
 4  محليات  الخميس ٢٠ يناير ٢٠١١ 

 الدويري: «الصحة» حريصة على مواكبة أحدث 
المستجدات العالمية في مجال األمراض الجلدية

 كليمنتس: تطور نقابي كبير بدول «التعاون»   

 أكد توفير أجهزة الليزر في جميع مستشفياتها

 (محمد ماهر) د.قيس الدويري ود.عبدالوهاب الفوزان  

 لوري كليمنتس وفايز املطيري 

 (سعود سالم) د.هالل الساير وقيادات «الصحة» أثناء تدشني نظام الربط اإللكتروني

 حنان عبدالمعبود
  أكد وكيل وزارة الصحة املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري ان الوزارة أولت 
اهتماما كبيرا من خالل سياستها 
الصحية، وذلك باالستعانة بأهل 
اخلبرة واالختصاص من األطباء 
والفنيني وتوفير البعثات الدراسية 
التعليم  التخصصيــــة وبرامــــج 

املستمر في هذا املجال.
  وقــــال د.الدويري فــــي كلمته 
التي ألقاهــــا خالل افتتاح املؤمتر 
العلمي الســــتخدامات الليزر في 
عالج االمــــراض اجللدية، والذي 
أقســــام االمراض  ينظمه مجلس 
اجللدية والتناســــلية، نيابة عن 
راعي املؤمتر وزير الصحة د.هالل 
الساير، «لقد مت تعزيز اخلدمات 
الصحية باملعدات واألجهزة الطبية 
احلديثة، ومنها توفير أجهزة الليزر 
في جميع مستشفياتها، باالضافة 
الى أحدث العالجات البيولوجية، 
وذلك ملواكبة أحدث املســــتجدات 
العاملية في مجال االمراض اجللدية، 
حيث تقدم هــــذه اخلدمات مجانا 
جلميع املرضى سواء املواطنون 
او املقيمــــون بالرغم من تكاليفها 
الباهظة وذلك حرصا على تقدمي 
خدمات عالجية عالية املســــتوى 

في البالد.
  وأضــــاف ان وزارة الصحــــة 
حتــــرص علــــى اقامة مثــــل هذه 
املؤمترات الطبية والعلمية وايضا 
املشاركة في املؤمترات خارج البالد 
ملا لهــــا من مــــردود ايجابي على 

 عبدالهادي العجمي
  ثّمن مدير البرامج اإلقليمية في 
املركز األميركي للتضامن العمالي 
لوري كليمنتــــس التطور الكبير 
التي تشهده العديد من دول اخلليج 
العربي في العمل النقابي، الفتا إلى 
أهمية العمل على مزيد من التواصل 
وإيجاد نقابــــات عمالية قوية من 
أجل مواجهة التحديات التي تواجه 
العمال وإيجاد حلول لتلك األزمات 

العاملية التي التزال قائمة.
افتتاح االحتاد    جاء ذلك خالل 
العام لعمال الكويت ممثال في معهد 
الثقافة العمالية بالتعاون مع املركز 
األميركي للتضامن العمالي صباح 
أمس ورشة العمل شبة اإلقليمية 
حول «تطورات احلركة النقابية في 
منطقة اخلليــــج» في فندق كويت 
حياة مبشاركة العديد من رؤساء 
النقابات من دولة قطر والسعودية 

وعمان والبحرين واليمن.
إلى أهمية    وأشــــار كليمنتس 
استقطاب مزيد من الشباب النقابي 
في النقابات العمالية من اجلنسني، 
مشــــيرا إلى أن النقابات ال تسعى 
للحرب مــــع احلكومات إمنا إيجاد 
حلول للمشاكل العمالية التي تعاني 
العمالية في  الطبقات  منها جميع 

شتى القطاعات.
العاملية    وأوضح ان األزمــــات 
التزال تداعياتها مستمرة في العديد 
من بلدان العالم خاصة العالم العربي 
لذلك على النقابات العمالية ان متد 
إلــــى احلكومات يد العون من أجل 

استمرار التنمية البشرية وتطوير 
القدرات واملهارات الفنية للعاملني 
في القطاع اخلاص، مشيرا الى ان 
اقامة هذا املؤمتر تعتبر شاهدا حيا 
على السعي الدؤوب نحو مواكبة 
املجريات العلميــــة املتنامية لهذا 
العصر حيث انه يســــاهم بشكل 
فعال فــــي تطويــــر اداء الكوادر 
الطبية احمللية العاملية من خالل 
التواصــــل مع اخلبــــراء العامليني 
العرب واألجانب وتبادل اخلبرات 
معهم وكذلك االطالع على احدث 
املعلومات والتقنيات التي توصلت 
العاملية،  الطبيــــة  املراكــــز  إليها 
وأشار الى ان تخصص االمراض 
اجللدية والتناسلية يعتبر من أهم 
التخصصات الطبية حيث ان اجللد 
يعتبر اكبر عضو في جسم اإلنسان 
ومرآة لألمراض الباطنة كما ميثل 
الواجهة التي يظهر بها اإلنســــان 
لذا يكتســــب تخصص  لآلخرين 

إيجاد حلول لتلك األزمات، مشيرا 
إلى أن هناك تقدما كبيرا في العمل 
النقابي في الكثير من الدول العربية 
ومن تلك الدول اليمن التي أخذت 
باتفاقيات منظمــــة العمل الدولية 
جميعها، ومؤخرا في السعودية التي 

اعترفت مؤخرا باللجان النقابية.
  وبدوره، أكد رئيس االحتاد العام 
لعمال الكويت فايز علي املطيري 
أن دفع عملية التكوين النقابي في 
جميع بلدان املنطقة وتطويره كانت 
وستبقى هاجسا دائما لدى االحتاد، 
الفتا إلى أن االحتــــاد قام بالعديد 
من املبادرات في هــــذا املجال كان 
أبرزها اللقاء التشاوري الذي عقد في 
الكويت في الـ ٢٦ من شهر أغسطس 
من العام ٢٠٠٨ والندوة التي عقدت 
حتت هذا العنوان في شهر ديسمبر 
من العام املضي بالتعاون مع مركز 

التضامن األميركي.

االمراض اجللدية التناسلية أهمية 
كبرى سواء على املستوى الطبي 
او على املستوى االجتماعي، الفتا 
الى ان التخصص شهد طفرة هائلة 
في الســــنوات االخيرة في مجال 
التشخيص والعالج وحظي بنصيب 
وافر من تكنولوجيا الطب احلديث 
في طرق الفحص واســــتخدامات 
الليزر والعالج الضوئي  اشــــعة 
البيولوجــــي والعالج  والعــــالج 

باخلاليا اجلذعية.
  من جانبه، حتدث رئيس رابطة 
االمراض اجللديــــة د.عبدالوهاب 
الفوزان، مبينا ان هذا احلدث يعد 
من أهم وأكبر املؤمترات اجللدية 
املتخصصة التي تقام في املنطقة، 
مشيرا إلى أنه يأتي كفرصة ذهبية 
لالحتكاك وتبــــادل اخلبرات مع 
األطباء العامليني، وكذلك للوقوف 
على أحدث املستجدات العلمية في 

هذا التخصص الدقيق. 

  ولفت إلى أن لديهم الكثير من 
القضايا املشــــتركة التي تستدعي 
التنســــيق والتعاون  من اجلميع 
من أجل إيجاد احللول املالئمة لها 
والتصدي لتبعاتهــــا، مؤكدا على 
أن هذا الواقع يحتم عليهم جميعا 
السبل املالئمة للسير قدما  إيجاد 
نحو توحيد خطواتهم ومواقفهم 
العمالية مما  النقابية وحتركاتهم 
يجعل عملهم أكثر تكامال وتنسيقا 
وفاعلية وميكنهم من لعب دورهم 

الوطني الهام على أكمل وجه.
  مــــن جانبه، لفــــت مدير معهد 
الثقافة العمالية محمد نافل احلربي 
إلى أن أهمية الورشة كونها تعالج 
قضية هامة في املنطقة وهي تدعيم 
احلركــــة النقابية في دول اخلليج 
وترسخ قواعدها ألنها تخدم العمال 
وفي املقام األول العامل اخلليجي 

ومن بعده الوافد. 

 (سعود سالم)  د.تركي العتيبي متحدثا في املؤمتر الصحافي

 الساير مدشنًا الربط اإللكتروني إلدارة العالج بالخارج:
  يحفظ سرية المعلومات ويقضي على التجاوزات

 مستشفيات الضمان الصحي تطرح ٥٠٪
  من أسهمها لالكتتاب خالل العام الحالي

سيتم تالفيها في املستقبل وان 
هناك برامج حماية للنظام ويعمل 
بشكل حديث ومتطور، كما لفت 
الى انه من املمكن للمريض ان 
يحصل على املعلومات والتقارير 
حتى بعد مرور سنوات طويلة 
الن النظام يحتوي على ارشيف 

يحفظ املعلومات.
  من جهته، قدم مدير ادارة نظم 
املعلومات بوزارة الصحة صالح 
باقر عرضــــا على البروجكتور 
تضمــــن كيفية البــــدء بالنظام 
اجلديــــد حيث بــــني أن النظام 
يعتمد على أربعة جوانب يجب 
أن تتكامــــل في عملهــــا، وهي 
األجهــــزة والعمالة واإلجراءات 
والبرامج. شارحا كيفية توفير 
األجهزة، ومشيرا إلى أن العمالة 
كانت مدربة من قبل بفضل مدير 
إدارة العــــالج باخلارج، وكذلك 
التي طبقها من قبل  اإلجراءات 
وســــاعدت على تســــهيل البدء 
بالنظام اجلديــــد مبينا ان هذا 
االجناز جاء بالتعاون من قبل 
عدد مــــن ادارة العالج باخلارج 

وبعض االدارات بالوزارة. 

 حنان عبدالمعبود
  أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
ان الربط االلكتروني عبر النظام 
اآللي اجلديــــد، يعد اجنازا ونقلة 
نوعية لتحسني اخلدمات الطبية 
املقدمة في وزارة الصحة، مبينا أن 
الربط االلكتروني سيساهم في ربط 
ادارة العالج باخلارج باللجان الفنية 
في املستشفيات، وربط االدارة مع 
املكاتب الصحية أيضا، الفتا الى ان 
هذا النظام سيساهم في القضاء على 
التجاوزات التي حدثت خالل الفترة 
السابقة باالدارة، كما ان احلاسب 
اآللي يحفظ سرية املعلومات وعدم 

تنقلها مع توثيقها.
  واضاف الســــاير في تصريح 
صحافي على هامش تدشينه العمل 
بنظام الربط االلكتروني بني ادارة 
العالج باخلــــارج واللجان الفنية 
الطبية في املستشفيات واملكاتب 
النظام  الصحية باخلارج ان هذا 
يعتبر تطورا ورقيا في اخلدمات 
كون ان النظام السابق كان يعمل 
عــــن طريــــق االوراق حيث يقدم 
الطلب ملدير املستشــــفى ومن ثم 
يتم ادخــــال تقارير الــــى اللجان 

  بدوره، قال مدير ادارة العالج 
باخلارج د.محمد املشعان ان عملية 
الربط تعتبر مجــــاراة للتقدمات 
العلمية والتكنولوجية التي حتدث 
على مســــتوى العالم متاشيا مع 
تلك التطــــورات مبينا ان الهدف 
من النظام هو تسهيل االجراءات 
على املريض واالطباء وحفظ سرية 
املعلومات متوقعا حدوث بعض 
املشاكل مبا ان النظام جديد ولكن 

 أعلن رئيس اللجنة التأسيسية في شركة مستشفيات 
الضمان الصحي محمد املنيفي عن توقيع عقد مع الشركة 
الكويتيـــة للمقاصة من اجل طرح ما نســـبته ٥٠٪ من 
أســـهمها لالكتتاب العام للمواطنني خالل العام احلالي 
٢٠١١. وقال املنيفي لـ «كونا» امس ان عملية الطرح «تعد 
باكورة خلطة التنمية في الكويت واحد اكبر اإلصدارات 
في تاريخ البالد إذ يبلغ رأســـمال الشـــركة ٣١٨ مليون 
دينار وستطرح ٢٦٪ من أسهمها للمزايدة بني الشركات 
الكويتية بينما حتتفظ الهيئة العامة لالستثمار بحصة 
نســـبتها ٢٤٪». واعتبر املنيفي النهج املتبع في عملية 
الطرح امتدادا ملا صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد بشأن طرح 

الشركات ضمن خطة التنمية العام احلالي.
  واضاف ان اللجنة ستعقد مؤمترا صحافيا في وقت 
قريب بشـــأن طرح النســـبة اخلاصة باملزايدة وولوج 
الشـــركات الكويتية فيها باعتبار ان الشـــركة ستكون 
األضخم في منطقة الشـــرق االوسط في مجال الرعاية 
الصحيـــة ويتوقع أن تبدأ أعمالها فـــي هذا املجال قبل 

نهاية العام.

  وذكر ان الدولة خصصت ٣ قطع أراض في محافظات 
اجلهراء والفروانية واألحمدي لبناء ٣ مستشفيات يتوقع 
ان تستوعب ١٦٠٠ سرير بكادر يضم ٦٦٠ طبيبا و٤٠٠٠ 
ممرض وممرضة فيما يتوقع ان يبلغ عدد مراجعات هذه 

املستشفيات الثالثة ٤٫٥ ماليني مراجعة سنويا.
  وأكد حرص الكويت على تفعيل النشاط التخطيطي 
في املجتمـــع ملا لذلك من دور محوري في االســـتخدام 
األمثل والتوزيع األفضل للموارد املتاحة وحتقيق التقدم 
االجتماعي ودعم التنافسية وجودة احلياة، السيما في 
املجال الصحي وتقدمي تسهيالت للقطاع اخلاص وتوفير 

االطباء واألطقم الطبية املساعدة وتيسير االجراءات.
  وقال املنيفي ان هـــذا احلرص جتلى في إعداد رؤية 
الدولة واألهداف االستراتيجية العامة للتنمية لتشكل 
منطلقات ومرجعيات تنموية أساســـية خلطة التنمية 

املتوسطة للسنوات (٢٠١٠/٢٠٠٩ ـ ٢٠١٤/٢٠١٣).
  وبني ان الهيئة العامة لالستثمار قامت بدراسة جدوى 
وخطة عمل تأســـيس الشركة «كشـــركة مساهمة عامة 
تتطلع الى حتقيق النظام االكثر كفاءة وفعالية في ادارة 
الرعاية الصحية للمواطنني والوافدين مبشاركة القطاع 
اخلاص وتطوير شروط مرجعية الشريك االستراتيجي 

فضال عن ادارة عملية التقييم».
  واستعرض أبرز أهداف الشركة وفي مقدمتها تطوير 
النظام الصحي في الكويت والتطبيق الواقعي للقانون 
رقـــم ١٩٩٩/١ لناحية كلفة اخلدمـــات الطبية وضرورة 
التحول الى سياسة اقتصاد السوق والتدرج في تطبيق 
نظام الضمان الصحي واملبادرة الى شراكة حقيقية بني 
القطاعني العام واخلـــاص بتفعيل دور القطاع اخلاص 
في تقدمي خدمات الضمان الصحي واخلدمات العالجية 
للمقيمني ونقلهم الى خارج نطاق املؤسسات العالجية 

لوزارة الصحة.
  وأشار املنيفي الى ان الشركة تهدف ايضا الى تأمني 
خدمات صحيـــة أفضل للوافديـــن واملواطنني وتوفير 
منشآت صحية خاصة وفق أعلى مستوى بادارة القطاع 

اخلاص.
  وذكر أهدافا اخرى للشـــركة متمثلة بتحقيق الوفر 
املالي املتوقع في موازنة وزارة الصحة وصوال الى شركة 
رائدة في مجال اخلدمات الصحية متثل نواة لتأسيس 
شركات مشابهة مستقبال فضال عن زيادة حصة القطاع 
اخلـــاص بالرعاية الصحية مـــن ٥٪ الى ٥٠٪ في الـ ٢٠ 

عاما املقبلة. 

املمكن تالفيها في املستقبل كنوع 
من حتسني النظام وتطويره.

  من جانبه، اشاد وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي بهذا 
االجناز في ادارة العالج باخلارج 
الفتا الى انه يتماشــــى مع خطط 
وزارة الصحــــة التطويريــــة في 
مرافقها وتطوير العمل باحلاسب 
اآللي تالفيا لالخطــــاء واالنظمة 

السابقة املعمول بها.

الطبية باملستشــــفيات، واللجنة 
العليــــا للعالج باخلارج مبينا ان 
النظام اآللي يعتبر جيدا ويساهم 
في القضاء على املراسالت وكذلك 
يحافــــظ علــــى صحة وســــرية 
العمل على  املعلومات كما يسهل 
االجــــراءات والروتــــني فضال عن 
عمليات ابتعاث املرضى للخارج، 
مشيرا الى ان العمل بالنظام جديد 
قد تشوبه بعض االخطاء التي من 

 اعتبرها باكورة خطة التنمية وأحد أكبر اإلصدارات في تاريخ البالد

 ٣ مستشفيات تستوعب ١٦٠٠ سـرير بكادر يضم ٦٦٠ طبيبًا و٤ آالف ممرض وممرضة

 العتيبي: زراعة الكلى لـ ٢٢٠٠ 
مريض في مركز حامد العيسى

 حنان عبدالمعبود
  اعلن رئيس قســــم زراعة الكلى في مركز حامد العيســــى 
لزراعــــة الكلى د.تركي العتيبي ان عــــدد املرضى الذين قاموا 
بزراعة الكلى في املركز بلغ ٢٢٠٠ مريض حتى اآلن، مشــــيرا 

الى ان عدد املراجعني عام ٢٠١٠ بلغ ١٢ الف مراجع.
  واكد العتيبي في مؤمتر صحافي عقده ظهر امس في مركز 
حامد العيسى لزراعة الكلى لالعالن عن انطالق مؤمتر املستجدات 
املســــتحدثة في زراعة الكلى، والذي سيعقد في الفترة من ٢٤ 
الى ٢٧ اجلاري بحضور اكثر من ٦٠٠ شخص من داخل وخارج 
الكويت ان املؤمتر سيتم بحضور ٣٦ متحدثا من اوروبا واميركا 
وكندا وبعض الدول العربية، الفتا الى ان املؤمتر ســــيناقش 

١٢٠ ورقة علمية منها ٢٥ من الكويت.
  واوضح ان هناك عدة مواضيع ستتم مناقشتها على هامش 
املؤمتر مثل انواع رفض الكلى املزروعة وكيفية عالجها وانواع 
التبرع وكيفية محافظة املتبرع على كليته بعد ٣٠ سنة باالضافة 
الى مرض الســــكر لدى الزارع بعد الزراعة ومشــــاكل العظام 
والغدة الدرقية وكيفية عالجها ومناقشة كيفية الوصول الى 
توازن معني حول االدوية املعطاة للمرضى الن بعضها يخفف 

املناعة.
  وقال العتيبي: ســــيناقش املؤمتر االلتهابات الفيروســــية 
والفطرية لدى الزارع وكيفية مقاومة هذه االلتهابات واالعراض 
اجلانبية لالدوية، وكيفية ايجاد احللول الناجحة للسيدات الالتي 
يردن احلمل وهن زارعات للكلى، مبينا انه سيســــبق افتتاح 
املؤمتر في الساعة السابعة مساء، ندوة تثقيفية من ٣ عصرا 
حتى الساعة ٦٫٣٠ مساء، كما لفت الى اهمية مناقشة السكري، 
لدى املريض، الذي يؤدي بنسبة ٤٠ – ٥٠٪ الى الفشل الكلوي 

حيث ان املصابني بالسكري في الكويت بلغ ٢٠٪. 

 راجع المركز العام الماضي ١٢ ألف مريض

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام اأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صروري��ة ملحطات التحويل الثانوية،  مم��ا �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن  بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

2011/1/23الأحد
الزهراء 43 )ق5( - ال�صليبية 52 )ق6(  القريوان 20 )ق1(

القرين 6 )ق3( - اأم الهيمان 67 )ق5(

اأم الهيمان 115 )ق3( - الرميثية 50 )ق5(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/24الثنني
الزهراء 42 )ق5( - ال�صليبية 66 )ق7(  القريوان 21 )ق1(

القرين 16 )ق1( - اأم الهيمان 68 )ق5(

اأم الهيمان 116 )ق3( - ال�صاملية 230 )ق4(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/25الثالثاء
الزهراء 8 )ق1( - ال�صليبية 75 )ق8(  القريوان 22 )ق1(

الق�صور 20 )ق7( - اأم الهيمان 69 )ق5(

اأم الهيمان 117 )ق3( - ال�صاملية 120 )ق10(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/26الأربعاء
الزهراء 52 )ق6( - ال�صليبية 76 )ق8(  القريوان 23 )ق1(

العدان 20 )ق8( - اأم الهيمان 70 )ق5(

اأم الهيمان 118 )ق3( - ال�صاملية 122 )ق7( - ال�صامية 2 )ق8(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/27اخلمي�س
الزهراء 15 )ق2( - ال�صليبية 82 )ق9(  القريوان 24 )ق1(

مبارك الكبري 43 )ق1( - اأم الهيمان 71 )ق6(

اأم الهيمان 119 )ق3( - �صرق حويل 36 )ق1( - عبداهلل ال�صامل 10 )ق3(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

املدينة 91 )�صرق(2011/1/28اجلمعة
من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

 أبو الغيط: ١٫٥ مليار دوالر
  حجم تحويالت المصريين في الكويت 

 تأخير مشروع العدادات الذكية 
  يعيق نظام شرائح الكهرباء 

 القاهــــرة ــ أ.ش.أ: اكد وزيــــر اخلارجية املصري 
احمد ابو الغيط ان ارتفاع حجم حتويالت املصريني 
العاملني في اخلارج خــــالل العام املالي ٢٠٠٩-٢٠١٠  
يزيد على ٩٫٧٥ مليارات دوالر بزيادة نسبتها ٣٩٪ عن 
العام السابق. وقال ابو الغيط في كلمته خالل مؤمتر 
«توظيف حتويالت املصريني في اخلارج في تعزيز 
التنمية الوطنية» والتي ألقاها نيابة عنه الســــفير 
محمد عبد احلكم مســــاعد وزير اخلارجية للشؤون 
القنصليــــة ان حتويالت املصريني في اخلارج حتتل 
املرتبة الثالثــــة للدخل القومي بعد عائدات البترول 
والسياحة. واشار الى ان عدد املصريني العاملني في 

اخلارج يتراوح حاليا ما بني ٦ و٧ ماليني مصري ٧٠٪ 
منهم يتركزون في البلدان العربية و٣٠٪ في اوروبا 
والواليات املتحدة وكندا واســــتراليا، مشيرا الى ان 
حتويالت املصريني القادمة من الواليات املتحدة حتتل 
املرتبة األولى بقيمة ٢٫٢ مليار دوالر تليها حتويالت 
املصريني في الكويت بقيمة ١٫٥ مليار دوالر فالسعودية 

بقيمة مليار دوالر.
  وأكد أبو الغيط ان وزارة اخلارجية املصرية توفر 
الرعاية الكاملة البناء مصر في اخلارج حيث تبنت 
مشروع انشاء هيئة صندوق رعاية املصريني في اخلارج 

بهدف تقدمي الرعاية واملساعدة القانونية لهم. 

  دارين العلي
  قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء إن 
تأخر العمل بالعدادات الذكية ســــيعيق العمل بنظام 
الشرائح الذي تعتبره الوزارة مهما لناحية تخفيض 
االستهالك وحماية التيار من الهدر والتقليل من تراكم 
مديونية الوزارة. ولفتت املصادر الى ان تطبيق هذا 
النظام وفق آلية شــــرائح اســــتهالك الكهرباء والذي 
اصبحت دراسته جاهزة متهيدا لعرضها على مجلس 
الوزراء بات تنفيذه مرهونا مبصير مناقصة العدادات 
الذكية املطروحة حاليا في جلنة املناقصات املركزية 

املتوقع إغالقها نهاية الشــــهر اجلاري. وأوضحت أن 
هناك بعض العراقيل البسيطة التي حتول دون تطبيق 
نظام الشــــرائح على األقل في الوقت القريب، وذلك 
لتأخر ترسية مناقصة العدادات الذكية التي ستساعد 
الــــوزارة والقائمني على عملية قــــراءة العدادات في 
حتديد شرائح االســــتهالك. وأشارت املصادر إلى أن 
الدراسة كانت موجودة بالفعل منذ عام ٢٠٠٤، ولكن 
لظروف ما ونتيجة ضغوط مورســــت على الوزارة 
وقتها من قبل عدد قليل من التجار مت تأجيل تطبيق 

نظام الشرائح. 


