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المرزوق :مختبر لرفع كفاءة الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص
 %70من استهالك الكهرباء بالكويت يذهب إلى التبريد
سيد القصاص

وزارة الكهرباء
أكد المرزوق أن ً
والماء تدرس حاليا إنشاء مختبر
بالتعاون مع
لكفاءة الطاقة
ً
القطاع الخاص ،مشيرا إلى أن
االستهالك الكهربائي الذي
يستخدم للتبريد في الكويت
يبلغ نحو  %70من إجمالي
االستهالك.

أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـفـ ــط وزيـ ـ ــر
الكهرباء والماء عصام المرزوق
أن وزارة الكهرباء تدرس إنشاء
مختبر لكفاءة الطاقة بالتعاون
مــع الـقـطــاع ال ـخــاص ،الفـتــا الــى
أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة
والصناعة لتوجيه المواطنين
ال ــى اس ـت ـخــدام أنـظـمــة متطورة
للعزل الحراري في مبانيهم.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـمــة أل ـقــاهــا
ال ـمــرزوق أم ــس ،خــال افتتاحه
ورشة العمل اإلقليمية "تقنيات
ك ـفــاء ة الـطــاقــة وال ـت ـبــريــد" التي
تـنـظـمـهــا جـمـعـيــة المهندسين
بالتعاون مع الشبكة األوروبية
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ل ـل ـطــاقــة ال ـن ـظ ـي ـفــة،
و خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء م ـ ـ ــن دول اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،وم ــدي ــر ال ـطــاقــة في
األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــدول مجلس
التعاون الخليجي الدكتور هالل
الخنيني.
وأضـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــرزوق أن "رف ــع
كـ ـف ــاءة ال ـط ــاق ــة وال ـت ـب ــري ــد أم ــر
مهم لنا في الكويت ،ألن معظم
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي يـتــم
استخدامه في الكويت للتبريد
وال ــذي يبلغ نحو  70فــي المئة
من اجمالي االستهالك" ،داعيا

الــى مزيد من االهتمام بأنظمة
االضـ ـ ــاءة وتـطـبـيـقــات ال ـ ـ ــ""LED
التي توفر نسبة  60في المئة من
الطاقة التي يستهلكها التكييف
جراء انعدام الحرارة الناتجة عن
االضاءة.
بـ ـ ــدروه ،ق ــال رئ ـي ــس جمعية
الـمـهـنــدسـيــن م .فـيـصــل الـعـتــل:
"سنعمل على أن تخرج الورشة
بتوصيات قيمة وقابلة للتنفيذ
س ـن ـض ـع ـهــا ب ـي ــن ي ـ ــدي االخ ـ ــوة
المسؤولين في وزارة الكهرباء
وال ـ ـمـ ــاء وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـج ـهــات
ال ـم ـع ـن ـي ــة بـ ــالـ ــدولـ ــة ،ل ـي ــس فــي
الكويت فحسب ،بل وفي كل دول
مجلس التعاون الخليجي".
وت ـح ــدث ف ــي االف ـت ـتــاح مــديــر
ادارة الطاقة في األمانة العامة
ل ــدول مجلس ال ـت ـعــاون الكتور
هـ ـ ـ ــال الـ ـخـ ـنـ ـيـ ـن ــي ،وال ـم ـم ـث ـل ــة
التجارية لالتحاد األوروبي في
الرياض لوسي برغر التي أكدت
ض ــرورة الـتـعــاون المشترك في
م ـجــال ك ـفــاءة الـطــاقــة بـيــن دول
االتحاد والمنطقة.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
الـشـبـكــة األوروبـ ـي ــة الخليجية
ال ــدكـ ـت ــور فـ ــرانـ ــك ووت ـ ـ ـ ــرس ،إن

ً
متوسطا المشاركين في ورشة تقنيات كفاءة الطاقة والتبريد
المرزوق
االتحاد األوروب ــي يولي أهمية
كبيرة للتعاون مع دول مجلس
التعاون لــدول الخليج العربية
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة،
الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن االتـ ـ ـح ـ ــاد تـبـنــى
ا س ـت ــرا ت ـي ـج ـي ــة  2020ل ـل ـطــا قــة
ال ـم ـت ـج ــددة ل ـمــواك ـبــة االرتـ ـف ــاع
الكبير في استهالك الكهرباء في
دول االتحاد.

افتتاح «مراقبة غازات المحوالت» يقلل كلفة الصيانة
قال الوزير المرزوق إن افتتاح مركز مراقبة تحليل
غــازات وزيــوت محوالت الـقــدرة ،الــذي يعد األول من
نوعه في الكويت ،من شأنه أن يقلل كلفة صيانة تلك
المحوالت ،ويقلل برامج صيانتها ،ويحافظ عليها
مدة أطول من خالل الصيانة الدورية ،الفتا إلى ان هذه
التقنية الجديدة ستمكن أفراد الصيانة من اكتشاف أي
خلل في غازات هذه المحوالت فور حدوثه.

وأضاف المرزوق ،خالل مشاركته في حفل افتتاح
مركز مراقبة وتحليل غازات وزيوت محوالت القدرة
بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري،
ونائبة سفير الواليات المتحدة األميركية لدى الكويت
باتريشيا فينز« ،ان مثل هذه التجارب تساعدنا في
تــدريــب وتأهيل الـكـفــاءات الوطنية مــن المهندسين
على إدارة مثل هذه المشاريع وزيادة قدرتهم الفنية».

ً ً
فوريا للعمل في «الحكومي» الحربي يطمئن على سير العمل بمستشفى الصباح
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محمد الجاسم

ً
رش ــح ديـ ــوان ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة  277مــواطـنــا
ومــواط ـنــة م ــن الـمـسـجـلـيــن ف ــي ن ـظــام الـتــوظـيــف
المركزي ،أمس ،وتأتي هذه الخطوة فيما يسمى
"الترشيح الـفــوري" ،الــذي يقوم به الــديــوان بناء
عـلــى طـلــب بـعــض ال ـ ــوزارات لـســد الـنـقــص فيها
بتخصصات معينة.
وشملت الــدفـعــة ترشيح  3مــواطـنــات ل ــوزارة
التربية في تخصص علم النفس ،إضافة إلى 24
ً
مواطنة لشغل وظيفة مراقبات طلبة و 11مواطنا
ومواطنة من تخصص هندسة إلكترونيات لوزارة
ً
التربية فضال عن ترشح كل من حملة الشهادات
الطبية عدد طبيب واحد وصيدلي واحد وكذلك
 9مواطنين ومواطنات لإلدارة العامة للجمارك.

ويكثف ديوان الخدمة االجتماعات التنسيقية
مع الجهات الحكومية لتسريب طابور االنتظار،
ً
خصوصا من حملة المؤهالت الثانوية العامة
ومادون ذلك.
وبالنسبة لفترة تسجيل أ بـنــاء الكويتيات،
ذك ــرت مـصــادر لــ"الـجــريــدة" ،أن لجنة التوظيف
ً
تركز أوال على حلول إليجاد فرص وظيفية أكبر
للمسجلين في نظام التوظيف المركزي ،لذا فإن
اإلعــان الرسمي لتسجيل أبناء الكويتيات في
الجهات الحكومية معلق اآلن فترة قصيرة ،حتى
ً
تتم معالجة بعض األم ــور ،حــرصــا مــن الــديــوان
على التحكم بعملية تسجيل المواطنين وأبناء
الكويتيات بصورة سلسة ومرتبة خالل فترات
ً
معينة مستقبال.

ال زيادة في مراجعة عيادات األسنان للوافدين
●

عادل سامي

قـ ـ ــام وز ي ـ ـ ــر ا لـ ـصـ ـح ــة د .ج ـم ــال
الحربي ،أ مــس األول ،بــز يــارة إلى
مستشفى الصباح -قسم الحوادث
والـبــاطـنـيــة ومـسـتـشـفــى األط ـفــال،
ل ــاطـ ـمـ ـئـ ـن ــان عـ ـل ــى سـ ـي ــر ال ـع ـم ــل
وم ـتــاب ـعــة ال ـم ــرض ــى ،واالس ـت ـمــاع
إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــاح ـ ـ ـظـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم وذويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
والـ ـف ــري ــق ال ـط ـب ــي الـ ـع ــام ــل ،عـلــى
حــد سـ ــواء .ويــأتــي ذل ــك فــي إطــار
زياراته التفقدية لمواقع ا لــوزارة
العالجية.

م ــن ج ـه ــة اخ ـ ـ ــرى ،أصـ ـ ــدر وك ـيــل
وزارة ا ل ـص ـحــة ا ل ـم ـســا عــد ل ـشــؤون
طــب األسـنــان د .يوسف الــدويــري،
ً
ً
قرارا إداريا أكد خالله على جميع
مــرا كــز طــب األ س ـنــان التخصصية
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ال ـ ــرس ـ ــوم
الصحية ا لـســا بـقــة "د يـنــار يــن" لكل
م ــراج ـع ــة ،ل ـع ــدم ش ـم ــول مــراج ـعــي
مراكز طب األسنان بالقرار الوزاري
الجديد ،والذي دخل حيز التنفيذ
قبل يومين وقضى بزيادة الرسوم
الصحية على الوافدين.

الحربي خالل زيارته مستشفى الصباح

«الجراحين» توقع اتفاقية تدريب
مع «العلوم الحياتية»
وقعت جمعية الجراحين
اتفاقية تدريب مع أكاديمية
ال ـع ـل ــوم ال ـح ـيــات ـيــة ،ل ـتــدريــب
األطـ ـ ـب ـ ــاء الـ ـج ــراحـ ـي ــن ،وذلـ ــك
على هامش فعاليات مؤتمر
جمعية الجراحين الكويتية
األول.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،أش ـ ـ ــاد
رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة د .سـلـمــان
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح بـ ـ ـ ــدور أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
العلوم الحياتية الفعال كجهة
م ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
المستمر في القطاع الصحي
بالكويت والمنطقة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح أن
أكــادي ـم ـيــة ال ـع ـلــوم الـحـيــاتـيــة
س ـي ـك ــون ل ـه ــا دور ك ـب ـيــر فــي

«السرطان» يحتفل
بشهر الوقاية
نـظــم مــركــز الـكــويــت لمكافحة
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ،أمـ ـ ـ ــس ،اح ـت ـف ــال ـي ــة،
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـع ــالـ ـم ــي
ل ـل ــوق ــاي ــة مـ ــن أمـ ـ ـ ــراض س ــرط ــان
الثدي في مركز فيصل بن عيسى
للتشخيص والعالج اإلشعاعي.
وقالت مديرة المركز د .خلود
العلي ،في تصريح صحافي ،إن
الفعالية تعنى بتوعية النساء
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة الـ ـكـ ـش ــف الـ ـمـ ـبـ ـك ــر عــن
ســرطــان ال ـث ــدي ،إذ تـصــل نسبة
الـشـفــاء مــن ال ـمــرض إل ــى  90في
المئة.
وأكــدت العلي أهمية الفحص
الـ ـ ـ ـ ــدوري ،الس ـي ـم ــا ب ـع ــد س ــن الـ ـ
 ،40وال ـف ـحــص ال ــذات ــي للفتيات
وتوعيتهن ،واستبعاد المعتقدات
الـخــاطـئــة ،مـشــددة على ضــرورة
ات ـ ـبـ ــاع نـ ـظ ــام صـ ـح ــي ،وت ـج ـنــب
السمنة والتدخين ،الفتة إلى أنها
تعتبر عــوامــل خ ـطــورة وإح ــدى
مسببات المرض.
وك ـش ـفــت أن أك ـث ــر م ــن  70في
المئة من حاالت السرطان يمكن
ت ـج ـن ـب ـه ــا ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـف ـحــص
الذاتي في المنزل كل شهر ،بعد
مراجعة الطبيب المختص.
وضـ ـ َّـمـ ــت ال ـف ـع ــال ـي ــة م ـعــرضــا
ص ـح ـي ــا وتـ ــوعـ ــويـ ــا م ـ ــن جـمـيــع
أقسام المركز للوقاية من أمراض
سرطان الثدي ،إضافة إلى إقامة
محاضرات أسبوعية في المركز
ذاته.

تـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب وصـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات
الـ ـ ـج ـ ــراحـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ـمـ ــا ت ـم ـت ـل ـك ــه
م ــن م ــدرب ـي ــن أكـ ـف ــاء وق ــاع ــات
تــدريـبـيــة مـجـهــزة عـلــى أعلى
مستوى وعــاقــات مــع كبرى
الـمـسـتـشـفـيــات والـجـمـعـيــات
المهنية العالمية.

تطوير األداء
وأكــد أن االتفاقية سيكون
ل ـه ــا دور ك ـب ـي ــر فـ ــي ت ـطــويــر
أداء ال ـجــراح ـيــن الـكــويـتـيـيــن
وتـ ـ ــدري ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أحـ ـ ـ ــدث
مـ ـ ـ ــا تـ ـ ــوصـ ـ ــل إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــالـ ــم
فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـج ــراحـ ـي ــة،
واطـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أح ـ ـ ـ ــدث

التطورات في عالم الجراحة
ً
ال ــذي يتطور يــومـيــا وبشكل
متسارع.
م ــن ج ـه ـتــه ،ث ـمــن الــرئ ـيــس
التنفيذي ألكاديمية العلوم
الـحـيــاتـيــة د .مـحـمــد الـعـنــزي
دور جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ا ل ـ ـجـ ــرا ح ـ ـيـ ــن،
ً
مــؤكــدا أن االتفاقية ستصب
في مصلحة الطرفين ،وتأتي
فــي إط ــار ح ــرص األكــاديـمـيــة
إلـ ــى تــوف ـيــر أرق ـ ــى ال ـخــدمــات
التدريبية للكوادر الطبية في
ً
الكويت ،وإيمانا منها بأهمية
التدريب المستمر في جميع
ال ـم ـج ــاالت ل ـص ـقــل ال ـمــواهــب
والخبرات.

سلة أخبار
«األوقاف» :الكويت تفخر
بإنجازات أبنائها

أكد وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية المساعد
لشؤون القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية د .وليد
الشعيب أن الكويت تفخر
بإنجازات أبنائها الفائزين
في المحافل الدولية ،ومنهم
القارئ بدر العلي الفائز
بالمركز الثالث في مسابقة
كرواتيا األولى لحفظ القرآن
الكريم .وقال الشعيب ،في
تصريح صحافي خالل
استقبال القارئ بدر العلي،
بمناسبة فوزه في مسابقة
كرواتيا األولى لحفظ القرآن
الكريم ،مساء أمس األول،
إن هذا المركز الذي سجل
باسم الكويت جاء بفضل
الله أوال ،ثم جهود أبنائها
الحفظة الذين سارعوا إلى
حجز المقاعد األولى ،واعتالء
منصات التتويج.

ً
«ليماك» تقدم شرحا عن
«المطار  »2للوزير غرايلينج
ذكرت شركة ليماك لإلنشاءات،
إحدى شركات المقاوالت
الرائدة في العالم ،أنها
اجتمعت مع وزير مواصالت
المملكة المتحدة كريس
غرايلينج ،على هامش زيارته
للكويت االسبوع الماضي.
وقدمت "ليماك" للوزير والوفد
المرافق له شرحا كامال عن
مشروع مبنى الركاب الجديد
في مطار الكويت الدولي
(المبنى  )2الذي تم تصميمه
من قبل الشركة البريطانية
"فوستر آند بارتنرز ليميتد"،
وهو من أضخم المشاريع
اإلنشائية في الدولة ،كما تم
أيضا عرض نشاطات الشركة
الحالية في الكويت والفرص
المستقبلية.

ً
اعتماد الهاجري سفيرا
غير مقيم في مولدوفا
قدم سفير الكويت لدى
رومانيا طالل الهاجري،
أمس ،أوراق اعتماده الى
رئيس مولدوفا ايجور
دودون سفيرا غير مقيم في
العاصمة كيشيناو .وقال
السفير الهاجري لـ"كونا"
عقب المراسم التي أقيمت
في القصر الجمهوري إنه
نقل تحيات سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الى
رئيس مولدوفا وتمنياته
للبلد الصديق بالرخاء
والتقدم واالزدهار.
وأضاف أن الرئيس دودون
أعرب من جانبه عن الشكر
والتقدير ونقل تحياته
لسمو أمير البالد.

