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مركز االتصال املوحد 152 تلقى 16370 شكوى خالل النصف األول من العام

»الكهرباء«:  14.3 ألف ميغاواط أقصى حمل استهالك  
أكد وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.محمد بوشهري انه 
من املتوقع ان يصل أقصى 
حمل استهالك إلى ١4.3 ألف 
ميغاواط، معتبرا ان حتقيق 
معدل أقل مــن املتوقع يعد 
في حد ذاته اجنازا للوزارة.
 وأوضــح م.بوشــهري، 
خالل ترؤسه اجتماع اللجنة 
التنفيذية لترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية واملياه الـ 
٢9 بحضور أعضاء اللجنة 
وممثلي الوزارات ومؤسسات 
الدولــة املعنيــة وجمعيات 
النفــع العام، ان توفير ١٠% 
من االستهالك سيوفر على 
الدولــة نحــو 6٠٠ مليــون 
دينار مــن قيمة احملروقات 
التي تســتخدم في عمليات 

إنتاج الكهرباء واملاء. 

وأكد ان اللجنة مستمرة 
في بــذل اجلهــود لتحقيق 
أهدافهــا بخفض اســتهالك 
الكهربــاء واملاء في اجلهات 
احلكومية ولدى املستهلكني، 
مشــيدا مبــا مت حتقيقه من 
نتائج ايجابية في هذا الشأن.
 وأعرب م.بوشهري عن 
أمله في ان تتفاعل كل وزارات 
وجهــات الدولة مــع وزارة 
الكهرباء واملاء في نشر ثقافة 
الترشيد باعتبارهم شريكا 
أساسيا، حيث مت الطلب منها 
تقدمي عرضا مرئيا لكل جهة 
تبــني فيه األعمــال التي مت 
تنفيذها لتحقيق الترشــيد 

باملباني التابعة لها.
مــن جانــب اخــر، أعلن 
الوكيــل املســاعد لقطــاع 
تشــغيل وصيانة املياه في 

وزارة الكهرباء واملاء م.خليفة 
الفريــج أن عــدد شــكاوى 
املياه التي اســتقبلها مركز 
االتصال املوحــد ١5٢ خالل 
النصــف األول مــن العــام 
احلالي بلغ ١63٧٠ شــكوى 
بزيادة ١١٧9 شكوى عن العام 
الفائت خــالل الفترة ذاتها. 
وقــال الفريج فــي تصريح 
صحافي إن الوزارة حريصة 
دائما على تقدمي خدمة املياه 
واســتقبال  للمســتهلكني 
شكاواهم ومتابعة وصيانة 
الشــبكة املائية علــى مدار 
الساعة وبكفاءة عالية، منوها 
»مبجرد اســتقبال شكاوى 
امليــاه علــى رقــم الــوزارة 
املوحــد ١5٢ أو عــن طريق 
وسائل االتصال األخرى تقوم 
الــوزارة على الفــور بعمل 

اإلجراءات الفنية الالزمة عن 
طريــق مراكز طوارئ املياه 
السبعة املنتشرة في جميع 
احملافظات«. وأوضح الفريج 
أنــه مت عمــل إحصائيــات 
لشكاوى املستهلكني لألشهر 
يناير، فبراير، مارس، أبريل، 
أبريل، مايــو ويونيو لعام 
٢٠١٧، وعمل مقارنة في نفس 
األشهر لعام ٢٠١6، حيث متت 
الشكاوى  متابعة ومعاجلة 
بشــكل  املســتهلكني  مــع 
متواصــل وكفــاءة متميزة 
فــي مراكــز طــوارئ املياه 
في املنطقــة اجلنوبية التي 
تضم مراكــز حولي وجابر 
العلي واألحمدي والساملية 
واملنطقة الشمالية التي تضم 
مراكز الشويخ والصليبخات 

واجلهراء.

»جنوب املطالع« تدخل خطة تنفيذ وزارة الكهرباء واملاء

تدوير نواب مدير عام »السكنية«
عادل الشنان 

وافق مجلس ادارة املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية على 
عمل تدوير اداري لنواب مدير 
عام املؤسســة بهدف جتديد 
الدمــاء وتنشــيط الطاقــات 
حيث شمل التدوير نقل نائب 
املدير العام لشؤون التصميم 
والتخطيط م.محمد صنيدح 
لتولي منصب شؤون املوارد 
البشــرية واحــالل الوكيــل 
املساعد م.ناصر خريبط محله 
بعد أن مت ترفيعه مؤخرا بقرار 

صادر عن مجلس الوزراء.
من جانب آخر دخل القسم 
اخلاص بتنفيذ توفير املياه 
ونقل الطاقة الكهربائية في 
مشروع مدينة جنوب املطالع 
الســكنية حيز التنفيذ بعد 
تضمن خطة وزارة الكهرباء 
 ٢٠١٨/٢٠١٧ للعــام  واملــاء 
وطرح عدد مــن املناقصات 
ومنها مناقصة انشاء واجناز 
وصيانة عــدد )3( خزانات 
اخلرســانة  مــن  ارضيــة 
املسلحة مع انابيب الدخول 

واخلــروج فــي املوقــع رقم 
)١( لتغذيــة املدينــة باملياه 
العذبــة، واختصــر الطــرح 
على الشركات املؤهلة لتنفيذ 
اخلزانات االرضية باإلضافة 
الــى طــرح مناقصة انشــاء 
واجنــاز وصيانــة محطــة 
لضخ املياه الــى األبراج في 
املوقعــني )٢-3( من املوقع 
)١( وحتديــد املناقصة على 
الشــركات املؤهلــة لتنفيــذ 
االعمال امليكانيكية واملدنية، 
وايضا إنشاء عدد )9( ابراج 
علوية من اخلرسانة املسلحة 
مع انابيب الدخول واخلروج 
في املوقع رقــم )٢( لتغذية 
الشريحة ذات مناسيب االرض 
املنخفضــة بامليــاه العذبــة 
وحتديدها للشركات املؤهلة 
لتنفيذ األبراج العلوية ومثلها 
عدد )9( ابراج في املوقع رقم 
)3( مع انشاء محطة لتغذية 
املياه العذبة ملباني املستهلكني 
التي مت إنشاؤها قبل االنتهاء 
من خدمات مشاريع املياه في 
املوقــع رقــم )١( وحتديدها 
للشــركات املؤهلــة لتنفيذ 

محطات التناكر باالضافة الى 
طرح مناقصة انشاء خطوط 
رئيسية لنقل املياه من مجمع 
امليــاه فــي منطقة  توزيــع 
املطــالع العالي الى خزانات 
املياه االرضية في املوقع )١( 
وحتديدها للشركات املؤهلة 
لتنفيذ اخلطوط الرئيسية. 
وفيمــا يخــص اخلطوط 
الهوائيــة للكهربــاء طرحت 
واملــاء  الكهربــاء  وزارة 
مناقصــة بشــأن خطــوط 
هوائية كهربائية بجهد 4٠٠ 
ك. ف من الصبية الى مدينة 
جنوب املطالع السكنية لنقل 
الطاقة الكهربائية من احملطة 
املنتجة وذلك نتيجة التوسعة 
الكهربائية متاشيا مع اخلطة 
التنمويــة للبــالد وحــددت 
للشــركات املؤهلــة من قبل 
وزارة الكهرباء واملاء للخطوط 

الكهربائية جهد 4٠٠ك.ف.
كما طرحت وزارة الكهرباء 
واملــاء مناقصــة اختصــت 
باخلطوط الهوائية الكهربائية 
جهــد 4٠٠ك.ف مــن محطــة 
حتويــل اخليران الى محطة 

حتويل )الوفرة Z ثم محطة 
ام قديــر ثم محطــة حتويل 
املطالع الســكني الى محطة 
الطاقة الشمســية بالشقايا( 
لنقــل الطاقــة مــن احملطــة 
املنتجــة الى املواقع ســالفة 
الذكــر ايضا بهدف توســعة 
الشبكة الكهربائية ومتاشيا 
مــع خطــة التنميــة للدولة 
خصصت للشركات املؤهلة 

من قبل الوزارة فقط. 
الى ذلك أعلنت الســكنية 
عن االستالم االبتدائي ألعمال 
مبنى املسجد واجلامع وسكن 
اإلمام واملؤذن ضمن مشروع 
إنشــاء وإجنــاز وصيانــة 
 )D( املباني العامة بالضاحية
مبشروع مدينة صباح االحمد. 
حيث قامت جلنة من مهندسي 
املؤسسة وممثلني عن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
مبعاينة االعمــال ووضعت 
ومالحظاتهــا،  توصياتهــا 
متهيدا لرفعها الى السيد نائب 
املدير العام لشؤون التنفيذ 
باملؤسسة ليرفعها ملدير عام 

املؤسسة.

أشار إلى أن ما تم نشره وتداوله ال يستند إلى دالئل أو إثباتات

»الصحة« تتقدم ببالغ إلى النائب العام ضد مثير 
قضية البنغالي منتحل صفة طبيب كويتي

حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل

أعلــن املتحدث الرســمي 
لوزارة الصحة د.أحمد الشطي 
أن وزارة الصحة تقدمت ببالغ 
إلى النائب العام ضد احملامي 
الذي أثار موضــوع انتحال 
شــخص بنغالي شــخصية 
وصفة طبيب كويتي، والذي 
انتشــر في وسائل التواصل 
االجتماعي وتداولته وسائل 
اإلعالم وتسبب في بلبلة بني 
املواطنني واملقيمني على مدى 

األيام املاضية.
وأكدت الــوزارة في بيان 
صحافي أنها تابعت باهتمام 

كل ما نشــر ومت تداوله على 
مواقــع التواصل االجتماعي 
بخصوص مــا أطلــق عليه 
موضوع الطبيــب البنغالي 
الكويتية،  املزور اجلنســية 
مضيفة أن الوزارة قامت على 
الفور بالتواصل مع األجهزة 
املعنية بوزارة الداخلية إلى 
جانب قيام القطاعات املختلفة 
بالوزارة بفحص ما تضمنته 
التغريدات من معلومات متس 

الوزارة.
وأفــادت بأنه بنــاء على 
مــا ورد للوزارة مــن نتائج 
الــذي قامــت بــه  الفحــص 
وزارة الداخليــة وما أعلنت 
عنه اإلدارة العامه العالقات 

العامــة واإلعــالم األمني من 
واألقاويــل  االدعــاءات  أن 
املتعلقة باملوضوع، تبني أن 
أقوال مرسلة وال تستند إلى 
دالئل املستندات او اثباتات، 
موضحــة أن احملامــي الذي 
أطلق تلــك االدعــاءات على 
مواقع التواصل االجتماعي لم 
يتقدم بأي مستندات توضح 

صحة تلك االدعاءات.
وأعربــت وزارة الصحة 
عن خالص الشكر والتقدير 
لوزير الداخلية واملسؤولني 
بالوزارة وأجهزتها املختصة 
ملا قاموا به من جهود ملموسة 
للتعامل مع تلــك االدعاءات 
بوقــت قياســي، والتي كان 

مــن شــأنها أن تزعزع الثقة 
باخلدمات الصحية، ومقدميها 
وتؤثــر على األمــن الصحي 

بالبالد.
وأهابــت وزارة الصحــة 
باملواطنني واملقيمني الى عدم 
االلتفات إلى مثل تلك األقاويل 
واالدعاءات غير الصحيحة، 
الفتــا إلــى انــه انطالقا من 
مسؤولية الوزارة عن األمن 
الصحي بالبالد فإنها ستقوم 
القانونية  باتخاذ اإلجراءات 
حيال مطلقي ومروجي تلك 
االدعاءات املرســلة وكل من 
يقــوم بنشــرها، وتداولهــا 
بكل وســائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي.

أسبوع توعوي عن لقاحات »الروتا« و»اجلدري«
حنان عبدالمعبود 

 عبدالكريم العبداهلل

أعلنــت رئيــس املكتــب 
اإلعالمــي بــوزارة الصحــة 
د.غالية املطيــري عن البدء 
في تنظيم أسبوع توعوي عن 
لقاحات »الروتا« و»اجلدري 
املائــي« مبناســبة إدراجهما 
ضمــن جــدول التطعيمــات 

األساسية لألطفال.

فــي تصريــح  وبينــت 
صحافي أن األسبوع التوعوي 
يشمل معارض صحية باملراكز 
الصحية بجميع احملافظات، 
حيــث ســيقوم مــن خاللها 
طاقم املكتب اإلعالمي بشرح 
فائــدة اللقاحــات اجلديــدة 
وعدد اجلرعات ومواعيدها، 
توزيــع  إلــى  باإلضافــة 
بروشــورات توعويــة عــن 
مختلف أنواع اللقاحات سواء 

لألطفــال أو للكبار وعرض 
أفالم توعوية على شاشــات 

املراكز.
وأفــادت بــأن األســبوع 
أيضــا  يشــمل  التوعــوى 
حملة إلكترونية على مواقع 
التواصل االجتماعي يتم من 
خاللها عرض أفالم ولقاءات 
توعوية مع أطباء متخصصني 
مــن وزارة الصحــة ونشــر 
رسائل قصيرة عن مختلف 

»املهن الطبية« تستنكر التعرض للطاقم الطبي بالتُهم والتشهير
حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبداهلل

شددت دار املهن الطبية ممثلة عن اجلمعية 
الطبية واألسنان والصيدلية على احترام 
القوانني والنظم، داعية الى عدم تعريض 
االمن الصحي بالبالد ملهاترات وتهم باطلة، 
مستنكرة التعرض للطاقم الطبي بالتهم 
والتشــهير. وطالبت في بيان صحافي 
من لديه دليل ألي جتاوز باتباع النظم 
واللوائح لتقدمي الدليل للجهات املختصة 

دون تعريض القطاع الصحي للشبهات.
وذكــرت دار املهن الطبية ان ما تناقلته 
وسائل التواصل االجتماعي والصحف عن 
قضية الطبيب املزور ما هي اال سلسلة 
لهجمات تقصد القطاع الطبي والنيل من 
سمعة االطباء، مستنكرة التعرض للطاقم 

الطبي بالتهم والتشهير.
وأكدت دار املهن الطبية وقوفها بجانب 
وزارة الصحة في حتركاتها جتاه هذه 
القضية، وستدفع التخاذ كل االجراءات 

القانونية حلفظ حقوق منتسبي الدار من 
أطباء وأطباء اسنان وصيادلة.

وطمأنت املجتمع بأن اإلجراءات املتخذة 
من قبــل وزارة الصحــة للتحقق من 
شهادات االطباء مزاولي املهنة بالكويت 
تخضع ملراحل حتقيق وتقص دقيقة، حيث 
مت في الفترة االخيرة التواصل مع ادارة 
التراخيص بوزارة الصحة لتحديث اآلليات 
املتبعة لتساهم في التدقيق والترخيص 

لالطباء حسب النظم العاملية.

املتوافرة  اللقاحــات  أنــواع 
بالكويــت واألمــراض التــي 

تساعد في الوقاية منها.
وذكرت أن ڤيروس الروتا 
يعتبر تبعا لتقارير منظمة 
الصحة العاملية أكثر األسباب 
شيوعا لالسهال عند األطفال 
حتت عمر 5 أعوام، اذ توفي 
بســببه نحو نصف مليون 
طفل عام ٢٠٠٨ على مستوى 

العالم.


