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د.بدر الشريعان ومبارك السهيجان

)سعد هنداوي(م.عدنان سيف متحدثا للحضور الشيخة نوال احلمود متوسطة عددا من احلاضرات

د.إبراهيم العبدالهادي

»المناقصات« تطرح مشروع صيانة المحطات الكهربائية 
والمائية وتغلق باب التقدم لمشروع محطة تحويل الزور

دارين العلي
في حني طرحت جلنة املناقصات املركزية امس 
مناقصة ملصلحة وزارة الكهرباء واملاء حول مشروع 
إلجراء الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في 
محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه أعلنت في 
الوقت نفس���ه ان امس كان املوعد النهائي إلغالق 
مناقصة مشروع إنشاء محطة التحويل الرئيسية 

في منطقة الزور.
وحول مناقصة الصيانة بينت مصادر مطلعة 
في الوزارة ان املشروع طرح امس من خالل جلنة 
املناقصات املركزية لتأهيل الشركات املتخصصة 
في هذا املجال وتق���دمي العطاءات وفتح املظاريف 
وإعداد التوصية الفنية ومن ثم إصدار قرار الترسية 
على الشركات الفائزة والتي تقدمت بأنسب عطاء 

ماليا وفنيا.
ولفتت املصادر الى ان الوزارة تهدف من خالل هذا 
املشروع إلجراء الصيانة الالزمة للمعدات الكهربائية 
باحملطات لزيادة عمرها االفتراضي ورفع كفاءتها 
التشغيلية ووضعها في حالة استعداد وجهوزية 

لتحمل جميع األعباء.
وأوضحت املصادر ان الوزارة طرحت امس ايضا 
مناقصتني لتوريد صناديق تغذية وتزويد وتركيب 

محطة اجلامعة 300 ك.ف.

وأش���ارت املصادر الى ان الوزارة بصدد إجراء 
عمليات صيانة وإحالل وجتديد قطع غيار ببعض 
احملطات التابعة لها، حيث سيتم تركيب قطع غيار 
لضواغط الهواء لقسم التوربينات مبحطة الصبية 
لقس���م امليكانيكا مببلغ إجمالي 14 ألف دينار، كما 
سيتم تركيب وشراء قطع غيار للقواطع الكهربائية 
حملطة الدوحة الش���رقية مببلغ إجمالي قدره 28 
ألف دينار، باالضافة الى شراء غاز سادس فلوريد 
الكبريت )غاز العزل الكهربائي( الس���تخدام غرفة 
املعدات اخلاصة بشبكات النقل الكهربائية إلدارة 
ش���بكات النقل مببلغ إجمالي قدره 38 ألف دينار، 
كذلك شراء كيبالت مرنة فاز واحد إلدارة شبكات 

التوزيع الكهربائية مببلغ إجمالي 53 ألف دينار.
وحول محط���ة الزور، قالت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء ان تنفيذ املشروع الذي تتنافس 
عليه 5 شركات عاملية ومحلية سيستغرق 5 سنوات 
من تاريخ توقيع العقود، مبينة ان تنفيذ املرحلة 
األولى من مراحل املش���روع ال� 5 س���يتم االنتهاء 
منها خالل 12 ش���هرا من توقيع العقد مع الشركة 

الفائزة.
وأضافت املصادر ان إنشاء هذه احملطة من شأنه 
أن يعزز نقل الطاقة املنتجة من محطات التوليد في 

املنطقة اجلنوبية الى شبكة الكهرباء الرئيسية.

الشريعان: تخصيص مساء غد الثالثاء الستقبال المواطنين 
لتذليل الصعاب وحل المشكالت التي تواجههم

وق��د ت���م خ��الل اللقاء تبادل 
االحاديث الودي��ة، حيث تمنى 
الوزير الشريع��ان كل التوفي��ق 
والس���داد للس���فير بمنصبه 

الجديد.

الكهرباء والماء د.بدر الشريعان 
بمكتبه سفيرنا المعتمد لدى 
جمهوري���ة منغولي���ا مبارك 
السهيج��ان، وذل��ك بمناسبة 
الجدي��د،  تس���لم مهام عمله 

دارين العلي
الكهرباء  حرصا من وزير 
والماء د.بدر الشريعان لمتابعة 
شؤون الوزارة وموظفيها، فقد 
تقرر تخصيص مساء يوم غد 
الموظفين  الثالثاء الستقبال 
لالس���تماع ال���ى الش���كاوى 
والمطالبات المتعلقة بالعمل، 
كما يستقبل الوزير الشريعان 
المواطني���ن لتذليل الصعاب 
وحل المشاكل التي تواجههم 
المتعلقة  النجاز معامالته���م 

بوزارة الكهرباء والماء.
المبادرة من  وتأتي ه���ذه 
واقع اهتمام الوزير الشريعان 
بالتواصل عن قرب وتشجيع 
للموظفين لضم���ان االرتقاء 
بالعمل وتقديم جميع الخدمات 
على الوج���ه االكمل، والعمل 
الحلول  على تذليلها وايجاد 

المناسبة لها.
من جهة اخرى استقبل وزير 

ختام حملة »توازن« في حفل عشاء صحي أقامته »إيجاز« بقاعة سلوى بالمارينا

35 طبيبًا يشاركون في ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجي

نوال الحمود: توجيه األبناء العتماد غذاء صحي
ونظام رياضي جيد لبناء رجال المستقبل

العبدالهادي يجدد تكليف نواب مديري المستشفيات
رئيس مجل���س إدارة جمعية 
اجل���ودة باململك���ة األردنية، 
د.بشرى العايد: ان موضوعات 
ورشة العمل ستتضمن تغطية 
املبادئ واملفاهيم األساس���ية 
اإلس���تراتيجي  للتخطي���ط 
للمؤسس���ة الصحي���ة والتي 
تش���مل الرس���الة، والرؤي���ة، 
والقي���م، والغايات، واألهداف، 
والنش���اطات وامله���ام لتنفيذ 
الداخلي  الغايات، والتحلي���ل 
واخلارجي للبيئة، كما تشمل 
اخلطوات األساسية املتبعة عند 
تخطيط وتنفيذ ومراقبة تنفيذ 
اخلطة اإلستراتيجية للمؤسسة 

الصحية.

استضافة مستش���ارة جودة 
الرعاية الصحية ونائبة رئيس 
مجل���س إدارة جمعية اجلودة 
باململكة األردنية د.بشرى العايد 

لتحاضر في هذه الورشة.
وبين���ت ان الهدف منها هو 
متكني املش���اركني باملعرفة من 
خالل اإلملام مبفاهيم التخطيط 
اإلستراتيجي وتطبيقاتها وبناء 
القدرات لديهم على وضع اخلطة 
اإلستراتيجية ملؤسساتهم التي 
يعملون بها من خالل مجموعة 
من األنشطة مصممة لهذه الغاية 

في ورشة العمل.
من جانبها، قالت مستشارة 
جودة الرعاية الصحية ونائب 

الصباح وقريبا ستعقد ورشة 
مخصصة ملستشفيي اجلهراء 
والفرواني���ة، مضيفة انه متت 

إدارة اجلودة واالعتراف د.بثينة 
املضف انه حتت رعاية الوكيل 
التخطيط  املس���اعد لش���ؤون 
واجلودة د.وليد الفالح عقدت في 
التاسعة من صباح امس ورشة 
عمل التخطيط اإلستراتيجي في 
املؤسسات الصحية وملدة 3 أيام 

بفندق هوليداي ان الشرق.
وقالت د.املضف في تصريح 
العمل  صحاف���ي: ان ورش���ة 
حضرها 35 طبيبا من مديري 
املستشفيات ونواب املديرين 
الى  ورؤساء األقسام، مشيرة 
ان هذه الورشة مخصصة لكل 
من مستشفيي مبارك والعدان 
وس���بقتها ورش���ة ملستشفى 

حنان عبدالمعبود
أصدر وكي���ل وزارة الصحة 
د.إبراهي���م العبدالهادي قرارات 
تقضي بتجديد التكليفات اخلاصة 
بنواب مديري املستشفيات، ومنهم 
نائب مدير مستشفى الفروانية 
د.عبداهلل اخلليفة، ونائب مدير 
مستش���فى الصب���اح د.مهدي 
الفضلي، ونائب مدير مستشفى 
اجلهراء د.محمد العجمي، ونائب 
مدير مستشفى ابن سينا د.محمود 
دشتي، ونائب مدير مستشفى 
الع���دان د.عبدالرحيم معروف، 
ونائب مدير مستشفى األمراض 

الصدرية د.رمي العسعوسي.
من جانب آخر، أعلنت مديرة 

حنان عبد المعبود
شددت رئيسة مهرجان الطفل املميز الشيخة 
نوال احلمود، على ضرورة اهتمام األسر بتوجيه 
األبناء باعتماد غذاء صحي ونظام رياضي جيد، 
مشيرة إلى أن احلكمة القائلة »العقل السليم 
في اجلسم الس����ليم« يجب أن نضعها نصب 
أعيننا حتى يكون اجلي����ل املقبل متفتحا وذا 
بناء جسدي وعقلي جيد ويكون الئقا لقيادة 
املس����تقبل. جاء هذا خالل حفل العشاء الذي 

أقامته »ايجاز« في ختام حملة »توازن« وأعربت 
الش����يخة نوال الصباح عن اعجابها باألطعمة 
املقدمة للعشاء والتي قدمتها احدى الشركات 
املشاركة، وقالت »من اجليد أن نرى عشاء دايت 
وصحي وجيد الطعم في الوقت نفس����ه، مما 
جعلني أفكر في الوالئم التي نقيمها، واستبدالها 
باألطعمة الصحية اللذيذة املقدمة اليوم للضيوف 
فهي امل����رة األولى التي أرى فيها وليمة دايت. 
من جانبه، رحب املدير العام اليجاز م.عدنان 

سيف باحلضور معلنا ختام احلملة لهذا العام، 
مش����يرا إلى أن التخطيط للعام القادم يشهد 
توسعا. من جهتها أش����ادت م.رحاب الكفري 
باحلضور اجلماهيري الذي شهدته أيام انعقاد 
املعرض، وكذلك املاراثون، موضحة أن احلملة، 
ستشهد بلورة خالل السنوات القادمة ولن تقف 
عند حدود مرض الس����منة وامنا ستدخل في 
تفاصيله����ا وتبعاتها، واملضاعفات واألمراض 

الناجتة عنها.

األحمد: البدء بتسوير 
المنطقة العازلة بين 

المصانع و»أم الهيمان«
دارين العلي

أعل���ن رئيس مرك���ز الرقابة 
البيئية في الهيئة العامة للبيئة 
محمد األحمد البدء بتجهيز وتسوير 
املنطقة العازلة ما بني املصانع وأم 
الهيمان لتشجيرها، الفتا إلى أن 
األعمال الفعلية بدأت في األسبوع 
الفائت، ومتثلت بتسوير املوقع 
مبساحة تصل الى 6 كلم طولي 
باإلضافة إلى اجناز أعمال تأهيل 
للتربة. وقال األحمد في تصريح 
صحاف���ي ان اع���داد املواصفات 
التفصيلية لطرح مناقصة لتشجير 
املنطقة توازي 100 متر عرضي 
مبساحة 6 كلم طولي، وأضاف من 
املقرر ان تشمل هذه اخلطوة التي 
أعدت لها الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية مختلف انواع 
الزراعات املناسبة للمنطقة بحيث 
يتم عمل س���ور شجري خالل 5 
أشهر املقبلة تتضمن زرع 100 ألف 
شجرة بطول 1 متر لكل منها، ومن 
ثم حتويل املوقع الى منتزه وطني 
الهالي املنطقة اجلنوبية، موضحا 
ان االعمال املستقبلية للمشروع 
ستشمل بحيرات مائية وزراعات 
جتميلية تسمح بتحويل املنطقة 

إلى منطقة ترويحية متكاملة.


