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العجيري: عاصفة الرمال الكثيفة مّرت بسالم والغبار مستمر حتى نهاية الجاري

هاني الظفيري
»مرتن����ا العاصفة الرملية الكثيفة 
التي اعلن عنها سابقا بسالم وتوجهت 
الى العراق واجزاء من ش����مال اململكة 
العربية السعودية« بهذه اجلملة بدأ 
العالم الفلكي د.صالح العجيري حديثه 
ل� »األنب����اء« موضحا: »عني العاصفة 
كانت بعيدة عن الكويت وكما س����بق 
ان اعلنت س����ابقا معكم في »األنباء«: 
»ان العاصفة الرملية الكثيفة لن متر 
بالكويت لكونن����ا بعيدين عن مركز 
العاصفة او ما يعرف بعني العاصفة، 
فنح����ن نقع على آخر ح����دود اطراف 
العاصفة التي قيل انها حملت اطنانا 

من االتربة اثناء مرورها ف����ي اجزاء من اململكة العربية 
السعودية والعراق، وبالفعل عبرت العاصفة ولم نحس 

بها او نتأثر بها كوننا بعيدين عن مركزها«.
وحول موجة الغبار التي لفت البالد امس وبشكل كثيف 
اوضح العجيري انه ال عالقة ملوجة غبار االمس بالعاصفة، 

موضحا: نحن النزال في موسم البوارح 
الذي يتميز بهبوب رياح شمالية غربية 
تنش����ط احيانا فتثير الغبار بدرجات 
متفاوت����ة، ويتمي����ز موس����مها ايضا 
باجلفاف وارتفاع في درجات احلرارة 
وبشكل ملحوظ يتراوح بني 45 و50 
درجة مئوية خاصة في فترات الظهر، 
ولكننا ال نحس بهذه الدرجة العالية 
كون اجلفاف يقوم بتبريد اجس����امنا 

عن طريق تبخير العرق.
وحول توقعاته لاليام املقبلة قال 
العجيري: »انه من خالل ما ش����هدناه 
من االيام القليلة املاضية فإن الغبار 
سيس����تمر حتى نهاية الشهر اجلاري 
وليس ال����ى منتصفه كما كنا نتوقع، ولكنه سيس����تمر 
بشكل متقطع تزداد معه وتخف موجات الغبار بحسب 
سرعة الرياح التي تتراوح خالل الفترة املقبلة بني معتدلة 
السرعة ونشطة السرعة، وهو ما سيثير الغبار ويجعله 

يستمر حتى نهاية الشهر«.

فحص التيار

)محمد ماهر(موجة الغبار أمس أخفت معالم العاصمة متاما لقطة ملواطن واجه موجة الغبار بالغترة

د.صالح العجيري

الذي حققته  نظرا للنج����اح 
وزارة الكهرباء واملاء متمثلة في 
إدارة املراقبة الفنية، في توفير 
األحم����ال الكهربائية في األعوام 
املاضية، واصلت اإلدارة نشاطها 
بتطبيق مشروع التشغيل الذكي 
ألجهزة التكييف واإلنارة لتقليل 

القدرة القصوى لصيف 2009.
وجاء في بيان وزعته الوزارة 
انه متت زيادة عدد املباني لتشمل 
الفنادق واجلامعات والهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب، 
باالضافة الى زيادة عدد املجمعات 
التجارية، بالنس����بة للوزارات 
واملؤسسات احلكومية، ساهمت 
االدارة بتوفير م����ا يقارب 41.4 
الواحد خالل  للي����وم  ميغاواط 
اوقات الذروة، مع مراعاة راحة 
اما بالنسبة  املبنى،  مستخدمي 
للجامعات فقد مت توفير ما يقارب 
1.1 ميغاواط لليوم الواحد خالل 

اوقات الذروة.
وتت����م سياس����ات تش����غيل 
املباني احلكومية على اس����اس 
توفير ظ����روف مناخية داخلية 
ثابتة تختلف بني فصلي الصيف 
والشتاء دون اعتبار حلاجة املبنى 
الفعلية للطاقة، انطالقا من هذا 
املبدأ يتم تطبيق اس����تراتيجية 
تقنني استهالك الطاقة على انظمة 
املبنى وباألخص أنظمة التبريد 
والتكييف واإلنارة. وتقدمت وزارة 
الكهرباء واملاء بالش����كر اجلزيل 
لتعاون الوزارات واملؤسس����ات 
احلكومية والفنادق على جهودهم 
املميزة والفاعلة إلجناح السياسة 
الترش����يدية ف����ي خفض احلمل 
الكهربائي ومساهمتهم في جتنب 

االنقطاع املبرمج للكهرباء.
وجتدر االشارة الى ان عملية 
الترشيد في الفنادق ساهمت في 
توفير ما يقارب 66.8 ميغاواط 
ساعة لليوم الواحد خالل اوقات 
الذروة، هذا ويتم تخفيض االحمال 
في الفنادق عن طريق تفعيل اسس 
انظمة التش����غيل الذكي الجهزة 
التكيي����ف واالنارة ف����ي املباني 
التي م����ن اهمها برمجة االجهزة 

الكهربائية بالغرف على االغالق 
اوتوماتيكيا فور خروج النزيل من 
الغرفة، وضبط درجات احلرارة 
عن����د 24س، ه����ذا باالضافة الى 
اغالق جميع االجهزة الكهربائية 

في االماكن الشاغرة.
وفيم����ا يلي اس����ماء اجلهات 
احلكومي����ة واجلامعات التي مت 
الترشيد  تطبيق اس����تراتيجية 
عليها: وزارة اخلارجية، وزارة 
األش����غال + محط����ات التنقية، 
مجمع الوزارات، مؤسسات القطاع 
النفطي، مجلس األمة، التأمينات 
االجتماعي����ة، الهيئ����ة العام����ة 
للرعاية السكنية، الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية، بنك الكويت 
املركزي، األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية، بلدية 
الكويت، الطيران املدني، الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، الهيئة 
التعويضات،  العام����ة لتقدي����ر 
ش����ركة النقل الع����ام الكويتية، 
العامة للزراعة والثروة  الهيئة 
السمكية، »كونا«، شركة ايكويت، 
جامعة الكوي����ت، الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب، 
جامعة اخلليج، الكلية االسترالية 

واجلامعة االميركية.
الفنادق املساهمة  الى جانب 
مع حملة ترشيد الكهرباء وهي: 
ايبي����س الكوي����ت، هوليداي ان 
الس����املية، ش����يراتون الكويت، 
كويت كونتيننتال، فندق ومنتجع 
كوبثي����رون )س����ليل اجلهراء(، 
فندق ومنتجع موڤنبيك البدع، 
هوليدي ان داون تاون، شيراتون 
فوربوينت����س، ك����راون بالزا، 
موڤنبيك املنطقة احلرة، كورت 
يارد الراية، فندق ومنتجع مارينا، 
فندق رمادا )سفير الرقعي(، فندق 
ومنتج����ع ش����اطئ النخيل، لي 
ميريديان، ريتز الساملية، روتانا 
املنشر، س����ويس بيل هيلتون، 
راديسون س����اس، غاني بالزا، 
فندق ومنتجع هيلتون، جي دبليو 
انترناشيونال،  ماريوت، سفير 
س����فير املطار، فن����دق ومنتجع 

سيشل.

..وتفّعل سياسة الترشيد في الجامعات 
والمباني الحكومية والفنادق

توفير أكثر من 108 ميغاواط في الساعة يوميًا

»الكهرباء والماء«: حل مشكلة العمال 
البنغاليين المتأخرة رواتبهم قريبًا

دارين العلي
أكد الوكيل املس����اعد للتخطيط والتدريب والناطق الرسمي باسم 
وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي أن الوزارة نفذت جميع بنود 
العقد مع الشركة اخلاصة بالنظافة خاصة فيما يتعلق بصرف الدفعات 
املالي����ة دون تأخير وفي االوقات احمل����ددة واملتفق عليها بني الوزارة 
والش����ركة في عقد املناقصة. كالم العتيبي جاء بعد ان اعتصم امس 
في مبنى وزارة الكهرباء واملاء عدد من العاملني البنغاليني في الوزارة 
احتجاج����ا على تأخر صرف رواتبهم املتأخرة وعدم جتديد اقاماتهم، 
حي����ث جتمهر ما يقارب من ال� 200 عامل في س����احة الوزارة معلنني 

اضرابهم عن العمل حلني انهاء معاناتهم وتعديل وضعهم.
ووع����د الوزير د.بدر الش����ريعان العمال املعتصم����ني بايجاد حل 
ملشكلتهم في اس����رع وقت ممكن حتى وان لزم االمر مخاطبة وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وقال العتيبي ان »الوزارة تتابع القضية في كل اجتاهاتها وستستمع 
إلى العمال وكذلك الى الش����ركة ملعرفة االسباب التي ادت الى تأخير 
ص����رف رواتب العمالة«، مبينا ان »الوزارة ومن أجل عدم تكرار هذه 
القضية س����تتخذ جميع االجراءات القانونية ضد الشركات املخالفة 
والتي ال تلتزم بتطبيق الش����روط الواردة ف����ي العقود املبرمة بينها 

وبني الوزارة«.


