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الفهد: تنفيذ خطة التنمية بدأ منذ إقرارها ومتطلباتها من الطاقة مأخوذة في االعتبار 
مطل�وب من »الكهرباء« توفي�ر 6300 ميغاواط من الكهرب�اء و350 مليون غالون من المياه خالل 4 س�نوات 

الش�ريعان: نّفذن�ا خالل 14 ش�هرًا 164 مش�روعًا بقيمة ملي�ار و998 مليون دين�ار في مختل�ف القطاعات
إذا صدقت التوقعات الجوية باس�تقرار درجات الحرارة دون ال� 48 درجة فش�هر رمضان س�يمر دون مش�اكل

خالل جولة تفقدية على محطة الصبية لمتابعة تنفيذ مشروع تعزيزها

الشيخ أحمد الفهد ود.بدر الشريعان وقياديو »الكهرباء« أمام أحد توربينات احملطة

الساير: المستوصفات تخفف الضغط على المستشفيات 
ولها دور كبير في التسهيل على المرضى

افتتح مركز »شرق األحمدي الصحي« بعد إعادة تأهيله

يستقبل من 300 إلى 400 مراجع في 
اليوم، وقالت إن املركز شهد تطورا 
كبيرا واك����ب إعادة تأهيله حيث 
كانت هناك عيادة واحدة لألسنان، 
واآلن أصبح هناك عيادتان، كما مت 
عمل مختبر للفحوصات املختلفة 
من سكري وغيره، وكذلك العيادات 
كانت 3 وازدادت إلى أربع، كما مت 
التوسع في الصيدلية ومساحة 

العيادات والصحة الوقائية.

سريرا، كما أن هناك حاليا دراسة 
مبدئية وتعد شبه منتهية ملبنى 
مستشفى للوالدة واخلدج بسعة 
سريرية 420 سريرا بكامل خدماتها 
من أشعة ومختبر وعمليات وعناية 

مركزة.
ومن جهتها بينت وفاء العوضي 
أمينة مستوصف األحمدي � وهي 
أول أمينة مركز امرأة في منطقة 
األحمدي � أن املركز من املتوقع أن 

النتيجة وعن اجلديد في منطقة 
األحمدي قال الفودري: نحن اآلن في 
مراحل تأهيل املستشفيات واملراكز 
الثانية نحن  الصحية، واملرحلة 
على وشك االنتهاء منها، ومت فيها 
تأهيل 4 مراكز، وبعض األجزاء في 
مستشفى العدان، وحاليا املشاريع 
الت����ي نعمل عليها هي توس����عة 
العناي����ة املركزة في مستش����فى 
الع����دان، وزيادة الس����عة إلى 41 

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
أن الوزارة تب����ذل اجلهد لتقدمي 
أفضل اخلدمات الطبية، مبينا أن 
إعادة تأهيل املراكز واملستشفيات 
تأتي في مقدم����ة هذه اإلجراءات 

التحديثية.
ج����اء هذا خالل كلم����ة ألقاها 
الوزير عقب افتتاحه مركز شرق 
األحمدي الصحي مبنطقة األحمدي، 
في حفل ض����م ع����ددا كبيرا من 
قياديي الوزارة والعاملني باملركز 
واإلعالميني، وقال د.الس����اير في 
كلمته »أش����كر أمينة املركز وفاء 
العوض����ي واملهندس����ني وجميع 
العاملني الذين ساهموا في إعادة 
تأهيل املركز، في األحمدي، وهو 
املركز الذي يعود تاريخه إلى فترة 
زمنية ترجع الى اخلمسينيات، وقد 
كان في األصل كنيسة، وافتتحناه 
عام 1960 وفي عام 2009 بدأنا إعادة 
تأهيله من جديد، واآلن انتهينا من 
تأهيله وقد أصبح مدعاة للفخر 

في خدماته«.
وقال ان مراكز الرعاية الصحية 
األولية »املستوصفات« تعد خط 
الدف����اع األول خلدم����ات الوزارة 
ولها دور كبير في التسهيل على 
املرض����ى وتخفيف الضغط على 
املستش����فيات، مؤك����دا ان ذلك ال 
يقتصر على االهتم����ام باملباني 
ولكنه اشتمل اكثر من ذلك اذ شمل 
التحسني املستمر جلودة الرعاية 
املقدم����ة بجميع مراك����ز الرعاية 

الصحية األولية.
 وبني د.الساير أن املركز يضم 3 
عيادات عالج عام، وعيادتي أسنان، 
وعيادة سكري، وصيدلية، وقسم 
الصحة الوقائية اخلاصة بتطعيم 
األطفال، مشيرا إلى أن أوقات العمل 
ستكون من 7 صباحا إلى منتصف 
الليل، وقال »ان هذا كله ميثل إعادة 
تأهيل اخلدمات الصحية الستمرار 
تقدمي أفضل خدم����ة للمواطنني، 
وعدد س����كان املنطقة حوالي 30 
ألف نسمة وأكثرهم أجانب وهذا 

املركز سيخدم املنطقة«.
ومن جانبه قال مدير منطقة 
األحمدي الصحية د.فهد الفودري 
إن املركز قدمي ويعد من أقدم املراكز 
الصحي����ة بالكويت وكان تأهيله 
صعبا، ولكن الشؤون الهندسية 
قامت بجهد جبار للخروج بهذه 

عيادات للرجال والنساء بالمسجد الكبير استعدادًا للعشر األواخر

من أجواء الجولة

أعلنت وزارة الصحة جتهيز عيادات طبية 
للرجال والنساء وس���بع سيارات اسعاف 
استعدادا للعشر األواخر من شهر رمضان 

املبارك في مسجد الدولة الكبير.
وذكر وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الفنية د.خالد السهالوي في تصريح ل� »كونا« 
ان العيادات مزودة بالطواقم الفنية واحدث 
املعدات الطبية حتسبا ألي طارئ وذلك ضمن 

اخلطة السنوية إلدارة الطوارئ الطبية في 
مثل هذه املناسبة. وأوضح د.السهالوي ان 
التجهيز يشمل عيادتني رئيسيتني احداهما 
للنساء واألخرى للرجال وعيادتني فرعيتني 
احداهما أمام املسجد واألخرى خلفه، مشيرا 
الى وجود تنسيق مع املستشفيات القريبة 
الس���تقبال احلاالت املرضية التي تنقل من 

املسجد الكبير لعالجها.

ذكر الفهد ان احلكومة س����تفتح 
مظاريف مشروع جسر الشيخ جابر قبل 
ديسمبر املقبل بعد استكمال اجراءات 

هذه املناقصة عبر اجلهات املعنية.
تط��رق الفهد الى وجود بعض املش��اريع الت��ي تقع حتت نظر 
املواطنني واملس��ؤولني بحدود املنطقة احلضري��ة ولكنهم ال يعرفون 
بوجود مش��اريع لوجس��تية ضخمة تخدم خطة التنمية بشكل كبير 
كمحطة الصبية حيث باتت الصبية منطقة طاقة متمنيا ان تكون الكويت 

اجلديدة عبر انشاء مدينة احلرير.
اكد الفهد ردا على احد األسئلة أن الرعاية السكنية حتظى 
باهتمام احلكومة واملواطن معا مشيرا الى ان منطقة القيروان 

مت جتميدها ألس����باب فنية وانها س����تدخل 
ضمن توزيع الرعاية الس����كنية في القريب 

العاجل.
ب��دأ الفهد حديثه باالعتذار على التأخير حيث وصل الى احملطة 
على منت مروحية ش��اكرا الصحافيني على تكبدهم العناء واحلضور 

في مختلف جوالته.
ب���ذل موظفو العالقات العامة في الوزارة جهودا كبيرة في 

مساعدة الصحافيني وامتام مهامهم.
قال الفهد خالل جولته على أجزاء املش��روع انه س��يأتي  

بصحبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد العام 
املقبل الفتتاح أولى مراحل املشروع وادخالها الى الشبكة.

الغازية لتوليد طاقة اضافية بدال 
من ذهابها للجو وتلويثه.

الوزارة  ان  الش����ريعان  وقال 
وخالل ال� 14 شهرا  � تاريخ عمر 
احلكومة احلالية � وقعت 164 عقدا 
بقيم����ة مليار و998 مليون دينار 
القطاعات االنتاجية  في مختلف 
والنقل والتوزيع وغيرها. وحتدث 
عن سياسات الوزارة مبا يخص 
زيادة املخزون االستراتيجي وبناء 
الى 4  اخلزانات لرفع املخ����زون 
االف مليون غال����ون وهو حاليا 
2600 مليون غالون وزيادة القدرة 
االنتاجي����ة ب����� 75 مليون غالون 
امبراط����وري. ولفت الى ان خطة 
الوزارة تتضمن ايضا تنمية املوارد 
البشرية وانشاء مركز للتدريب 
الوزارة وتقصير  يخدم قطاعات 
الدورة املستندية الفتا الى ان احدى 
اعاقت محطة  الت����ي  الصعوبات 
الصبية هي البيروقراطية مشيدا 
بخطوة استثناء املشاريع الكبرى 
في استخراج فيز العاملني بناء على 

طلب من مجلس الوزراء.
واعتب����ر ان اهمية مش����روع 
الصبية تكمن في تلبية حاجات 
العريض����ة للحكومة في  اخلطة 
التزامه����ا في انش����اء املش����اريع 
املاء  واملستشفيات وهذا يتطلب 
والكهرباء واملوارد البشرية مجددا 
وع����ده باجناز نس����بة عالية من 
املطلوب بوقته املناس����ب بفضل 

كوادر الوزارة.
وطمأن الشريعان انه في حال 
عدم ارتف����اع درجة احلرارة فوق 
ال� 48 درجة حتى مع عودة الناس 
من الس����فر لن تصل األحمال الى 
األرقام القياسية التي سجلت خالل 
موجة احل����ر في منتصف يونيو 
مشيرا الى انه اذا كانت التوقعات 
حول الطقس صحيحة فسيمضي 
شهر رمضان املبارك دون مشاكل 
في االنتاج اما فيما يخص النقل 
والتوزيع فإن حملت احملوالت اكثر 
من طاقتها فستتعرض لألعطال 
وهذا ره����ن بزيادة االس����تهالك 

واحلرارة ايضا.

وب����دوره اكد وزي����ر الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان انه اصدر 
توجيهاته لقياديي الوزارة مبحاولة 
سباق اخلطة الزمنية بثالثة اشهر 
معلنا عن 1300 ميغاواط خالل العام 
املقبل من محطة الصبية اضافة الى 
700 ميغاواط من مختلف املشاريع 
األخرى. واشار الى ان الوزارة تعمل 
على تطوير الش����بكة الكهربائية 
ورفع كف����اءة املولدات واحملطات 
ومراعاة الش����ؤون البيئية حيث 
تعتبر احملطات من العناصر امللوثة 
للبيئة وبالتالي مت وضع مشروع 
متكامل يضم عدة مشاريع للتغلب 
الغازات املنبعثة معلنا عن  على 
تقنية ستس����تخدم ألول مرة في 
اخلليج وتكمن في اعادة االستفادة 
من احلرارة الناجتة عن املولدات 

لإلشراف على سير العمل بحكم 
موقعه وبتكليف من سمو رئيس 
مجل����س الوزراء لتبي����ان العمل 
بالصوت والصورة وحملاولة رصد 

اي عراقيل في وجه التنمية.

مدى قدرة الكهرباء، اشار بأن ما 
ستنتجه محطة الصبية قادر على 
تخطي زيادة الطلب على الكهرباء 

في املرحلة املقبلة.
واكد ان وج����وده في احملطة 

مستوى الشبكة من 300 الى 400 
ميغاواط وهذه التقنية تعتبر نقلة 
نوعية وهي األفضل لتحمل الطاقة 

وتقليل التسرب الكهربائي.
واش����ار الى التساؤالت حول 

تقوم فلسفة جديدة سواء مبشاركة 
القط����اع اخلاص التي تعتبر اول 
اجنازاتها محطة الزور الشمالية 
او استكمال بناء احملطات املوجودة 
في حيز التنفيذ باإلضافة الى رفع 

املدة الزمنية خلطة التنمية من 5 
س����نوات الى 4 سنوات وبالتالي 
قلصت معها املؤشرات والنسب 
التي تتعلق باإلجناز إال اننا نؤكد 
طلبنا من وزارة الكهرباء ان تنجز 
في 4 سنوات ما هو مطلوب منها في 
5 سنوات وبالتالي كان على الوزير 
الشريعان واملسؤولني في الوزارة 
وضع خط����ة لتحقيق ذلك حيث 
يجب خالل ال4 س����نوات املقبلة 
توفير 6300 ميغاواط من الكهرباء 
امبراطوري  و350 مليون غالون 
من املياه مش����ددا عل����ى معرفته 
التامة صعوبة تنفيذ ذلك اال انه 
اعرب عن ثقته التامة برجال البلد 
والدولة في تنفيذها. واعتبر ان ما 
ينفذ حاليا من مشاريع في وزارة 
الكهرباء هو نقل����ة نوعية حيث 

دارين العلي 
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون االس����كان ووزير الدولة 
لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد 
ان تلبية متطلبات الكهرباء واملاء 
للمش����اريع اجلديدة في اخليران 
التي  واملطالع واملط����ار وامليناء 
س����تأخذ طاقة كبيرة امر مأخوذ 
في االعتبار مطمئنا اجلميع بأنه 
اذا استمرت استراتيجية الكهرباء 
الوزارة مع اجلهات  كما رسمتها 
املختصة فستكون قادرة على تلبية 
الكهربائية واستكمال  املتطلبات 
اخلطة االس����تراتيجية بش����كلها 

املطلوب.
كالم الفهد ج����اء خالل جولة 
تفقدية على مشروع تعزيز محطة 
الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية 
تخللها تركيب التوربينة الثانية 
على قواعدها اخلرس����انية مساء 
امس حيث اش����ار ب����أن الزيارة 
جاءت بناء على دعوة الشريعان 
ملتابعة تنفيذ مش����اريع الكهرباء 
واملاء ومتابعة التنفيذ في موقع 

العمل في احملطة.
وقال ان خط����ة التنمية بدأت 
بالتنفيذ منذ اقرارها في مجلس 
األمة الفتا ال����ى ان التقرير الربع 
سنوي س����يتم رفعه الى مجلس 
الوزراء في جلسته القادمة إليضاح 
الصورة موضحا ان شهر اكتوبر 
املقبل سيتم البدء بكتابة التقرير 

النصف سنوي.
وحتدث الفهد في قضية الكهرباء 
ع����ن اخلطط واالس����تراتيجيات 
الكهرباء  اخلاصة ومدى اهمي����ة 
وامل����اء للمواط����ن واملقيم ومدى 
احلرص على تلبي����ة الزيادة في 
الطلب نتيجة مشاريع احلكومة 
التي هي بصدد تنفيذها داخل اطار 

اخلطط السنوية والتنموية.
ولف����ت ال����ى هاج����س األزمة 
الكهربائية مؤكدا ان هذا الهلع يجب 
ان ينتهي من خالل املشاريع التي 

ستعمل الوزارة على تنفيذها.
وقال انه على الرغم من تقليص 
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)محمد ماهر(الشيخ أحمد الفهد يطلع على مخطط للمشروع من د.بدر الشريعان وحامد اخلالدي

)قاسم باشا(د. هالل الساير ووفاء العوضي والعاملون في املركز في صورة تذكارية عقب االفتتاح

الوزير عن فحص PCR للوافدين: اسألوا الوكيل!
قال وزير الصحة ردا على س����ؤال اذا كان 
هناك قرار بفحص PCR على نفقة الوافد؟ رفض 
الوزير الرد وقال: »اسألوا الوكيل« والوكيل 

بدوره لم يكن متواجدا معه.
وكان الوزير صرح ل� »األنباء« من قبل بأنه 

 PCR بالفعل مت السماح للوافدين بإجراء فحص
على نفقتهم اخلاصة، ولكن ما يتم في الوقت 
احلالي ان الوافد ح����ني يتقدم ويطلب إجراء 
الفحص، يفاجأ بالرفض ألنه ليس هناك قرار 

بذلك، فهل هناك قرار بالفعل أم ال؟!


