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جلسة خاصة لمجلس األمة حول تزايد األحمال الكهربائية
الروضان يناشد المواطنين التعاون في الترشيد والشريعان يؤكد أن صيف 2010 هو األصعب و»التنمية واإلصالح« تجمع تواقيع النواب لعقد جلسة األحد المقبل

)قاسم باشا(مبنى مركز التحكم التابع لوزارة الكهرباء يبني ارتفاع درجة احلرارة الى 50 درجة مئوية عند الساعة 12.58 بعد ظهر امس

اس���تمرار عمل هذه الوحدات لساعات طويلة متواصلة هو امر غير 
محمود.

وبشأن مطالبة عدد من النواب له بالتنحي عن منصبه في حال 
عدم قدرته على التصدي ألزمة الكهرباء اجاب الش���ريعان بأن هذه 
القضية )ازمة الكهرباء( مستمرة منذ سنوات طويلة ومنذ عام 1988 
لم يتم توقيع عقد إنشاء محطات الطاقة الكهربائية وفي عام 2009 
مت توقيع انش���اء محطة كهرباء لتوليد الطاقة وهي محطة الصبية 

وهذا اجناز يسجل للحكومة ولي شخصيا.
وعن احلوادث املتكررة الحتراق محوالت الكهرباء أوضح د.الشريعان 
ان ل���دى الوزارة 28 ألف محول كهربائي ينقطع منها بش���كل يومي 
م���ا بني 8 و 10 محوالت وبالتال���ي فإنه حتى ان وصل العدد الى 28 
محوال فانه ال يشكل سوى نسبة 1 من ألف وهي نسبة بسيطة جدا 

اذا قورنت بدول مجاورة.
وطمأن الشريعان الى ان الوزارة مهتمة بهذا اجلانب وسرعان ما 

تتم اعادة تشغيل احملوالت التي تنقطع عن العمل.

جلسة خاصة

حّمل النائب د.فيصل املسلم وزارة الكهرباء مسؤولية تفاقم أزمة 
الكهرباء، مؤكدا ان احلكومة كاملة اصبحت عاجزة عن مواجهة األزمة 
وتق���ف متفرجة أمام هذا الوضع الصع���ب في ظل االنقطاع املتكرر 

للتيار الكهربائي في املناطق السكنية.
ورأى املسلم في تصريح للصحافيني امس ان وصول األزمة الى 
هذه املرحلة دليل على العفن الذي أصاب االجراءات احلكومية، الفتا 
ال���ى ان وزارة الكهرباء تتحمل املس���ؤولية مثلما ال نعفي احلكومة 

ايضا من حتمل املسؤولية.
ودعا املس���لم الى ضرورة حتمل اجلميع مس���ؤولياته لترشيد 
اس���تهالك الكهرباء مؤيدا اجراءات الترشيد التي جلأت اليها بعض 

الوزارات مثل قطع الكهرباء عقب انتهاء الدوام الرسمي.
وأشار الى ان وزير الكهرباء أيد االقتراح الذي تقدمنا به في كتلة 
االصالح والتنمية في ش���أن تعديل توقيت الدوام في الوزارات من 
الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشرة لتفادي ساعات الذروة 

وتخفيف الضغوط على األحمال الكهربائية.
وأشار الى ان الدوام اليوم يستمر 6 ساعات ونحن خفضنا العمل 
في اقتراحنا الى 5 س���اعات خالل فترة  الصيف فقط، داعيا مجلس 

الوزراء الى اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وأشار الى ان الكتلة شرعت في جمع التواقيع النيابية لعقد جلسة 
خاصة األحد املقبل ملناقشة االجراءات احلكومية ازاء ازمة الكهرباء. 
وأمل املسلم ان تش���هد اللجنة اخلاصة التي ستعقد بالتنسيق مع 
اجلان���ب احلكومي اصدار توصيات ملزمة للحكومة من ش���أنها ان 

تساعد في معاجلة هذه املشكلة الصعبة.

الكهربائية واحلد من اثر األزمة احلالية.
وبني الشريعان ان ايام شهر رمضان املبارك التي ستصادف شهر 
اغسطس املقبل ستكون »مؤملة« بالنسبة لنا في حال ارتفاع درجات 
احلرارة، مبينا انه شخصيا طلب عقد جلسة خاصة الطالع االعضاء 
عل���ى الوضع الكهربائي في الب���الد وبالتالي فإننا ال منانع في عقد 

جلسة خاصة ملناقشة هذا املوضوع.
وشدد الشريعان على ان صيف 2010 هو االصعب من بني السنوات 
القادمة السيما ان عام 2011 سيشهد دخول محطة الصبية للخدمة.

وقال الش���ريعان ان الوضع احلرج هو في عام 2010 وحتى اآلن 
وحداتنا متماسكة خالل الصيف احلالي، مؤكدا في الوقت نفسه ان 

تفاعل���ت قضية االحمال الكهربائية التي تعاني منها البالد امس 
على الصعيد السياسي حيث حظيت القضية باهتمام حكومي ونيابي 

كل في اجتاهه.
وفي هذا االطار قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان عقب جلس���ة مجلس االمة امس، ان وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان طلب من جميع االجهزة والوزارات احلكومية متابعة 
ترشيد استهالك الكهرباء وخصوصا ان هناك جهات تترك الكهرباء 
تعمل بعد انتهاء الدوام الرس���مي، مؤكدا انه ستكون هناك متابعة 

اللتزام جميع املؤسسات احلكومية.
وناشد الروضان املواطنني التعاون في ترشيد الكهرباء من اجل 
جتاوز هذه املرحلة واالزم���ة التي تواجهها الكثير من دول اخلليج 
معوال على تفاعل املواطن الكويتي واملؤسس���ات احلكومية في هذا 

اجلانب.
واوضح ان وزارة الدفاع بادرت بتوفير الكهرباء ملنش���أتها عبر 
تشغيل »جينيراترات« خاصة بالوزارة من اجل تخفيف الضغط على 
االحمال، الفتا الى ان احلكومة اصدرت امس تعميما لكل املؤسسات 

احلكومية بااللتزام بقطع التيار الكهربائي بعد انتهاء الدوام.
وبشأن املقترح الذي تقدمت به كتلة التنمية واالصالح لتحديد 
س���اعات الدوام الرسمي من الس���اعة 7 – 12 ظهرا ذكر الروضان ان 
املطروح هو ليس تقليل س���اعات العمل وامن���ا تقدمي فترة الدوام 

نصف ساعة فقط.
وعن الطلب املقدم لعقد جلس���ة خاصة ملناقش���ة أزمة الكهرباء 
اكد الروضان ان طلب عقد اجللسات اخلاصة حق للنواب ولكن في 
الوقت نفس���ه من حق احلكومة الرجوع الى اجلهة املعنية، مشيرا 
ال���ى االجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء ملواجهة األزمة وطلبها 

من جميع الوزارات التعاون في هذا اجلانب.
وبسؤاله ان كانت لدى احلكومة خطة ملواجهة األزمة غير الترشيد 
ق���ال الروضان ان من االجراءات الت���ي اتخذتها احلكومة ما يتعلق 
بدوام املدارس ولكن األمر ال يغني عن تعاون ووعي جميع املواطنني 
بأهمية دورهم وضرورة تعاون جميع األطراف من اجل جتاوز هذه 

األزمة.

أرقام قياسية

من جانبه، أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان ان الكويت 
سجلت امس وأول من امس ومتوقع غدا ايضا )اليوم( ارقاما قياسية 
في درجة احل���رارة مما جعل معدالت اس���تهالك الطاقة الكهربائية 
تسجل ارقاما قياس���ية، متمنيا اال نصل الى حد القطع املبرمج في 

حال استمرار ارتفاع معدالت استهالك الطاقة الكهربائية.
وابدى الش���ريعان تفاؤله بأن يساهم انخفاض درجات احلرارة 
األس���بوع املقبل بحس���ب ما هو متوقع في خفض استهالك الطاقة 

 عسكر: شراء محطات كهرباء جديدة »كالم مأخوذ خيره«
فتشغيلها يحتاج لسنوات ويجب التعاون لتمرير أزمة الصيف

اعتبر النائب عسكر العنزي ان الوضع 
الكهربائي الذي تشهده البالد خالل هذه 
األيام خطير جدا ويدعو للقلق، مشيرا الى 
ان على وزارة الكهرباء ممثلة في وزيرها 
د.بدر الشريعان بذل املزيد من اجلهود 
الكهربائي عن  التيار  انقطاع  لتحاشي 
منازل املواطنني بالدرجة األولى واألماكن 
احليوية كاملستشفيات واملراكز الصحية 
وغيرها من األماكن ذات األولوية القصوى 

التي ال تستغني عن الكهرباء.
وأكد العنزي في تصريح صحافي ان 
عقد اجللسة اخلاصة ملناقشة الوضع 

الكهربائ���ي في البالد أم���ر مهم ملعرفة 
اس���تعداد الوزارة خ���الل هذا الصيف 
الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات 
احلرارة على املستوى العاملي حسب رأي 
الكثير من املراصد الفلكية، مشيرا الى ان 
حتميل الوزير الشريعان وحده مسؤولية 
انقطاع الكهرباء وحتميل وزارته تقاعس 
اإلدارات السابقة فيه ظلم على اعتبار 
ان الوزير سبق وحذر أكثر من مرة من 
خطورة الوضع الكهربائي قبل دخول 
فترة الصيف لكننا لألسف كمجلس أمة 
لم نعر املوضوع أي اهتمام يليق بحجم 

الوضع الذي نعيشه اآلن.
وقال العنزي ان احلل الوحيد لتحاشي 
االنقطاع املتكرر للكهرباء هو بتضافر 
اجلهود بني الوزارات لترش���يد إنفاقها 
الكهربائي، أما احلديث واملطالبة بشراء 
محطات كهربائية جديدة كسبيل حلل 
أزم���ة الكهرباء خ���الل الصيف احلالي 
فأقولها وبكل أس���ف انه »كالم مأخوذ 
خيره« ألن ش���راء احملطات الكهربائية 
وتشغيلها أمر يحتاج لسنوات حسب 
رأي الفنيني وليس بني يوم وليلة، وعلينا 
كن���واب إن كنا جادين في القضاء على 

مشكلة الكهرباء أن نبذل اجلهود املمكنة 
ليكون هذا الصيف على األقل بردا وسالما 
على املواطنني الذين يريدون العنب ال 

الناطور.
وأش���ار العن���زي ال���ى ان املطلوب 
في الوق���ت الراهن التعاون مع الوزير 
الشريعان الذي ال نش���ك في اجتهاده 
وجميعنا يدرك انه يبذل قصارى جهده 
من أجل راحة املواطن���ني والدليل انه 
على مدار ال� 24 ساعة يتنقل في جميع 
مناطق البالد ملتابعة األوضاع الكهربائية 

ووضع احللول السريعة لها.

الشريعان يبذل قصارى جهده ومن الظلم تحميله أخطاء اإلدارات السابقة

 الحمود: دوام المناطق ينتهي
الواحدة ظهرًا وعطلة »الرياض« اليوم

مريم بندق
أبلغت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
»األنباء« باتخاذها عدة اجراءات 
للمساهمة في تخفيف االحمال 

على وزارة الكهرباء.
وقالت الوزيرة احلمود كلفت 
املنش���أت  فرق عمل من قطاع 
املدارس  التربوية باملرور على 
للتأكد من اطفاء اجهزة التكييف 
واالنوار في جميع مرافق املدرسة 
ما عدا غرفة احلارس بعد ان قمنا 
بإبالغ ادارات املدارس بتنفيذ ذلك 

بعد انتهاء الطلبة من االمتحانات 
مباشرة على ان تستثني غرف 
التصحيح والكنترول من هذا 
الوزيرة لن  التعميم. واضافت 
نستثني اي ادارة مدرسية من 
اجراءات قد تتخ���ذ بحقهم في 
حال لم يتم تنفيذ التعاميم التي 

ابلغوا بها.
ه���ذا وابلغ���ت د.احلم���ود 
وكيل���ة وزارة التربية متاضر 
السديراوي لتعميم نشرة على 
املناطق التعليمية النتهاء دوام 
العاملني عند الواحدة ظهرا بدال 

م���ن الثانية بعد الظهر، اضافة 
الى بدء عطلة العاملني في جميع 
مدارس رياض االطفال اليوم بدال 

من غد اخلميس.
الى ذلك ناقش مجلس مديري 
عموم املناطق التعليمية برئاسة 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني »مشروع املدارس 
املعززة« لنشر الوعي الصحي في 
املناطق التعليمية والذي تشارك 
فيه 48 مدرسة على مستوى هذه 
املناطق على ان يتم تقييم العمل 

بعد تعميمه.

كلفت فرقاً متخصصة للمرور على المدارس للتأكد من إطفاء الكهرباء

تعليم�ات لمديري المدارس بفص�ل الكهرباء عن المرافق غير المس�تخدمة

 »الصحة«: إغالق مصادر اإلنارة وأجهزة التكييف
عقب نهاية الدوام الرسمي

تعديل مدة العمل بالوزارات لتخفيف استهالك الكهرباء

 أعلنت وزارة الصحة انها أصدرت تعميما يقضي بإغالق 
مصادر اإلنارة وجميع االجهزة الكهربائية األخرى عقب نهاية 
الدوام وحتى نصف ساعة قبل بدايته، اضافة الى اجهزة التكييف 

في األماكن التي ال حاجة لها في الفترة نفسها.

ودعت الوزارة في بيان صحافي امس املسؤولني في االدارات 
املركزية واملناطق الصحية الى التقليل من اإلنارة والتكييف 
أثناء الدوام الرسمي بقدر املستطاع تعاونا مع وزارة الكهرباء 

واملاء في تخفيف األحمال الكهربائية.

قدم النواب د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي وفالح 
الصواغ ود.فيصل املس���لم اقتراحا برغبة بشأن تعديل مدة 

العم���ل في الوزارات لتخفيف اس���تهالك الكهرباء خالل فترة 
رجال االطفاء يسيطرون على محول كهربائي احترق بسبب االحمال الزائدةالصيف من الساعة 7 صباحا الى الساعة 12 ظهرا. محول كهرباء يحترق بسبب الضغط الكهربائي العالي


