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»الكهرباء«: لجنة للبحث في الحوادث 
المتكررة  في محطة الدوحة الغربية

 دارين العلي
شكل الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة 
محطات القوى في وزارة الكهرباء والماء 
م.حام���د الخال���دي لجن���ة للبح���ث في 
تكرار ح�����وادث مح��طة الدوحة الغربية 
برئاسة مدير محطة الزور الجنوبية فرج 

السعيد.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان قرار 
تشكيل هذه اللجنة جاء بعد عدة تساؤالت 
طرحت حول األمر، ما دفع بالوكيل الخالدي 
الى العمل على تحديد أس���باب الحوادث 
واألعطال الت���ي تكررت أكثر من مرة كان 

آخرها حادث احت���راق الغالية رقم 7 في 
المحطة نفسها.

في سياق متصل، أعلنت المصادر عن 
البدء بتنفيذ أعمال الصيانة واإلصالح من 
قبل الشركة التي أرسيت عليها مناقصة 
إصالح وصيانة الغالية رقم 1 في محطة 
الصبية أمس في عملية اإلصالح »متوقعة ان 
يتم االنتهاء من إصالحها قبل دخول موسم 
الصيف ال���ذي يصاحبه ارتفاع في درجة 
الحرارة لالس���تفادة من قدرتها اإلنتاجية 
في تدعيم الش���بكة الكهربائية في موسم 

م. حامد اخلالديالذروة«.

د.علي خريبط د.ناجي املطيري

العثمان يناشد الفهد حل مشكلة »الصوابر« 
وتقدير التعويضات لساكني المجمع

ناشد رئيس لجنة االسكان 
وأمين س���ر الحملة الوطنية 
الش���عبية االعالم���ي محمد 
العثمان، نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزي���ر التنمية واالس���كان 
الفهد، سرعة  الش���يخ أحمد 
االنته���اء من تقري���ر اللجنة 
المش���كلة لتقدير تعويضات 
قاطني الصوابر ورفع معاناتهم 
ورد الظلم عنهم، كما ناش���د 
اعضاء المجلس البلدي وكل 
الجهات ذات الصلة التحرك من 
اجل حل مشاكل ابناء الصوابر 
وما يتعرضون له من ظلم بين، 
مبينا انه بصدد عمل مؤتمر 

المعنيين والمهتمين  صحافي بمشاركة جميع 
باألمر لمناقشة القضية التي تئن منها 525 عائلة 
كويتية في قلب العاصمة حتى يكون المشروع 
محل انظار كبار المستثمرين وقريبا من المنشآت 

الحكومية.
وطلب العثمان التحرك السريع مناشدا اعضاء 
المجلس البلدي اقرار االقتراحات المقدمة لتحويل 

المجمع من سكني الى تجاري 
الس���ابقة  واقتراح العضوة 
م.فاطمة الصباح لتحويل مجمع 
الصوابر الى مكاتب حكومية 
لخدم���ة المواطنين، وأضاف 
العثمان ان هذا المشروع فشل 
هندسيا كون عمره االفتراضي 

30 عاما.
العثمان باستجابة  وأشاد 
الش���يخ احمد الفهد من خالل 
لقاء اعالمي مع احدى القنوات 

الكويتية عندما ناشده.
وأضاف العثمان ان هذا ليس 
جديدا على الشيخ احمد الفهد 
في حل المش���اكل االسكانية 
وخطط التنمية لخدمة بلدنا 

الحبيب الكويت.
واستغرب العثمان في ختام تصريحه من الذي 
ينادي بعمل اتحاد مالك لهذا المجمع، متسائال: 
لماذا لم يقدم هذا المقترح من قبل وزارة االسكان 
عندما انشأت هذا المشروع الذي فشل ويحمل 
الدولة الكثير من األعب���اء المالية لصيانة هذا 

المجمع المتهالك واآليل للسقوط؟

محمد العثمان

»الزراعة«: تطوير 
أنظمة آلية في نظام 
الحكومة اإللكترونية

إدارة اإلرش����اد  أفاد مدير 
الزراعي بالهيئة العامة للزراعة 
م.غامن السند بأن الهيئة قامت 
بتنظيم محاض����رة تثقيفية 
بعنوان »النظام اآللي املتكامل 
إلدارة اخلدمات املعلوماتية« 
وذلك ضمن املوس����م الثقافي 
احلالي إلدارة اإلرشاد الزراعي 
وفي إطار تعاون قطاعات الهيئة 
املختلفة في ش����تى املجاالت 
من اج����ل الوص����ول بالعمل 
الزراع����ي إلى أعل����ى درجات 
االرتقاء واملواكبة لكل جديد، 
حيث قام بتق����دمي احملاضرة 
م.جاس����م القطان مدير إدارة 
نظم املعلومات بالهيئة، والذي 
استهل احملاضرة مستعرضا 
ع����ددا من س����لبيات الوضع 
السابق الذي يهدف املشروع 
احلالي ملعاجلت����ه من حيث 
توفيره قاعدة بيانات احصائية 
دقيقة وتوحيد البيانات وكذلك 
توفير آلية حلفظ الوثائق عن 
طريق الربط مع نظام الفايل 
نت، كما تطرق احملاضر ألهم 
اهداف املشروع التي خلصها 
في: تطوير أنظمة الهيئة من 
اجل تفعيل اعمال الهيئة في 

نظام احلكومة االلكترونية.

استحسان بيئي ـ علمي لتشكيلها لتوفير الكهرباء وتخفيف العبء البيئي

المطيري: »لجنة الطاقة الشمسية« في المباني الحكومية 
ستنسق الجهود الوطنية في مجال الطاقات البديلة

خريبط: خط�وة إيجابي�ة نتمن�ى أن تتبعه�ا خطوات 
ته�دف إل�ى إنش�اء المبان�ي الخض�راء الصديق�ة للبيئ�ة

 دارين العلي
تعتبر جلن����ة تطبيق الطاقة 
الشمسية على املباني احلكومية 
التي وافق مجلس الوزراء األحد 
املاضي على تشكيلها برئاسة وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان 
وعضوي����ة 6 جهات حكومية من 
اخلطوات املهمة على طريق االعتماد 
على مصادر الطاقات املتجددة في 
إنتاج الطاق����ة في الكويت ما من 
شأنه تخفيف العبء البيئي بفعل 
توليد الطاقة تقليديا وفي الوقت 
نفس����ه توفير الكثير من األموال 
على خزينة الدولة في املستقبل 
النفط من  كما احملافظ����ة عل����ى 

النضوب.
مجموعة من اإليجابيات تكمن 
وراء هذه اللجنة وأبرزها وفق مدير 
عام معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري حماية اجلهود 
الوطنية في هذا املجال من التبعثر 
إذ س����تعمل اللجنة على تنسيق 
اجلهود بني املؤسسات الوطنية 
املختلفة التي تقوم بأبحاث الطاقة 
الشمسية وتطبيقاتها ومن شأن 
ذلك عدم ضياع الوقت واجلهد في 

هذا الشأن.
وفي تصريح خاص ل� »األنباء« 
أعلن املطيري عن انضمام املعهد 
للجنة ملا له من باع طويل في مجال 
أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات 

البديلة. الفتا إلى أن مجلس الوزراء 
ومنذ السبعينيات قد عهد ملعهد 
األبحاث بإجراء أبحاث هذه الطاقات 
واعتمده كنقطة محورية في الدفع 
نحو استخدامات الطاقات املتجددة 
والعم����ل على توحيد اجلهود في 

هذا املجال.
ولفت املطيري إلى التعاون في 
هذا املجال بني املعهد ووزارة التربية 
بعدة مشاريع مشتركة أهمها يشمل 
105 مدارس ستطبق في مجموعة 
كبيرة منها جتارب الطاقة الشمسية 
وسيكون من املمكن أن تنسحب 
هذه التجارب تطبيقا في مختلف 

املؤسسات األخرى.
وحت����دث ع����ن التع����اون مع 
مؤسسة التقدم العلمي في مجال 

الطاقات املتجددة، مشيرا إلى أهمية 
توحيد اجله����ود في هذه املرحلة 
بهدف التوفير في الطاقة وحتسني 
الوضع البيئي والتقليل من امللوثات 
الناجتة عن توليد الطاقة من الوقود 
االحفوري، متمنيا أن تكلل أعمال 
اللجنة بالنجاح ملا فيه خير البلد 
واملصلحة العامة، وكونها خطوة 
إيجابية فقد القت استحسان اخلبراء 
البيئيني الذين يعتبرون أن التوجه 
نحو الطاقات املتجددة خدمة كبيرة 
للبالد وللبيئة على وجه عام حيث 
اعتبر اخلبير البيئي د.علي خريبط 
ان ه����ذه اللجنة تعبر عن اهتمام 
الدولة في تفكيره����ا اجلدي في 
العمل على التقليل من استخدام 
ابتداء  التقليدية  الطاقة النفطية 

من اجلهات احلكومية لتعميمها 
فيما بعد على مختلف القطاعات، 
وأعرب عن تفاؤله بهذه اخلطوة 
التي من ش����أنها أن توفر من %10 
إلى 20% من الطاق����ة الكهربائية 
املولدة بالطرق التقليدية في كل 
مبنى وهذا م����ا ميكنه أن يخفف 
الضغط عن محطات توليد الطاقة 
الكهربائية وإنتاج املياه التي تعتمد 
الوقود االحفوري وبالتالي تقلل من 
االنبعاثات الضارة بالبيئة. وأكد 
خريبط ان اخلطوة األولى وهي 
تش����كيل اللجنة قد اتخذت ولكن 
التطبيق لن يتم في ليلة وضحاها 
إذ يحتاج إلى وقت في حصر املباني 
واملجمعات احلكومية التي سيطبق 
عليها النظام ومن ثم دراسة كيفية 
إدخال الطاقة الشمسية لها وحصر 
ما ميكن تشغيله على هذه الطاقة 
ووضع امليزانيات املناسبة لذلك 

ومن ثم تأتي عملية التنفيذ.
ومتن����ى أال يتوق����ف اهتمام 
احلكومة عن����د هذا احلد بل ميتد 
الى تشكيل جلان إلنشاء املباني 
الصديق����ة للبيئة وه����ي املباني 
اخلضراء والتي تتعدى فيها األمور 
مس����ألة توليد الطاقة إلى كيفية 
استخدام املياه ونوعية العوازل 
واملواد املستخدمة في البناء وكل 
ذلك من ش����أنه أن يجنب الدولة 

والبيئة الكثير من الضرر.


