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أص����در وزير الصح����ة د.هالل 
الساير قرارا بتعديل البند الثامن من 
املادة الثانية من القرار الوزاري 126 
لسنة 2009 والصادر في 2009/3/16 
ويلزم فيه الطبيب في القطاع اخلاص 
)األهلي( بالبقاء في الوظيفة املرخص 
له بها ملدة ثالث سنوات كحد أدنى 
قبل االرتقاء منها الى الوظيفة األعلى 
الطبية  مبعرفة مجالس األقس����ام 
املختص����ة ب����وزارة الصحة وبعد 
العرض عليها واستيفاء متطلباتها 
وموافقتها.ومن جانبه اصدر وكيل 
وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي 
تعميم����ا على الوكالء املس����اعدين 
ومديري املناطق الصحية ومديري 
املستش����فيات ورؤس����اء مجالس 
اإلفادة  التخصصية طالبا  األقسام 
حول االتفاقي����ات القائمة واملبرمة 
بني ال����وزارة واجلامعات والكليات 
العاملية واملؤسسات العلمية والبيوت 
االستش����ارية واملراد جتديدها ملدد 
أخرى، ومشروع االتفاقيات اجلديدة 
املتوقع إبرامها، وكذلك بيان تفصيلي 
باالستشاريني الزوار املتوقع دعوتهم 
ملدة أقل من ش����هر مع بيان عددهم 

وتخصصاتهم وبرامج زيارتهم.
باإلضاف����ة إلى بي����ان تفصيلي 
بن����د   � ال����زوار  باالستش����اريني 
االستشارات � املتوقع دعوتهم ملدة 
أكث����ر من ش����هر وال تتجاوز ثالثة 
أش����هر، كذلك املؤمترات والندوات 
املتوقع عقدها خالل  واالجتماعات 
الس����نة املالي����ة 2013/2012، مبينا 
ان الوزارة بص����دد اعداد تقديرات 
مش����روع امليزانية للس����نة املالية 
2013/2012 )بند األبحاث والدراسات 
واالستش����ارات وبن����د املؤمترات 

والندوات واالجتماعات(.

3 سنوات للطبيب 
في القطاع األهلي

قبل االرتقاء 
للوظيفة األعلى

د.هالل الساير

اخلميس: »العدل« دشنت خدمة إيداع 
أجرة العقارات والشقق إلكترونيًا

الى ان في ذلك تخفيفا دون 
شك على جمهور المواطنين 

والمقيمين.

تبسيط اإلجراءات

وذكر الخميس ان الوزارة 
استهدفت من تطبيق هذه 
الخدم����ات بمجملها تنفيذ 
العامة للدولة  السياس����ة 
باتجاه تبس����يط اجراءات 
وس����رعة  المعام����الت 
اإلنجاز بما يضمن تكاملها 
م����ع منظوم����ة الحكومة 
االلكترونية، مشيرا الى ان 
هذه الخدمة مجانية دون أي 
رسوم إضافة الى ان هناك 
ضمانات للمستفيد للتأكد 
من إتمام عملية الدفع، وذلك 
من خالل استخراج ايصال 
تسليم فوري في أي وقت 
يشاء بما يفيد سداد قيمة 

االيجار.

أكد وكيل وزارة العدل 
المساعد للشؤون اإلدارية 
والمالية فيصل الخميس 
الع����دل أضافت  ان وزارة 
خدمة جدي����دة لخدماتها 
االلكتروني����ة عب����ر نظام 
الدفع االلكتروني من خالل 
موقعها على شبكة اإلنترنت 
www.moj.gov.kw وتتمثل 
هذه الخدمة الجديدة وفقا 
لما صرح ب����ه في امكانية 
المستأجر ان يودع اإليجار 
المس����تحق عليه للمالك 
مع رسوم االيداع لوزارة 
الوزارة  العدل على موقع 
عل����ى ش����بكة االنترنت. 
وقال ان هذه الخدمة تتيح 
للمس����تأجر سداد االيجار 
الشهري عن طريق موقع 
الوزارة دون تكبد الذهاب 
الى قصر العدل أو المحاكم 
أو مراكز الخدمة، مش����يرا  فيصل اخلميس

بهدف التعرف إلى شكاواهم وآرائهم حول تطوير العمل

األذينة يتواصل مع موظفي »الكهرباء« 
مباشرة عبر البريد اإللكتروني

الوزارة واملوظفني بشكل 
عام.

خالص العزاء للخالدي

من جهة أخرى، عاشت 
وزارة الكهرباء واملاء امس 
أجواء من احلزن بعد خبر 
وفاة جن����ل وكيل الوزارة 
املساعد لتشغيل وصيانة 
احملطات م.حامد اخلالدي 
عن عمر يناهز 17 عاما جراء 
حادث دهس. وقدم قياديو 
الوزارة وموظفوها التعازي 
للخالدي وأّموا الصالة على 
روح الفقيد، سائلني اهلل عز 
وجل ان يتغمده بفس����يح 
جنات����ه، وبدورها تتقدم 
»األنباء« بواجب التعزية 
للوكي����ل اخلالدي ولذوي 
الفقي����د وتس����أل اهلل لهم 

الصبر والسلوان.
دارين العلي  ٭

هم األقرب الى طبيعة العمل 
وبإمكانهم تقدمي املقترحات 
الفعالة التي ت����ؤدي الى 
تطوير خدم����ات الوزارة 
أكثر ممن ه����م في املجال 

املكتبي.
ومن املنتظر ان يتابع 
فري����ق متخص����ص تابع 
ملكت����ب الوزي����ر جمي����ع 
الرسائل الواردة الى البريد 
االلكتروني س����ابق الذكر 
حتت إش����راف مباشر من 
األذين����ة وتبويبها بحيث 
ميكن التعامل معها بشكل 
أفض����ل. ويذكر ان األذينة 
هو أول وزير شغل حقيبة 
الكهرباء يقوم بإجراء مشابه 
للتواص����ل م����ع موظفيه 
وفسح املجال أمامهم إليصال 
شكواهم واقتراحاتهم دون 
وسطاء مما ميكن ان يساهم 
في تطوي����ر اخلدمة وأداء 

إيفاء بوعوده بالتواصل 
املباشر مع موظفي الوزارة 
اصدر أمس وزير الكهرباء 
واملاء م.سالم األذينة بريدا 
إلكتروني����ا عمم����ه على 
مختلف اإلدارات في جميع 
القطاعات لتلقي الشكاوى 
واالقتراحات التي ميكن ان 
تطور سير العمل ويحمل 
callcenter@mew. عنوان

gov.kw، وكان األذينة قد وعد 
جميع املوظفني والعاملني 
في ال����وزارة من����ذ توليه 
حقيبة الكهرباء بالتواصل 
الدائم معهم وتلقي أفكارهم 
وإرش����اداتهم، خصوصا 
املوظف����ني الذين يداومون 
ف����ي احملط����ات البعي����دة 
واملناطق احلدودية ممن ال 
يستطيعون التردد الدائم 
الى الوزارة على اعتبار ان 
العاملني في املجال امليداني 

عـائـلــة دهقـــانــــي 

والــــدة زوجة

عـليـــار دهقـــانــــي 

ينعون ببـالـــغ احلـزن والأ�ســى

املغفـــور لها بـــاإذن اهلل تعــالـــى

تقبل التعازي

يوم الأربعاء 2011/6/1 من ال�ساعة 2 ظهراً اإىل ال�ساعة 6.30 م�ساًء
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