثة لارتقاء 
 باملستوى الطبي واخلدمات الصحية التي تقدم لعموم
منتس���بي وزارة الدفاع س���واء من العسكريني أو 

املدنيني.

األولى من نوعها في الشرق األوسط والرابعة على مستوى العالم

افتتاح مركز الدرن الجديد مطلع ديسمبر
نقطة أمنية جديدة في منطقة الصباح الصحية لحماية األطباء والمراجعين

د.عبداللطيف السهلي د.إبراهيم العبدالهادي

العامة  املساعد لشؤون اخلدمات 
والصيانة سمير العصفور ايضا 
قرارا إداريا يقضي بتشكيل جلنة 
دائمة للتفتيش الدوري واملفاجئ 
على جميع املساكن التابعة إلدارة 

اخلدمات العامة.
الق����رار اختصاصات  وح����دد 
اللجنة املشكلة بالتفتيش  الدوري 
الدقيقة ألداء  واملفاجئ واملتابعة 
مشرفي السكن باملواقع السكنية 
املختلفة بالوزارة من حيث التزامهم 
بالواجب الوظيفي وتواجدهم في 
املواعيد املقررة وانتظام كل منهم 
في العمل حسب النظم الواجبة وكذا 
التأكد من التزام القاطنني بقواعد 

السكن احلكومي.
وللجنة التحق����ق والتأكد من 
القاطنني ومدى مطابقتها  بيانات 
واس����تيتفائها للش����روط املقررة 
للحص����ول على س����كن حكومي، 
كما ألزم اللجنة بتكليف االعضاء 
باج����راء التفتيش عل����ى مدار 24 
ساعة مبوجب جدول زمني ملواعيد 

التفتيش.

املنطقة واملراكز الصحية باملنطقة 
حسب تش����كيل كل َمن باللجنة، 
وذلك ملتابعة حضور وانصراف 
جميع العاملني، ومتابعة سير العمل 
بالعي����ادات العامة والتخصصية 
باملستش����فيات واملراكز الصحية 
سواء اثناء الدوام الرسمي او فترات 

العمل اإلضافية او اخلفارة.
كما نص الق����رار على متابعة 
مراقب����ة األداء اإلداري والفن����ي 
في مستش����فى الصباح واملراكز 
الصحي����ة باملنطق����ة، ومتابع����ة 
تنفيذ القرار رقم 99/392 بش����أن 
فرض رس����وم اخلدمات الصحية 
الكويتيني، والتأكد من  على غير 
عملية استعمال الطوابع مبستشفى 
الصباح واملراكز الصحية باملنطقة، 
ومتابعة األعمال املوكلة لشركات 
الصيانة والتنظيف والنقل الداخلي، 
كذلك القي����ام بالزيارات املفاجئة 
خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام 

العطل واإلجازات الرسمية.
وللتأكيد على جانب التفتيش 
واملتابع����ة أصدر وكي����ل الوزارة 

حنان عبدالمعبود
أعل����ن مدير منطق����ة الصباح 
الصحية د.عبداللطيف الس����هلي 
ان مركز الدرن اجلديد في منطقة 
افتتاحه  الصباح الصحية سيتم 
مطلع ديسمبر املقبل، مشيرا الى 
ان العمل على إنشاء املركز يجري 
حاليا على قدم وساق، لانتهاء من 

إجنازه في الوقت احملدد.
من جانب آخر، أكد د.السهلي 
في تصريح صحاف����ي ان وزارة 
الداخلي����ة وفرت ع����ددا من أفراد 
الشرطة لتأمني وضع أمني مستقر 
مبنطقة الصباح الصحية، مشيرا 
الى افتتاح النقطة األمنية اجلديدة 
التابعة لوزارة الداخلية في منطقة 
الصب����اح الصحية ام����س األول، 
مبينا ان دورها يتمثل في احلماية 
األمنية لألطباء واملراجعني، ولفت 
الى ان العمل على إنشائها مت في 
عهد مدير املنطقة السابق د.عادل 
اخلترش، وجاءت فكرة إنش����ائها 
لتخدم احتياجات منطقة الصباح 
األمني����ة بالكامل، وذلك بالتعاون 

مع مديرية امن العاصمة ومخفر 
الشويخ الصناعي.

وتاب����ع قائا: »كما متت زيادة 
أعداد األف����راد العاملني في جلان 
سير العمل س����واء على مستوى 
او اجلهات  او احلوادث  العيادات 

الطبية األخرى«.
من جهة اخ����رى، أصدر وكيل 
وزارة الصحة د.ابراهيم العبداالهادي 
قرارا يقضي بتشكيل جلنة ملتابعة 

سير العمل ومراقبة األداء مبنطقة 
الصباح الطبية التخصصية برئاسة 
مدير املنطقة د.عبداللطيف السهلي، 
ومدير مركز حس����ني مكي جمعة 
العوضي نائبا وحس����ام  د.احمد 
الباطني مقررا، وعضوية 30 من 
األطباء واملهندس����ني واملمرضني 

والعاملني باملنطقة.
وحدد القرار اختصاص اللجنة 
باملرور املفاجئ على مستشفيات 

العبداله�ادي ش�كّل لجن�ة لمتابعة س�ير العم�ل ومراقب�ة األداء ف�ي منطق�ة الصباح

ترقية 16 وكيل نيابة إلى قضاة
مؤمن المصري

اعتم����د املجلس األعلى للقض����اء ترقية عدد من 
وكاء النياب����ة الى قضاة ف����ي احملكمة الكلية وهم 
عبداحملسن الطبطبائي، وعبداهلل العثمان، ومبارك 
الرفاعي، وحمد املا، واحمد الدويخ، وعبداهلل العتيبي، 

ومحمود املا، ومفرج املفرج، وصالح الرفاعي، ومحمد 
ندا املطيري، وحسني القاف، وبدر رشيد العنزي، 
وفالح العجمي، وحسني القاف، وفيصل العنزي، 
واحلميدي املطيري، ومن املقرر أن يباشروا عملهم 

خال املوسم القضائي املقبل بعد اداء القسم.


