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خالل اجتماع مع وفد وزارة الطاقة األميركية الزائر للبالد

نقل بوابات «املواد املشعة» بـ «الدوحة والعبدلي» إلى الجمارك
اس �ت �ق �ب��ل م ��دي ��ر ع � ��ام اإلدارة ال �ع��ام��ة
للجمارك المستشار جمال ال�ج��اوي،
وفد وزارة الطاقة األميركية ،الذي يقوم
ً
ب ��زي ��ارة إل ��ى ال� �ب ��اد ،وذل� ��ك اس �ت �ك �م��اال
ل �ل �ج �ه��ود ال �م �ت �ب ��ادل ��ة ب �ي ��ن ال �ب �ل��دي��ن،
خ��اص��ة ب�ي��ن اإلدارة ال�ع��ام��ة للجمارك
ووزارة الطاقة األميركية فيما يتعلق
ب �ت �ط��وي��ر وت �ح �س �ي��ن ق� � � ��درات اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك ف ��ي م �ج��ال ال�ك�ش��ف
ّ
المشعة ومكافحة التهريب
عن المواد
اإلشعاعي.
وقد اجتمع ال �ج��اوي ،ون��ائ��ب المدير
ال � �ع� ��ام ل� �ل� �ش ��ؤون اإلداري � � � � ��ة وال �م��ال �ي��ة
سليمان الفهد ،مع الوفد الزائر وبحث
ال �ج��ان �ب��ان س �ب��ل ال� �ت� �ع ��اون ال �م �ش �ت��رك
وك �ي �ف �ي��ة ت �ط��وي��ر اإلج � � � ��راءات وإن �ش ��اء
القوانين الضرورية التي قد تسهم في
ال�ح� ّ�د م��ن ه��ذا ال�ن��وع م��ن سبل وأن��واع
التهريب ،وذلك من خال إشراك جهات

ح �ك��وم �ي��ة ع� ��دة ذات ص �ل��ة وال �ت �ع ��اون
والتنسيق معها في هذا المجال.
وتطرق ال�ج��اوي خ��ال االجتماع إلى
ال �ح��اج��ة ال� �م � ّ
�اس ��ة إل� ��ى ت ��دري ��ب أع� ��داد
كبيرة م��ن المفتشين وم��وظ�ف��ي األم��ن
والسامة على هذا النوع من التقنيات
واإلج � � � � � � � � ��راءات ل� �م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ت� �ه ��ري ��ب
ً
اإلشعاعي ،مقترحا بأن يتم عمل منهج
معتمد يتم ضمه وتطبيقه وتدريسه
في مناهج التدريب والتدريس لطلبة
دورات التفتيش الجمركي.
واختتم االج� �ت� �م ��اع ب��اح �ت �ف��ال �ي��ة ن�ق��ل
م �ل �ك �ي��ة ب� ��واب� ��ات ال �ك �ش��ف ع ��ن ال� �م ��واد
ال � �م � �ش � ّ�ع ��ة وال� � �ت � ��ي ت � ��م ت ��رك� �ي� �ب� �ه ��ا ف��ي
منفذي ميناء الدوحة ومركز العبدلي
إل ��ى اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك ،وذل ��ك
ً
ات� �م ��ام ��ا ل �ل �م �ش��روع ال � ��ذي ت ��م ت�ن�ف�ي��ذه
بمعية المختصين ف��ي اإلدارة العامة
للجمارك.

جدير ب��ال��ذك��ر أن وف ��د وزارة ال�ط��اق��ة
األم �ي��رك �ي��ة ق ��ام ب ��زي ��ارات ع ��دة ل�م��واق��ع
م �خ �ت �ل �ف��ة ب �م �ع �ي��ة ض� ��اب� ��ط االت � �ص� ��ال
وال�م�ه�ن��دس ال�م�ش��رف ع�ل��ى ال�م�ش��اري��ع
ال� �خ ��اص ��ة ب��وث �ي �ق��ة ال � �ت � �ع ��اون ،م��راق��ب
متابعة تنفيذ ال�ع�ق��ود ،وم�ن�ه��ا ميناء
ال ��دوح ��ة وم ��رك ��ز ال �ع �ب��دل��ي ال� �ح ��دودي
ل� �ت� �ف� �ق ��د ال� � �م� � �ش � ��روع ال � � � ��ذي ت� � ��م ع �م �ل��ه
بالتعاون مع وزارة الطاقة األميركية
ل�ت��وري��د وت��رك�ي��ب ب��واب��ات للكشف عن
المواد المشعة.
ك�م��ا ق��ام ال��وف��د ب��زي��ارة خ��اص��ة لمطار
ال �ك��وي��ت ال� ��دول� ��ي واج �ت �م��ع م ��ع م��دي��ر
ال� � �ج� � �م � ��رك ال� � � �ج � � ��وي ل� � �ل � ��وق � ��وف ع �ل��ى
اح �ت �ي��اج��ات ال �م �ط��ار م ��ن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ح��دي �ث��ة ل�ت�ع��زي��ز ق � ��درات ال �ج �م��ارك في
ه��ذا المجال وع�م��ل ال��دراس��ات ال��ازم��ة
الستكمال منظومة مكافحة التهريب
اإلشعاعي.

ً
المستشار جمال الجالوي مترئسا االجتماع مع وفد «الطاقة األميركية»

زارته مع أسرتها وأكدت أنه األروع واألجمل في الشرق األوسط

السفيرة األميركية :املسجد الكبير معلم إسالمي عريق
اعربت السفيرة األميركية لدى الباد إلينا رومانوسكي ،عن
سعادتها الغامرة بزيارة المسجد الكبير في الكويت واصفة
اياه بأنه معلم اسامي عريق.
وقالت السفيرة االميركية خال زيارة تفقدت خالها مسجد
الدولة الكبير بمعية اسرتها وكان في استقبالها مدير مسجد
ال ��دول ��ة ال�ك�ب�ي��ر ع�ل��ي ش ��داد «زرت ال �ع��دي��د م��ن ال�م�س��اج��د في
منطقة الشرق األوسط ولكن وجدت هذا المسجد من أروعها
وأجملها» .واضافت قائلة« :قمت بزيارة المسجد الكبير اليوم
مع عائلتي وهي أول زيارة لهم للكويت ،وهم حريصون على
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ه��ذا المعلم اإلس��ام��ي ال�ع��ري��ق وال� ��ذي يحوي
ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ق��وش وال�ف�ن��ون اإلس��ام�ي��ة .وت��اب�ع��ت السفيرة
رومانوسكي «كما سعدنا بالتجول في معرض الخط العربي
وفهم الفروقات بين الخطوط العربية وتاريخها» .واستطردت
قائلة «لقد استمتعنا بهذه الزيارة التي قامت بها المرشدة
فاطمة البدر وإجابة جميع تساؤالتنا عن اإلسام وتعاليمه
خ��اص��ة وع��ن ال�م�س��اج��د ع��ام��ة» .وخ�ت�م��ت تصريحها بالقول
أق ��در ب�ش��دة ال��وق��ت وال�ج�ه��ود ال�م�ب��ذول��ة إلت��اح��ة ه��ذه ال��زي��ارة

السفيرة األميركية إلينا رومانوسكي

وأتقدم بالشكر الجزيل إلدارة المسجد الكبير .ومن جانبه قال
مدير ادارة مسجد الدولة الكبير علي ش��داد« :سعدنا بزيارة
سفيرة ال��والي��ات المتحدة االميركية ل��دى ال�ك��وي��ت السفيرة
إل�ي�ن��ا روم��ان��وس �ك��ي واس��رت �ه��ا ل�م�س�ج��د ال ��دول ��ة ال�ك�ب�ي��ر ه��ذا
المعلم الحضاري والتحفة المعمارية واالط��اع على العديد
من انشطة المسجد وخاصة مركز الفنون االسامية» .وتابع
ش ��داد ق��ائ��ا «ي��وج��د ل��دي�ن��ا م�ع��رض دائ ��م للفنون االس��ام�ي��ة
وايضا تاريخ الخط العربي» .واوض��ح ان هذه الزيارة ليست
االول��ى لسفير الواليات المتحدة او للعديد من سفراء الدول
ل��دى الكويت موضحا ان المسجد مفتوح لجميع الزائرين
وضيوف الكويت من الخارج .واوضح شداد ان المسجد الكبير
بني في عهد المغفور له الشيخ جابر االحمد وتم تجديده في
عهد سمو االمير الراحل الشيخ صباح االحمد مؤكدا انه تحفة
معمارية متميزة في قلب الكويت .وختم شداد بالتأكيد على
ان عمارة المساجد واالهتمام بها ليس غريبا على المجتمع
الكويتي ال��ذي جبل على بناء بيوت الله واالهتمام والعناية
سواء داخل او الكويت أو خارجها ولله الحمد.

«الكويتية للوقف» :توفير املياه وخدمات
الصرف الصحي لـ  2000أسرة نازحة

األمراض المعدية عبر إتاحة الوصول إلى مياه الشرب
وتحسين عمليات إدارة النفايات الصلبة وحفر أنظمة
الصرف الصحي في هذه المناطق.

إتاحة التمويل

شراكة متميزة

وع � ��اوة ع�ل��ى ذل� ��ك ،ي�ت�ي��ح ال �ت�م��وي��ل ال� ��ذي ت��وف��ره ه��ذه
ال�ش��راك��ة للمفوضية ف��رص��ة ت�ع��زي��ز ق ��درات برنامجها
للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة في مختلف
المناطق اليمنية ،بما في ذلك توسيع منظومة المياه
النظيفة وال �ص��رف ال�ص�ح��ي ف��ي مخيم خ��رز لاجئين
وت�ط��وي��ر م ��وارد ال�م�ي��اه وأن�ظ�م��ة ال �ص��رف ال�ص�ح��ي في
منطقة البساتين ع�ب��ر ت��رك�ي��ب خ��زان��ات ال�م�ي��اه وحفر
اآلب��ار .وبهذا ،تهدف المفوضية إل��ى الحد من مخاطر

وف� ��ي م �ع��رض ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة ،ق� ��ال ال��دك �ت��ور
ن�ص��ار العبدالجليل  -رئ�ي��س مجلس إدارة الجمعية
الكويتية للوقف اإلنساني والتنمية« :يسعدنا إطاق
هذه الشراكة المتميزة مع «المفوضية السامية لأمم
ً
المتحدة لشؤون الاجئين» سعيا لدعم المحتاجين
ً
وأسر النازحين في اليمن .وانطاقا من التزامنا الراسخ
بدعم المهمشين في العالم ،نتعهد اليوم بدعم برنامج
سقيا المياه ال��ذي تديره المفوضية في اليمن لتوفير

ربط إلكتروني لكشف مدعي اإلعاقة
بـ«األولوية السكنية»
وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ام ��س ب� ��روت� � ��وك� � ��ول ت �ع��اون ب �ش��أن ال��رب��ط
اإلل �ك �ت��رون��ي م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ذوي اإلع ��اق ��ة .وق ��ال ال�م�ت�ح��دث ال��رس�م��ي
للمؤسسة عمر ال��روي��ح إن ال�ب��روت��وك��ول
يعد ال�ت��زام��ا م��ا بين «السكنية» و«ذوي
االع� ��اق� ��ة» ل �ت��زوي��د ال �م��ؤس �س��ة ب �ب �ي��ان��ات

العبدالجليل وربيعان خالل مراسم توقيع االتفاقية
التمويل ال��ازم لتحسين ظ��روف الاجئين والنازحين
ف � ��ي ال � �ي � �م� ��ن» .وت� �ع� �م ��ل ال� �م� �ف ��وض� �ي ��ة ب �ش �ك ��ل م �س�ت �م��ر
لتمكين مجتمعات النازحين والمواطنين اليمنيين
م��ن ال ��وص ��ول إل ��ى خ��دم��ات وم ��راف ��ق ال �م �ي��اه وال �ص��رف
ال �ص �ح��ي ب� �ص ��ورة م �س �ت��دام��ة .وع �ب��ر ال� �ش ��راك ��ات ال�ت��ي
وقعتها م��ع «ص �ن��دوق نظافة وتحسين مدينة ع��دن»
والهيئة المحلية للمياه والصرف الصحي في منطقة
البساتين ،أطلقت المفوضية مشاريع عدة تهدف إلى
توفير خدمات عالية الجودة في مجال المياه والصرف
ال �ص �ح��ي وال �ن �ظ ��اف ��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ع��زي��ز م�س�ت��وي��ات
السامة وظ��روف العمل الكريمة عبر توفير الدراجات
ً
الثاثية ومعدات الحماية دعما للنازحين العاملين في
جمع المواد القابلة إلعادة التدوير في الدولة.

وال �م �س��اع��دة ألص� �ح ��اب ال� �ع ��وز وال �ح��اج��ات
وال� �ف� �ق ��راء وال �م �س��اك �ي��ن واألي � �ت� ��ام وال �ف �ئ��ات
المستضعفة في تلك ال��دول وذلك للتخفيف
ع��ن كاهلهم أع�ب��اء ال�ح�ي��اة وال�ت�ف��ري��ج عليهم
كروبهم ومساعدتهم ،جاء ذلك خالل زيارة
وفد الجمعية لدولة سيرالنكا لتفقد وتنفيذ

عدد من المشاريع الخيرية واالنسانية هناك.
واستعرض خالل زي��ارة الى سريالنكا اهم
ه��ذه المشاريع وه��و استكمال م�ش��روع دار
ال� �ف ��ردوس ل��رع��اي��ة األي �ت ��ام ب�م��دي�ن��ة كولمبو
ب �س��ري��الن �ك��ا ،وال � ��ذي ي�ح�ت�ض��ن  200يتيم
برعاية جمعية النجاة الخيرية حاليا .وبين

أن هذه الدار تشمل  11مركزا مختلفا لخدمة
االيتام بمختلف مجاالته المتعددة ،وتتمثل
ف��ي وج ��ود م��رك��ز ط�ب��ي تخصصي وم��رك��ز
تدريب وسكن خاص وقاعات للمحاضرات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وم �س �ج��د ل��أي �ت��ام داخ� ��ل ال� ��دار،
ومالعب مختلفة.

وم�ع�ل��وم��ات مستحقي ال��رع��اي��ة السكنية
م ��ن ذوي االع ��اق ��ة وذوي� �ه ��م واالح �ت �ف��اظ
بسجل ت��اري�خ��ي يبين ال�م�ع�ل��وم��ات التي
ت��م ال�ح�ص��ول عليها ل�ل��رج��وع ال�ي�ه��ا عند
ال � �ح ��اج ��ة ،اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ب� �ي ��ان ت �ف��اص �ي��ل
االع��اق��ة .وأش��ارت مصادر ل�«النهار» الى
ان ه ��ذا ال��رب��ط س�ي�س�ه��م ف��ي ال �ك �ش��ف عن
م��دع��ي االع ��اق ��ة ل��اس �ت �ف��ادة م��ن خ��دم��ات
الرعاية السكنية باألولوية.

«خدمة املجتمع» افتتح جملة
دورات ملنتسبي الحرس الوطني
اف �ت �ت��ح م ��رك ��ز خ��دم��ة ال �م �ج �ت �م��ع وال�ت�ع�ل�ي��م
ال�م�س�ت�م��ر ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت م�ج�م��وع��ة من
ال� � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة ل�م�ن�ت�س�ب��ي ال��رئ��اس��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ح��رس ال��وط�ن��ي ف��ي كلية التربية
ب�م��دي�ن��ة ص�ب��اح ال�س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة .وب�ه��ذه
ال� �م� �ن ��اس� �ب ��ة رح � � ��ب د .م� �ح� �م ��د ال �ظ �ف �ي ��ري
ً
بالمتدربين وبالحضور حامدا الله عزوجل
ع �ل��ى ع � ��ودة ال �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع��ة ل �ك��ل ج�ه��ات
الدولة وم��ن ضمنها مركز خدمة المجتمع
والتعليم المستمر وذل��ك من خال تدشين
أول� � ��ى دورات� � � ��ه ب �ع��د االن� �ت� �ق ��ال م ��ن م��رح �ل��ة
التحفظ الصحي إلى مرحلة بداية االنفتاح

دار كويتية لرعاية األيتام تستوعب  200طفل في سريالنكا
أك��د رئ�ي��س زك��اة كيفان ف��ي جمعية النجاة
الخيرية الشيخ ع��ود الخميس  -أن جمعية
ال� �ن� �ج ��اة ول �ج ��ان� �ه ��ا ح ��ري� �ص ��ة ع� �ل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ
المشاريع الخيرية في مختلف الدول الفقيرة،
والتي من شأنها تعزيز التكافل االجتماعي
ب �ي��ن ال �م �س �ل �م �ي��ن وت� �ق ��دي ��م ال ��دع ��م وال� �ع ��ون

أص��در وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر العلي ق��رارا بإحالة اللواء وليد الصالح من اإلدارة
العامة ألمن المطار ،إلى التقاعد مع ترقيته إلى رتبة فريق.

كتب علي الفرحان

بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

َّ
وق �ع��ت «ال�م�ف��وض�ي��ة ال�س��ام�ي��ة ل��أم��م ال�م�ت�ح��دة ل�ش��ؤون
ال��اج �ئ �ي��ن» و«ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل��وق��ف اإلن�س��ان��ي
والتنمية» ،اتفاقية تهدف للمساهمة في تمكين أكثر
من  2000أسرة نازحة في اليمن من الوصول إلى المياه
النظيفة وخدمات الصرف الصحي .ومن شأن االتفاقية
أن تسهم في تمويل برنامج المياه والصرف الصحي
والنظافة التابع للمفوضية في اليمن ،إضافة إلى تقديم
الدعم للنازحين والاجئين المحتاجين في المناطق
اليمنية المتضررة بشدة.
وفي هذا السياق ،قالت السيدة نسرين ربيعان ،ممثل
مفوضية الاجئين في الكويت« :نتشرف اليوم بإطاق
ش��راك �ت �ن��ا ال �ج��دي��دة م��ع «ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل��وق��ف
اإلن �س��ان��ي وال �ت �ن �م �ي��ة» ،ون �ش �ك��ر ال�م��ؤس �س��ة ال�م��رم��وق��ة
ع�ل��ى مساهمتها ال�س�خ�ي��ة ف��ي ت��وف�ي��ر ال��دع��م األس ��اس
ً
لمجتمعات الاجئين المحتاجين وال�ن��ازح�ي��ن قسرا
في جميع أنحاء اليمن .ومن شأن هذا الدعم أن يضمن
ً
أي �ض��ا ح�ص��ول ال�ع��ائ��ات واألش �خ��اص ع�ل��ى ال�خ��دم��ات
األس ��اس �ي ��ة م �ث��ل ال �م �ي��اه ال �ن �ظ �ي �ف��ة واآلم� �ن ��ة وخ��دم��ات
النظافة العامة للمحتاجين في اليمن» .وتعد هذه أول
اتفاقية منحة يعقدها الطرفان وأول م�ب��ادرة تطلقها
الجمعية في اليمن ،كفرصة تسهم فيها المفوضية في
تمكين الجمعية م��ن توسيع ن�ط��اق نشاطها وتنفيذ
المشاريع اإلنسانية في منطقة الشرق األوسط.

إحالة اللواء الصالح إلى التقاعد
ومنحه رتبة فريق

ً
الكلي حيث أقيمت هذه ال��دورات حضوريا
م��ا ك ��ان ل��ه دور ك�ب�ي��ر ف��ي تحقيق التفاعل
ب�ش�ك��ل م �ل �ح��وظ ب �ي��ن ال� �م ��درب وال �م �ت��درب.
وأضاف أن ذلك جاء من حرص مركز خدمة
ال�م�ج�ت�م��ع ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ت��وط�ي��د
ال�ع��اق��ات م��ع م��ؤس�س��ات المجتمع المدني
وم � ��ن ض �م �ن �ه��ا ال ��رئ ��اس ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ح��رس
ال��وط�ن��ي ،وال �ح��رص ع�ل��ى تنظيم م�ث��ل ه��ذه
ال � � � � ��دورات وال � �ت� ��ي ي� �ق ��وده ��ا م �ج �م��وع��ة م��ن
المدربين المتميزين آملين تحقيق المزيد
من التطوير واالزدهار في تطوير المهارات
الشخصية لجميع موظفي الدولة.

العجمي« :الدراسات التكنولوجية»
استحدثت تخصصات جديدة
أف ��اد م�س��اع��د ال�ع�م�ي��د ل �ل �ش��ؤون األك��ادي�م�ي��ة
ب �ك �ل �ي��ة ال � ��دراس � ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة د .علي
ً
ال �ع �ج �م��ي ب � ��أن ال �ك �ل �ي��ة س �ب ��اق ��ة دائ � �م � ��ا ف��ي
اس� � �ت� � �ح � ��داث ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال� � �ت � ��ي ت �ل �ب��ي
ح��اج��ة س��وق ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي ع�ل��ى مستوى
ال �م ��ؤس �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �م �ن ��اظ ��رة ل �ه��ا،
وق� ��ال اس�ت�ح��دث��ت ال�ك�ل�ي��ة ع ��دة تخصصات
ذات أه �م �ي��ة ك �ب��رى م�ن�ه��ا ت�خ�ص��ص «ط��اق��ة
متجددة» ال��ذي يندرج تحت قسم الهندسة
الكهربائية ويحمل خريج ه��ذا التخصص
مسمى دب�ل��وم هندسة كهربائية تخصص
ط��اق��ة م�ت�ج��ددة ،وبالنسبة لمجاالت العمل
المتاحة ل��ه فهي ع��دي��دة ك��ون أن المستفيد
في المقام األول هي المؤسسات الحكومية،
وق� � ��ال إن أه � ��م ال � �ش� ��روط ال� ��واج� ��ب ت��وف��ره��ا
ب��ال�م�ت�ق��دم ل �ه��ذا ال�ت�خ�ص��ص ح�ص��ول��ه على
معدل دراس��ي بنسبة  %65وم��ا ف��وق ،ودور
خ��ري �ج��ي ال �ط��اق��ة ال �م �ت �ج��ددة كمختصين
ً
ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال ه��و أن ي�ك��ون م �س��ؤوال عن

ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة وص�ي��ان�ت�ه��ا وتشغيلها
وإص��اح �ه��ا .وأض� ��اف ال�ع�ج�م��ي أن الكلية
استحدثت كذلك تخصص آخر وهو «كفاءة
طاقة» وه��و في المراحل األخ�ي��رة العتماده
وال �م��واف �ق��ة ع�ل�ي��ه م ��ن ق �ب��ل دي� � ��وان ال�خ��دم��ة
ً
المدنية ،مشيرا إل��ى أن ه��ذا التخصص قد
لقي ترحيب جميع المؤسسات ف��ي الدولة
لتميزه بكونه المسؤول عن تأهيل الطالب
ً
للتحكم بتوفير الطاقة في الباد نظرا للهدر
الكبير في الطاقة الذي تعاني منه الدولة في
المباني والتصاميم وال�م�ن��ازل واالض ��اءات
والتكييف والتبريد ،فخريج هذا التخصص
هو فني مدرب على توفير الطاقة يعمل على
قياس درجة التلوث الداخلي من خال قياس
الهواء ونسبة ثاني أكسيد الكربون وضبط
كفاءة اإلض��اءة من نقص أو زي��ادة ،وتقليل
م �ص��اري��ف ال �ص �ي��ان��ة ،وال�م�س�م��ى ال��وظ�ي�ف��ي
للتخصص هو دبلوم هندسة ميكانيكا قسم
قوى محركة وتبريد تخصص كفاءة الطاقة.

