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الغبار وإجراءات الوزارات الترشيدية خّفضا االستهالك 110 ميغاواط

دارين العلي 
جن���ح الغب���ار العالق امس 
متكاتفا مع االجراءات الترشيدية 
التي اتخذتها مؤسسات الدولة في 
خفض األحمال الكهربائية ولو 
بشكل طفيف ولكنه لم يتمكن 
من اخراج املؤشر الكهربائي من 
املنطقة احلمراء حيث بلغ اقصاها 
امس 10810 ميغاواط اي بفارق 
110 ميغاواط عن امس األول وفي 
ظل درجة حرارة وصلت امس 

الى 49 مئوية.
وبعد عودة وحدة الدوجة 
الش���رقية الى اخل��دمة باتت 
الطاقة القصوى لإلنتاج حوالي 
11100 ميغ���اواط وف���ق تأكيد 
الوكي���ل املس���اعد للتخطيط 
والتدريب د. مشعان العتيبي 
الذي لفت الى ان الوحدة عادت 
عند العاشرة صباحا اي قبل 
وقت الذروة مشيرا الى ان كل 
الوحدات تعمل بكامل قدرتها 

االنتاجية.
واعاد العتيبي االنخفاض في 
االحمال أمس الى الغبار العالق 

وانخفاض درجة احلرارة. 
الوكيل املساعد  اكد  وبدوره 
لش���ؤون املس���تهلكني جاسم 
اللنق���اوي ان االرتف���اع ف���ي 
االس���تهالك الذي تشهده البالد 
ظاهر بشكل ملحوظ في الفواتير 
الت���ي يصدرها القط���اع حاليا 
ان أعلى نسبة استهالك  مؤكدا 
مسجلة على الفواتير هي على 

التكييڤ .
وطال���ب في مؤمتر صحافي 

وفي س���ياق منفصل اعلن 
اللنقاوي عن 5 مش���اريع لدى 
القطاع تش���مل ع���دادات الدفع 
املسبق والعدادات الذكية وعدادات 
محطات التعبئة )التناكر( ونظام 
الفواتير مش���يرا الى ان جميع 
مناقص���ات هذه املش���اريع مت 
طرحها ما عدا خدمة الرس���ائل 
الهاتفية التي ارجعت ملزيد من 

الدراسة.
ولفت الى ان اقفال مناقصة 
العدادات الذكية س���يتم في 25 
يوليو املقبل في حال لم يحصل 
اي طارئ الفتا الى ان مناقصتي 
العدادات الذكية وعدادات التناكر 
ستساهمان في تخفيض املديونية 
مش���يرا الى ان هذه الفكرة اتت 

عقده امس املستهلكني الراغبني 
في خف���ض حج���م فواتيرهم 
واملس���اهمة في تخطي الصيف 
دون مش���اكل اج���راء صيانات 

دوري���ة للتكيي���ڤ وخصوصا 
الغاز  الفالتر وضبط استخدام 
وهذا سيكون مؤشرا حقيقيا عن 

انخفاض االستهالك.

بدعم مباش���ر م���ن الوزير بدر 
الشريعان.

ال���ى ان مديونية  ولف���ت 
ال���وزارة للموازن���ة احلالية 
2010/4/1 بلغ���ت 274 مليون 
دينار التي ساهم التحصيل الى 
تخفيضها الى 264 مليون دينار 
وهذا ما يثبت ان هن��اك آل�ية 
جديدة وفق نظام جيد وسليم 
لتحصيل املال العام مشيرا الى 
ان هناك الف قضية امام القضاء 
تقدر قيمتها ب� 5 ماليني دينار 
الفتا الى ان هذه االجراءات لم 
تتخذ اال بعد مخاطبة اجلهات 

املعنية.
ال���وزارة آثرت  ان  وأوضح 
التريث في مس���ألة القطع عن 
السكن اخلاص بسبب التأخر عن 
سداد الفواتير ولكنها بدأت في 
القطع عن العزاب واملستأجرين 
مبينا ان الوزارة ميكن ان تلجأ 
الى قطع املياه كإجراء أقل وطأة 
وهذا حفاظا على اموال الدولة.

ولفت اللنقاوي الى ان القطاع 
متكن من رصد بعض العدادات 
التي ميكن ألحدهم التالعب فيها 
منبها الى ان���ه في حال حدوث 
ذلك فالوزارة سوف حتيلهم الى 
النيابة العامة مؤكدا عدم متكن 
الوزارة من رصد موظف ملراقبة 

عدم التالعب بالعدادات.
واعلن عن افتتاح مكتب جديد 
لشؤون املوظفني في مطار الكويت 
الدولي في رمضان املقبل وذلك 
بعد موافق���ة وزارة املواصالت 

والطيران املدني.

انخفاض طفيف لألحمال الكهربائية والمؤشر بقي في المنطقة الحمراء 

جاسم اللنقاوي د. مشعان العتيبي

مؤشر االحمال تراوح بني 10805 و10794 ميغاواط

مجمع األڤنيوز من الداخل وقد مت تخفيض اإلضاءة به

الميع: هل تناسى النواب تحذيرات 
وزراء الكهرباء السابقين؟!

العمير يسأل الشريعان والروضان
عن صحة احتراق مولدات

بسبب حاالت الطوارئ التي تشهدها البالد

برنامج خاص في »األڤنيوز«
لترشيد استهالك الطاقة في الصيف

»اإلعالم«: إجراءات مشددة لخفض استهالك الكهرباء

أعلن���ت إدارة مجمع األڤنيوز انه نظرا ملا متر 
بها البالد من ارتفاع في معدل استهالك الكهرباء، 
واستجابة لتعليمات وزارة الكهرباء واملاء بأهمية 
جتاوز هذه املرحلة، فقد ب���دأ املجمع مؤخرا في 
تنفي���ذ برنامج خاص لتوفير الطاقة خالل فترة 

الصيف.
وبينت في بيان صحافي أن البرنامج اخلاص 
بتوفي���ر الطاقة يتضم���ن العديد م���ن التدابير 
واالجراءات التي من شأنها االسهام في التخفيض 
خاصة ف���ي أوقات الذروة، حي���ث يتم تخفيض 
وإطفاء االضاءة ببعض املمرات العامة واحملالت 
التجاري���ة، باالضافة ال���ى تخفيضها في مواقف 
السيارات وممرات اخلدمة بنسبة 50%، وترشيد 
تشغيل املصاعد والساللم املتحركة لتوفير حوالي 
50% من الطاقة، وذكرت أن هذه التدابير ساهمت 
في تخفيض معدل االستهالك اليومي في املجمع 
مبقدار 1.7 ميغاواط من إجمالي االستهالك اليومي 

البالغ حوالي 21 ميغاواط.
اجلدير بالذكر أن معهد الكويت لالبحاث العلمية 
صمم برنامج مشروعا مشترك مع شركة املباني 
لتوفير استهالك الطاقة الكهربائية ملجمع األڤنيوز، 

والذي استغرق إعداده وتنفيذه مدة عامني بداية 
من ابريل عام 2008.

وقد جاء هذا املشروع مببادرة من شركة املباني، 
انطالقا من سياستها التي تنتهجها في مشاريعها 
والتي حترص من خاللها على تخفيض كمية الطاقة 
الكهربائية املستهلكة، مساهمة منها في تخفيض 
الضغط على شبكة وزارة الكهرباء واملاء، باالضافة 
الى الفائدة املادية التي تعود على الشركة كنتيجة 

مباشرة خلفض االستهالك.
ومن خالل هذا املشروع املتميز مع معهد الكويت 
لالبحاث العملية استطاعت الشركة أن توفر على 
وزارة الكهرباء واملاء والتي تعتبر املستفيد االكبر 
من املشروع مبلغا يزيد على نصف مليون دينار 
سنويا من خالل توفير حوالي 10 آالف ميغاواط 
س���اعة في العام، كما وفرت مبلغا قدره 20 الف 

دينار في السنة من ميزانية الشركة.
كما ان للمشروع مردودا إيجابيا على البيئة 
بسبب تخفيض انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون 
الضار بنس���بة حوالي 7000 طن سنويا، والذي 
يعتبر مس���اهمة من ش���ركة املباني في احلفاظ 

على البيئة.

»بوبيان« طلب من موظفيه ترشيد االستهالك

استغرب النائب غامن 
امليع الهجمة النيابية على 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان في وقت نسي 
او تناسى بعض النواب 
التحذيرات املتكررة من 
وزراء الكهرباء السابقني 
املتعاقب���ني على الوزارة 
الكويت ستواجه  ان  من 
ازم���ة كهرباء وماء ما لم 
تنفذ مشاريع كهربائية 

طموحة منذ سنوات.
وقال امليع في تصريح 
صحافي: من غير املعقول 

ان يطوي هؤالء النواب املرحلة الس���ابقة 
وينس���وها من ذاكرتهم ويحملوا الوزير 
الشريعان وحده كل املشاكل والعقد والعقبات 
التي يضعها البعض أمام مشاريع النهوض 
في قطاع الكهرباء، مؤكدا ان املجالس السابقة 
ومنذ بداية التسعينيات شهدت التحذيرات 
من أزم���ات الكهرباء، مضيفا ان ما يحدث 
اليوم هو ان بعض النواب واملتسببني في 
تعطيل مشاريع التنمية الكهربائية أدركوا 
اليوم صدق تصريحات الوزراء السابقني 

باملؤش���رات واألرق���ام 
احلقيقية.

ووص���ف امليع جهود 
الشريعان بالرائعة ألن 
محاوالته جاءت بنتيجة 
ايجابية ألنه تفادى أزمة 
كبي���رة ومتفاقمة مقبلة 
الب���الد وحاصرها  على 
حت���ى ال تدخ���ل مرحلة 
التدهور واالس���تعصاء 

والظالم.
وزاد املي���ع ان ازم���ة 
انقطاع التيار الكهربائي 
التي  املناطق  عن بعض 
تعيش������ها البالد يع������ود لعدم حتريك 
املشاريع العمالقة الكهربائية التي طالب 
فيها مختل���ف الوزراء س���ابقا مما جعل 
البنية التحتية الكهربائية احلالية ضعيفة 
ومتهاوية، مضيفا ان املش���اريع املختلفة 
التي تشهدها الكويت والزيادة السكانية 
والتوس���ع في املناطق السكنية اجلديدة 
أس���باب أخرى ألزمة الكهرباء لألسف لم 
يدركها من وضع العصا في عجلة التنمية 

الكهربائية.

النائ���ب د.علي  وجه 
الى وزير  العمير سؤاال 
الكهرب���اء وامل���اء د.بدر 
الش���ريعان ق���ال في���ه: 
طالعتنا الصحف احمللية 
مؤخ���را مبجموع���ة من 
األخبار عن احتراق عدد 
الكهربائية  من املولدات 
في مناط���ق مختلفة من 
محافظات الكويت السيما 
منطقة الس���الم قطعة 2 
التي ش���ب بها حريقان 
للمولدات الكهربائية خالل 

24 ساعة.
وتس���اءل: م���ا صحة اخلب���ر الذي مت 
نشره في الصحف حول احتراق عدد من 
املولدات الكهربائية ف���ي عدد من مناطق 
الكويت وأسبابه؟ وأسباب تعطل املولدات 
الكهربائية في هذا الوقت من فصل الصيف؟ 
وكيف تعامل���ت وزارة الكهرباء واملاء مع 
بالغ احت���راق املولدات الكهربائية ملنطقة 

السالم قطعة 3؟
ومتى مت إبالغ���ه���م بخبر االحتراق؟ 
وفي أي ساعة تلقى فريق طوارئ الكهرباء 
بالغ االحتراق، وآلية التعامل مع البالغ، 
واإلج���راءات التي اتخذها فريق الطوارئ 
للتعامل مع البالغ؟ وهل مت إبالغ اجلهات 
األخرى )اإلطفاء، الش���رطة، اإلس���عاف( 
ألخذ االحتياط���ات الالزمة؟ ومدى صحة 
إعالن ال���وزارة ان ما يح���دث من أعطال 
وانقطاع���ات الكهرباء عن مناطق الكويت 
أمر وارد بسبب تهالك املولدات الكهربائية، 

الوزارات في  وإجراءات 
تف���ادي تلك األعطال مع 
تزويدنا بخطة عمليات 
تبديل وصيانة املولدات؟ 
وهل دخلت منطقة السالم 
مرحلة التهالك أم مازالت 
جدي���دة وتعم���ل بطاقة 
جي���دة؟ ومت���ى دخلت 
مولداتها اخلدمة؟ وعلى 
أي أساس تؤكد الوزارة ان 
وضع الكهرباء مستقر في 
البالد رغم إعالن الوزير 
ان الوضع مخيف جدا؟ 
يرجى تزويدنا بنسخة 
من حتقيق فريق الطوارئ حلرق املولدات 

الكهربائية مبنطقة السالم قطعة 2؟
كما وجه س���ؤاال مماثال لوزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
قال فيه: ما صحة اخلبر املنشور عن احتراق 
محولني في منطقة السالم خالل 24 ساعة؟ 
وفي أي س���اعة تلقى فريق اإلطفاء خبر 
بالغ احتراق املولدات الكهربائية مبنطقة 
السالم؟ وما آلية التعامل مع إطفاء املولدات 
الكهربائي���ة؟ وهل ش���رعت املطافي فور 
وصوله���ا الى مكان احلريق بإطفاء املولد 
الكهربائي احملت���رق أم انتظرت الطوارئ 
فري���ق الطوارئ من الكهرب���اء؟ في حالة 
االنتظار ما هي املدة التي انتظرها رجال 
اإلطفاء إلخماد املولد الكهربائي احملترق؟ 
يرجى تزويدنا بتحقيق املطافي عن أسباب 
احلرائق في هذه املولدات الكهربائية مبنطقة 

السالم ق2.

قام بنك بوبيان بنشر 
تعميم على جميع موظفيه 
طل���ب منه���م العمل على 
الكهرباء  ترشيد استهالك 
خالل الفترة احلالية والتي 
تشهد وصول االحمال الى 
طاقتها القصوى، وأوضح 
البنك في بيان صحافي ان 
ذلك يأت���ي في اطار دوره 
االجتماعية  ومسؤوليته 
وانطالق���ا من احساس���ه 
بضرورة مشاركة اجلميع 
في الشؤون العامة ومواكبة 
للتطورات احلاصلة حاليا 

بسبب دخول فصل الصيف.
وقال مدير العالقات العامة واالعالن في 
البنك قتيبة البسام ان هذه املبادرة تأتي في 
اطار ح���رص االدارة التنفيذية على توعية 
جميع العاملني في البنك بالتطورات احلاصلة 
ف���ي البالد خاصة تلك الت���ي تتعلق باملياه 
والكهرباء والتي تعتبر من املصالح العامة 
املش���تركة والتي يتأثر بها اجلميع في حال 

حدوث اي طارئ لها.
وأض���اف ان القطاع اخل���اص له دور ال 
ينفص���ل عن الدور الذي تق���وم به اجلهات 
املواطنني واملقيمني  احلكومية في توعي���ة 
بضرورة احلفاظ على جميع مصادر الطاقة 
خاصة الكهرباء، مشيرا الى ان البنك باعتباره 
بنكًا اس���الميًا يس���تند الى القيم االسالمية 
األصيل���ة التي تدعو الى ض���رورة التوفير 

وعدم االسراف في استخدام 
املوارد الطبيعية وغيرها 
م���ن املوارد الت���ي تعتمد 

عليها حياة االنسان.
البس���ام ان هذه  وأكد 
املش���اركة تأتي في اطار 
مبادرات البنك التي أطلقها 
ف���ي اآلونة األخيرة ضمن 
برنامج���ه للمس���ؤولية 
االجتماعية والتي كان آخرها 
مشاركته العالم باالحتفال 
بيوم البيئة العاملي واطالقه 
بع���ض املبادرات اخلاصة 

بهذا اليوم. 
وقد قامت ادارة العالقات العامة واالعالن 
بالبنك بنشر التعميم الذي جاء فيه: »في ظل 
ما تش���هده البالد حاليا وكاملعتاد في فصل 
الصيف من ارتفاع شديد في درجة احلرارة 
وهو ما ينعكس بالتالي على استخدام االجهزة 
الكهربائية ووصول االحمال الى مستويات 
قياسية تهدد استمرار التيار الكهربائي في 

بعض املناطق«.
وتابع التعميم انه: »ومن منطلق التعاون 
مع احلملة الوطنية لترشيد استهالك الكهرباء 
ودعوات املسؤولني بضرورة ترشيد استهالك 
الكهرباء فإن ادارة العالقات العامة واالعالن 
تهيب بجميع املوظفني الى ترشيد استخداماتهم 
لألجهزة الكهربائية سواء في املكاتب او املنازل 
حرصا منا جميعا على املصلحة العامة التي 

تقتضي ذلك«.

»الشباب والرياضة«: إطفاء إنارة 
المكاتب وإغالق األجهزة عقب الدوام

واوضح التعميم االجراءات 
الت���ي مت اتخاذه���ا لترش���يد 
الكهرب���اء مبباني  اس���تهالك 
الشبابية والرياضية  الهيئات 
وه���ي: رف���ع درجة ح���رارة 
التكييف من 22 الى 29 درجة 
مما يؤدي الى نقص كبير في 
اس���تهالك الكهرباء وذلك بعد 
انتهاء الدوام في اليوم التالي، 
العاملني  اطفاء االنارة ملكاتب 
واملالعب الرياضية والصاالت 
بع���د انتهاء الدوام الرس���مي، 
وفصل السخانات الكهربائية، 
وتخفيض االضاءة اخلارجية 
ومواقف الس���يارات واملمرات 
بنسبة 50% مش���ددا على انه 
لن تتأثر اجهزة احلاسب اآللي 

لها جراء هذا الترشيد.
يجب توفير مولدات كهرباء 
احتياطية في حال انقطاع التيار 

الكهربائي.
وشدد الفالح على ضرورة 
اضطالع اجلميع مبسؤولياتهم 
في احلد من زيادة االستهالك 
والتعاون مع اجلهات املختصة 
بهذا الشأن انطالقا من مساهمة 
الشبابية والرياضية  الهيئات 
بالدعوة الى ترشيد االستهالك 
التي يجب ان تتعاون بها جميع 

القطاعات بالدولة.

أصدر رئيس مجلس االدارة 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة د.فؤاد 
الفالح تعميما دعا عبره الهيئات 
التابعة  الشبابية والرياضية 
وامللحقة بالهيئة الى ضرورة 
ترشيد استهالك الكهرباء بوضع 
خطة لذلك في املرافق املخصصة 
لهذه اجلهات في مبنى الهيئة 
الش���بابية  بالرقعي واملرافق 
الش���باب(، الساحات  )مراكز 
الرياضية، اجلوالة واملعسكرات، 
بيوت الشباب ومرافق االنشطة 
الش���بابية الثقافي���ة والفنية 
واخلدماتية، االندية الرياضية 
الشاملة واملتخصصة، االحتادات 
الرياضية، وغيرها من املباني 
الشبابية والرياضية باحملافظات 

الست.
وجاء في التعميم انه نظرا 
ملا مير به البلد من زيادة كبيرة 
في معدالت استهالك الكهرباء، 
ينبغي ان تقوم اجلهات التابعة 
وامللحقة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة بضرورة ترش���يد 
استهالك الكهرباء ملواجهة هذه 
الزيادة املطردة في االستهالك 
بالتنسيق مع الشركات املسؤولة 
عن التشغيل والصيانة جلميع 
املعدات الكهربائية وامليكانيكية 
وكذلك مع ادارة الصيانة بالهيئة 
الكهرب���اء وتخفيض  ووزارة 
اجه���زة التكييف ال���ى درجة 
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كم���ا دعا التعمي���م جميع 
العامل���ني مبراف���ق الهيئ���ات 
الشبابية والرياضية واجلهات 
الى  التابعة وامللحقة بالهيئة 
املكاتب واغالق  ان���ارة  اطفاء 
االجهزة عند االنتهاء من الدوام 
الرسمي انطالقا من املصلحة 
العامة التي يجب على اجلميع 

االلتزام بها.

غامن امليع

د. علي العمير

قتيبة البسام

د.فؤاد الفالح

الشيخ فيصل املالك

أكد وكيل وزارة االعالم حرص الوزارة على 
اهمية الت��فاعل مع احلملة الوطنية لترشيد 
االست���هالك الكه���ربائي في مؤسسات الدولة، 
وأوضح الشيخ فيصل ان هناك تعليمات 
واجراءات مشددة مت اتخاذها في كل املباني 
التابعة لوزارة االعالم للعمل على تخفيض 

االستهالك الكهربائي.
وأشار الى انه صدرت تعليمات الى كل 
االدارات للعمل على عدم تشغيل أي أجهزة 
كهربائي���ة دون احلاجة اليه���ا واطفاء كل 
االنوار وقطع التيار الكهربائي عن املكاتب 

غير املستخدمة بعد انتهاء الدوام الرسمي، 
وأوضح انه مت التنسيق مع قطاع الهندسة 
للتحكم في عملية فصل الكهرباء عن تلك 

املكاتب.
 وكذلك ع���دم تش������غيل املكيفات من 
الساعة الواحدة ال���ى الرابعة مس��اء طب���قا 
لتعليمات وزارة الكهرباء وامل���اء في مكاتبتها 

لكل الوزارات.
وأكد الش���يخ فيصل ان���ه انطالقا من 
املسؤولية التي تش���عر بها وزارة االعالم 
فقد مت اصدار تعليمات بأن متتد هذه الفترة 

حتى الساعة الثامنة مساء في كل القطاعات 
التابعة للوزارة والتي ال يتطلب االمر فيها 

تشغيل املكيفات.
وأضاف وكيل الوزارة انه مت تش���كيل 
جلنة فرعية من وزارة االعالم تابعة للجنة 
التنفيذية لترشيد استهالك الكهرباء واملاء في 
مؤسسات الدولة للتنسيق مع كل اجلهات 
املعني���ة إلعداد برام���ج موجهة في كل من 
االذاعة والتلفزيون حول ترشيد استهالك 
الكهرباء، ويرأس اللجنة مدير ادارة العالقات 

العامة موسى مال اهلل.

الشريعان حاصر األزمة حتى ال تدخل مرحلة التدهور واالستعصاء

خاصة منطقة السالم التي شب بها حريقان

البسام: القطاع الخاص معني كالقطاع الحكومي بالترشيد

)محمد ماهر(درجة احلرارة سجلت 49 درجة مئوية الساعة الواحدة ظهرا


