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دارين العلي
أعلن الوكيل املساعد لشؤون 
املس����تهلكني في وزارة الكهرباء 
وامل����اء م.جاس����م اللنقاوي عن 
تنظيم لقاءات تنويرية مفتوحة 
م����ع املس����تهلكني ف����ي مختلف 
احملافظ����ات بدءا م����ن محافظة 
الفروانية، حيث سيعقد االجتماع 
األول فيها األسبوع املقبل بحضور 
احملافظ ومديري مكاتب شؤون 
املستهلكني في احملافظة وجمع 
من املستهلكني. وأوضح اللنقاوي 
في تصريح للصحافيني ان هذه 
اخلطوة هي األول����ى من نوعها 

في مجال التواصل مع املس����تهلكني مباشرة ضمن 
سياس����ة الباب املفتوح التي تتخذها الوزارة حاليا 
بتوجيهات من الوزير د.بدر الشريعان وتعليمات 
الوكيل م.احمد اجلسار. ولفت الى انه اميانا من قطاع 

شؤون املستهلكني بأهمية العمل 
اجلماعي في التواصل املس����تمر 
لتحقيق الكثير من النجاحات فقد 
اتخذ القطاع منهج التواصل مع 
القاعدة العريضة من املستهلكني، 
مشيرا الى انه لتحقيق ذلك يتم 
التنس����يق مع محافظ����ي الدولة 
بهدف وضع الترتيبات املناسبة 
التي س����تبدأ في  اللقاءات  لعقد 
الفروانية وستلحقها احملافظات 
األخرى تباعا. وأوضح اللنقاوي 
ان هذه اخلطوة تهدف الى حتقيق 
التواصل واالطالع على آراء وأفكار 
القطاعات  املنتفعني من خدمات 
والنظ����ر في املعوقات التي تعترضهم والصعوبات 
التي يالقونها في تخليص أعمالهم والتي تختلف في 
كل محافظة عن االخرى وذلك سعيا لتأمني اخلدمة 

االفضل على جميع املستويات.

محمد راتب
أفادت مدي����رة إدارة البحوث 
واملشاتل الزراعية بالهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
سلوى العريفان بأن الهيئة بصدد 
تطبيق القرار رقم 1758 لسنة 2010 
م بش����أن ضبط مخالفات أحكام 
القانون رقم 21 لس����نة 2009 م 
املبيدات في دول مجلس  لنظام 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 
والئحت����ه التنفيذية في الكويت 
وذلك باتخاذ عدد من اإلجراءات 
التنفيذية منها. وأضافت العريفان 
في تصريح صحافي، ان الهيئة 

ستطبق التفتيش الدوري على كل املؤسسات التي 
تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبأ أو تعيد تعبئة 
أو تضع امللصقات أو توزع أو تس����تخدم املبيدات 
أو تعل����ن عنه����ا وكذلك التفتيش عل����ى محال بيع 
املبيدات واملخازن للتحقيق من هذه احملال لشروط 
الترخيص مع طلب إبراز وفحص ونسخ الشهادات 
والرخص والس����جالت أو أي وثائق أخرى في إطار 
هذا القانون »النظام«. وأضافت ان الهيئة س����تقوم 
بأخ����ذ عينات من أي مواد له����ا عالقة بالالئحة من 
شحنات املبيدات املستوردة أو املصنعة أو املجهزة 
أو املعب����أة أو املعاد تعبئتها محليا أو املتداولة في 
احملال التجارية وإجراء التحاليل عليها في املختبرات 
املختصة واملعتمدة للتحقق من مدى صالحيتها ومدى 
مطابقتها للمواصفات الفنية املس����جلة بها، وقالت: 
إن����ه في حالة املخالفة يتم التحفظ عليها مع اتخاذ 
اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في هذا القانون 
)النظام( ملثل هذه احل����االت. ولفتت إلى أنه يحق 
للمفتش الدخول إلى املزارع للتفتيش على املبيدات 

املوجودة ومراقبة طرق الرش أو 
املعاملة وطرق التخزين وكذلك 
املبيدات  التخلص من عب����وات 
الفارغة واملبيدات التالفة واملنتهية 
الصالحية والتأكد من أن املبيدات 
املستخدمة جميعها مسجلة في 

الدولة.
وأضافت ان للمفتش احلق في 
إغالق احملالت واملخازن واملصانع 
بالتنسيق مع السلطات املختصة 
والتنبي����ه عل����ى وكالء وجتار 
املبي����دات قبل ثالثة أش����هر من 
تاريخ انتهاء الصالحية للمبيدات 
وإلزامهم بسحب املبيدات املنتهية 
الصالحية خالل مدة ال تزيد على شهر من األسواق 
والتخلص منها على نفقتهم اخلاصة بالتنس����يق 
مع الس����لطات املختصة وحتت إش����رافها وحسب 
اخلطوط التوجيهي����ة ملنظمة األغذية والزراعة في 
ه����ذا اخلصوص واإلعالن عن ع����دم صالحيتها في 

وسائل اإلعالم املختلفة.
وأعلنت أنه ولتنفيذ هذه اإلجراءات بالدقة املطلوبة 
فق���د مت منح الضبطية القضائية لكل من م. فيصل 
الصديقي، سلوى العريفان، ماهر الهنيدي، م.أسعد 
الرميح، سعد الرش���يدي، م.عبداألمير القالف، أمل 
عبداهلل، م.ذكرى احلشاش، مرزوق العازمي، طالل 
القصبا، محسن املطيري، أحمد املطيري، فالح املطيري، 
فرحان العازمي، عادل شهاب، خالد املتروك، حسني 
فرس، حمد الصويلح، جاسم شمس الدين، جالل التحو، 
أحمد خلف وذلك لضبط مخالفات أحكام القانون 21 
لسنة 2009 م لنظام املبيدات في دول مجلس التعاون 
اخلليج العربي والتفتيش على الصادرات والواردات 

ومرافق التصنيع والتداول ألي مبيد.

م.جاسم اللنقاوي

سلوى العريفان

جمال عمران د.بدر الشريعان

مشعل العنزي مرزوق الرشيدي د.هالل الساير

د.مبارك الكندري

م.عبداخلالق مراد

»الصحة«: وقف تعيين غير الكويتيين في الوظائف اإلدارية 

نجاح 15 جراحة نادرة في مستشفى الصباح

حنان عبدالمعبود
صرح الوكيل املساعد للشؤون 
ب���وزارة الصحة مرزوق  االدارية 
الرشيدي بأن وزارة الصحة اصدرت 
قرارا بوقف تعيني غير الكويتيني 
في مختلف التخصصات االدارية 
في الوزارة، في خطوة تس���تهدف 
سد الشواغر الوظائف االدارية من 
الكويتيني في جميع التخصصات، 
الفتا الى انها خطوة ايجابية الحالل 
املوظف الكويتي محل غير الكويتي. 
وذكر انه مت وقف استقبال طلبات 
التعيني في وظيفة سائق اسعاف 
من غير محددي اجلنسية، مبينا ان 
ديوان اخلدمة املدنية كان قد وفر 
100 درج���ة وظيفية في عام 2008 
لشغل وظيفة سائق اسعاف لتعيني 
غير محددي اجلنسية ومت تسكينها 
جميعا، علما انه يوجد بالوزارة 299 
طلبا ال توجد لها درجات. من جهة 
اخرى، قال منسق مؤمتر ومعرض 
الثاني لبناء املستشفيات  الكويت 
مشعل العنزي ان االستعدادات جارية 
على اكمل وجه للتحضير للمؤمتر 
والذي يعقد في عامه الثاني ويقام 

كشف مسؤول صحي أمس ان فريقا طبيا 
كويتي����ا � بريطاني����ا أجرى نح����و 15 عملية 
جراحية نادرة بواسطة املنظار في مستشفى 

الصباح.
وذكر رئيس قسم اجلراحة في مستشفى 
الصباح د.مبارك الكندري في تصريح ل� »كونا« 
مبناسبة زيارة البروفيسور البريطاني ماجد 
بس����يوني ان الطبيب الزائ����ر أجرى جراحة 
ن����ادرة عبارة عن اس����تئصال كامل للقولون 
واملس����تقيم بواس����طة املنظار لفتاة تبلغ من 

العمر 19 عاما.
وأوضح د.الكندري ان هذه العملية استمرت 
ل� 6 ساعات مت خاللها توصيل األمعاء الدقيقة 
بالشرج، مشيرا الى ان العملية تكللت بالنجاح 

وستغادر املريضة املستشفى خالل االيام القليلة 
املقبلة. وأشار الى ان هذه العملية ال جترى اال 
في املراكز العاملية وتكلف آالف الدنانير لو مت 
إجراؤها خارج الكويت، مشيدا باهتمام وزارة 
الصحة وحرص القيادة السياسية في البالد 

على االستمرار في تطوير اخلدمات الطبية.
وأضاف ان الطبيب الزائر والفريق الطبي 
أجروا ايضا عمليات استئصال القولون وأورام 
سرطانية فضال عن جراحات الفتق باحلجاب 
احلاجز بواسطة املناظير، مؤكدا ان استضافة 
االستشاريني العامليني من ذوي االختصاص من 
شأنها املساعدة على تطوير اخلدمات الصحية 
في الكويت واكتساب خبرات جديدة لالطباء 

الكويتيني.

وذكر ان زيارة البروفيس����ور الزائر ماجد 
بسيوني كانت على مدى أسبوعني وهو يرأس 
قس����م جراحة الش����رج والقولون في جامعة 
)ش����فيلد( ش����مال اجنلترا، مبينا ان زيارات 
اخلبراء تساهم في اطالع االطباء في الكويت 
على احدث املعلوم����ات والتقنيات في إجراء 
العمليات التي توصلت اليها أشهر املراكز الطبية 

على مستوى العالم.
يذكر ان وزارة الصحة استضافت في الفترة 
االخي����رة العديد من االطباء واالستش����اريني 
العامليني لتحسني جودة اخلدمات املتاحة وتبادل 
اخلبرات، االمر الذي حقق جناحات كبيرة في 
هذا املجال وخفف النفقات التي تتكبدها الدولة 

في ابتعاث املواطنني للعالج باخلارج.

بوزارة الداخلية م.ناصر املطيري عن 
مراحل العمل في مشروع مستشفى 
الشرطة اجلديد، كما يشارك في القاء 
احملاضرات مجموعة من املتخصصني 
من قسم الهندسة املدنية بجامعة 
الكويت ومعه���د الكويت لالبحاث 
العلمية، كما يتحدث ايضا رئيس 
الفري���ق الفني للجه���از الكويتي 
للمبادرات د.هشام الطبطبائي عن 
القطاع  املشاريع املس���تقبلية في 

الصحي.
وف���ي ختام تصريح���ه، رحب 
العنزي مبشاركة الشركات احمللية 
املتخصص���ة في مج���ال املقاوالت 
االنشائية واملباني اجلاهزة والكهرباء 
واخلرسانة واالرضيات واملكاتب 
الهندس���ية والدور االستش���ارية 
الذكية للمش���اركة في  واملبان���ي 
املعرض املصاحب للمؤمتر لعرض 
خبراتها وامكانياتها للمس���اهمة 
في هذه املشاريع العمالقة النشاء 
املستشفيات اجلديدة ضمن خطة 
التنمية احلكومية ولتحقيق رؤية 
صاحب الس���مو االمي���ر في جعل 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا.

برعاية وزير الصحة 17 و18 اجلاري 
في مركز املؤمترات بفندق موڤنبيك 
املنطقة احلرة، وان املشاركات مازالت 
الش���ركات احمللية  مس���تمرة من 
والعاملية املتخصصة في تقنيات 
البناء احلديث���ة واملباني اجلاهزة 
واالنظمة احلديثة للمباني الذكية 
واملقاوالت االنشانية ومواد البناء 
املختلف���ة. واضاف العنزي ان هذا 
املؤمت���ر يتزامن مع قي���ام وزارة 
الصح���ة بطرح مناقص���ة بناء 9 

ابراج طبية ملحقة باملستشفيات 
احلالية وسيكون اولها في مستشفى 
االميري. واوضح انه وفي هذا الصدد 
الوكيل املساعد للخدمات  سيقوم 
بوزارة الصحة م.سمير العصفور 
بالقاء محاضرة في افتتاح املؤمتر 
يستعرض فيها خطط وزارة الصحة 
املستقبلية في مجال بناء وجتهيز 
املستش���فيات وتفاصيل مناقصة 
بناء الب���رج الطبي اجلديد امللحق 
مبستش���فى االميري والذي يهدف 

الى زيادة السعة السريرية الى 446 
س���ريرا اضافيا مبيزانية تقديرية 

تصل الى 150 مليون دينار.
انه سيش���ارك ايضا في  وبني 
املؤمتر مدير مشروع املستشفيات 
بوزارة االشغال م.فيصل االستاذ 
ليستعرض خطة الوزارة في بناء 
9 مستشفيات جديدة مبيزانية تبلغ 
1200 مليون دينار وسيكون اولها 
تصميم مستشفى الوالدة اجلديد، 
كما سيتحدث مدير ادارة االنشاءات 

الساير يرعى مؤتمر الكويت الثاني لبناء المستشفيات 17 و18 الجاري

أجراها فريق طبي كويتي ـ بريطاني بواسطة المنظار

رمضان: عملية القلب النادرة في »الصدري«
جاءت في نطاق االتفاق الصحي مع كندا

حنان عبدالمعبود
قامت الشركة الكويتية � االماراتية للخدمات االدارية )NAS( باستضافة 
الوح����دة املتنقلة لبنك الدم املركزي، في حمل����ة تبرع نظمتها ملوظفي 

الشركة والشركات املجاورة.
وشهدت احلملة اقباال شديدا من املوظفني بالشركة وباقي الشركات 

باملبنى حيث كانوا يتسابقون في التناوب للتبرع.
وقال املدير العام للشركة صالح اللنقاوي انه انطالقا من مسؤوليتنا 
جتاه مجال عملنا واملجتمع نظمنا احلملة األولى للتبرع بالدم من قبل 
الشركة ولن تكون األخيرة حيث سيكون هناك تنسيق بترتيبها بشكل 

دوري، ملوظفي الشركة والشركات احمليطة بنا.
وأش����ار الى ان التبرع بالدم هو عمل انس����اني كلنا نحرص عليه، 
ولهذا فإن احلملة جاءت تلبية لنداء بنك الدم بالنقصان الش����ديد الذي 

أعلنوا عنه.
وقال: نظمنا احلملة لنعطي مجاال للكل لإلحساس باملسؤولية ألن 

العمل االنساني يجب التكاتف من أجله.
وأضاف ان املوظفني الذين تبرعوا من الساعة التاسعة صباحا وحتى 

اآلن بلغ عددهم نحو 150 موظفا من جميع الشرائح.

»NAS« تنّظم حملة للتبرع بالدم

حنان عبدالمعبود
أكد مدير مستش���فى 
الصدري���ة  االم���راض 
د.عب���اس رمض���ان ان 
االجناز الذي مت التوصل 
إليه في عملي���ة زراعة 
التي مت  الن���ادرة  القلب 
إجراؤه���ا، كان ضم���ن 
االتفاقية التي وقعت سلفا 
مع الفريق الكندي. وقال: 
ان هناك عددا من مراحل 
التي  االجنازات االخرى 
نس���عى لتحقيقها خالل 
الفترة املقبلة من ضمنها 

اج���راء هذه العملية الدقيقة والت���ي كان مقررا لها ان جترى 
خالل الفترة املقبلة مفيدا بان احلالة التي أجريت لها تعتبر 
حالة طارئة، كما ان هناك مراحل اخرى نسعى للوصول لها 
من ضمنها التطوير االلكتروني والربط املعلوماتي مع جامعة 

ميغيل الكندية.
وأضاف رمضان خالل مؤمتر صحافي عقده ظهر أمس في 
مستشفى االمراض الصدرية انه مت تشكيل فرق عمل كثيرة 
وجلان منها جلنة مش���اكل القلب والتي يشرف عليها د.علي 
الصايغ، حيث تعتبر مهمة وذلك الختيار املرضى الذين يعانون 
من مشاكل كبيرة وضعف عام في القلب، يتم اختيار املرضى 
الذين يجرون العملية، حيث س���يتم االس���تعاضة عن ذلك 
بهذه العملية وإجراؤها في الداخل بدال من ابتعاثهم للخارج، 
مبينا ان هناك مجموعة وفريقا متكامال يقوم بإجراء عمليات 

تشوهات القلب لدى االطفال.
ولفت الى ان االتفاقية مضى عليها 6 أش���هر، مش���يدا بها 
وباالجن���ازات التي أجنزتها متأمال أن يرتفع مس���توى عمل 
املستشفى من زراعة القلب متوقعا أن خالل السنتني املقبلتني 

سيكون هناك اجنازات أفضل سنصل لها.
من جانبها، عددت نائب مدير مستشفى االمراض الصدرية 
د.رمي العسعوسي االجنازات التي حققها املستشفى بالتعاون 
مع الفريق الكندي، حيث متت في ش���هر أكتوبر السابقو من 
ضمنها عملية القلب الصناعي التي ستساهم في تقليل تكاليف 
االبتعاث للخارج والتي تصل ملاليني بسبب برنامج العملية 
وتكاليف ما بعد العملية، فضال عن حتسني اخلدمات االكلينيكية 

في املستشفى وإجراء العمليات اجلراحية.

»الطب الطبيعي« يستضيف االستشاري العالمي
بيتر باولي لمتابعة مرضى اآلالم المزمنة

د.بيتر باولي مع فريق من مستشفى الطب الطبيعي

 )سعود سالم(جانب من املتبرعني

حنان عبدالمعبود
الطبيعي  أكد استش���اري الطب 
واآلالم املزمنة د. بيتر باولي أن اآلالم 
املزمنة قد تنتج عن الوزن الزائد، وأن 
تخفيف الوزن يزيلها، مش���يرا إلى 
أن هذا الس���بب ليس هو الغالب في 
اآلالم املزمنة التي حتتاج في عالجها 
إلى فريق عم���ل وليس اختصاصي 
العالج، الفتا الى أنها حتتاج إلى احلقن 
عن طريق اإلبر والسونار وعقاقير 
عالجية، وعالج رياضي، وفيزيائي، 
وهناك بعض املرضى الذين يحتاجون 
إلى معالج نفس���ي، حيث ان مريض 
اآلالم املزمنة يحتاج بالفعل إلى هذا 
الفريق. واضاف في تصريح صحافي 
الطبيعي  الطب  له أمس مبستشفى 
خالل مؤمتر صحافي أقيم مبناسبة 
زيارته للمستشفى بحضور مديرة 
املستشفى د. دالل الودعاني، ورئيسة 
قسم الطب الطبيعي د. فيسنا، ومسجل 
أول د. أي���وب باقر، ان عالج مرضى 
اآلالم املزمنة يوفر الكثير من الوقت 
والكلفة االقتصادية ان متت معاجلته 
بطريقة صحيحة.  من جانبه أكد د. 
ايوب باقر ان الطبي���ب الزائر قادم 
من النمس���ا، ولديه خب���رة أكثر من 
30 عاما في ه���ذا املجال، وقال »اننا 
نخطط إلحضاره في العام مرتني إلى 
الكويت والزيارة تستغرق من 5 أيام 
إلى أسبوع يفحص يوميا من 12 إلى 
14 مريضا حيث يعاين املرضى ويقوم 
أيضا بالعالج عن طريق اإلبرة حتت 
أشعة السونار وهو جديد، وهذا األمر 
مييزه أن عالج السونار ليس به إشعاع 
كاألش���عة التداخلية، ومشكلته أنه 
ليس كل أنواع اإلبر ميكن إعطاؤها 
عن طريق السونار«. وأشار إلى إن 
مواد احلقن التي يستخدمها الطبيب 

أغلبها مزيج من الكورتيزون ومادة 
بيوبوفاكني وهذا املزيج ال يؤثر مثل 
الكورتيزون الذي يسبب مشاكل إن مت 
استخدامه بشكل يومي لفترة طويلة، 
بينما تناوله ملرتني أو ثالث في العام 
ال يسبب مشكلة. وعن األمراض التي 
يعاينها الطبيب الزائر قال باقر أغلبها 
آالم الظهر املزمنة التي تكون ألكثر من 
سبب منها الديسك أو مفاصل الظهر أو 

مفاصل SI، ويعاجلهم باحلقن.
وذكر أن هناك بعض املرضى يعانون 
من آالم بسبب عضلة »بيريفورمس« 
التي تكون ضاغطة على عصب الرجل 
وتسبب آالما مشابهة آلالم الديسك وال 
يكون الديسك سببا فيها، كما عاين 

حاالت آالم مزمنة بالكتف.
وأش���ار د. باقر إلى أنه حينما مت 
الطبيب قاموا  حتديد املوعد لزيارة 
بإصدار تعميم لألطب���اء بالعيادات 
اخلارجية بتحديد احلاالت التي حتتاج 
إلى هذا النوع من العالج وهو التدخل 
العالجي باإلبر، وعملنا قائمة تتضمن 
ما يق���ارب من 70 مريضا مقس���مة 
على أيام الزي���ارة. وأضاف هناك 6 

من األطباء يتدربون معه على عمل 
الس���ونار واحلقن، حيث يالزمونه 
بش���كل مس���تمر كما يقوم بإعطاء 
محاضرات يومية صباحا، مشيرا إلى 
أنه ابتداء من األسبوع القادم ستبدأ 
ممارسة األطباء الذين تدربوا على يد 
الطبيب الزائر وستكون بأعداد قليلة 
تتم زيادتها بشكل تدريجي، وقال ان 
الزيارة القادمة للطبيب ستكون في 
شهر أكتوبر املقبل. ومن جهتها أكدت 
الطبيعي د.  الطب  مديرة مستشفى 
دالل الودعاني أن النشاطات اخلاصة 
باألطباء الزوار كان���ت متوقفة منذ 
فت���رة إال أن وزي���ر الصحة د. هالل 
الس���اير ووكيل الوزارة د. إبراهيم 
العبدالهادي، قد أعطيا الضوء األخضر 
بفتح املجال على مصراعيه بإحضار 
األطباء الزوار مؤكدين على أن األهمية 
القصوى للمرضى وما يحتاجون إليه 
من خدمات، ولهذا فان رئيسة القسم 
ود.أيوب باقر يقومان بعمل جدولة 
لألطب���اء الزائرين هذا باإلضافة إلى 
الف���رق األجنبية الت���ي حتضر عبر 

االتفاقيات.

عمران: »تقنية تبريد الضواحي وتوفير الطاقة« يستهدف 
خفض االستهالك وتحقيق التنمية المستدامة

اللنقاوي: لقاءات تنويرية مع المستهلكين في جميع 
المحافظات تبدأ في »الفروانية« األسبوع المقبل

»الزراعة«: تفتيش دوري على محال ومخازن المبيدات
للتأكد من شروط السالمة وصحة التراخيص

يعق���د منت���دى »تقنية تبريد 
الطاقة« في  الضواحي وتوفي���ر 
الكويت 25و26 اجل���اري برعاية 
وحضور وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان ومبشاركة خبراء عامليني 

في مجال الطاقة.
وقال مدير االعالم في ش���ركة 
بروميديا )اجلهة املنظمة للمنتدى( 
جمال عمران ل���� »كونا« امس ان 
اقامة هذا احلدث جاءت تناغما مع 
االهتمام الكبير الذي توليه اجهزة 
الدولة للحد من استهالك الطاقة. 
واوضح عمران ان االهتمام بتقنية 
تبريد الضواحي يأتي بسبب حفاظ 
هذه التقنية على البيئة ومساهمتها 
في خفض استهالك الطاقة وحتقيق 
التنمية املستدامة. واضاف ان هذه 
التقنية تستخدم بانشاء محطات 
املباني  تبري���د مركزية لتبري���د 
عن طريق م���د انابيب تضخ املاء 
البارد في درجة حرارة تصل الى 
5 درجات مئوية. ولفت الى وجود 
تقنية تسمح مبرور الهواء بجانب 
انابيب املاء البارد للمساعدة على 
البرودة، موضح���ا ان املاء البارد 
ميتد من احملطة املركزية الى جميع 
مباني الضاحية في نوعية خاصة 
من االنابيب وبالتالي يتم االستغناء 
عن مكيف���ات اله���واء التقليدية. 

واضاف ان تكاليف استخدام هذه 
التقنية يتم حسابها وفقا ملساحة 
املبنى املبرد باملتر املربع عن طريق 
اصدار فواتير شهرية او سنوية 
وباستخدام عدادات حرارية تقيس 
االستهالك الفعلي لطاقة التبريد.

وب���ني ان هناك عددا من الدول 
بدأت في اس���تخدام هذه التقنية 
في اجزاء منها كان آخرها جزيرة 
اللؤلؤة القطرية بطاقة 130 ألف طن 
تبريد موضحا ان محطات التبريد 
بالكامل،  اللؤل���وة  تغذي جزيرة 
مشيرا الى استخدام هذه التقنية 
في مدن مختلفة من دول اخلليج. 
وش���دد على أن تبريد الضواحي 

يس���اهم بشكل كبير في تخفيض 
استخدام الطاقة الكهربائية بنسبة 
تصل الى 70% مقارنة باس���لوب 
التبري���د التقليدي، مبينا ان هذه 
التقنية حتافظ على البيئة كونها 
تقلل من االنبعاثات احلرارية من 

املباني.
واض���اف ان تبريد الضواحي 
يقلل ايضا من انبعاث ثاني اكسيد 
الكربون، مشيرا الى ان استخدام 
هذا االس���لوب في املدن السكنية 
الكويتية اجلدي���دة والبالغ عدد 
وحداتها الس���كنية نحو 70 الف 
وحدة سيقلل من االحمال الكهربائية 

املطلوبة بنسب كبيرة جدا.

المنتدى يقام 25 و26 الجاري برعاية الشريعان ومشاركة خبراء عالميين

ضمن سياسة »الباب المفتوح« للوزارة وللتعرف على اآلراء والمعوقات

بحسب النظام المتبع في دول »التعاون«

د.عباس رمضان

مراد: بدء استقبال طلبات إيصال المياه
للقطعة 8 في مدينة »سعد العبداهلل«

دارين العلي
أعلن الوكيل املساعد لقطاع تشغيل وصيانة املياه في وزارة الكهرباء 
واملاء م.عبداخلالق مراد عن جهوزية الوزارة الستقبال طلبات ايصال املياه 
لقاطني القطعة رقم 8 في مدينة سعد العبداهلل، مبينا ان الوزارة خاطبت 
قبل أس���بوع نظيرتها وزارة االسكان لتبني لها اس���تعدادها وجهوزيتها 
إليصال املياه الى مواطني تلك القطعة. وقال مراد في تصريح صحافي ان 
»القطاع انتهى من مرحلة تعقيم أنابيب املياه استعدادا إليصال املياه في 

حال تقدم املواطنني بطلباتهم«.

أعلن عن تعقيم األنابيب الخاصة وجهوزية الوزارة التامة


