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انخفاض الحمل الكهربائي إلى 10227 ميغاواط 
وانقطاعات في السالمية والشويخ والجليب وخيطان

أزمة الكهرباء أيقظت الشعور بالمسؤولية لدى الجهات الحكومية لتسريع إنجاز معامالت الوزارة
 »البلدي«: إطفاء األنوار واألجهزة الكهربائية

بعد انتهاء الدوام

 الجابر وّجه بترشيد الطاقة
في جميع  الجهات بمحافظة العاصمة

أكد مدير العالقات 
العام���ة واإلع���الم في 
العاصمة فهد  محافظة 
اليوس���ف، ان احملافظ 
الش���يخ عل���ي اجلابر 
ومن منطلق املسؤولية 
الوطنية واحلرص الذي 
ينشده لترشيد استهالك 
الكهربائي���ة  الطاق���ة 
السيما انها وصلت الى 
العليا من  مستوياتها 
القدرة اإلنتاجية، أوعز 
الى جميع اجلهات في 
التجاوب مع  احملافظة 

وزارة الكهرباء والعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية للتخفيف 
من األحمال املتزايدة في ظل موج���ة احلرارة العالية التي 
تشهدها البالد. ولفت اليوسف الى ان احملافظة وبتوجيهات 
مباشرة من الشيخ علي اجلابر بدأت بالعمل على اطفاء جميع 
األجه���زة الكهربائية مبا فيه أجهزة التكييف، والتقليل من 
اإلنارة اخلارجية والداخلية وبعض األجهزة املختلفة وذلك 
بعد الواحدة ظهرا. واضاف ان جلوء احملافظ الى هذا اخليار 
يأتي من منطلق الواجب الوطني الذي يتطلب من اجلميع 
مواطنني ومقيمني االقتداء بهذا العمل املس���ؤول الذي يعبر 

عن احلس الوطني واملسؤولية جتاه وطنهم.

أصدرت األمانة العامة للمجلس البلدي تعميمها لترشيد 
الكهرباء جاء فيه نظرا الهمية احلفاظ على الطاقة بأشكالها 
املختلف����ة وحرصا على املصلحة العامة للبالد ولترش����يد 
اس����تهالك الكهرباء في جميع مرافق مبنى املجلس البلدي 
فإن����ه يتوجب على جميع املوظفني اطفاء االنوار واالجهزة 
الكهربائية في املكاتب وقاعات االجتماعات بعد االنتهاء من 
اس����تخدامها. ودعا التعميم جميع موظفي املجلس البلدي 
وسكرتارية اعضاء املجلس البلدي الى العمل مبا جاء بهذا 

التعميم حتقيقا للمصلحة العامة.

قدمتها منذ زمن بعيد قد يتجاوز 
العام.

وعلى الرغم م�ن االن�خفاض في 
االحمال الكهربائ�ية اال ان العديد 
من المناطق شهدت انقطاعات في 
الس��المية والش�ويخ الصناعية 
والحس����اوي وجليب الشيوخ 
وخيطان وترجع معظم اس���باب 
هذه االنق�طاعات الى بعض العيوب 
في الكيبالت او المحوالت الصغيرة 
الموجودة في المناطق السك��نية 
وزي��ادة الض�غط عليها خاصة في 
المناطق التي تعج بالعمالة الواف�دة 
خ��اصة في خيط���ان والجلي�ب 
لوجود عدد كبي���ر من الم��باني 

المخالفة في تلك المناطق.
من جهة اخ�رى، واف�قت لج��نة 
المناقصات الم�ركزية على تمديد 
موعد اغالق مناقصة مشروع اعمال 
غسيل عوازل الخطوط الهوائية 

تحت الجهد حتى 400 ك/ف لمدة 
ش���هر من تاريخ اجتماع اللجنة 
في 14 الجاري وذل���ك بناء على 
الش���ركات كما  العديد من  طلب 
اللجنة ايضا على تمديد  وافقت 
موعد اغالق مشروع تركيب نظام 
العدادات الكهرباء والماء االلكتروني 
مع قراءة العدادات ونظام تجميع 
بيانات المس�تهلكين وذلك لمدة 

شهر ايضا.
في س���ياق متص���ل، وافقت 
اللجن���ة عل���ى فت����ح مظاريف 
مش��روع ان�ش��اء مج��مع توزيع 
مياه مين�اء عب�داهلل وال�ذي يأتي 
ضمن برنامج مشاريع الوزارة في 
تأمي��ن السعة االنتاجية الالزمة 
لمواجهة الطلب الم�س�تقبلي على 
المياه وتوفير الخدمات االساسية 
الكهرباء والماء  وفي مق��دمت��ها 

لالست�خدامات المختلفة.

ح���س الش���عور بالمس���ؤولية 
وباتت الجهات المعنية الرقابية 
المستندية تستعجل  والدورات 
تنفي���ذ مطالبات ال���وزارة التي 
اصبحت تعتب���ر ان األزمة التي 
مرت شكلت نقطة تحول لصالحها 

إلنجاز مشاريعها بشكل اسرع.

ولفتت المص���ادر الى انه في 
س���ياق ذلك اقرت بلدية الكويت 
الوزارة مطالباتها بمواقع  بمنح 
الشمالية  الزور  لمشاريعها مثل 
والجليع���ة ومواق���ع لمحطات 
التحوي���ل الثانوية في المناطق 
الوزارة قد  وهي مطالبات كانت 

قد تسجل فيها احماال مش��اب��هة 
لألس�����ب��وع الم�اض���ي. وكذلك 
تعتبر مصادر الوزارة ان األزمة 
الكهربائية التي مرت على البالد 
خالل اليومين الماضيين ايقظت 
مؤسسات الدولة التي لها عالقة 
الكهرباء، حيث ظهر  بمش���اريع 

دارين العلي
بات م���ن الواض���ح جليا ان 
الوضع الكهربائي في البالد متعلق 
بدرجات الحرارة وحالة الطقس، 
فكلما فاقت درجة الحرارة ال� 49 
درجة مئوية يعلن المؤشر حالة 
الخط���ر واذا انخفضت عن ذلك 
فالوضع يصبح اقل خطرا بالرغم 
من مالمس���ة المؤش���ر المنطقة 
الحمراء.\ وهذا ما حصل باألمس 
فعال اذ ان انخفاض درجة الحرارة 
الى 48 درجة والغبار العالق في 
سماء البالد والغيوم التي غطتها 
بين الحين واآلخر ادت مجتمعة 
الى خفض االس���تهالك األقصى 
عن المعدالت التي سجلها خالل 
الماضي حيث سجل  االس���بوع 
المؤش���ر الكهربائي امس 10227 
ميغاواط كحد اقصى لالستهالك 
واقف���ا عل���ى ح���دود المنطق���ة 

الحمراء.
وفي ذلك، ترى مصادر وزارة 
الكهرباء ان الوزارة تراقب الوضع 
الكهربائي بعي���ون ثاقبة فعين 
على الترشيد واخرى على حالة 
الطقس ثم على جهوزية الوحدات 
وبما ان���ه ال يمكن التحكم بحالة 
التي  الوحدات  او بحالة  الطقس 
يمكن في اي وق���ت ان تتعرض 
ألي عطل طارئ يبقى الترشيد هو 
الوجهة الوحيدة التي تعتمد عليها 
الوزارة في المرحلة المقبلة التي 

الشيخ علي اجلابر

)محمد ماهر(درجة احلرارة بلغت 45 درجة مئوية الساعة الواحدة ظهرا

انخفاض ملحوظ في مؤشر األحمال الكهربائية الذي تراوح ما بني 10227 و10067 في فترة الظهيرة أمس

)سعود سالم(راشد النويهض مع املشاركني في املؤمتر 

)قاسم باشا(د.ناجي املطيري ود.علي الشمالن يوقعان إحدى االتفاقيات

د.ناجي املطيري ود.علي الشمالن واحلضور خالل التوقيع

 النويهض: زيادة المخصصات الشهرية
للطلبة المبتعثين في جميع الدول دون استثناء

االلكتروني. كما بينت الرميح أن 
الوزارة لديها برنامج للغات تتحمل 
من خالله نفقات الطالب الدراسية 
الجتياز سنة كاملة للغة ملن هو 
ضعيف فيها. وبدوره قال مدير 
مركز املعلومات بوزارة التعليم 
العال���ي طارق امل���رزوق انه مت 
فتح باب التسجيل في االنترنت 
عن طريق موق���ع الوزارة امس 
العام املاضي  ألصحاب شهادات 
العطاء فرصة اكبر ألولياء االمور 
الختيار ما يناس���ب ابناءهم في 
التخصص���ات املتاحة في خطة 

البعثات.
وعقب النويهض بأنه ال يعتبر 
الطالب مسجال في خطة البعثات 
ولكن يشترط عليه بعد التسجيل 
في االنترنت أن يحضر للوزارة 
وفقا للموعد احملدد له بحضور 

ولي أمره.

العام املاضي  للطلبة اخلريجني 
لاللتحاق بخطة البعثات، مؤكدة 
أن الفرص���ة جلميع الطلبة ولن 
تكون االولوية للطلبة املسجلني 
ف���ي اول االيام ولك���ن ما يحدد 
القبول هو الشروط املعمول بها 
ونسبة القبول. واشارت الرميح 
الى انه حرصا من الوزارة على 
راحة الطلب���ة ومراعاة لظروف 
اولياء االمور فقد مت تخصيص 
البعثات:  فترتني لتسلم طلبات 
فترة صباحية من الساعة التاسعة 
صباح���ا وحتى الثانية عش���رة 
ظهرا وفترة مسائية من الساعة 
السابعة مساء  اخلامسة وحتى 
أليام )االثنني والثالثاء واالربعاء( 
في مبن���ى وزارة التعليم العالي 
رق���م »1« في صالة التس���جيل 
بالدور االرض���ي طبقا للمواعيد 
التي يتم اخذها من موقع الوزارة 

االء خليفة
اكد وكيل وزارة التعليم العالي 
باالنابة راشد النويهض أن الوزارة 
انتهت من اخلطة اخلمسية للبعثات 
وجتهيزها من بداية العام الدراسي 

إلى استقبال الطلبة وقبولهم، 
الوزارة  أن  النويه���ض  وبني 
خصصت 1800 مقعد للبعثات إلى 
17 دول���ة من مختلف دول العالم 
اخلليجية والعربية واالجنبية، 
مبين���ا ان���ه مت تخصي���ص 180 
الطلبة فرصة  تخصصا العطاء 
اكبر الختيار التخصصات حسب 
رغباته���م وحس���ب معدلهم في 
الثانوي���ة العام���ة موزعني على 
العلم���ي واالدب���ي باالضافة إلى 
التخصصات املشتركة بني العلمي 

واالدبي.
وقال خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته وزارة التعليم العالي 
لشرح خطة البعثات للعام الدراسي 
ادارة  2011/2010 بحضور مديرة 
البعثات سامية الرميح ومدير إدارة 
املعادالت روال العمر ومدير مركز 
املعلومات طارق املرزوق ومدير 
العام���ة واالعالم علي  العالقات 
أقل نسبة لالبتعاث  ان  احللبي، 
حسب خطة الوزارة هي 75% من 
الثانوية، مؤكدا حرص  خريجي 
الوزارة على السماح ألكبر قدر من 
الطلبة بالذهاب في خطة االبتعاث، 
مبين���ا انه متت اضافة تخصص 
الهندسة النووية كتخصص جديد 
في اخلطة. الى ذلك اكد النويهض أن 
اللجنة املكلفة بدراسة املخصصات 
املالي���ة لالبتعاث ق���د انتهت من 
دراس���ة برنامجها وهو أن تكون 
لكل مجموعة دول ميزانية خاصة 

وراتب شهري لكل طالب.
اللجنة  النويه���ض أن  وبني 
وافقت عل���ى زيادة املخصصات 
الش���هرية للطلبة املبتعثني في 
جميع الدول دون استثناء ولكن 
بانتظار موافقة الوزيرة عليها حتى 
يتم تطبيقها بشكل رسمي ومن 
جانبها قالت مديرة البعثات بوزارة 
التعليم العالي سامية الرميح ان 
باب التسجيل لالبتعاث سيفتح 
االثنني 21 اجلاري ويستمر حتى 
2010/7/12، بهدف إعطاء فرصة 

الوقود الهيدروجيني باستخدام 
امل����واد النانونية وذلك خلفض 

الكلفة العالية للتخزين.
أكد مدير املؤسس����ة  بدوره 
د.علي الش����مالن ان مشروعات 
البديلة تش����كل اضافة  الطاقة 
مهمة وحيوية في نشاط البحث 
والتطوير ونقلة نوعية لبرامج 
التنمية في البالد، مش����يرا الى 
ان هذه املشاريع ستشكل قاعدة 
اساسية لالنطالق نحو توطني 
تقني����ات الطاق����ة املتجددة في 

البالد.
وأكد ضرورة االس����راع في 
تنفيذ الرؤى األميرية، مشيرا الى 
ان معهد الكويت لألبحاث العلمية 
تقدم اقتراحات للمشاريع البحثية 
وفق القواعد واالجراءات املتبعة 

في املؤسسة ومت اعتمادها.
وأوضح الشمالن ان املشروع 
االول سيكون من إعداد د.سالم 
احلجرف وستس����تمر الدراسة 
ملدة 6 اشهر اما الثاني فمن إعداد 
د.أسامة الصايغ ومدة الدراسة 15 
شهرا والثالث من إعداد د.أمين 
القطان ومدتها 30 شهرا والرابع 
من إعداد د.محمد االسكندراني 

36 شهرا.
التوجيهات  وثمن الشمالن 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد واهتمامه 
املستمر مبوضوع الطاقة، معربا 
ع����ن أمله ان حتق����ق التقنيات 
اجلديدة اآلمنة في توليد الطاقة 
نقل����ة نوعية في اخلدمات التي 
الدولة ف����ي احملافظة  تقدمه����ا 
الطاقات  البيئة واستثمار  على 
البشرية واالمكانات املتاحة في 

هذا امليدان.

انه يش����مل تطوير  د.املطي����ري 
االستراتيجية الستغالل مصادر 
الطاقة املتجددة في البالد، الفتا الى 
انه يهدف الى وضع استراتيجية 
لتقليص االعتم����اد على مصادر 
الوقود االحفوري عن طريق ادخال 
تكنولوجيا حديثة واعدة الستغالل 
الطاقات املتجددة لتلبية احتياجات 
الدولة من الكهرباء واملاء حتى عام 
2030 وتشمل ايضا وضع سياسات 

وتشريعات تنظيمية.
أما املشروع الثالث فهو يتضمن 
إنشاء مرفق وطني الختبار نظم 
اخلاليا الشمسية املربوطة بالشبكة 
الكهربائية في الكويت، حيث يتم 
انش����اء مختبر وطن����ي للخاليا 

الشمس����ية الكهروضوئية بسعة 
100 كليوواط وتضم تكنولوجيا 
متنوعة للخاليا الشمسية ويتم من 
خاللها اختبار عمل وفعالية اخلاليا 
حتت الظروف املناخية الطبيعية 
الى  واحملاكاة املخبرية لها، الفتا 
ان هذا املختبر س����يكون املختبر 
الوطن����ي للكويت املعني باعتماد 

انظمة اخلاليا الكهروضوئية.
وع����ن املش����روع الراب����ع قال 
املطيري انه مشروع انتاج حبيبات 
النانونية لس����بائك  املتركب����ات 
املاغنيزيوم ذات الس����عة العالية 
الهيدروجني مبنهجية  لتخزي����ن 
التصغير التنازلي للحبيبات، سيتم 
خالله تطوير نظام فعال لتخزين 

وتخزينها من مص����ادر متجددة 
مثل الطاقة الشمسية احلرارية و 
الشمسية الضوئية وطاقة الريح 
حتت الظروف املناخية الس����ائدة 
في البالد. وأشار الى ان نتائج هذه 
الدراسة ستتاح ملختلف القطاعات 
املهتم����ة بتطبيق����ات  الوطني����ة 
انظمة الطاقة النظيفة في البالد، 
وتتضمن الدراسة تصميم وانشاء 
وتشغيل اول محطة كهربائية في 
البالد النت����اج الطاقة من مصادر 
متجددة وبقدرة 25 ميغاواط وذلك 
باستخدام مجموعة من التقنيات 
التي أثبتت جدواها االقتصادية في 

العديد من دول العالم.
وحول املشروع الثاني أوضح 

دارين العلي
أميرية قيمتها  مبوجب منحة 
تصل الى مليون دينار وقع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية 4 عقود 
ملشاريع بحثية مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي في مجاالت الطاقة 
البديلة واملتجددة أمس، ووقع العقد 
كل من مدير ع����ام املعهد د.ناجي 
املطيري ومدير املؤسس����ة د.علي 
الشمالن. وأوضح املطيري ان هذه 
املكرمة األميرية التي جتاوز قيمتها 
املالية الى قيمة معنوية يعتز بها 
البحثي  العاملني بالنشاط  جميع 
العلمي، وه����ي تعكس بوضوح 
اهتمام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بنشاط البحث العلمي 
وتوجيهه نحو دور محوري في 

بناء نهضة الكويت احلديثة.
وأض����اف املطي����ري ان معهد 
االبحاث مهتم بهذه املنحة األميرية 
وبضرورة االعتماد على مصادر 
الطاقة البديلة واملتجددة للمحافظة 
على املصادر الطبيعية والبيئية 
خصوصا ان البالد تتمتع مبيزة 

تفضيلية لتوفر هذه املصادر.
وأكد ان نشاط املعهد لن يتوقف 
عن اجناز املشاريع ال� 4 املذكورة، 
معتبرا اياها مجرد بداية لبرنامج 
بحثي متطور مبجال الطاقة املتجددة 
والذي سيكون ضمن خطة املعهد 

الطموح لل� 20 سنة املقبلة.
وأوض����ح ان املنحة خصصت 

لدعم 4 مشاريع بحثية أولها:
مخت����ص بدراس����ة اجلدوى 
لتقنيات توليد الطاقة من مصادر 
البالد، وس����يتم في  متجددة في 
اطار هذا املش����روع تنفيذ دراسة 
اجل����دوى االقتصادي����ة والفنية 
والبيئية لتقني����ات انتاج الطاقة 

الوزارة خصصت 1800 مقعد للبعثات إلى 17 دولة

4 مشاريع بحثية بين »األبحاث« و»التقدم العلمي« 
لالستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة

بموجب منحة أميرية بقيمة مليون دينار

افتتحت شركة أوتوماك مؤخرا فرعني 
جديدي����ن ف����ي دولة الكوي����ت وذلك 
في إط����ار حرصها الدائ����م علىتقدمي 
أفض����ل خدمة للعم����اء وطرح املزيد 
م����ن احلل����ول واخليارات ف����ي عالم 
افتتاح  الس����يارات، بحيث مت  تأجير 
الفرع األول في فندق روتانا املنش����ر 
في منطق����ة الفحاحي����ل، واآلخر في 
فندق هولي����داي إن داون تاون الذي 
يقع في قلب العاصم����ة. وابتداًء من 
ش����هر مارس لس����نة 2010 ، باشرت 
ش����ركة أوتوماك نش����اطها من خال 
مكاتب االس����تقبال املتواجدة في بهو 
كا الفندقني لتسهيل إجراء معامات 
العماء وتقدمي خدمات تأجير شاملة 
ومتنوعة تلبي احتياجاتهم. واجلدير 
بالذكر أن أوتوماك هي إحدى شركات 
مجموع����ة اخلراف����ي وه����ي مختصة 
في مج����ال تأجيرالس����يارات للقطاع 
النفطي واحلكومي والشركات، وذلك 
من خ����ال توفير حل����ول أكثر كفاءة 
وفعالية من حيث الس����عر املناس����ب 
والتنافس����ي في دول����ة الكويت عبر 
أس����طولها املؤلف من أكثر من 5 آالف 
سيارة. هذا وتوفر أوتوماك مجموعة 
واس����عة من اخلدمات مث����ل؛ تأجير 

جمي����ع أن����واع الس����يارات، التأجير 
خ����ارج دول����ة الكويت، االس����تقبال 
واملساعدة في املطار، خدمة التوصيل 
م����ن والى املط����ار، توفير س����ائقني، 
برام����ج خدمات خاص����ة VIP ، برامج 
تأجير للشركات باإلضافة إلى خدمات 
صيان����ة الس����يارات الش����املة. وقد 
جنحت أوتوماك في توسيع نشاطها 
على الصعي����د العاملي و االقليمى من 
خال توفير خدمات تأجير السيارات 
وخدم����ة توفير الس����ائقني من خال 
مكاتبها املنتش����رة ف����ي 12 دولة من 
بينها؛ الكويت، مصر، لبنان، سوريا، 
األردن، اإلم����ارات، عم����ان، البحرين، 
قطر، املغ����رب، تونس وتركيا. وعلق 
مدير ع����ام القطاع التجاري، الس����يد 
عمر غازي العمر » إن شركة أوتوماك 
هي ش����ركة واعدة وبالرغم من كونها 
شركة ناشئة لم ميِض على تأسيسها 
أعوام معدودة إال أننا اس����تطعنا أن 
نثب����ت تواجدنا وبقوة في الس����وق 
الس����ير في  احملل����ي والدول����ي عبر 
االجتاه الصحيح م����ن خال تطوير 
خدماتنا والتركيز بش����كل أساس����ي 
وفع����ال على تقدمي أفض����ل اخلدمات 

للعماء للوفاء بتطلعاتهم.«

»أوتوماك« تّوسع شبكة مواقعها بافتتاح فرعني جديدين 


