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الساير يوّقع مذكرة تفاهم مع جامعة »ماكجيل« الكندية 
في مجال القلب واألوعية الدموية والتعليم والبحوث

مستشفى هادي يحتفل بمرور 33 عامًا على إنشائه

الطاهر: الدراجات اآللية عامل رئيسي في الحوادث المرورية المميتة
حنان عبدالمعبود

أكد رئيس جلنة تعزيز الصحة مبنطقة اجلهراء 
الصحية د.سامي الطاهر ان الدراجات اآللية أصبحت 
عامال مشتركا وأساس���يا في العديد من احلوادث 
املرورية املميتة التي تؤدي الى خس���ائر بش���رية 
ومادية للشباب في مقتبل العمر، موضحا ان الوطن 

هو اخلاسر االول في هذه احلوادث. 
واضاف الطاهر خالل مؤمتر صحافي عقد صباح 
امس في مستشفى اجلهراء لالعالن عن اليوم التوعوي 
الذي يقام حتت شعار »استمتع بالبر ولكن« وتنظم 
انشطته من قبل جلنة تعزيز الصحة مبنطقة اجلهراء 
الصحية مساء اليوم في منتجع »سليل اجلهراء«: 
ان هذه الظواهر تنتشر بشكل كبير في مناطق البر، 
ودعا مس���تخدميها الى احلفاظ على توفير وسائل 
األمن والس���المة مثل ارتداء اخل���وذة وربط حزام 

األمان والتقيد بشروط األمن واملتانة واملتمثلة في 
االنارة االمامي���ة واخللفية وخزان الوقود ووجود 
مكان للوحات املعدنية باجلهتني اخللفية واالمامية 
للمركبة، كما يجب عدم قيادة تلك املركبات بالقرب 
من اخليام أو الشاليهات، مشيرا الى انه مبناسبة 
ارتياد املواطن���ني للبر قررت جلنة تعزيز الصحة 
تنظيم هذا اليوم للنهوض مبستوى الوعي الصحي 

بني املواطنني. 
وأضاف الطاهر ان هناك مشاركات باليوم التوعوي 
من قبل عدة جهات منها مديرية أمن محافظة اجلهراء 
واالدارة العامة لالطفاء والنادي الكويتي للسيارات 
والطوارئ الطبية، حيث س���يقام عرض لسيارات 
البانشي والباجي واستعراض وسائل األمن بها وطرق 
مواجهة املشاكل التي حتيط بركوب تلك الدراجات. 
من جانبه، دعا رئيس قسم العالقات العامة وعضو 

اللجنة غ���ازي الظفيري جميع املواطنني واملقيمني 
الى املشاركة، مبينا ان هناك تعاونا مع كل اجلهات 
إلجناح هذا اليوم، باالضافة الى جلنة تعزيز الصحة 
التي تسخر كل االمكانات لتوعوية املواطنني، كما 
اعلن الظفيري عن تنظيم منطقة اجلهراء الصحية 
ممثلة في جلنة تعزيز الصحة معرض »الس���منة 
والسكر والقولون والس���رطان بشكل عام« خالل 

مارس املقبل.
من جهتها، ش���ددت عضو جلنة تعزيز الصحة 
ورئيسة الهيئة التمريضية مبنطقة اجلهراء الصحية 
زه���رة عبداالمام، على املواطنني عند اختيار موقع 
اخليام، بضرورة اتباع ارش���ادات السالمة، بحيث 
يجب اختيار مكان نظيف وخال من االعشاب اجلافة 
والنباتات لتجنب مخاطر احلريق، وان يكون املوقع 

بعيدا عن اخلطوط الكهربائية وحقول النفط.

وصل إلى الواليات المتحدة في زيارة لبحث أطر التعاون المشترك في البحوث العلمية والعالج

القلب واألوعية الدموية.
يذكر ان وزير الصحة د.هالل 
اتفاقية مع  ق����د وق����ع  الس����اير 
مستش����فيات الش����بكة الصحية 
اجلامعي����ة ف����ي كندا ف����ي مجال 
الس����رطان  أم����راض وجراح����ة 
والعالج اإلش����عاعي والتلطيفي 

والكيماوي.
ويق����وم وزير الصحة بزيارة 
الى كل من كندا والواليات املتحدة 
من اجل تعزيز العالقات الصحية 
وتوقي����ع مذك����رات تفاهم بهدف 
تطوير وحتسني جودة اخلدمات 
الصحية ف����ي الكويت من خالل 
االس����تفادة من اخلبرات العاملية 

وتطوير األنظمة الصحية.
 واسفرت زيارة الوزير الساير 
الى كندا عن توقيع مذكرات تفاهم 
في مجال تطوي����ر خدمات عالج 
أمراض وجراحة السرطان ومجال 
القلب واألوعية الدموية والتعليم 
والبحوث مع اكبر املراكز الصحية 
واجلامع����ات الكندية في مدينتي 

تورونتو ومونتريال.
وتشمل مذكرات التفاهم التي 
العالجية  املج����االت  مت توقيعها 
والتعليمي����ة  والتش����خيصية 
والتدريبية اضافة الى التعاون في 
مجال التواصل االلكتروني وايفاد 
اطباء من الكوي����ت للتدريب في 
كندا. ومن املقرر ان يزور الكويت 
فريق كندي من مستشفيات الشبكة 
الصحية اجلامعية متخصص في 
امراض وجراحة السرطان خالل 
فبراير املقبل اضافة الى فريق اخر 
من جامعة »ماكجيل« متخصص 
في امراض وجراح����ة القلب في 
مارس املقبل لوضع تصور لبداية 
العمل في تطوير اخلدمات الصحية 
ف����ي الكويت في مج����االت القلب 
والسرطان. ويرافق الساير خالل 
زيارته وكيل وزارة الصحة املساعد 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويري ومدير مركز حسني مكي 
جمعة المراض السرطان د.احمد 
العوضي ورئيس قسم التخدير في 
مستشفى العدان د.محمد شمساه 
ومدير ادارة العالقات العامة فيصل 

الدوسري.

التخصصات الدقيقة في جراحة 
األطفال والبالغني.

وقال الس����اير ان فريقا كنديا 
القلب  أم����راض  متخصص����ا في 
سيزور البالد مارس املقبل لوضع 
تص����ور لبداية العمل في تطوير 
خدمات مج����ال أمراض وجراحة 

املعلومات والتراسل الفوري ملرضى 
القلب بالكويت والتدريب األساسي 
والزمالة والتعليم الطبي املستمر. 
وذكر ان جامعة »ماكجيل« ستقوم 
بتس����هيل ومنح أولوية التدريب 
لعدد من األطب����اء الكويتيني في 
معظ����م التخصص����ات خاص����ة 

اإلدارة والرعاية الطبية واجلراحية. 
واضاف الساير ان املذكرة تهدف 
الى تعزيز التشاور الدولي ملرضى 
القلب بالكويت من خالل استخدام 
االستشارات متعددة التخصصات 
عن بعد ملناقشة احلاالت املرضية، 
فضال عن حتسني خدمات تقنية 

واخلدمات األفضل سيستمر في 
املس���تقبل، وهذا ما يتوافق في 
حقيقة األمر مع اس���تراتيجية 

اخلدمة في مستشفى هادي.
وفي خت���ام االحتفال صرح 
املدير العام فهد امليلم قائال منذ 
33 عاما قررنا نحن املؤسس���ني 
ومعنا طاقم العاملني وضع رؤية 
ملستشفانا، ولم يكن في رؤيتنا 
إنشاء مستشفى فقط بل كانت 
رؤيتنا تتعدى ذلك بكثير، فقد 
كان���ت رؤيتن���ا أن نصبح احد 
املستشفيات املعروفة واملعترف 
به���ا عامليا، والي���وم هآنذا أقف 
بينكم ميلؤني ش���عور بالفخر، 
كم���ا أن احلص���ول عل���ى هذه 
الشهادة ليست هدفا في حد ذاته 
مشددا على أن الهدف هو الرقي 
مبستوى اخلدمة الصحية املقدمة 
للمرضى، وأكمل قائال إنها مسيرة 
طويلة م���ن النجاح واإلجنازات 
واالرتقاءات استطاع مستشفى 
هادي أن يصل إلى هذه النتيجة 
بالرؤية الدقيقة والواضحة التي 
قادت كافة التحوالت الكبرى في 
تاريخ املستشفى املهني، وكذلك 
السياسات التنفيذية التي كانت 
املرشد الدائم إلدارات املستشفى، 
لذلك مع كل إجناز جديد نحققه 
نقترب من حتقيق هدفنا باالرتقاء 
مبستشفى هادي ألعلى املستويات 
وتعزيز مكانته كأحدث مستشفى 
ليس في الكويت وحدها بل على 

مستوى املنطقة بأسرها.

إفادتكم  أود  ومن هنا فإنني 
جميعا بأن رحلتنا لم تنته بعد، 
بل إنها قد ب���دأت اآلن، حيث إن 
الوص���ول للقمة ليس بصعوبة 
البقاء فيها، ل���ذا فعلينا جميعا 
مواصلة العمل وبذل اجلهد إلبقاء 
اسم مستشفانا دائما في املقدمة 
التي نعتبرها محطة سننطلق منها 
بعون اهلل إلى محطات أكثر تألقا 
ومتيزا، حيث إن التراجع ليس 
من ضم���ن اختياراتنا أبدا، وإن 
بحثنا الدائب والدائم عن اجلودة 

املستشفى على شهادة االعتماد 
الدولية يكمن في القيمة املضافة 
التي ينالها املرضى والزوار، وان 
سعينا لنيل هذه الشهادة يعكس 
التزامنا بتقدمي أعلى مستويات 
اجلودة ف���ي خدماتن���ا الطبية 
والصحي���ة والعم���ل مع جهات 
دولية متخصصة لتحديد مواضع 
التطوير واالرتقاء في مؤسستنا 
الطبية لتقدمي أعلى مستويات 
الرعاية الصحية وبأقصى درجات 

اجلودة لكافة املرضى.

من التطوير وذلك وفقا للمعايير 
الرعاية  الدولية جلودة خدمات 

الصحية«.
وأوضحت د.امليلم أننا جنتمع 
اليوم لالحتفال باعتماد مستشفى 
هادي. وبهذه املناسبة أود تهنئة 
جميع املوظفني الذين ساهموا في 
هذا النجاح الذي حققناه، وشكرا 
جلمي���ع العاملني باملستش���فى 
مبختلف تخصصاتهم ومواقعهم، 
وإن اله���دف األول واألخير من 
هذا اإلجناز اجلوهري بحصول 

آالء خليفة
على هامش حفل تخريج 
الطلبة املتفوقني في جامعة 
الكوي����ت، وف����ي حدي����ث 
للصحافي����ني ب����ارك وزير 
الكهرباء د.بدر الش����ريعان 
للخريج����ني واخلريج����ات 
تفوقهم، وقال الش����ريعان: 
ان جامعة الكويت هي بيتي 
الكبي����ر ونب����ارك لطلبتنا 
اخلريجني املتميزين بحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وهو تش����ريف لنا 
باجلامعة. وحول مشروع 

الربط اإللكتروني أكد الش����ريعان ان املشروع 
يهدف ملنع استخدام الورق وعمليات التزوير 
في التواقيع واألوراق للحد من الفساد وترتيب 
العمل واملعامالت حسب تقدميها، موجها شكره 
جلامعة الكويت التي أشرفت على املشروع عن 
طريق مكتب االستشارات بكلية الهندسة، مبينا 
ان الفكرة لوزارة الكهرباء واملاء من أغسطس 
املاضي، وتعاونت البلدية مشكورة معنا في هذا 
املجال. أما عن الربط الكهربائي بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي فقال د.الشريعان أنه مشروع 
قد مت تدشينه وحاليا نحن مربوطون باخلليج 
وذلك من باب التكامل اخلليجي. وبخصوص 
مش����روع خصخص����ة محط����ات الكهرباء قال 
د.الشريعان: »اننا باحلكومة تقدمنا مبشروع 
اخلصخص����ة وقد ناقش����ته بش����كل ودي مع 
أعضاء جلنة اخلدمات مبجل����س األمة وعلى 
رأس����هم رئيس اللجنة النائ����ب الفاضل أحمد 
السعدون، ومت االتفاق على املالمح العامة ملشروع 

القانون وهناك بعض النقاط 
سيتم مناقشتها وسيكون 
املشروع جاهزا وهو قانون 
اخلصخص����ة واس����تخدام 
العامة  شركات املس����اهمة 
الكهرب����اء واملاء«.  لتوليد 
وفيما يتعلق بحادثة اجلهراء 
األخيرة، قال د.الشريعان: 
»مس����اء يوم األحد املاضي 
انقطع����ت الكهرباء ملدة 45 
دقيقة إلى ساعة وربع تقريبا 
عن مناطق واسعة في منطقة 
اجلهراء، وقد ذهبت بنفسي 
وتابعت الوضع مع اإلخوة 
ف����ي الصيانة ومت عزل احمل����ول الذي تعرض 
للعطل ومت توصيله مرة أخرى، وبعدها ب� 24 
ساعة تقريبا مساء يوم االثنني انفصل التيار 
الكهربائي م����رة أخرى فأعطيت أوامر بتواجد 
موظفي الصيانة ملدة 24 ساعة في نفس املركز، 
ومت إبعاد الوكيل املكلف بقطاع النقل وإيقاف 
تكليفه، فهو مكلف منذ سنتان ومت إيقاف تكليفه، 
وقمت بتكليف م.علي الوزان الوكيل املساعد 
للتحكم ونظم املعلومات بأعمال الوكيل املساعد 
لش����بكات النقل«. وفي رده على سؤال حول 
االحتياطات التي اتخذتها الوزارة لصيف 2010 
قال د.الشريعان: »ان الوكيل م.أحمد اجلسار 
والوكالء في اجتماعات دائمة، ووضعنا خطتنا 
بشكل عام ملدة 4 سنوات كجزء من خطة عمل 
احلكومة«. مضيفا: »ولدينا بعض االستعدادات 
لصيف 2010 وسيعلن عنها في القريب العاجل 
وهي إجراءات جادة عملي����ة وايضا اجراءات 

توعوية«.

واشنطن � كونا: وصل وزير 
الصحة د.هالل الساير الى الواليات 
املتحدة األميركية امس في زيارة 
رسمية بهدف بحث اطر التعاون 
املش����ترك في مج����االت البحوث 
العلمي����ة والعالج، وق����ال وكيل 
وزارة الصحة املساعد للخدمات 
الطبية املساندة د.قيس الدويري 
في تصريح ل� »كونا« انه سيتم 
خالل الزيارة التنسيق والتباحث 
واالطالع عل����ى اخلدمات الطبية 
والعالجي����ة املتطورة في جامعة 

»جونز هوبكنز«.
انه س����يتم  الدويري  وذك����ر 
التنس����يق مع جامع����ة »جونز 
هوبكنز« لوضع اخلطط والبرامج 
التطويرية الصحية للمستشفيات 
في الكويت والسيما فيما يتعلق 
بتقييم ج����ودة اخلدمات املقدمة 

واإلدارة الفنية.
وأوضح ان التعاون سيشمل 
وضع االس����تراتيجيات اخلاصة 
بالعنصر البشري من خالل زيارة 
الوف����ود واملتخصصني للكويت 
على فترات زمنية محددة لوضع 
تصور ومعايير وسياسات للعمل 
على تطوير اخلدمات الصحية في 
الكوي����ت. وكان وزير الصحة د. 
هالل الس����اير قد وقع الليلة قبل 
املاضية مذك����رة تفاهم مع املركز 
الصحي بجامعة »ماكجيل« الكندية 
في مجال القلب واالوعية الدموية 
والتعلي����م والبح����وث بحضور 
س����فيرنا لدى كندا مساعد راشد 
الهارون. وقال الوزير الساير في 
تصريح ل����� »كونا« عقب توقيع 
الهدف من  ان  التفاه����م  مذك����رة 
توقيع املذكرة ه����و وضع خطة 
إستراتيجية ملدة خمس سنوات 
لرعاية مرضى القلب في مستشفى 
األمراض الصدرية وتنمية املوارد 
البشرية. وأوضح ان مذكرة التفاهم 
املقدمة  الرعاية  تتضمن حتسني 
ملرضى القلب في الكويت على نفس 
املستوى من اجلودة الدولية املقدمة 
لعالج مرضى القل����ب في املركز 
الصحي بجامعة »ماكجيل« اضافة 
القيادة في مستشفى  الى توفير 
األمراض الصدري����ة في مجاالت 

احتف���ل مستش���فى ه���ادي 
بالذك���رى ال� 33 على إنش���ائه 
امليلم  العام فهد  املدير  بحضور 
والشيخ فهد الصباح ونائب املدير 
العام د.فاتن امليلم ومبارك امليلم، 
وإبراهيم امليلم، ود.يوسف امليلم 
وجميع األطباء والكوادر الصحية 
والعاملني به وقد تزامن االحتفال 
مع حص���ول املستش���فى على 
الدولية جلودة  شهادة االعتماد 
اخلدم���ات الصحية من املجلس 
الكندي ليصبح إحدى املنشآت 
الصحية املعترف بها على مستوى 
دول العال���م في جودة اخلدمات 

الصحية.
وقد أقيم حفل خطابي اشتمل 
على عدد م���ن الكلمات وعرض 
مرئي عن تطور املستشفى بشكل 
عام واملراحل التطويرية القادمة، 
كما مت تكرمي العاملني واألطباء 

في املستشفى.
وأضاف���ت نائبة املدير العام 
في مستشفى هادي د.فاتن امليلم: 
»لقد بدأ ممثلو املجلس الكندي 
العتماد جودة اخلدمات الطبية في 
تقييم املستشفى، وأبدى جميع 
موظفي املستشفى أعلى مستويات 
التعاون الفعال واملتكامل مع جميع 
أفراد املجلس الكندي بهدف إتاحة 
املجال لتطبيق املعايير اخلاصة 
باملجل���س ليتمكن من الوصول 
إلى التقييم الصحيح لنقاط القوة 
والتميز التي ميتلكها املستشفى 
ويحدد املواضع التي حتتاج مزيدا 

د.هالل الساير أثناء توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة »ماكجيل« الكندية بحضور السفير د.مساعد الهارون

مدير عام مستشفى هادي فهد امليلم ود. فاتن امليلم يتسلمان شهادة االعتماد األكادميي الكندي بحضور الشيخ فهد الصباح

)سعود سالم(د.سامي الطاهر وزهرة عبداإلمام أثناء املؤمتر الصحافيغازي الظفيري

الهارون يشيد بنتائج زيارة الوفد الصحي إلى كندا

الكشف المبكر لسرطان الثدي في »تنمية العيون«

مونتريال ـ كونا: اشاد سفيرنا لدى كندا د.مساعد 
ــة الى كندا  ــارون بنتائج زيارة وزير الصح ــد اله راش
ــتثمارات  ــاهم في تعزيز وتنمية االس مؤكدا انها ستس
ــفير الهارون الزيارة  في مجاالت الصحة. ووصف الس
ــتنعكس ايجابا على االرتقاء  الى كندا بأنها ناجحة وس
ــي الكويت اضافة الى  ــوض باخلدمات الصحية ف والنه
مساهمتها في دعم املبتعثني لدراسة الطب في كندا. وقال 
ــات الثنائية بني الكويت  ــهم في تعزيز العالق انها ستس
ــى جميع االصعدة  ــهد نقلة نوعية عل وكندا والتي تش
ــت رغبة قيادتي البلدين الصادقة في تطوير تلك  عكس
العالقات والنهوض بها الى اعلى املستويات والدفع بها 
ــع. واكد الهارون ان العالقات بني  قدما الى مجاالت اوس
ــتمر على  ــدا متميزة وهي في تطور مس ــت وكن الكوي
ــية واالقتصادية والتجارية  ــف االصعدة السياس مختل
والثقافية والسياحية مشيرا الى ان هذه العالقات زادت 

رسوخا بالزيارات املتبادلة واالتفاقيات والبروتوكوالت 
ــتركة في مختلف املجاالت. كما اكد ان املسؤولني  املش
الكنديني يسعون الى تعزيز العالقات الصحية مع الكويت 
وعلى استعداد تام لتقدمي كل التسهيالت املمكنة اضافة 
ــعيهم الى تقدمي افضل اخلدمات الصحية ونقل  الى س

اخلبرات للكويت.
ــاري بني الكويت وكندا   وارتفع حجم التبادل التج
ــام 2008 مقارنة بالعام 2007 ويصل  حوالي 70% في ع
ــاري بني الكويت وكندا الى اكثر من  حجم التبادل التج
ــادرات الكندية  ــون دوالر ووصلت قيمة الص 153 ملي
ــي في مجملها مواد  ــى اكثر من 90 مليون دوالر وه ال
غذائية واستهالكية ومنتجات ورقية وبالستيكية ومعدات 
ــيارات ويبلغ  ــة ومحركات كهربائية وقطع س ميكانيكي
حجم الصادرات الكويتية من املشتقات النفطية املكررة 

الى كندا الى نحو 63 مليون دوالر.

نظم مركز تنمي����ة املجتمع في العيون محاضرة 
عن الكشف املبكر لسرطان الثدي، حيث اكد د.طارق 
عقل ان سرطان الثدي عبارة عن تورم خبيث يصيب 
بعض اخلاليا التي تتكاثر بش����كل عشوائي، وميكن 
ان تنتقل الى اعضاء اخرى من اجلسم تكون ضارة، 
الفتا الى ان معظم امراض الثدي غير سرطانية لكن 

الفحوصات املتعددة والطبيب هو الذي يحددها.
وقال ان تصوير الثدي الشعاعي هو فحص سهل 
وفعال للكشف املبكر عن آفات الثدي وهو غير مؤلم 
وضار ألنه ال يستخدم اال كمية قليلة من االشعة وال 
يستغرق اال عدة دقائق. ولفت الى انه ال احد يعرف 

حتى اآلن سبب االصابة بأمراض الثدي.

د.بدر الشريعان

وزير الكهرباء والماء: تقدمنا بمشروع الخصخصة 
وتم نقاشه مع لجنة الخدمات في مجلس األمة

..و يوقف تكليف صنقور وكياًل لـ »الكهرباء« 
بعد انقطاع الجهراء ويكلف الوزان بمتابعة مهامه

العجمي: حصر خلل محطة الجهراء في 3 أسباب
وخبراء فرنسيون يشاركون بإصالح األعطال

بكلفة مالية بلغت 30 ألف دينار

دارين العلي
اصدر وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
امس قرارا اداريا يقضي بالغاء تسمية م.عبداهلل 
صنقور وكيال مساعدا لشبكات النقل الكهربائية 
بالتكليف وتكليف الوكيل املساعد ملراكز املراقبة 
والتحكم ونظم املعلومات م.علي الوزان بأعمال 
الوكيل املس����اعد لش����بكات النقل الكهربائية 

باالضافة الى عمله.

وتفقد الوكيل املساعد ملراكز املراقبة والتحكم 
ونظم املعلومات والرقابة م.علي الوزان محطة 
اجلهراء للوقوف على اعمال الصيانة للتأكد من 

عدم تكرار احلادث مستقبال.
يذكر ان الوزير د.بدر الشريعان قام بايقاف 
الوكيل املساعد لشبكات النقل بالتكليف م.عبداهلل 
صنق����ور بعد حادث العط����ل الذي اصاب احد 

محوالت محطة اجلهراء الرئيسية.

فرج ناصر
اكد م.عبداهلل العجمي ان وزارة الكهرباء 
واملاء استدلت على اخللل الذي اصاب محطة 
اجله���راء W والذي ادى الى انقطاع التيار 
الكهربائي عنها ليومني متتاليني، حيث ان 
اخللل متثل في 3 اسباب رئيسية، السبب 
االول خلل في بعض دوائر الفصل الكهربائية 
والسبب الثاني خلل في تعطب الكيبالت 
االرضية التي تقوم بنق���ل املعلومات في 
محطة اجلهراء W الى محطة اجلهراء ب، 
والسبب الثالث هو ال� »فيدر« وهو ما يطلق 
على املغذي الذي يقوم بتوزيع الكهرباء في 

احملطة الى احملوالت الثانوية. 
واضاف انه جار اصالح االجهزة املعطوبة 
في دوائر الفصل من قبل الشركة الفرنسية 
)اريفا(، حيث ان هذه احملطة مازالت حتت 
كفالة الشركة ملدة 3 اشهر مقبلة، مشيرا الى 
ان عملية الصيانة واالصالح قد تستغرق 3 
ايام لكنه ال يؤثر على التيار الكهربائي، حيث 
ستقوم الوزارة بتبديل الكيبالت القدمية 
بأخرى جديدة بواس���طة خبراء فرنسيني 

هم من اش���رفوا على صيانة هذه احملطة. 
وقال انه بلغت س���عة الطاقة املفقودة في 
احملطة W حلظة انقطاع التيار الكهربائي 
280 ميغ���اواط، فيما يبلغ اجمالي س���عة 
احملطة 1000 ميغ���اواط وهي اعلى قدرة، 
مؤكدا ان احملطة تغذي 35 محطة ثانوية 
في محافظة اجلهراء واملناطق الشمالية في 

اجتاه العبدلي.
واوضح ان الوزارة شكلت فرق طوارئ 
تعمل على مدار الساعة في احملطة حتسبا ألي 
طارئ قد يحدث، حيث تأتي هذه االجراءات 
جراء اخللل الذي اوقف محطة اجلهراء وادى 
الى انقطاع التيار الكهربائي. وقال ان الكلفة 
املالية الصالح احملطة بلغت 30 الف دينار، 
مشيرا الى ان وزارة الكهرباء واملاء ستتحمل 
كل اعمال اعطال احملطة ومن ضمنها تبديل 
الكيبل باستثناء »السويج جير« فهو حتت 
كفالة الشركة الفرنس���ية، وهو عبارة عن 
 ،6.F.F مجموعة مفاتيح وقواطع معزولة بغاز
وهي جزء من اجزاء احملطة تقوم بتوصيل 

الكهرباء الى محطات اخرى.

أوضح أن اإلعالن عن االستعدادات لصيف 2010 قريبًا


