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دارين العلي
أكد وزير الكهرباء واملاء د. بدر 
الشريعان أمس أن تشغيل محطة 
الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية 
سيتم في العام املقبل بعد تركيب 

جميع املولدات الغازية.
وقال د. الشريعان في تصريح 
ل »كونا« انه وبحس����ب اجلدول 
الزمني فسيتم التشغيل التجاري 
حملطة الصبية في يونيو عام 2011، 
أما التشغيل التجريبي فسيكون 

في فبراير من العام ذاته.
وأفاد بأن احملطة تتكون من 
6 مولدات غازية منها 4 مولدات 

وصلت البالد بالفعل سيتم تركيب اثنني منها على 
القواعد اخلرسانية فيما سيتم تركيب االثنني اآلخرين 
بعد فترة. وأضاف أن محطة الصبية ستعزز الطاقة 
الكهربائية في البالد إضافة إلى أنها ستكون متسقة 
مع متطلبات خطة التنمية وداعمة لتعزيز الطاقة 
وخاصة خالل األعوام املقبلة، مؤكدا أن احملطة تعتبر 

احدى املشاريع الرائدة في البالد.
وذكر د.الشريعان أنه سيرافق نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
التنمية وزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد في زيارة إلى احملطة وذلك لالطالع على سير 
العمل فيها كما س����يتم شرح خطة الوزارة لألعوام 

املقبلة.

م����ن جه����ة اخ����رى، أش����اد 
د.الشريعان بدور الفريق العامل 
ب����وزارة الكهرباء واملاء وأعضاء 
جميع الفرق باملؤسسات احلكومية 
واخلاصة، مطالبا جميع اجلهات 
املشاركة بإبداء املزيد من التعاون، 
الس����يما مع حلول شهر رمضان 
املبارك، مش����يرا الى ان الوزارة 
ستقوم بإيصال رسالتها الترشيدية 
للمستهلكني عبر الرسائل اإلعالمية 
القصيرة حلثهم على التعاون في 
تطبيق السياسة الترشيدية. جاء 
ذلك خالل ترؤس الوزير الشريعان 
االجتماع الدوري للجنة التنفيذية 
لترش����يد اس����تهالك الكهرباء واملياه في مؤسسات 
الدولة صباح امس. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة 
عن قيام الوزارة بطرح 3 مناقصات إلصالح كيبالت 
أرضي����ة للضغط املنخفض ف����ي محافظة األحمدي 
بهدف إصالح وإحالل وجتديد الكيبالت القدمية في 
احملافظة حتى ميكنها حتمل الضغط خاصة خالل 
فصل الصيف الذي تتعرض خالله الكيبالت للعطب 
واالحتراق. وأوضحت املصادر ان املناقصة الثانية 
تتعلق بأعمال نظافة مرافق قطاع شؤون املستهلكني 
في جميع اإلدارات، اما  املناقصة الثالثة فهي املركزية 
هي إلجراء أعم����ال النظافة مبحطة الصبية للقوى 
الكهربائية وتقطير املي����اه بهدف تطوير وحتديث 

احملطة واحملافظة على النظافة العامة داخلها.

دعوة القطاع الخاص للمشاركة في االحتفال بالذكرى الـ 50 لالستقالل والـ 20 للتحرير
في اطار االس���تعدادات والترتيبات اجلارية لالعداد والتحضير لالحتفال باليوبيل الذهبي لالس���تقالل 
ومرور 20 عاما على حترير الكويت، وانطالقا من حرص اللجنة العليا على اش���راك كل قطاعات الدولة في 
االحتفال بهاتني املناسبتني الوطنيتني، اعلنت اللجنة االعالمية املنبثقة عن اللجنة العليا عن دعوة من يرغب 
من مؤسسات وشركات القطاع اخلاص واالحتادات التجارية واالستثمارية في املشاركة في االنشطة املقرر 

تنظيمها في شهر فبراير من العام املقبل 2011.
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إضافة حقوق ذوي اإلعاقة الختصاصات اللجنة الدائمة لدراسة طلبات التغيب الجزئي

الساير يفتتح مركز شرق األحمدي الصحي اليوم

شارك ديوان احملاسبة عضو مجلس مديري 
»اآلسوساي« بوفد رسمي في اجتماعات جلنة 
الثاني واألربعني ملجلس  التدريب واالجتماع 
مديري اآلسوس����اي التي اقيمت في العاصمة 
الڤيتنامي����ة هان����وي خالل الفت����رة من 2 � 7 

اغسطس.
وترأس وفد الديوان الوكيل املساعد للرقابة 
املس����بقة وتقنية املعلوم����ات م.عصام اخلالد 
وعضوية مدير ادارة املنظمات الدولية ومدير 
إدارة اإلعالم والعالقات العامة باالنابة فيصل 

االنصاري.
بدأت االنشطة بعدد من االجتماعات الفرعية، 
حيث شارك الديوان في اجتماعات جلنة تدريب 
اآلسوساي التي تتولى متابعة االمور التدريبية 
في املنظمة وتقييم ما مت من نشاط في مجلس 
املديرين خالل الفترة املاضية، وكذلك وضع خطة 
عمل للفترة املقبلة مبا يحقق اهداف املنظمة في 

تنمية قدرات العاملني باالجهزة االعضاء.
وقد مت االطالع على التقرير املقدم عن االنشطة 
الت����ي متت خالل الفترة املاضية، وكذلك اقرار 
خطة العمل للسنة اجلديدة ومناقشة كل االمور 

املتعلق����ة بالتدريب التي تخص املنظمة وتلك 
املتعلقة بالتعاون مع مبادرة تنمية االسوساي 
وكذلك احللقات الدراس����ية الت����ي تتم برعاية 
اآلسوساي ووكالة التعاون الدولية اليابانية. 
وعقدت اجللسة األولى ملجلس مديري اآلسوساي 
بحضور رئيس مجلس األمة الڤيتنامي ومدقق 
عام ڤيتن����ام ورئيس اآلسوس����اي مدقق عام 
باكستان، ومتت املصادقة على محضر االجتماع 
احلادي واألربعني ملجلس املديرين واستعراض 
تقرير الرئيس حول أنشطة املجلس وتقرير 
االمني العام حول انش����طة االمانة العامة منذ 
االجتماع السابق والبيان املالي لآلسوساي للسنة 
املالية 2009 واملس����اهمات السنوية وميزانية 

املنظمة القادمة.
ومت التركي����ز عل����ى أهمية اس����تمرار دعم 
االجهزة االعضاء ملنظمة اآلسوساي ألداء مهامها 

وأنشطتها.
كما استعرض االجتماع انشطة التدريب التي 
تعقد برعاية اآلسوساي وبرنامج التعاون بني 
املنظمة ومبادرة االنتوساي للتنمية واحللقات 
الدراسية التي جتري برعاية كل من اآلسوساي 

ووكالة التعاون الدولية اليابانية للمش����اركة 
في املعلومات واالطالع على التقرير املقدم من 
جلنة التدريب، اضافة الى اس����تعراض تقرير 
حول مسودة خطة اآلسوساي االستراتيجية 

للسنوات 2011 � 2015.
اما اجللسة الثانية فقد ناقشت تقريرا حول 
مجموعة عمل اآلسوساي للتدقيق البيئي وتقريرا 
حول مشروع البحث التاسع لآلسوساي ومت 
عرض خطة العمل في صورتها النهائية املقدمة 
ومت اعتمادها بصورة نهائية، وقد مت االتفاق 
على عقد عدة لقاءات بهذا الشأن أولها في كوريا 
خالل س����بتمبر املقبل وثانيها في الهند خالل 
فبراير 2011 وفي ماليزيا خالل مايو 2011 وفي 

الكويت خالل اكتوبر 2010.
كذلك مت مناقشة تقرير حول االستعدادات 
لالجتماع الثاني عش����ر للجمعي����ة العمومية 
لآلسوساي والذي سيستضيفه اجلهاز الهندي 
واخيرا مناقشة تاريخ ومكان انعقاد اجتماع 
مجل����س املديرين القادم في ع����ام 2011 والذي 
س����يعقد في تركي����ا خالل الفترة م����ن 12 � 16 

سبتمبر 2011.

معروف: »سلمان الدبوس« من أفضل المراكز التخصصية لعالج القلب على مستوى الشرق األوسط

عمله القي���ام بأعمال مدير ادارة 
نظم املعلومات حلني عودته من 

االجازة.
من جهة أخرى، ذكر نائب مدير 
العدان د.عبدالرحيم  مستشفى 
معروف ان مركز سلمان الدبوس 
للقل���ب امللح���ق مبستش���فى 
العدان يعتبر من أفضل املراكز 
التخصصية لعالج أمراض القلب 
على مس���توى الشرق االوسط، 

حي���ث ان املركز يض���م كفاءات 
عالية م���ن االطباء املتخصصني 
يش���اركهم العمل االستشاريون 
الزوار الذين يتم استقطابهم من 
أفضل املراكز العاملية لتشخيص 
وعالج احلاالت املرضية وإجراء 
العمليات باالضافة الى وجود هيئة 
متريضية متخصصة بأمراض 
القلب وهم مستقلون بذاتهم وال 
يتبعون قسم الباطنية، كما يضم 

املركز أفضل جهاز للقسطرة على 
مستوى الشرق االوسط.

وب���ني د.مع���روف ان مركز 
الدب���وس أج���رى 269 عملي���ة 
قسطرة منذ بداية توافر اخلدمة 
في املركز في يناير 2010 وحتى 
يوليو 2010، مشيرا الى ان املركز 
يشتمل على جناح باطنية للقلب 
يحتوي على 40 سريرا مقسمة 
على اجلناح ووحدة العناية في 
القل���ب، كما يضم جناح جراحة 
القلب 21 سريرا منها 3 أسّرة في 
العناية املركزة، مفيدا بأن مركز 
الدبوس يق���دم خدمات عالجية 
دوائية وجراحية لعضلة القلب 
والش���رايني والصمام ومشاكل 

انتظام دقات القلب.
من جانب آخر، بني د.معروف 
ان ع���دد املرضى املترددين على 
مرك���ز اخل���زام لغس���يل الكلى 
وصل الى 97 مريضا يخضعون 
للغس���يل، ومن املتوقع ان يزيد 
العدد الى 149 مريضا آخر السنة 
والس���بب في الزيادة يعود الى 

تبعات االمراض االخرى كالسكر 
والضغط وسوء التغذية املنتشر 
بني الناس، موضحا ان املركز يعمل 
على فترتني صباحية ومسائية، 
وسينتقل في الفترة املقبلة الى 
العمل على مدار 24 ساعة من أجل 

تسهيل املهمة على املريض.
وأش���ار د.مع���روف الى انه 
منذ اع���ادة تنظيم الكادر الطبي 
اجلدي���د في مستش���فى العدان 
الذي اشتمل على تعيني كفاءات 
عالية من االطباء املتخصصني في 
احلوادث، لوحظ انخفاض هائل 
في أعداد املرضى الذين يدخلون 
الى املستشفى، مما أدى الى تقليل 
الضغط على األجنحة، وزاد من 
عدد األسّرة الشاغلة، ومثال على 
ذلك انخفاض نسبة دخول االطفال 
املرضى الى املستشفى من %90 
- 30%، وكذل���ك مت تقليل فترة 
االنتظار وزيادة س���رعة تعامل 
الطبي���ب مع املري���ض وزيادة 
قدرته على التركيز على احلاالت 

الطارئة.

حنان عبدالمعبود
يفتتح وزير الصحة د.هالل 
الساير اليوم مركز شرق االحمدي 
الصحي، بعد اعادة تأهيله، من 
جانب آخر تعقد وزارة الصحة غدا 
االربعاء مؤمترا صحافيا للجنة 
املختصة بجائزة التميز االعالمي، 
التي أمر وكيل الوزارة بتشكيلها 
أخيرا، حيث سيتم خالل املؤمتر 

تقدمي تقرير كامل عن اجلائزة.
ه���ذا وأص���در د.إبراهي���م 
العبدالهادي قرارا يقضي بإضافة 
حقوق االشخاص ذوي االعاقة، 
الى اختصاصات اللجنة الدائمة 
لدراسة الطلبات التي يتقدم بها 
طالب���و التمتع بنظ���ام التغيب 
اجلزئ���ي الى الق���رار رقم 2608 
تطبيقا ألحكام املادة 40 الواردة 

بالقانون رقم 8 لسنة 2010.
من جانب آخر، أصدر وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون التخطيط 
واجلودة د.ولي���د الفالح، قرارا 
اداريا، بتكليف مراقب الدعم الفني 
عيسى الرش���يدي باالضافة الى 

د.إبراهيم العبدالهادي د.هالل الساير

د.بدر الشريعان

رسائل إعالمية للمستهلكين لحثهم على الترشيد

الشريعان: تشغيل محطة الصبية العام المقبل
وستكون من المشاريع الرائدة لتعزيز الطاقة الكهربائية

فتح باب الترشح لعضوية المجلس التنفيذي
التحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي

دعا اعضاء املؤمتر العام الحتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي لعقد مؤمتر غير عادي الحتادهم 
حتت اشراف االحتاد العام لعمال الكويت بصفته 
السلطة العليا لهذه احلركة، ومت عقد املؤمتر بتاريخ 
7 اجلاري واتخذ جملة من القرارات املهمة من بينها 
حل املجلس التنفيذي الحتاد نقابات العاملني بالقطاع 
احلكومي، وفتح باب الترش���ح امام جميع ممثلي 
النقابات التسع ليقدموا ترشيحاتهم خالل الفترة 

من 8 اجلاري وملدة اسبوعني، لكي جترى انتخابات 
يوم 30 اجلاري يتم على ضوء نتائجها تش���كيل 
مجلس تنفيذي جديد الحت���اد القطاع احلكومي. 
ووج���ه االحتاد العام لعم���ال الكويت الدعوة ملن 
يرغب من اعضاء مجالس ادارات النقابات التسع 
في ترشيح نفس���ه لعضوية مجلس ادارة احتاد 
نقابات القطاع احلكومي التوجه ملقر االحتاد العام 

وتسجيل ترشيحه.
صورة تذكارية للمشاركني في االجتماع الـ 42 ملديري »اآلسوساي«

»المحاسبة« شارك في االجتماع الـ 42 لمديري »اآلسوساي«

»الغوص« يرفع شباكًا 
عالقة  في دوحة البنيدر

متكن فريق الغوص من رفع شباك 
صيد عالقة في شعاب دوحة البنيدر 
التي تقع في املنطقة البحرية للكويت 
ــي اجلليعة والزور. وقال  بني منطقت
عضو الفريق فيصل الناقة لـ »كونا« 
امس ان الفريق قام مبسح شامل ملوقع 
دوحة البنيدر للتأكد من سالمة الشعاب 
املرجانية وعثر على شباك صيد كبيرة 
عالقة بشعاب بنيدر الشمالية طولها 

150 مترا. 


