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»الصحة« تطلب أطباء وممرضين لمرافقة بعثة الحج

حنان عبدالمعبود
أعلن���ت وزارة الصحة عن احتياجها لتخصصات طبي���ب، طبيبة، ممرض، وممرضة، ليكونوا مرافقني لبعثة احلج، وقد 
قامت الوزارة بإصدار تعميم بهذا الشأن جاء فيه: نظرا القتراب موسم احلج وتطبيقا لتعليمات بعثة احلج الكويتية شددت 
وزارة الصحة على حمالت احلج الكويتية بضرورة توفير كادر طبي مكون من »طبيب � طبيبة � ممرض � ممرضة« ليعمل 
في احلملة، وانه مت تعميم منوذج طلب العمل على األطباء والهيئة التمريضية ملن يرغب في االنضمام الى احدى احلمالت 
طبقا للشروط املذكورة في النموذج، وال تعتبر أيام العمل في حمالت احلج الكويتية أيام عمل رسمية، علما ان آخر موعد 

لقبول الطلبات هو نهاية دوام يوم اخلميس 2010/10/7 في مقر فريق اخلدمات الطبية بوزارة الصحة.

د.هالل السايرم.اشواق املضف

فرز املطيري

اتفاق بين »التربية« و»الصحة« حول الممرضات المنتدبات في المدارسبحثت التعاون إلقرار جميع القرارات المتخذة

أكد أن 80% من مشاكلها سببها الكيبالت

المضف: نسعى لتحقيق اإلنجازات
 في دور االنعقاد الجديد من أجل التنمية

الساير: مواقف متعددة األدوار بسعة
 1020 سيارة في مستشفى مبارك الكبير

المسلم: معدل األعطال في الشبكة الكهربائية انخفض 
عن العام الماضي رغم ارتفاع درجات الحرارة فوق الـ 55

الدرعة: 90 عيادة تخصصية في مستشفى الفروانية 
تدخل الخدمة نهاية 2010

كشف مدير منطقة الفروانية الصحية د.سعود الدرعة ان مستشفى 
الفروانية سيشهد نهاية العام احلالي دخول 90 عيادة تخصصية اخلدمة 

ضمن مبنى متكامل بثالثة ادوار على مساحة 7500 متر مربع.
وقال د.الدرعة لـ »كونا« ان املرحلة القريبة املقبلة ستشهد ايضا افتتاح 
مواقف متعددة االدوار في املستشفى تتسع لـ 1000 سيارة تقريبا، فضال 
عن اعادة تشغيل مركز االندلس الصحي بعد تأهيله وايضا تسلم مركز 

الشالحي الصحي في منطقة اشبيلة قريبا. وذكر أن الطاقة االستيعابية 
لألسرة في مستشفى الفروانية عقب التوسعة االميرية ارتفعت الى 910 
ــر مبعدل زيادة وصل الى نحو 90% اضافة الى 35 سريرا في العناية  اس
املركزة الرئيسية واملتوسطة بتجهيزاتها الطبية املتقدمة و55 وحدة غسيل 
مجهزة بأحدث املعدات الطبية. وأكد د.الدرعة حرص الوزارة على تطوير 

االداء وجودة اخلدمة في مختلف املرافق الصحية في البالد.

دارين العلي
أكد الوكيل املساعد لشبكات 
التوزي���ع الكهربائية في وزارة 
الكهرباء واملاء م..صالح املسلم، 
ان فترة الصيف انقضت مبعدل 
انقطاعات اقل من العام املاضي 
على الرغم من االرتفاعات القياسية 
في درجات احلرارة التي شهدتها 
البالد والتي تخطت ال� 55 درجة 

احيانا.
وقال ف���ي تصريح صحافي 
ان الصيف املاضي ش���هد زيادة 
في سرعة االس���تجابة لبالغات 
االنقطاعات باإلضافة إلى تقليص 
فترة االنقطاعات عبر االستعانة 
مبولدات الديزل الفتا إلى أن كل 
ذلك مرده ال���ى ترتيبات دقيقة 
بني االدارة املسؤولة عن مولدات 
الديزل واالدارات االخرى املعنية، 
مشيرا الى تنسيق متواصل بني 
التوزيع وادارة  ادارة ش���بكات 
مول���دات الديزل ما اس���فر عن 

انخفاض فترة االنقطاعات.
ووجه املسلم الشكر جلميع 
العاملني في شبكات التوزيع على 
اجلهود التي بذلوها خالل املوسم 
املنصرم والتفاني في العمل الذي 

اتصفوا به خالل تلك املدة.
ولفت املس���لم إلى ان اعطال 
الكهربائية موزعة على  الشبكة 
ثالثة انواع االول كيبالت الضغط 
املنخفض والثاني كيبالت الضغط 
الكيبالت  املتوس���ط والثال���ث 
القيادي���ة، مؤك���دا ان 80% من 
اعطال الشبكة الكهربائية سببها 
الكيبالت و50% من اعطال الكيبالت 
وخصوصا الضغط املتوس���ط 
س���ببه ضرب الكيبالت وهذا ما 
تقوم الوزارة حاليا مبتابعته مع 

الشركات واجلهات املعنية.
إلى ذل���ك، خاطب���ت وزارة 
الكهرباء واملاء جلنة املناقصات 
بانه���ا عازم���ة على  املركزي���ة 
االس���تمرار في ط���رح مناقصة 
تصميم وبناء وتشغيل وصيانة 
مشروع حتويل املرحلة الثانية 
القائمة  الغازية  التوربينات  من 
في موقع محطة الزور اجلنوبية 
للقوى الكهربائية الى نظام الدورة 
املش���تركة وذلك بناء على قرار 
مجلس الوزراء رقم 40/1 والقاضي 
باملوافقة للوزارة على املضي قدما 
نحو االستمرار في املشروع، هذا 
وقد أفادت اللجنة الوزارة بأنها 

المطيري الستحداث دوار
 وتطوير أحد شوارع الصليبية

اقترح عضو املجلس البلدي فرز املطيري تطوير وصلة الطريق الواقع بني منطقة الصليبية 
احلرفية والقطعتني السكنيتني )6 و7( من املنطقة ذاتها، وذلك من خالل فصل الطريق متعاكس 
االجتاهني الرابط املنطقة بالدائري السادس الذي ميتد على قرابة 2كم بني املنطقتني، ليكون كل 
اجتاه مروري منهما على حدة، مع استحداث دوار ينظم عملية الدخول لكل منهما، وأضاف 
ــتخدمو الطريق من  ــهد اختناقات مرورية يعاني منها مس ان الوضع الراهن في املنطقة يش
ــا، مبينا ان اقتراح  ــبه تقابل مدخليه ــي املنطقة، نتيجة عدم فصل اجتاهي الطريق وش أهال
التطوير سيخفف من االختناقات املرورية وسيعمل على تسهيل وانسيابية احلركة املرورية 

ملستخدمي الطريق.

اجلهاز قبل املجلس البلدي.
واضاف���ت املضف ان اجلهاز 
مسؤول ايضا عن ارسال جميع 
املعامالت ال���ى املجلس البلدي 
كامل���ة دون نقصان س���واء في 
اآلراء الفني���ة او القانوني���ة او 
املخططات وذلك حتى ال يضطر 
الى  اللجان في املجلس  رؤساء 
إعادة مثل ه���ذه املعامالت كما 
حصل ف���ي دور االنعقاد األول 
الى اجلهاز مما يؤثر في إجنازها 
داعية وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر لاليعاز الى اجلهاز الفني 
ف���ي املعامالت وعدم  بالتدقيق 
ارسالها الى املجلس في حال عدم 
اكتمال بياناتها. ومتنت املضف 
م���ن الوزير صف���ر ان يتعاون 
مع املجلس البل���دي في اعتماد 
جميع القرارات املتخذة منه وفقا 

آلراء اجله���از الفني وخصوصا 
ان الوزير يدقق على املعامالت 
قبل ارسالها الى املجلس. واكدت 
استعداد اعضاء املجلس البلدي 
الجناز واقرار جميع املش���اريع 
التنموي���ة ال���واردة من اجلهاز 
بالسرعة القصوى ومن اجل عدم 
تأخيرها منوهة الى انه ال يوجد 
على جدول اعمال اللجان املختلفة 
حاليا اية مشاريع تنموية واردة 
من اجلهاز قبل العطلة الصيفية 
وحتى اآلن. وأعربت املضف عن 
املها من القطاع اخلاص بأن يتقدم 
مبشاريعه وافكاره التي تساهم 
في تطوير الب���الد الى املجلس 
البلدي من اجل درستها واالخذ 
باملفيد منها مؤك���دة ان اعضاء 
املجلس حريص���ون على دعم 
وتس���هيل اجراءات هذا القطاع 

الهام في البالد.

وقال الوزير الساير ان هذا 
املش���روع يأتي ضمن سلسلة 
االفتتاحات للمواقف املتعددة 
االدوار في املستش���فيات بعد 
ان مت افتتاح مواقف مستشفى 
اجلهراء بسعة 1015 سيارة في 
ماي���و املاضي، مؤك���دا ان ذلك 
سيساهم في تخفيف الضغط 
على املراجعني وزوار املستشفى 

واملوظفني ايضا.
واكد ان الوزارة ماضية في 
استكمال مسيرة تطوير اخلدمات 
الصحية في البالد ومقبلة على 
عدة مشاريع وافتتاحات ضخمة 
في عدد من املستشفيات، مبينا 
ان تس���ليم مش���روع مواقف 
الس���يارات متع���ددة الطوابق 
الفروانية والعدان  ملستشفيي 
اللذين يتسعان الكثر من الف 
سيارة تقريبا خالل اسابيع يأتي 
اميانا من الوزارة بأهمية توفير 
الراحة للمرضى  كل وس���ائل 
وال���زوار. واعرب عن ش���كره 
لوزارة االشغال العامة لتعاونها 

مع وزارة الصحة على تنفيذ هذه 
املشاريع التي ستخدم شريحة 
املراجعني واملرضى  كبيرة من 

والزوار واملوظفني.
وبلغت تكلفة انشاء املواقف 
املتعددة االدوار في املستشفى 
نحو مليوني دينار حتت اشراف 
وزارة االش���غال العامة، ويقع 
مستش���فى مب���ارك الكبير في 
محافظة حولي التي تعد من اكثر 

احملافظات ازدحاما في البالد.
كما أعلن د.الساير ان الوزارة 
اعدت اجندة كبيرة حتمل الكثير 
من اوراق العمل لالجتماع السابع 
واخلمسني للجنة املكتب االقليمي 
لشرق املتوسط ملنظمة الصحة 
العاملية، والذي سيعقد بالقاهرة 
ف���ي الفترة من 3 الى 6 اكتوبر 

القادم.
وبني د.الساير ان هناك الكثير 
من املواضيع املهمة التي اعدوا 
لها الردود منها اعتماد مختبر 
الكويت من قبل منظمة الصحة 

العاملية.

أعربت عضو املجلس البلدي 
م.اشواق املضف عن املها في أن 
يواصل اعضاء املجلس حتقيق 
التي بدأوها في دور  االجنازات 
االنعقاد االول م���ن اجل تنمية 
البالد وحتقي���ق رغبة صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد بتحوي���ل الكويت ملركز 

مالي وجتاري.
وقالت املض���ف في تصريح 
ب���دء دور  صحافي مبناس���بة 
االنعقاد الثاني للمجلس البلدي 
اليوم ان املسؤولية الكبرى عن 
حتقيق مثل هذه االجنازات تقع 
على عاتق اجلهاز التنفيذي في 
البلدي���ة وال���ذي يتوجب عليه 
الواردة  الطلبات  سرعة دراسة 
إلي���ه من وزارات ومؤسس���ات 
الدول���ة املختلفة وكذلك القطاع 
اخلاص وإحالته���ا الى املجلس 

حنان عبدالمعبود
أكدت وزيرة التربية د.موضي 
احلم���ود أنه���ا اتفق���ت ووزير 
الصحة د.هالل الساير على إبقاء 
املمرض���ات املنتدبات من وزارة 
الصحة مل���دارس وزارة التربية 
للمساعدة في التنسيق، كفريق 

مشترك بني الصحة والتربية.
وأضافت احلمود في تصريح 
صحافي لها عقب اجتماعها امس 
ووزير الصحة ف���ي مقر وزارة 
الصحة ان ابقاء املمرضات ال يلغي 
مناقصات هيئة التمريض اخلاصة 
بوزارة التربي���ة، والتي اعلنت 
الوزارة عنها منذ اكثر من عام.

وحول مشكلة تلوث املياه التي 
تتكرر مع بداية العام الدراسي، 
اجابت احلمود ليس هناك تلوث، 
وقد قام���ت البلدي���ة والصحة 
بالفحص واتخاذ اجراءاتهما في 
هذا الصدد، مختتمة ان كل شيء 

يسير في مساره الطبيعي.
بدوره اكد وزير الصحة د.هالل 
الس���اير على ان الوزارة تسرع 

البلدي لبحثها واقرارها وفقا ملا 
تقتضيه املصلحة العامة منوهة 
الى ان قانون البلدية حدد ضرورة 
دراسة جميع املشاريع في اجلهاز 
التنفيذي قب���ل اقرارها وهو ما 
يضع املس���ؤولية الكبرى على 

اخلطى جتاه اجناز ادارة الصحة 
املدرسية وتلبية احتياج التربية 

من جانب وزارة الصحة.
إلى ذلك، اعلن وزير الصحة 
د.هالل الس���اير افتتاح مواقف 
متعددة االدوار في مستش���فى 
مبارك الكبير بسعة 1020 سيارة 
على شكل اربعة ادوار ويعد هذا 
االفتتاح الثاني بعد مستش���فى 

اجلهراء.

أحيط���ت علما. من جه���ة أخرى، 
تعتزم وزارة الكهرباء واملاء تنفيذ 
العديد من املشروعات التي من شأنها 
تطوير وحتديث الشبكة الكهربائية 
ومحط���ات القوى وم���ن بني هذه 
املشاريع مشروع لتوريد واختبار 
التشغيل التجاري وخدمات التشغيل 
وصيانة وحدات توربينية غازية 
متنقلة لتعزيز الشبكة الكهربائية 
كذلك مشروع ألعمال توريد وتركيب 

وفحص اع���داد الالزمة لصمامات 
نظام الوقود وملحقاتها في محطة 
الدوحة الغربية للقوى الكهربائية 
وتقطير املي���اه، هذا باالضافة الى 
مشروع خدمات التشغيل والصيانة 
حملطة الشعيبة الشمالية ثنائية 
الغرض لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير املياه.
وم���ن ب���ني املش���روعات التي 
س���تنفذها وزارة الكهرب���اء واملاء 

مشروع تخفيض االنبعاثات الضارة 
للبيئة والصادرات من محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه باالضافة 
الى مشروع تصميم وبناء وتشغيل 
وصيانة وحدات تبريد مداخل الهواء 
الطاقة االنتاجية لوحدات  لزيادة 
التوربين���ات الغازية والتي تعمل 
بنظام الدورة املفتوحة القائمة في 
الكهربائية  محطة الصبية للقوى 

وتقطير املياه.


