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دارين العلي
بهدف متابع���ة كل اعمال 
التي جت���ري في  الصيان���ة 
الكهرباء شكل وزير  محطات 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
جلنة ملتابعة اعمال الصيانة 
في محطات التولي�����د وتقطير 
املياه بعضوية كل من الوكيل 
املساعد لصيانة وتشغيل املياه 
م.عبداخلالق م���راد والوكيل 
املساعد لقطاع اخلدمات الفنية 
الرئيسي����ة م.اياد  واملشاغل 
الفالح ومدير ادارة التمديدات 
ادارة  م.عماد العبي���د ومدير 
االجهزة م.احم���د قاسم ملتابعة 

اعمال صي�����انة وحدات توليد الكهرباء واملقطرات 
املائية في جميع محط�����ات التوليد.

واشار مصدر مطلع في الوزارة الى ان مهمة 
اللجنة تتلخص في متابعة كل اعمال الصيانة 
التي جتري على جميع الوحدات واملقطرات في 
محطات التوليد الست والوقوف على كفاءتها 
خالل فصل الصي���ف ورفع تقارير دورية الى 
الوزير الش���ريعان مبا مت اجن���ازه من اعمال 

صيانة.
وفي ظل وجود قطاع ضمن قطاعات الوزارة 
)قطاع التش���غيل والصيان���ة( يختص مبثل 

اكد املصدر  االم��������ور،  هذه 
اللجن�����ة س���تكون  ان هذه 
مكملة لدور قطاع تشغي�����ل 
وصيانة احملطات ولن تلغي 
دوره، فالوزير يهدف من وراء 
اللجنة املشكلة  تشكيل هذه 
من عناصر كانوا يش���غلون 
السابق مناصب مديرين  في 
اكب���ر قدر  محط���ات ضمان 
من الس���المة لوحدات توليد 
الكهرباء وتقطير املياه، السيما 
ان الوزير قال في وقت سابق 
ان موس���م الصيف سيكون 
مبنزلة حتد جلميع العاملني 

في الوزارة.
 وفي سياق متص����ل توقع املصدر ان يتم 
اعتب�����ارا من مط���لع بداية الشهر املقبل ارجاع 
وحدت�����ني الى اخلدمة من وحدات التوربينات 
الغازية الثمانية في محط�����ة الزور اجلنوبية 
الذي���ن خرجوا عن اخلدمة قبل ش���هر تقريبا 
السباب فنية على ان يتبعه���ما الحق����ا ادخ�����ال 
البقي����ة على مراحل، الفتا الى تعويل الوزارة 
على مجم����وع انتاج هذه الوح����دات قبل دخول 

موسم الصيف.
 يذكر ان مجم���وع انتاج الوحدات الثمانية 

يبلغ 1000 ميغاواط.

المطيري: زيادة االستهالك المحلي للنفط المنَتج ال تعني نضوبه
ومعلومات »الوزارة« تؤكد أن االحتياطي أكثر من التقديرات المعلنة

باإلنشاءات في املشروعات الكبرى 
والتطبيقات الهندسية والتصاميم 
النموذجية، كما تطرقت إلى مشروع 
»الصبية«، حيث عرضت نتائج 
العالقة مبقاومة  الدراسات ذات 
تراكم الرم���ال وتوزيع الضغط 
اجلوي حول مقطع الطريق، كما 
تناولت استخدام برامج احملاكاة 
التحكم عن  التصميم ونظم  في 
بعد باألجهزة املستهلكة للطاقة 
بشكل رئيسي في املباني، وتطرقت 
التكنولوجية  إل���ى األس���اليب 
احلديثة واجليوفيزيائية لتحديد 
قوة الطبقات األرضية الس���فلى 
لتصميم النظام األمثل لألساسات، 
العرض أيضا استخدام  وتناول 
نظ���م املعلومات اجلغرافية عند 
التوسع العمراني وفي املشاريع 
التنموية ورصد اجتاهات ومعدالت 
النمو العمراني وقدم بعض الصور 
الفضائية ذات العالقة، وخرائط 
من ش���بكة املعلوم���ات البيئية 
املتكاملة، وأوضح د.املطيري أنه 
قد جرى توزيع نسخة إلكترونية 
من العرض على احلضور وأعضاء 
األسرة اإلعالمية الذين نقدر دوما 

جهدهم ونحترمه.

مراكز بحثية ذات أولوية وطنية 
البترول واملي���اه والطاقة  مثل 
املتجددة، كما أنه بدأ العمل في 
ثالثة مشاريع في هذا االجتاه، 
هي »مشروع تطوير تكنولوجيا 
الطاقة الشمسية لتلبية متطلبات 
القطاع النفطي الكويتي املرحلة 
األولى تقييم تطبيقات محتملة«، 
و»مشروع تطوير استراتيجية 
الستغالل مصادر الطاقة املتجددة 
الكويت«، و»مش���روع  لدول���ة 
دراسة اجلدوي لتقنيات توليد 
الطاق���ة من مصادر متجددة في 
الكويت« ويقوم املشروع  دولة 
األخير على أساس دراسة جدوى 
بإقامة محط���ة للطاقة املتجددة 
إنتاجية 100 ميغاواط  بس���عة 
الواعدة  باستخدام أهم األنظمة 
في هذا املجال مثل نظام الطاقة 
الشمسية احلرارية ونظام الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية، ونظام 

طاقة الرياح.
وقال د.املطيري: لقد تطرقت 
ورقة العمل املشار إليها إلى العديد 
من األمور اخلاصة باستخدامات 
التكنولوجيا في حتسني أعمال 
املكاتب الهندس���ية، مع االهتمام 

للطاقة غير النفط، كطاقة الرياح 
والطاقة الشمسية املتوافرة بنسب 
عالية ف���ي الكويت، موضحا أن 
املعهد يس���اند جهود الدولة في 
زي���ادة إنتاج النف���ط من خالل 
أبحاث ودراسات عديدة في مجالي 
إنتاج النف���ط وتكريره، وكذلك 
أبحاثه العلمية التي تهتم نتائجها 
بخفض استهالك الكهرباء واملياه. 
وأش���ار د.املطي���ري إلى جهود 
املعهد في توطني الطاقة املتجددة 
والبديل���ة، موضح���ا أن خطته 
االستراتيجية اجلديدة تتضمن 

املعلومات اخلاص���ة باملخزون 
النفط���ي تتواف���ر ل���دى وزارة 
النفط التي تؤكد أن االحتياطي 
الفعلي أكثر من التقديرات املعلنة، 
وأشار إلى أن محطات الطاقة في 
الكويت تستخدم أنواعا متعددة 
من الوقود، مثل الزيت الثقيل، 
غاز الوق���ود، والغاز الطبيعي، 

باإلضافة إلى النفط اخلام.
ولف���ت ال���ى أن ورقة العمل 
ربطت عدم القدرة على تصدير 
النفط بعد ثالثني عاما باستمرار 
معدالت االستهالك احلالية دون 
تغير مع���دالت االنتاج، ومتثل 
هذه املعدالت مؤش���رات ينبغي 
أن نلتفت إليها في نشاط البحث 
والتطوير من أجل وضع احللول 
العلمية لزيادة اإلنتاج وتقليل 

االستهالك.
وأك���د املطيري أن الهدف من 
طرح هذه املؤشرات هو التنبيه 
إلى خط���ورة زي���ادة معدالت 
االستهالك واحلفاظ على املوارد 
الطبيعية، وتعظي���م االهتمام 
بتنويع مصادر الطاقة، وتوطني 
الطاق���ة املتجددة والبديلة التي 
تعتمد على مصادر طبيعية أخرى 

دارين العلي
أك���د مدير عام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
أن ما نشر على لسانه قبل أيام 
أن »نفطن���ا إلى نضوب بعد 30 
عاما« لم يك���ن دقيقا، حيث ان 
هذه العب���ارة لم ترد في ورقته 
العلمية التي قدمها خالل أعمال 
الهندس���ي االستشاري  املؤمتر 
العربي الرابع الذي نظمه احتاد 
املكاتب االستش���ارية وجمعية 
املهندسني الكويتية، وقدم خالله 
عرضا مرئيا لورقته العلمية وهي 
بعنوان »استخدامات التكنولوجيا 
في تطوير املكاتب الهندسية وفقا 
ألفض���ل املمارس���ات العاملية«، 
موضحا أن البعض ربط بني ما 
ورد في ورقة العمل بشأن تأثير 
الزيادة في استهالك الكهرباء واملاء 
على قدرات تصدير النفط وبني 
»نضوب النفط« الذي لم تذكره 

ورقة العمل.
ذكر د.املطيري � في تصريح 
صحافي � أن زيادة االس���تهالك 
احمللي للنفط املنتج تؤثر على 
الكمي���ات املص���درة، وال تعني 
أن  النف���ط، موضحا  نض���وب 

مدير معهد األبحاث أكد أن ما نشر على لسانه حول األمر لم يكن دقيقًا

د.ناجي املطيري

تهاني البرتقالي

د.خالد املذكور

د.بدر الشريعان

الكهرباء:  لجنة لمتابعة أعمال الصيانة 
بعضوية وكالء مساعدين ومديري إدارات

المذكور ووكيل الحج السعودي بحثا تحضيرات الموسم المقبل
التقى وكيل وزارة احلج الس���عودي لشؤون 
احلج حامت قاضي مببنى الوزارة في مكة املكرمة 
أمس رئيس وفد بعثة حج الكويت د.خالد املذكور 
والوفد املرافق له. وذكرت وكالة األنباء السعودية 
ان قاضي أكد ان هذا اللقاء يأتي وفقا للتوجيهات 
الكرمية املستمرة لإلعداد اجليد لترتيبات استقبال 
وفود بيت اهلل احلرام وزوار مسجد رسوله الكرمي 
ژ ملوسم احلج املقبل وتقدمي أفضل اخلدمات لهم 

ومتكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
واضاف ان وزارة احلج وبإش���راف مباشر من 
وزير احلج السعودي د.فؤاد الفارسي تقوم بتكثيف 

جهودها استعدادا ملوسم حج هذا العام.
وأكد قاضي على أهمية التقيد وااللتزام بالبرامج 
التي أعدته���ا وزارة احلج ومنها االس���تمرار في 

توعية احلجاج قبل قدومهم الى األراضي املقدسة 
وفقا للتعليمات الص���ادرة واتباع برامج مواعيد 
تفويج احلجاج على جسر اجلمرات وتوثيق عقود 
اسكان احلجاج في املساكن املرخصة من اجلهات 

املختصة.
ومتحور االجتماع حول أداء البعثة في املوسم 
املاضي وبحث املوضوعات املتعلقة بأعداد حجاجهم 
واخلدمات التي س���تقدمها لهم مؤسس���ات أرباب 
الطوائف )املطوفون واألدالء والوكالء والزمازمة 
والنقابة العامة للسيارات وجميع ما تعنى به خطة 
الوزارة التش���غيلية(. وركز االجتماع على أهمية 
وضرورة التوعية الصحية والبيئية والس���المة 
العام���ة واإلبالغ عن التعليمات املس���تجدة خالل 

هذا العام.

1000 ميغاواط إنتاج الوحدات الثماني في محطة الزور

توقعات بعودة وحدتين من »الزور الجنوبية« للعمل

الحمد: الكويت داعم أساسي لجمعية »أحباء مصر«

القاهرة ـ هناء السيد
افتتح سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد املهرجان اخليري السنوي 
»ليلة كويتية � خليجي����ة � مصرية« الذي أقامته جمعية أحباء مصر 

مبشاركة الكويت واالمارات.
وثمن احلمد الدور الذي تقوم به جمعية أحباء مصر في اثراء العالقات 

القوية بني الكويت ومصر وخاصة في مجال العمل اخليري.
وأش����ار الى ان الكويت تدعم اجلمعية منذ تأسيس����ها في الكويت 
ع����ام 1981 مؤكدا دور اجلمعية اخليري وأنش����طتها في خدمة مختلف 
احملافظات املصرية من خالل قوافل اخلير التي جتوب كل قرى مصر، 

وكذلك رعايتها ملئات االيتام في املدن والقرى وكذلك رعاية املسنني.
وأشار احلمد الى حرص أصحاب االيادي البيضاء من أهل الكويت 
على اقامة مش����روعات خيرية ألشقائهم في مصر من مساجد ومعاهد 
دينية ومستشفيات، وكذلك رعاية لاليتام وكبار السن، معربا عن أمله 
في اس����تمرار مثل هذا التعاون الطيب بني مصر والكويت وتش����جيع 

املهتمني بشؤون االعمال اخليرية.
من جانبها، أشادت رئيسة جمعية احباء مصر تهاني البرتقالي بدعم 
الكويت املتواصل ملختلف االنش����طة اخليرية للجمعية منذ تأسيسها 

بدع����م كويتي مع اجلالي����ة املصرية العاملة بالكوي����ت، وكذلك الدعم 
الالمحدود من أهل اخلير بالكويت، معربة عن تقديرها لسفيرنا احلمد 

ورعايته للمهرجان.
وأشادت البرتقالي بالعالقات الوطيدة بني الكويت ومصر في مختلف 
املجاالت وخاصة مع اجلمعيات النس����ائية الكويتية من خالل توقيع 

بروتوكوالت للتعاون.
وأوضحت ان املهرجان الذي تقيمه اجلمعية كل عام بدعم من الكويت 
يوجه جوائزه وهداياه لصالح مشروع قوافل اخلير التي تتبناه اجلمعية 

ملساعدة االسر الفقيرة واملسنني في مختلف احملافظات.
وأشارت البرتقالي الى ان اول قافلة خيرية ستنطلق الى محافظة 
االقصر جنوب مصر اواخر ابريل اجلاري، كما يقام سوق خيري للجمعية 
على هامش املهرجان مبشاركة االسر املنتجة. وكانت الليلة الكويتية � 
اخلليجية قد تضمنت عرض أزياء وحفال غنائيا لكبار املطربني وسوقا 
خيريا شاركت فيه س����يدات كويتيات ومصريات، بحضور نخبة من 
االعالميني ومحبي املوضة واالزياء. تألقت خالله املواهب الكويتية في 
عالم االزياء واملوضة على أرض مصر وامتزج الفن واالبداع اخلليجي 

باحلضارة املصرية، وخرجت لنا ليلة كويتية � خليجية � مصرية.

في ليلة كويتية على أرض مصر

)ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد مشاركا في افتتاح املهرجان اخليري السنوي

تعاون للسيطرة 
على التهديدات
 الصحية لألوبئة

شاركت الكويت ممثلة في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية في املؤمتر 
الوزاري الدولي حول »احليوان 
ووباء االنفلونزا« الذي اقيمت 
انش���طته بجمهورية ڤيتنام 
االشتراكية )هانوي( يومي 19 
و20 اجلاري وذلك بوفد على 
مستوى عال من املختصني في 
املجال برئاسة رئيس مجلس 
اإلدارة � املدي���ر العام للهيئة 

م.جاسم البدر.
وناقش املؤمتر عددا من 
املوضوع���ات والقضايا ذات 
الصلة منها تبادل اخلبرات 
ح���ول اكتش���اف األمراض 
الوبائية وكيفية  احليوانية 
الس���يطرة عليه���ا وكيفية 
التعامل مع احلاالت املرضية 
جراء اإلصابة بانفلونزا الطيور 
الدولي  التعاون  وتش���جيع 
التهديدات  في حالة ظه���ور 
الصحية بني احليوان واإلنسان 

والتغيرات املناخية.
التوجيهات  كما مت طرح 
حول مرض انفلونزا الطيور 
القصوى وتقدمي  في حالتها 
بعض النصائح لتقليل نسبة 
الوبائية  انتش���ار األمراض 
التي تخص  واملوضوع���ات 
انتش���ار م���رض انفلون���زا 
اخلنازي���ر باالضاف���ة ال���ى 
التي  مراجع���ة املوضوعات 
تخص احلاالت املتقدمة ملرض 
انفلون���زا الطيور وانفلونزا 

اخلنازير.


