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دارين العلي

في ظــل التوجه نحو الطاقات املتجددة ومتاشــيا مع 
خطة التنمية، تعمل اجلهات املعنية في الدولة وفقا 

لتقرير االستهالك واإلنتاج املستدامني الذي 
أصدرته الهيئة العامة للبيئة على إنشاء 

مركز حتلية املياه باستخدام الطاقة 
املتجددة. وقالت مصادر مطلعة إن 
املشروع يختص بالبحث والتطوير 
في مجــال تكنولوجيــا التحلية 
باستخدام الطاقات املتجددة وهو 
مشروع اســتراتيجي يهدف الى 
حتقيق رؤية خطــة التنمية في 

املجاالت البيئية واالقتصادية من 
خــالل تقليل االعتمــاد على النفط 

لألجيال القادمة.
وتبلغ قيمة املشروع نحو ٤٨ مليون 
دينار واملتوقع االنتهاء منه عام ٢٠٢٥.

وقالت املصادر إن املشروع يقوم على إنشاء مصنع 
إلنتاج ٣٦٠٠٠ زجاجة مياه في الساعة من اآلبار الساحلية 

عالية اجلودة وإنشاء محطة منوذجية إلنتاج نصف مليون 
غالــون امبراطــوري من املياه العذبة باســتخدام مصادر 

الطاقة البديلة.
كمــا يقوم املشــروع على مركز تدريبــي وتعليمي 
للتوعيــة بالبيئة البحريــة خللق بيئة علمية 

جذابة ومستدامة في الدولة.
ويهدف املشــروع أيضا الى حتسني 
ترتيب الكويت في املجال البيئي عامليا 
عبر العمل على استخراج األمالح ذات 
القيمة االقتصادية العالية من املياه 
عالية امللوحة الناجتة عن التحلية 

ما يسهم في النمو االقتصادي.
وسيتم خالل املشــروع تطبيق 
استخدام التقنيات املتقدمة ملعاجلة 
وحتلية املياه مثل األغشية والتقنيات 
الهجينة والطرق احلرارية وغيرها بهدف 
إنتــاج ميــاه عذبــة بطاقة إنتاجيــة عالية 
وبتكلفــة منخفضة، وكذلك العمــل على إنتاج 
املياه العذبة جتاريا من اآلبار الساحلية التي تتميز بدرجة 

حرارة مستقرة وفقا للمعايير العاملية.

«الصحة» حتدث طرق التعامل مع كوفيد - ١٩  في املستشفيات

عبدالكرمي العبداهللا

الصحــة  وزارة  حدثــت 
البروتوكوالت اخلاصة بالتعامل 
مع كوفيد-١٩ في املستشفيات 
واملراكز التخصصية بعد حتسن 
الوضع الوبائي وانخفاض نسبة 
االشغال السريري في االجنحة 

والعناية املركزة.
وجــاء فــي البروتوكــول 
احملدث الذي تنشره «األنباء» أن 
البروتوكول يصف اإلجراءات 
املطلوب اتخاذها للتعامل مع 
املرضى بشــكل عام، ومرضى 
كوفيــد بشــكل خــاص حتت 
عنــوان «العــودة إلى الوضع 

الطبيعي».
وأوصى البروتوكول احملدث 

العودة إلى الوضع الطبيعي بعد حتسن الوضع الوبائي

املسيلم أقام حفل عشاء على شرف عدد من الديبلوماسيني

أقــام بــدر عــوض املســيلم 
حفل عشــاء على شرف عدد من 
الديبلوماسيني اجلمعة املاضية 
فــي ديوان املســيلم وقد حضر 
احلفل كل من السفيرة البريطانية 
بليندا لويس ورئيس مكتب االمم 
املتحدة للموئل بالكويت د. أميرة 
احلســن وســفيرة االرجنتــني 
أليخانــدرا زامبيــري  كلوديــا 
وســفيرة سويســرا د. بنديكت 
الكندية عليا  جوبلر والسفيرة 
مواني وسفيرة اندونيسيا لينا 
ماريانا وسفيرة سيراليون إيشاتا 
توماس وســفيرة كينيا حليمة 
عبداهللا محمود وممثلة املفوضية 
الســامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني لدى الكويت نســرين 
الربيعان وعدد كبير من احلضور.

بدر عوض املسيلم متوسطا احلضور من السفراء والديبلوماسيني  (محمد هاشم)

بدر املسيلم يقوم بجولة مع السفراء في مكتب والده

أن يتم دمج أماكن االنتظار داخل 
اســتقبال الطــوارئ، بحيث ال 
تعود هنــاك أماكن مخصصة 

ملرضى كوفيد وغيرهم.
كما أوصى البروتوكول بأن 
اختبار املسحة ال يتم للجميع، 

بل فقط ملن يشتبه في إصابتهم.
وتضمن البروتوكول انه في 
حالة إصابة شخص، فال داعي 

حلجر اآلخرين، وال داعي لتطلب 
عمل اختبار مسحة لهم، اال في 

حال ظهور أعراض عليهم.
كما أوصى البرتوكول بأنه 
ال داعي الختبار املســحة قبيل 
العمليــات كمــا كان األمر أثناء 
اجلائحة، وال داعي ايضا الختبار 
املسحة ملرافقي املريض.وأشار 
البروتوكــول الى عــدم وصف 
األدوية التالية لعالج كوفيد وهي:  
هايدروكلوروكــني، لوبنافيــر، 
فاموتيديــن، ايفرمكتني. وحدد 
األدوية املستخدمة لعالج كوفيد 
هي: رمدسفير، ديكسامثاسون، 
ســتروفيماب، توفاســتينيب، 
باكســلوفيد، سفتراياكســون، 
ازثرومايسني، موكسيفلوكاكسني، 
ليفوفالكسني، دوكسيسايكلني.

دمج أماكن االنتظار داخل استقبال الطوارئ واختبار املسحة ال يتم للجميع بل فقط ملن يشتبه في إصابتهم
ال داعي الختبار املسحة قبيل العمليات كما كان األمر أثناء اجلائحة أو الختبار املسحة ملرافقي املريض

مركز لتحلية املياه بالطاقة املتجددة بحلول ٢٠٢٥
ن مرتبة الكويت في املجال البيئي ويُسهم في تقليل االعتماد على النفط.. و إنشاء مصنع إلنتاج ٣٦٠٠٠ زجاجة مياه في الساعة من اآلبار الساحلية يُحسِّ

ولي العهد تلقى اتصاًال 
من أمير قطر للتهنئة بحلول رمضان

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
اتصاال هاتفيا من أخيه سمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشــقيقة عبر 
خالله سموه عن خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، سائال 
املولى عز وجل أن ينعم على ســموه بدوام 
الصحــة والعافية على البلدين والشــعبني 
الشقيقني مبزيد من التقدم واالزدهار والرخاء 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية قاطبة باملزيد 

من اخلير واليمن والبركات.
وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد أخاه ســمو الشــيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذه املشاعر 
األخوية الطيبة، ســائال املولى العلي القدير 
أن ينعم على ســموه بــدوام الصحة ومتام 
والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق مبزيد 
من اخليرات والبركات والنماء وعلى األمتني 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدالعربية واإلسالمية باألمن واألمان واالستقرار.

العتيبي لـ «األنباء»: ُأثّمن جتاوب نواب 
األمة مع مقترحاتي لدعم الكوادر الطبية

حنان عبداملعبود

بارك رئيس قسم األمراض 
اجللدية في مستشفى اجلهراء 
د.محمد العتيبي للعاملني في 
وزارة الصحة ووزارات الدولة 
كافة مبناسبة صدور املرسوم 

اخلاص ببيع اإلجازات.
وأوضــح العتيبــي، فــي 
تصريح لـ «األنباء»، أنه سبق 
أن اقترح من خالل «األنباء» 
فــي نوفمبر املاضــي أن تتم 
مساواة األطباء بالعسكريني، 

وموظفــي القطــاع النفطي باســتبدال رصيد 
إجازاتهم نطرا لطبيعة عملهم، كما ســبق أن 
طالب بالعديد من املقترحات املهمة والتي تخدم 

اجلسم الطبي.
وأضاف أنه وجد استحسانا ملقترحاته من 
قبل نواب األمة، وقام النائب أســامة الشاهني 
بتبنــي تلك االقتراحات التي من شــأنها دعم 
الكوادر الطبية ماديا ووظيفيا لتطوير عملهم، 
وقام بتقدمي اقتراح برغبة إلى املجلس لتوفير 

مركز خدمة متخصص لألطباء 
في كل منطقة صحية، لتيسير 
مهمة مراجعة الطبيب لوزارة 
الصحة واملناطــق الصحية 
واخلدمات احلكومية املختلفة، 
توفيرا للوقت واجلهد. يذكر 
أن من االقتراحات التي سبق 
أن طرحها د.العتيبي تشمل 

ما يلي:
٭ العمل على تعديل القرار ٥ 
لسنة ٢٠١٠ لألطباء البشريني 
واألسنان واملتضمن تقليص 
املستوى الوظيفي من مسجل 
أول إلــى اختصاصي إلى ســنتني بــدال من ٣ 
سنوات، إذا كان الطبيب حاصال على تخصص 

نادر في مجال تخصصه.
٭ الســماح للطبيــب باســتبدال ٣٠ يوما من 
رصيد إجازاته خالل ســنة أسوة باملؤسسات 
العســكرية نظرا لطبيعة عمــل األطباء التي 

تفرض عليهم االستمرار في العمل.
٭ إعادة النظــر في خصم بدل اخلفارة خالل 
التمتع باإلجازة الدورية وإيجاد بدائل أخرى.

هنّأ العاملني في «الصحة» بصدور مرسوم بيع اإلجازات

د.محمد العتيبي

محافظ حولي: إطالق حملة لتوزيع
 أكثر من ٣ آالف وجبة إفطار باحملافظة

قام محافظ حولي علي األصفر في أول 
أيام شــهر رمضان املبــارك بإطالق حملة 
لتوزيع الوجبات الغذائية للمحتاجني في 

حولي، وذلك طوال ٣٠ يوما.
وقال محافظ حولي إنه سيتم توزيع ما 
يزيد على ٣ آالف و٥٠٠ وجبة فطور طوال 
أيام شــهر رمضان الكرمي على احملتاجني 

في احملافظة.
وأكــد األصفــر أن هذه احلملــة تهدف 
للتخفيف عن احملتاجني وتوفير احتياجاتهم 

من األغذية خالل هذا الشــهر الكرمي، األمر 
الذي يعكس أخــالق أهل الكويت في حب 

اخلير ومساعدة احملتاج.
وقد أعــرب محافظ حولي عن شــكره 
وتقديره ملوظفــي احملافظة على تطوعهم 
في توزيع هــذه الوجبات، متمنيا أن يعم 
اخلير واألمــن واألمان على بالدنا الغالية 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وســمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.

للتخفيف عن احملتاجني وتوفير احتياجاتهم من األغذية خالل الشهر الكرمي

علي األصفر لدى توزيع وجبات اإلفطار

األمير تبادل التهاني بشهر رمضان املبارك 
مع خادم احلرمني والرئيسني املصري والعراقي

أجرى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اتصاال هاتفيا عصر أمس 
بأخيه خادم احلرمني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة، 
تبادل خالله سموه التهاني مبناسبة 
حلول شــهر رمضان املبارك، ســائال 
ســموه املولى عز وجــل أن يعيد هذا 
الشهر الفضيل على البلدين الشقيقني 
والشــعبني الكرميــني وعلــى األمتني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 

والبركات.
متمنيا سموه ألخيه خادم احلرمني 
الشــريفني موفور الصحــة والعافية 
وللمملكة العربية السعودية الشقيقة 
وشــعبها الكــرمي املزيــد مــن التقدم 
واالزدهار فــي ظل القيــادة احلكيمة 

ألخيه خادم احلرمني الشريفني.
وقد بادل خادم احلرمني الشريفني 
أخاه صاحب الســمو التهاني بحلول 
هذا الشــهر الكرمي، مبتهال إلى الباري 
تعالى أن يدمي على سموه دوام الصحة 
والعافية، ويحقق للكويت كل ما تتطلع 
إليــه من رفعة ورقي وازدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لسموه، حفظه اهللا. 
كما تلقــى صاحب الســمو األمير 
اتصــاال هاتفيا عصر أمــس من أخيه 
الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
جمهوريــة مصــر العربية الشــقيقة، 
تبادل خالله التهاني مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك، سائال املولى عز 
وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على 
البلدين الشقيقني والشعبني الكرميني 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية بوافر 

اخلير واليمن والبركات، متمنيا لسموه 
موفور الصحة والعافية وللكويت املزيد 
من التقدم واالزدهــار في ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.
وشــكر ســموه له هــذا التواصل 
األخوي وهذه املبــادرة الكرمية التي 
جتســد عمــق العالقات بــني البلدين 
الشــقيقني، مبتهال إلى الباري تعالى 
أن يــدمي علــى فخامتــه دوام الصحة 
والعافيــة ويحقــق جلمهورية مصر 
العربية الشــقيقة كل مــا تتطلع إليه 
من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة 

احلكيمة لفخامته. 
وتلقــى صاحــب الســمو اتصــاال 
هاتفيــا عصر أمس من أخيه الرئيس 
د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق 
الشقيق، تبادل خالله التهاني مبناسبة 

حلول شــهر رمضان املبارك، ســائال 
فخامتــه املولى عز وجل أن يعيد هذا 
الشهر الفضيل على البلدين الشقيقني 
والشــعبني الكرميــني وعلــى األمتني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة 
والعافية وللكويــت املزيد من التقدم 
واالزدهار فــي ظل القيــادة احلكيمة 

لسموه.
وشــكر ســموه على هذا التواصل 
األخوي وهذه املبــادرة الكرمية التي 
جتســد عمــق العالقات بــني البلدين 
الشــقيقني، مبتهال إلى الباري تعالى 
أن يدمي عليــه دوام الصحة والعافية 
ويحقق جلمهورية العراق الشقيق كل 
ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار 

في ظل القيادة احلكيمة له.


