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الشاملة على وزارة الكهرباء واملاء لتنفيذ 
مشاريع البنية التحتية لهما، وهذا بالطبع 
مهم ليتماشى مع املشاريع الكبرى املقدمة 

عليها الدولة.
وب����ن ان تلك املش����اريع حتتاج الى 
بنية حتتية على كل االصعدة ويأتي في 
الصدارة الكهرباء واملاء، مؤكدا ان خطة 
الوزارة طموح وجادة وسيتوالى طرح 
املشاريع الضخمة للكهرباء واملاء لتلبية 
حاجات املشاريع الضخمة. وحول ميزانية 
الوزارة للمشاريع املرتقبة، اكد الشريعان 
ان امليزانية التي رصدتها الوزارة للمشاريع 
محددة وتتماشى مع املشاريع ومقسمة 

على االربع سنوات املقبلة.
واض����اف ان ال����وزارة تتوجه لفتح 
امام املستثمرين في  مجاالت االستثمار 
مجاالت الكهرباء واملاء عن طريق شركات 
العامة بنظام 50% للمواطنن  املساهمة 
و26% للمس����تثمر أو أكثر و24% او اقل 
للحكومة، وبالتالي ستتولى تلك الشركات 
الكهرباء واملاء، وبذلك  املساهمة بانتاج 
يفتح االستثمار ابوابه امام املستثمرين 

بالشروط املتفق عليها.
وبخصوص استمرارية مشاكل انقطاع 
الكهرباء، اكد الشريعان ان انقطاع الكهرباء 
يحدث ف����ي كل دول العال����م وليس في 
الكويت فقط وفي صيف 2009 جتاوزنا 
الصيف دون انقطاعات، وعندما أحتدث 
عن االنقطاعات العامة أو احمللية أحتدث 
عن كل منها على حدة، حيث ان االنقطاع 
احمللي يكون في منطقة بعينها، وهذا يكون 
بسبب شبكة التوزيع واحملوالت التي بن 

اتفاقية تعاون بن وزارتي الكهرباء في 
كال البلدين.

وأوض�ح ان ال�ك�ويت تستخدم الطاقة 
الش�مسية على مستوى بسيط، ونتوقع 
ان نلتفت الى ه����ذا اجلانب، خاصة انها 
من مصادر الطاق����ة الص��ديقة للب�يئة، 
أما بالنسبة للرياح فن�جدها في الكويت 
قليلة وكم�ية الط�اقة ال�منتجة من الرياح 
ست�كون قليلة مقارنة بالطاقة الش����مسية، 

لذلك ن�توقع جناح الطاقة الشمسية.
املث����ارة حول  التخوف����ات  وح����ول 
استخدام الطاقات املتجددة على النفط، 
رفض الشريعان هذه التخوفات، مؤكدا 
ضرورة االستفادة من استخدامات الطاقة 
املتجددة التي توفر استخدامات النفط الذي 
نس����تثمره في مجاالت اخرى إما إلنتاج 
مشتقات البترول أو لتصديره نفطا خاما 

خارج الكويت.
وعما اذا كان هناك تنفيذ عملي لقرارات 
القمة االقتصادية، اش����ار الشريعان الى 
ان هناك تقدما ع�لى مستوى االقاليم في 
تنفيذ القرارات، ولكن طموحنا ان يكون 

هناك ربط عربي متكامل.

مجلس األمة

وأشاد الشريعان مبجلس االمة الذي 
اعتمد خطة احلكومة التي تعد أداة للقياس 
بن احلكومة والسلطة التشريعية، حيث 
ان تقييم االداء للحكومة سيقوم على تنفيذ 

اخلطط التي قدمتها احلكومة.
وأش����ار الش����ريعان الى ان احلكومة 
قادرة على تنفيذ اخلطط وجزء من اخلطة 

القاهرة ـ هناء السيد
اك����د وزي����ر الكهرباء وامل����اء د.بدر 
الشريعان ان مشروع الربط الكهربائي 
اخلليجي الذي مت تدشينه مؤخرا بحضور 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي يعد 
خطوة جبارة في االجتاه نحو التكامل 

العربي الشامل اخلاص بهذا املجال.
جاء ذلك خالل لقاء خاص ل� »األنباء« 
مبق����ر االمان����ة العامة جلامع����ة الدول 
العربية، حيث يرأس د.الشريعان وفد 
الكويت املش����ارك في اجتماعات الدورة 
العرب املعنين  االس����تثنائية للوزراء 

بالكهرباء واملياه.
وأش����ار الشريعان الى ان الهدف من 
مشروع الربط اخلليجي حتسن وضع 
املواطن العرب����ي من خالل منو وزيادة 
التنمية في مجال الطاقة والكهرباء مبا 
ينتج عنه استخدامات جديدة للطاقات 
املتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. 
وأضاف د.الش����ريعان ان املشروع في 
مرحلت����ه االول����ى يربط ب����ن الكويت 
والسعودية وقطر والبحرين كمرحلة 
اولى، وستستكمل باقي املراحل. وأشار 
الى ان الغرض من الربط التكامل اخلليجي 
خاصة اثناء وقوع احلوادث في احدى 
الدول االعضاء بالشبكة، حيث تقوم شبكة 
الربط اخلليجي بالتعويض لهذا النقص 
من باب دعم االشقاء لالشقاء، فلو حدث 
مثال انقطاع محطة بالبحرين ستعوضها 
قطر والسعودية والكويت، وكذلك في اي 
دولة اخرى كذلك عمان واالمارات بينهما 
شبكة، وس����ترتبطان بنا الحقا. وحول 
اس����تراتيجية الكويت من استخدامات 
ان  الطاقة الشمس����ية، قال الشريعان: 
معهد الكويت لالبحاث العلمية يعد من 
املؤسسات الرائدة في مجال استخدامات 
الطاقة الشمسية ولديه ابحاث ممتازة، 
وقامت الوزارة بالتعاون مع املعهد لوضع 
مشروع جتريبي كخطوة اولى الستخدام 
الغاز والطاقة الشمسية في نفس الوقت 
وتعد هذه جتربة محلية، وهناك جتارب 
بن الكويت ودول اخلليج مثل االمارات 
والبحرين واململكة العربية السعودية 
وقطر وس����لطنة عمان لالس����تفادة من 
جتارب بعضنا البعض في هذا املجال.

إنجازات مصر

وأشاد الشريعان بإجنازات مصر في 
اس����تخدام الطاقة املتجددة مثل الطاقة 
الشمسية والرياح، مشيرا الى ان هناك 
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أكد أن الجميع خرج وهو يلهج بالدعاء للقيادة السياسية

المذكور لـ»األنباء«: صاحب السمو دعا 
وجهاء الكويت للحفاظ على الوحدة الوطنية 

دعت لاللتزام بوصايا األمير الراحل

فريحة األحمد: لن ننسى جابر العطاء
جابر القلوب الوفية المحبة للوطن

الجيش ينفذ تمرينًا بالذخيرة الحية في ميدان 
األديرع والمنطقة البحرية اعتبارًا من اليوم الفهد: األمير الراحل يتميز بامتالكه  رؤية ثاقبة

 بتنظيم النادي البحري لرحلة الغوص
اكد رئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد الدور الكبير واملؤثر ألمير 
البالد الراحل الشيخ جابر األحمد في احملافظة على التراث البحري وفي 
االهتمام الكبير الذي كان يوليه إلبراز ورسم صور املاضي وتخليد ذكرى 
الرعيل االول من اآلباء واالجداد، وتعزيز ارتباط ابناء اجليل احلاضر 
والشباب بتراث هذا الوطن العزيز ومباضيه واستلهام العبر واملعاني 
من تضحيات اآلب����اء واالجداد، وتعميق روح الوفاء والوالء واالنتماء 
في نفوس االبناء نحو وطنهم الكويت.  وقال مبناس����بة مرور الذكرى 
الرابعة لوفاة األمير الراحل الش����يخ جابر االحمد ان لس����موه الفضل 
بع����د اهلل تعالى في ابقاء صور التراث البحري لكويتنا الغالية قائمة 
حت����ى اآلن، ومن خالل رحالت الغوص التي نظمها النادي على امتداد 
اكثر من 24 عاما وحتى اآلن، وقد استطاع من خاللها ان يجسد حقيقة 
االرتباط الكبير ال����ذي يربط ابناء الكويت وأجيالها املتعاقبة مباضي 
الوطن الغالي وتراث����ه التليد، وان يحقق جناحات منقطعة النظير ال 
على املس����توى احمللي فحسب، وامنا اخلليجي واالقليمي والدولي في 

ابراز صور ماضي الكويت ومدى اعتزاز ابنائها بهذا املاضي. 

واضاف اللواء الفهد ان س����موه كانت له رؤيته الثاقبة في تنظيم 
رحالت الغوص، وانه عندما أبدى رغبته بتنظيم النادي لرحلة غوص 
للشباب الكويتي، كنت متخوفا في البداية من صعوبة ذلك لقناعتي بأن 
ش����باب اجليل احلاضر، وفي ظل احلياة املترفة التي يعيشونها حاليا 
من الصعب جدا ان ميارس����وا ما مارسه الرعيل االول من اعمال شاقة 
للغاي����ة ومن مواجهة املخاطر وحتمل االج����واء احلارة وأهوال البحر 
وشظف املعيشة، اال انه وبعد ان بدأنا بتنظيم رحالت الغوص وجدنا 
ذلك االقبال الكبير واحلماس الواس����ع واملتزايد من الشباب الكويتي 
والتفاع����ل االيجابي من قب����ل اولياء االمور فيم����ا حظينا بدعم كبير 
من قبل سموه لتوفير س����فن الغوص، واستطعنا ان نحقق جناحات 
واسعة حتى أصبحت رحلة الغوص السنوية من أبرز انشطة التراث 
واالنشطة الوطنية ومحل اهتمام شعبي ورسمي كبيرين فيما حظت 
باهتمام كبير من قبل وس����ائل االعالم والصحافة احمللية واخلارجية، 
بل وصل صيتها الى اهتمام اليونسكو والكثير من اجلهات واملنظمات 

واالحتادات الدولية واالقليمية املهتمة بتراث الشعوب.

ليلى الشافعي
اثر اس���تقبال صاحب السمو 
الش���يخ صب���اح األحمد  األمير 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد ع���ددا من وجهاء 
الكويت وشخصياتها املرموقن 
قال رئيس اللجنة االستش���ارية 
العليا للعمل على تطبيق أحكام 
الشريعة اإلسالمية د.خالد املذكور 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
لقاءنا مع صاحب الس���مو األمير 
جاء ضمن اللقاءات التي دائما ما 
حتدث في الكويت وهو من العادات 
األصيل���ة في الكويت بن احلاكم 

واحملكوم، وهناك دائما عالقات وطيدة بن الشعب 
الكويتي وحكامه حيث نراهم ويروننا ونتزاور في 

األفراح واألتراح وفي األزمات وفي اللقاءات.
واضاف: أراد صاحب السمو بعد القاء خطاب����ه 
ال���ذي التزم به الكل واحلم���د هلل تأكيد الوح���دة 
الوطنية والتأكي���د على االلتزام بالقيم األصيل���ة 
التي نشأنا عليها، حيث التقى سموه باإلخوة رؤساء 
القبائ���ل والعش���ائر ثم ثنى بلقاء وجهاء الكويت 
وشخصياتهم وكلمه���م وتبادلوا معه اآلراء ومع ان 
الكلمات كانت قصيرة ولكنه���ا جاءت معبرة فنحن 
نعيش في وحدة وطنية واحدة ولي���س هناك فرق 
بن الكويتين جميعا بدوهم وحضرهم على اختالف 
مذاهبهم وطوائفه���م يجمعهم هذا البلد وجتمعهم 

هذه األصالة وهذه العادات.
وزاد بأن هذا اللقاء والتعارف 
كان تأكيدا على وحدتنا الوطنية 
وه���ذا بحمد اهلل دار خالل اللقاء 
ول���و كانت الكلم���ات قصيرة اال 
الكبيرة، وقد  املعاني  انها حتمل 
خ���رج الكل من ه���ذا اللقاء وهو 
يلهج بحمد اهلل بالشكر اجلزيل 
لصاحب الس���مو األمير وس���مو 
ول���ي العهد. وب���ن د.املذكور ان 
هذا اللقاء مت في���ه توجيه كلمة 
الكويتين وجلميع  عامة جلميع 
الشعب الكويتي بأن يحافظوا على 
وحدتهم ويحافظوا على أصالتهم، 
كم���ا ان هذا االجتماع داللة على الترابط والتالحم 
بن فئات الش���عب الكويتي باالضافة الى التمسك 
بالعادات والتقاليد التي كانت سائدة ومازالت بحمد 
اهلل بن شرائح املجتمع الكويتي الذي استطاع من 
خاللها اطفاء الفنت واملشكالت التي تواجهه. وردا 
على سؤالنا عن دور علماء الشرع والدعاة في هذا 
الوقت قال د.املذكور: يجب بعد خطاب صاحب السمو 
األمير وبعد التصدي لهذا األمر واطفاء نار الفتنة 
ان يوجهوا جهودهم الى حتقيق الوحدة الوطنية 
وال���ى التكاتف والتراحم وه���ذا دورهم في وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية وأيضا دور خطباء 
املساجد ودور الوعاظ ودور الدعاة ودور املؤسسات 

التربوية واإلعالمية في هذا املجال.

حثت رئيس����ة اللجن����ة العليا 
جلائزة االم املثالية لالسرة املتميزة 
الش����يخة فريحة االحمد املجتمع 
على االلتزام مبا جاء في الوصايا 
والكلمات التي اطلقها األمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد اجلابر الصباح 

طيب اهلل ثراه.
وذكرت في تصريح صحافي أن 
األمير الراحل رسم مستقبل الدولة 
احلديثة في عهده وس����لم االمانة 
لألمير احلالي صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح األحمد.
وقالت: تقدمت الكويت في عهد 
الشيخ جابر االحمد، رحمه اهلل، في 

جميع امليادين بل كان صاحب فكرة مجلس التعاون 
اخلليج����ي لربط دول املجلس مبصي����ر واحد نحو 
وحدة خليجية ورؤية مستقبلية مشتركة واعربت 

في الوقت ذاته عن اسفها لتجاهل 
الرسمية  كثير من وسائل االعالم 
واالهلية هذه الذكرى لباني مستقبل 
الدولة وراعي نهضتها مشيرة الى 
بعض القن����وات التي ابرزت مآثر 

األمير الراحل.
وأحي����ت ذكرى وفاته وخصت 
بالذكر فج���ر الس����عي���د وبعض 
القنوات غير الرسمية مستغرب���ة 
من وزارة االعالم التي لم تقدم شيئا 
الذكرى ودعت وزير  يذك���ر بهذه 
االعالم الش����ي���خ احمد العبداهلل 
الى التحقيق ف����ي األمر أو البحث 
عن املسؤول عن جتاهل املناسبات 
املهم���ة. وقالت ان الكوي���ت لن تنسى أمير القلوب 
جابر االح��مد، جابر اخلير، ج���اء العط���اء، جاب���ر 

القلوب الوفية املخلصة احملبة للوطن.

الكويتي امس  اعلن اجليش 
عن قيامه بتنفيذ مترين مشترك 
باستخدام رماية بالذخيرة احلية 
نهارية وليلية في ميدان االديرع 
ومنطقة التدريب البحرية املمتدة 
من »قاعدة محمد االحمد البحرية« 

وحتى املنطقة الواقعة ش���مال 
جزيرة كبر اعتب���ارا من اليوم 

حتى 26 اجلاري.
واهاب���ت مديري���ة التوجيه 
املعن���وي والعالق���ات العام���ة 
باجليش في بي���ان لها بجميع 

املواطنن واملقيمن مرتادي البر 
والبحر ومن هواة الصيد والتنزه 
عدم االقتراب من املناطق املذكورة 
واخالء املناطق احمليطة بها خالل 
الفترة املعلنة وذلك حرصا على 

سالمتهم.

د.خالد املذكور

الشيخة فريحة األحمد

اللواء فهد الفهد

مشـروع الربط الكهربائـي الخليجي خطوة للتعاون المشـترك نحـو التكامل العربي الشـامل

الطاقة الشمسـية من المصادر الصديقة للبيئة ونتوقع نجاحها والرياح ُتسـتخدم بقّلة في الكويت

د.بدر الشريعان مترئسا وفد الكويت في اجتماعات  الدورة االستثنائية للوزراء العرب املعنيني بالكهرباء

أوضح أن دخول وحدة الصبية الخدمة في 2011 ـ 2012 بقدرة 2000 ميغاوات 

الشريعان لـ »األنباء«: صيف 2010 سيكون صعبًا ومحرجًا
لكن الصيانة الجيدة وعدم اإلسراف  سيحدّان من االنقطاعات

املنازل وليس بسبب شبكة االنتاج، وهي 
محطات التوليد الكبرى، مشيرا الى ان 

هناك صيانة مستمرة للمحوالت.
وتوجه الشريعان برسالة تقدير وشكر 
للوكيل املساعد لشبكات التوزيع صالح 
املسلم وفريقه جلهوده اجلبارة لصيانة 
احملوالت الثانوية لكبر عددها والحظنا 
ان عدد تعطل احملوالت يقل خاصة في 
الس����نوات االخيرة، وقال الشريعان ان 
االنقطاعات احمللية س����تكون موجودة 
خاصة في صيف 2010 ولكن بالصيانة 
اجليدة ستقل وننتقل للحديث عن االنتاج 
نتوقع ان صيف 2010 سيكون أصعب 
واكثر احراجا من 2009 وذلك بسبب انه 
لم تدخل اي وحدة انتاج اضافية خالل 
هذا الع����ام، وقمنا بتوقيع عقد الصبية 
بقدرة 2000 ميغاواط التي ستدخل اخلدمة 
ف����ي 2011-2012 ولذلك اناش����د من اآلن 
املواطنن واجلهات املتعاونة سواء كانت 
حكومية أو قطاعا خاصا عدم االسراف في 
استخدام الكهرباء، خاصة وقت الذروة في 
الصيف املقبل، ونعمل بجهود مستمرة 
مع فريق العمل والوكالء املس����اعدين، 
بل نظل حت����ى منتصف الليل بالوزارة 
من اجل املواطنن والعمل على راحتهم 
ويرسل الشريعان تهنئته عبر »األنباء« 
للمهندس احمد اجلسار لتوليه منصب 

وكيل الوزارة.
وردا على س����ؤال حول هل حمالت 
التوعية تأت����ي بالنتائج املرجوة وهل 
هناك استجابة؟ اكد الشريعان تضافر 
جهود الوزارة واجلهات املختصة من اجل 
نشر حمالت التوعية لترشيد االستهالك، 
خاصة الكهرباء واملاء اللذين يعدان نعمة 
من رب العاملن، وديننا احلنيف يحثنا 
دائما على عدم االسراف، ويعد املاء من 
اه����م النعم على الرغم م����ن ان الكويت 
من افقر ال����دول في مصادر املياه، لذلك 
جندد الطلب ونناشد املواطنن واملقيمن 
والوافدين واصحاب املصانع والشركات، 
بل كل القطاعات الصناعية وغيرها ترشيد 
امله  االستهالك. وأعرب الشريعان عن 
في االستجابة لتلك املرحلة التي وصفها 
بأنها حتد أصعب من حتدي 2009 لكن 
لن تكون هناك أزمة. وأشاد الشريعان 
في ختام لقائه اخلاص ب� »األنباء« التي 
النش����طة والوحيدة  تعد من الصحف 
التي حترص على تغطية لقاءاته خالل 
اجتماعاته بالقاه����رة الى جانب وكالة 

االنباء الرسمية »كونا«.

ذكراك في قلوبنا يا أمير القلوب
نعيش هذه األيام الذكرى الرابعة لوفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى أمير الكويت الراحل أمير القلوب الشيخ جابر 
األحمد الصباح، طيب اهلل ثراه، ذكرى أليمة في نفوس 
جميع الكويتين الذين يستذكرون مآثره اخلالدة وإجنازاته 
الرائع���ة التي حولت الكويت إل���ى واحدة من أرقى دول 
العالم، اهتم ببناء االقتصاد الكويتي منذ خمسينيات القرن 
املاضي مع اكتشاف النفط مبا يخدم املواطن وييسر سبل 
عيشه فأنشأ سموه بنك التسليف واالدخار والصندوق 
الكويتي للتنمية الذي استفادت منه دول عربية وأجنبية 
توطدت عالقة الكويت بها بش���كل أكب���ر، وكذلك ديوان 
احملاس���بة والبنك املركزي، وكان للبحث العلمي مكانة 
متميزة عند سموه فأنشأ معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
تاب���ع حفظة القرآن الكرمي وكّرم املتفوقن منهم، ش���دد 
على تنمية الفرد من خالل التعليم في مختلف املجاالت 

فانخفضت األمية الى أدنى مستوياتها، وانتشرت الكليات واجلامعات في 
شتى التخصصات.

نس���تذكر األمير الراحل، رحمه اهلل، وقلوبنا تعتصر أملا على رحيله 
ولكنها مش���يئة اهلل وقدره نستذكر كلماته التي كانت نهجا للعمل اجلاد 
مبا يكفل اس���تمرار التقدم والبناء، نس���تذكر حرصه على أبناء الكويت 
ومتابعته لهمومهم وقضاياه���م دون أي تفرقة فاجلميع عنده مواطنون 
متس���اوون وهم أس���اس الوطن وعماده، ومن يقع عليهم عاتق احلفاظ 
عليه، ومن كلمات سموه رحمه اهلل »اذكروا ان الكويت بسمة على شفاه 

األبناء وأمل في صدور الشباب ودعوة طيبة تنبض بها 
قلوب اآلباء فاحفظوا البس���مة واألمل باجلهد والتعاون 
والعمل«، وعلينا جميعا ان نتخذ من هذه الكلمات نبراسا 
في حياتنا نهتدي به لنصل الى شاطئ األمان بقيادة ربان 
س���فينتنا صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد 
الذي قال: »أقدار األوطان ومقدراتها أغلى من ان تختلط 
بها وتخالطها مصالح ضيقة زائلة، فاألوطان ال تبنى إال 
بس���واعد أهلها وتكاتفهم وتعاضدهم«. جتسيدا لرؤية 
س���موه الثاقبة في أهمية احلفاظ عل���ى الوطن وأهمية 
تالحم أبنائه مبختلف فئاتهم وش���رائحهم، ونتمنى ان 
نكون جميعا عند حسن ثقة سموه بنا وأمله فينا اذ قال 
صاحب الس���مو: »ان ثقتي بأبناء وطني كبيرة فأحالمنا 
وأمانينا وتطلعاتنا واحدة وطريقنا الى بلوغ املراد والؤنا 
ووحدتن���ا وانتماؤنا واتقاء اهلل ف���ي أوطاننا«، وليكن 
شعارنا دائما كلمة سيدي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد »أن 

الكوي���ت هي وط���ن اجل��ميع«.
فليصبح يوم رحيل س���مو أمير القلوب ذكرى نس���تنهض من خاللها 

الهمم ونشد العزم على البذل والعطاء لدولتنا احلبيبة.
رحم اهلل األمير الراحل الش���يخ جابر األحمد وأس���كنه فسيح جناته، 
وحفظ أميرنا صاحب الس���مو الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي عهده 
األمن سمو الش���يخ نواف األح���مد ورئي��س ال���وزراء س���مو ال��شيخ 

ناصر احملمد.

بقلم: ناصر هايف الحويلة


