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الشريعان يصدر قرارات أبرزها تسكين إدارة الرقابة والجودة
دارين العلي

اصدر وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
عدة ق���رارات ام���س يحم���ل بعضها صفة 
االستعجال كتس���كني ادارة الرقابة وضبط 
اجلودة التي اوصى بها مجلس الوزراء كونها 
تعنى بتنفيذ مشاريع اخلطة االمنائية لكل 

وزارة.
وجاءت استجابة الوزير د.الشريعان سريعة 
ملطالب مجلس الوزراء ملا متثله هذه االدارة في 
وزارات الدولة املختلفة من اهمية في عملية 
تنفيذ اخلطة التنموية للبالد بشكل عام. قام 
الوزير بتعيني م.مها العسعوسي مديرة لالدارة 
وم.امين احلج���ي مراقبا وم.عباس ابراهيم 

رئيسا لقس���م الرقابة والتدريب وم.محمد 
معرفي رئيسا لقسم الضبط واجلودة. وفي 
قطاع شؤون املستهلكني، اصدر د.الشريعان 
قرارا بتعيني حس���ن القطان مراقبا لشؤون 
املستهلكني في محافظة الفروانية وم.عادل 
محمود في محافظة مب���ارك الكبير وجواد 
الري في محافظة االحمدي. من جهة اخرى 
وفي اطار خطة الوزارة الرامية الى صيانة 
محطات القوى وتقطير املياه، بدأت الوزارة 
تنفيذ عملية اصالح طارئة للمفاعل املتوازي 
45 ف.أ املوصول مبحول القدرة في محطة 
التحويل الرئيسية جنوب صباح السالم وذلك 
من خالل االستعانة بشركة وطنية لتنفيذ 

عملي���ة االصالح، كما ب���دأت عملية اصالح 
ل���� »الروترز« للوحدات الغازية جي تي في 
محطة الزور اجلنوبية مببلغ وقدره 189.5 
الف دينار الى جانب مواصلة الوزارة اجراء 
اعمال التنظيف في شبرات املخازن التابعة 
لها، حيث حصلت الوزارة على املوافقة الصدار 
االمر التغي���ري االول بزيادة 56 الف دينار 
وذلك لزيادة 50 عامال وحتمل الفترة املتبقية 
من العقد وهي 11 شهرا. هذا وتعتزم الوزارة 
شراء قطع غيار جديدة النذارات احلرائق في 
احملطات التابعة لقطاع شبكات النقل تفاديا 
ألي حوادث ميكن ان تنشب مع ارتفاع درجات 

احلرارة خالل فصل الصيف املقبل. د.بدر الشريعان

المطيري: توفير 20 ألف دينار سنويًا
عبر ترشيد الطاقة في »األڤنيوز«

دارين العلي
أسفر مشروع تطبيق برنامج توفير الطاقة والقوى الكهربائية الذي 
أجنزه معهد الكويت لألبحاث العلمية ملصلحة شركة مباني العقارية 
ف����ي مجمع األڤنيوز عن نتائج ايجابية، حيث مت توفير نحو 12% من 
الكهرباء باملجمع وتقدر قيمتها ب� 20 الف دينار س����نويا، كما وفرت 

وزارة الكهرباء واملاء 400 الف دينار لتوليد وإنتاج الكهرباء. 
هذه النتائج اعلن عنها مدير عام املعهد د.ناجي املطيري في حديث 
للصحافيني خ����الل الندوة التي نظمتها دائرة تقنيات البناء والطاقة 
في املعهد بعنوان »ترشيد الطاقة ش����عار ام استثمار«، حيث شارك 

فيها عدد كبير من املهتمني بهذا الشأن.
ولفت املطيري الى ان الهدف من املشروع هو تقليل استهالك الكهرباء 
في املباني العامة والتجارية اضافة الى ترشيد الطاقة النظمة التكييف 
واالنارة في مجمع األڤنيوز الذي يضم 300 محل جتاري، مشيرا الى 
ان املشروع يشكل حلقة من حلقات تفاعل املعهد مع حتديات استهالك 
الطاقة في الكويت ويعتبر امتدادا لسلسلة املشاريع البحثية املتعلقة 
بترشيد الطاقة في املباني وخفض االحمال الكهربائية التي يعمل عليها 

املعهد طوال السنوات املاضية. 
وأشار الى ان نتائج املشروع متثلت في توفير االستهالك الكهربائي 
في مبنى وزارة االشغال ووزارة الكهرباء واملاء بنسبة 20% وفي مبنى 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية ب� 12% وفي مجمع الفنار ب� 8% وفي 
املبنى الرئيسي ملؤسسة املوانئ الكويتية ب� 30% وفي مبنى املعهد ب� 
20%.  من جهته قال مدير عام ش����ركة املباني خالد بن سالمة ان هذا 
املشروع املتميز مع معهد الكويت ساهم في جناح مجمع األڤنيوز في 
تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية من خالل تعديل سياسات تشغيل 
أجهزة التبريد والتكييف واإلنارة، موضحا ان املجمع وفر ما يقارب 
84 ألف ميغاواط/ ساعة خالل عام، إضافة إلى خفض 7 آالف طن من 

انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون.
 أما رئيس املش����روع د.يحيى الهدب����ان فلفت الى ان زيادة الطلب 
على الكهرباء بدأت تتجاوز احلدود املسموح بها في البالد، حيث بلغ 
معدل الزيادة السنوية حسب تقديرنا نسبة 6% وهي نسبة مرتفعة 

سببها التطور العمراني.

بشارة: الكويت وروسيا ستوقعان
مذكرة تفاهم في الطاقة النووية

السفارة األميركية: زيادة
في رسوم التأشيرات 4 يونيو

� كون����ا: اجتم����ع  موس����كو 
الوطنية  الع����ام للجن����ة  االمني 
لالس����تخدامات السلمية للطاقة 
النووية الكويتية د.احمد بشارة 
مع نائب رئيس مؤسسة »روس 
اتوم« للطاقة النووية الروسية 
نيقوالي سباسكي لبحث التعاون 
ب����ني البلدين في مج����ال الطاقة 

النووية.
وقال بش����ارة في تصريح ل� 
»كونا« في ختام املباحثات ان هذا 
االجتماع هو االول من نوعه بني 
اجلانبني، مشيرا الى ان اجلانب 
الروسي قدم عرضا وافيا عن مزايا 

الطاقة النووية ومعايير السالمة 
والكفاءة ومتطلقاتها.

واضاف ان الكويت عازمة على 
االستفادة من الطاقة النووية الفتا 
الى ان العمل يجري حاليا على 
الكفيلة لضمان  الس����بل  دراسة 
االس����تخدام االمثل لهذه الطاقة 

في الكويت.
واوضح ان الكويت وروسيا 
االحتادية ستوقعان مذكرة تفاهم 
في مجال الطاقة النووية يتبعها 
التوقيع على اتفاقية بني حكومتي 
البلدين لتطوير التعاون في هذا 

املجال.

أصدرت الس����فارة األميركية بيانا أك����دت فيه ان وزارة اخلارجية 
األميركية أقرت زيادة في رسوم عدد من تأشيرات السفر الى الواليات 
املتحدة األميركية، وتأتي هذه الزيادة من أجل تأمني املوارد املطلوبة 
لتغطية التكلفة املرتفعة إلصدار التأشيرات لغير الهجرة، ومن املتوقع 

دخولها حيز التنفيذ 4 يونيو املقبل.
وقالت انه بحسب القانون اجلديد، يتعني على املتقدمني للحصول 
على التأشيرات، غير املتعلقة بطلبات االلتماس في الواليات املتحدة 
األميركية كتأشيرة B2/B1 للسياحة والعمل وتأشيرة الطلبة وتأشيرة 
تبادل الزائرين، دفع ما قيمته 140 دوالرا أميركيا، أما املتقدمون بطلب 
تأشيرات االلتماس اخلاصة فسيدفعون مبلغا وقدره 150 دوالرا أميركيا. 
وأما أنواع التأشيرات اخلاصة فهي: تأشيرة )H( للعاملني واملتدربني 
املؤقتني، وتأشيرة )L( ملن ينتقل ضمن الشركة نفسها من بلد معني إلى 
الواليات املتحدة، وتأشيرة )O( لذوي القدرات غير عادية، وتأشيرة 
)P( للرياضيني والفنانني واالستعراضيني، وتأشيرة )Q( لزوار برنامج 
التبادل الثقافي العاملي، وتأش����يرة )R( لشغل منصب ديني. وفيما 
يتعلق برسوم طلبات تأشيرة )K( املخصصة خلطيب � خطيبة مواطن 
أميركي فتبلغ 350 دوالرا أميركيا، أما رسوم تأشيرة )E( املخصصة 

للمعاهد االستثمارية والتجارية فهي 390 دوالرا أميركيا.

د.ناجي املطيري خالل ندوة ترشيد الطاقة


