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 الشريعان: هذا الصيف هو األصعب لـ »الكهرباء« ولن نلجأ للقطع المبرمج
إال إذا خرجت إحدى الوحدات بشكل طارئ عن الخدمة

ارتفاع األحمال إلى 10280 ميغاواط استنفر الوزارة إلى مركز التحكم والمراقبة

الـوزان: سـنطـبق خطـة طـوارئ 2010 فـي حال حـدوث خـروج وحـدات عـن الـخدمة

ارتفـاع درجات الحرارة السـبب الرئيسـي الرتفاع األحمال وعلى المسـتهلكين التعـاون في المرحلة المقبلـة خصوصًا في رمضـان لتجاوز الوضع

د.الشريعان يطلع من م.علي الوزان على الوضع في املركز د.بدر الشريعان خالل جولته داخل مركز التحكم واملراقبة

صباح الس���الم وحولي وغيرها 
الوزارة  انقطاعات محلية تقوم 
بإصالحها خالل س���اعة او اكثر 
من قبل فرق ط���وارئ الكهرباء، 
وهذا األمر ال يس���تدعي تشكيل 

جلان حتقيق.
من جانبه، شدد الوكيل املساعد 
ملراكز املراقب���ة والتحكم م.علي 
الوزان على ان جناح مراكز التحكم 
يتوقف على حتقيق املوازنة بني 

االستهالك واإلنتاج.
ووص���ف املرحل���ة املقبل���ة 
بالصعبة، مشيرا الى ان الوزارة 
ستقوم بتطبيق خطة طوارئ 2010 
في حال ح���دوث خروج وحدات 

عن اخلدمة.

املقبل���ة خصوصا خالل  الفترة 
شهر رمضان املبارك لتجاوز هذه 

املرحلة الصعبة.
الوزارة لن تلجأ  ان  وأضاف 
الى القط���ع املبرمج هذا الصيف 
لوجود فائض في انتاج الكهرباء 
يعادل 500 ميغاواط، مبينا اننا 
س���نلجأ إلى هذا األمر في حالة 
حدوث أمر طارئ يؤدي الى خروج 
أي وحدة عن اخلدمة، وقتها من 

املمكن اللجوء إليه.
من جانب آخر، ترأس الشريعان 

طموحات البالد في احلفاظ على 
املال العام.

وأشاد بالدور املتميز واجلهود 
الواضحة لكل من وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية ووزارة 
التربية ف���ي التعامل مع قضية 
الترشيد بكل جدية لتحقيق الوفر 

في الطاقة الكهربائية واملياه.
وبني ان وزارة الداخلية قدمت 
تقريرا منفصال عن عدد مولدات 
الدي���زل االحتياطية التي ميكن 

االستعانة بها وقت احلاجة.

املاضي واملقبل.
وفيما توقع الشريعان ان تشهد 
الفترة املقبلة تس���جيل معدالت 
أعلى تفوق احلمل الذي س���جل 
أمس قد تبل���غ 10700 ميغاواط، 
أشار إلى ان إدخال وحدات املرحلة 
األولى من مشروع الصبية العام 
املقبل من شأنه ان يخلق مساحة 
من األمان ويخفف من حدة القلق 

الذي تعيشه الوزارة حاليا.
وب���ني الش���ريعان ان ارتفاع 
األحم���ال الكهربائية أمس يعود 

الش���ريعان س���بب  وارجع 
تعطل إح���دى وح���دات محطة 
الزور اجلنوبي���ة لتوليد القوى 
املياه قبل  الكهربائية وتقطي���ر 
فترة، الى قلة ضخ الوقود الواصل 
النفط،  الوحدة م���ن وزارة  الى 
مبينا ان عملية خروج الوحدات 
عن اخلدمة ال يتوقف عن سبب 
معني، فاألسباب كثيرة ومتنوعة. 
واعتبر ان االنقطاعات الكهربائية 
التي طالت بعض مناطق الكويت 
في الفت���رة األخيرة مثل مناطق 

الى ارتف���اع درجة احلرارة التي 
جتاوزت 46 درج���ة مئوية الى 
جان���ب اس���تخدام التكييف���ات 
الكهربائية بش���كل كثيف، الفتا 
إل���ى ان ارتفاع درج���ة احلرارة 
انعكس اثرها على ارتفاع األحمال 
الكهربائية في جميع دول اخلليج، 
موضحا ان الكويت لم تصدر أو 
تستورد الكهرباء أمس في إطار 

اتفاقية الربط اخلليجي.
ودعا الش���ريعان املستهلكني 
الترش���يد واالقتصاد خالل  إلى 

أمس اجتم���اع اللجنة التنفيذية 
لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 
واملياه في مؤسسات الدولة وذلك 
بحضور وكي���ل الوزارة م.احمد 
اجلسار وأعضاء اللجنة من ممثلي 
الوزارات واملؤسسات احلكومية 
وعدد من الوكالء املساعدين في 

الوزارة.
وأعرب الش���ريعان عن أمله 
في مضاعفة اجله���ود وتكثيف 
الترش���يدية من قبل  اإلجراءات 
أعض���اء اللجنة به���دف حتقيق 

دارين العلي
استنفرت وزارة الكهرباء واملاء 
أمس ملتابعة االرتفاع »الطارئ« 
في األحمال الكهربائية الذي بلغ 
10280 ميغاواط، حيث جال الوزير 
د.بدر الشريعان في مركز املراقبة 
والتحكم ملتابعة الوضع عن كثب 
برفقة عدد من مسؤولي الوزارة 
يتقدمهم الوكيل املس���اعد ملراكز 
املراقبة والتحكم م.علي الوزان.

ووصف الشريعان في تصريح 
للصحافيني الصيف احلالي بأنه 
األصعب عل���ى اإلطالق، معتبرا 
ان ه���ذا الصي���ف ه���و التحدي 
األخير ل���وزارة الكهرباء واملاء، 
فهو أصع���ب بكثير من الصيف 

خالل جولة نظمتها اللجنة البيئية في محطة المخلفات الصناعية القديمة والجديدة

الشريع: المخلفات الصناعية الخطرة ستؤثر على مياه الشرب في الكويت
محمد راتب

كشف رئيس اللجنة البيئية التطوعية الهالي 
ضاحية علي صباح السالم )ام الهيمان( م.أحمد 
الشريع عن ان االنتهاك البيئي مازال مستمرا حتى 
اليوم رغم افتتاح احلكومة مؤخرا حملطة معاجلة 
مخلفات املياه الصناعية في الوفرة والتي افتتحها 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ورئيس املجلس األعلى للبيئة الشيخ جابر املبارك، 
وأعلن خ���الل االفتتاح عن إيقاف احملطة القدمية 
ع���ن العمل التي التزال تعمل حتى اآلن، موضحا 

ان هذه احملطة تعمل لكن بشكل صوري.
وأضاف م.الشريع خالل اجلولة التي نظمتها 
جلنة ام الهيمان البيئية لإلعالميني الطالعهم على 
ارض الواقع على حقيقة األمر، أن احملطة القدمية 
مازالت تستقبل يوميا ما بني 500 و600 تنكر حتمل 
املخلفات الصناعية اخلطرة واملخلفات الصحية، 
الفتا الى ان التغطية اإلعالمية التي قام بها وزير 
الدفاع هي مادة إعالمية الستجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد فما يهم احلكومة 

هو االستجواب وليس األمن البيئي للبلد.
وأشار الى ان هذه املياه امللوثة التي ترسل في 
احملطة القدمية س���وف تتجه الى البحر ومن ثم 
الى سكان الكويت الذين سيستخدمون هذه املياه 
فيما بعد، مستنكرا ما جاء من تصريحات إعالمية 

اشادتهم بنوعية التكنولوجيا املستخدمة في تلك 
احملطة على انها أحدث الطرق التقنية املستخدمة 
في العالم وانه مت تدريب الكوادر الوطنية على هذه 
التكنولوجيا، وأضافوا أن هذه احملطة سوف تضع 
حدا للمعاناة البيئية من جراء املخلفات الصناعية 
السائلة طوال ال� 40 س���نة املاضية والتي كانت 

تلوث التربة والصحراء واملياه اجلوفية.
ووصف الشريع هذه التصريحات والتحركات 
اإلعالمية بأنها تأتي ضمن مسلسل التحضير للرد 
احلكومي على االستجواب ضد اجلرمية البيئية 
التي ترتكب في حق أهالي أم الهيمان، موضحا ان 
تصريح البعض بان احملطة تعمل بشكل صوري 
وأن طاقتها العملية ال تتجاوز نسبة 10% من طاقتها 
املذكورة هو اكبر دليل على عدم مصداقية اجلهاز 
التنفيذي في الدولة للحفاظ على البيئة الكويتية 
التي حتتاج إلى ضمير إنساني للتعامل مع قضية 
هي في األساس قضية أجيال قادمة سوف تعاني 
ش���تى أنواع األمراض إن لم نقف وقفة جادة في 

وجه هذا العبث احلكومي.
وطالب الشريع كل أحرار هذا الوطن وعلى رأسهم 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني بأن يتم وضع حد ملن يخدعوننا 
باجنازاتهم فقط على صفحات اجلرائد وواقع حال 

البلد دون اجنازات حقيقية.

للوفد املرافق للشيخ جابر املبارك أثناء االفتتاح 
منها حتدثهم عن الكفاءة التشغيلية للمحطة التي 
تص���ل قدرتها إلى 15 ألف مت���ر مكعب في اليوم 
)أي ما يعادل 320 مقطورة نفايات سائلة(، كذلك 

م.أحمد الشريع متحدثا للصحافيني

)محمد ماهر(التناكر تفرغ حمولتها من املياه امللوثة


