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الوزان: أول وحدة كهربائية في محطة الصبية ستدخل الخدمة منتصف العام المقبل

حمد العنزي
أعلن وكيل وزارة الكهرباء واملاء املساعد لشؤون مركز 
املراقبة والتحكم م.علي الوزان أول من امس ان أول وحدة 
كهربائية في محطة الصبية ستدخل اخلدمة منتصف العام 
املقبل مبا يزيد الطاقة الكهربائية مبقدار 1300 ميغاواط. 
وأضاف م.الوزان في تصريح للصحافيني عقب حضوره 
حفل تركيب أول وحدة غازية في محطة الصبية للقوى 
الكهربائية ان هذه اخلطوة تعتبر من أهم خطوات مشوار 
احملطة الذي بدأ بتوقيع الوزير بدر الشريعان لعقد احملطة 
في سبتمبر املاضي. وأوضح ان هذه الوحدة الغازية التي 
مت تركيبها تقدر قدرتها اإلنتاجية بواقع 220 ميغاواط، 

مشيرا الى ان محطة الصبية هي أول محطة في الكويت 
تعمل على ش����بكة 400 ميغاواط ومع استكمال برنامج 
احملطة، كما هو متوقع س����تزيد احملط����ة 1300 ميغاواط 
للطاقة الكهربائية للبالد. وأضاف الوزان »ش����هدنا أولى 
أهم خطوات تركيب أول محطة غازية بقدرة إنتاجية 220 
ميغاواط والتي جاءت ثمرة توقيع وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان للعقد اخلاص بتوريد وتركيب التوربينات 
الغازية في 30 سبتمبر املاضي مع الشركة املوردة، الفتا 
الى ان توقيت هذه اخلطوة )تركيب الوحدة األولى( جاء 
وفق اجلدول الزمني احملدد، متوقعا ان يتم تركيب بقية 
الوحدات ال� 5 حسب اخلطة الزمنية املوضوعة«. وأشار 

الوزان الى ان »مشروع تعزيز محطة الصبية سيكون أول 
مشروع يتم نقل طاقته الكهربائية عبر شبكة النقل فائقة 
اجلهد 400 كيلو ڤول����ت، معتبرا ان م.علي الوزان خالل 
االحتفال بتركيب أول وحدة غازية إجناز للوزارة، مؤكدا 
حرص الوزارة على استمرارية عملها على الوتيرة نفسها 
التي بدأت بها املشروع حلني االنتهاء منه في شهر يونيو 
املقبل«. من جانبه، قال مدير محطة الصبية محيي الدين 
جنم ان »وزارة الكهرباء واملاء احتفلت اليوم بتركيب أول 
وحدة غازية ضمن مشروع تطوير وتعزيز محطة الصبية، 
متوقعا ان يتم تركيب الوحدة الثانية خالل األسبوعني 
املقبلني«. وأضاف جنم ان »الوحدتني الغازيتني دخلتا البالد 

نهاية الشهر املاضي ومت تركيب الوحدة األولى، الشيء الذي 
يدل على حرص الوزارة وجميع اجلهات العاملة في هذا 
املشروع على استكمال بقية املراحل األخرى«. وأشار الى 
»توافر كميات كافية من الوقود لتشغيل وحدات املشروع 
اجلديد عبر أنابيب نقل مجهزة وآمنة، اضافة الى خطوط 
أرضية بديلة ميكن اللجوء إليها في حال حدوث أي طارئ 
ال قّدر اهلل«. من جهته، قال مدير إدارة مشاريع الكهرباء 
في الوزارة م.محمد بوشهري ان هذا اإلجناز سيكون أول 
احللول التي ستخرج الوزارة من عنق الزجاجة واالبتعاد 
عن أزمة الكهرباء التي ظلت ترافق الوزارة خالل السنوات 
األخيرة. وفي معرض رده على سؤال عن شبهات الفساد 

التي حتوم حول مشاريع الوزارة وعمليات الصيانة في 
بعض محطات القوى الكهربائية قال بوشهري: »الوزارة 
ال تقوم بتوقيع اي مش����روع قبل أخ����ذ موافقة اجلهات 
الرقابية املتمثلة في ديوان احملاسبة وجلنة املناقصات 
املركزية وإدارة الفتوى والتش����ريع، إضافة الى ان هناك 
جهازا رقابيا مهما وه����و مجلس األمة، وعلى من ميتلك 
مستندات أوال التحقق من صحة مصادرها او تقدميها الى 
تلك اجلهات الرقابية«. وأكد بوشهري ان جهود الوزارة 
ستظل متواصلة الى حني نقل شبكة الكويت الى مستوى 
عال من القدرة اإلنتاجية حتى تستطيع تلبية احتياجات 

جميع مشاريع الدولة خالل املرحلة املقبلة.

خالل االحتفال بتركيب أول وحدة غازية تزيد الطاقة الكهربائية 1300 ميغاواط
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جانب من العاملني في احملطة

الكويت تشارك في إطالق المشروع القومي للشباب بالقاهرة
القاهرة ـ هناء السيد

تش����ارك الكويت ف����ي اطالق 
املشروع القومي للشباب »تراثي 
أصل عروبت����ي« الذي يقام حتت 
ال����دول العربية  رعاي����ة جامعة 
وبرئاس����ة د.مفيد شهاب رئيس 
التنفيذي لوزراء الشباب  املكتب 
والرياض����ة العرب، وف����ي اطار 
الدولي للشباب  االحتفال باليوم 
يطل����ق مجلس الش����باب العربي 
للتنمية املتكاملة مبادرة املشروع 
القومي للشباب العربي تراثي أصل 
عروبتي، حتت شعار حوار الشباب 
والتفاهم املتبادل خالل الفترة من 
27 يوليو حتى 4 أغسطس على ان 

تبدأ املبادرة 28 اجلاري. وصرحت 
رئيس مجلس ادارة مجلس الشباب 
العربي للتنمية املتكاملة مشيرة 
ابوغالي بان مبادرة املشروع القومي 
للشباب العربي تراثي اصل عروبتي 
تهدف الى دعوة الشباب العربي الى 
احياء احلضارة والتراث العربي 
وتداوله فيما بينهم بعد التعرف 
عليه من خالل مصادرة احلقيقة 
واضافت كما تهدف الى املبادرة الى 
ترسيخ روح االنتماء واحلفاظ على 
الهوية العربية ممثلة في تعريف 
الشباب العربي باحلضارة والتاريخ 
والت����راث العربي وذلك من خالل 
تبادل الزيارات لوفود الشباب من 

الدول العربية للتعرف على التاريخ 
العربي القدمي واملعاصر واحلديث 
واحلضارة العربية العريقة، وكذا 
عقد ندوات يلتقي خاللها الشباب 
بنخبة من املؤرخني والرواد بالبلدان 
العربية يتعرفون من خاللهم على 
خبراتهم ودورهم الرائد في احلفاظ 
على احلضارة والتاريخ والتراث 
العربي وايض����ا دورهم في دعم 
مس����يرة العمل العربي املشترك، 
عل����ى ان يقوم الش����باب بنقل ما 
يت����م التعرف عليه بكل دولة الى 
دولهم من خالل ندوات او امسيات 
ثقافي����ة وتراثية وكذا تناقله بني 
الش����باب عبر ش����بكة املعلومات 

االلكتروني����ة االنترن����ت. واكدت 
مش����يرة ابوغالي الى ان جامعة 
الدول العربية تولي اهتمام كبير 
بهذا الش����أن حيث سيتم تفعيل 
املشروع والعمل عليه بالتنسيق 
بني مجلس الشباب العربي للتنمية 
املتكاملة وادارات املجتمع املدني 
وحوار احلضارات بجامعة الدول 
العربية. واش����ارت ابوغالي انه 
ق����د مت اختي����ار جمهورية مصر 
العربية لتوثيق اطالق املشروع 
العامة جلامعة  من مقر االمان����ة 
ال����دول العربية وكذا ملكانة مصر 
احلضاري����ة والتاريخية ودورها 
الرائد واملؤثرة في مسيرة التاريخ 

العربي. واضافت رئيسة مجلس 
الشباب العربي للتنمية املتكاملة 
ان املشروع القومي للشباب العربي 
»تراثي اصل عروبتي« ينطلق من 
جمهورية مصر العربية بالتعاون 
مع مركز االمم املتح����دة لالعالم 
بالقاهرة وادارات املجتمع املدني 
وحوار احلضارات بجامعة الدول 
العربية ووزارة الثقافة املصرية 
قطاع العالقات الثقافية اخلارجية 
والهيئة العامة لتنشيط السياحة 
واملجلس االعلى لالثار وصندوق 
متح����ف النوبة واملجلس القومي 
للشباب والهيئة العامة لقصور 

الثقافة.

»الشؤون«: مراقبة األسعار والتنسيق
مع »التجارة« لمنع أي زيادة غير مبررة

الكندري لتوفير وسائل النقل
لمختلف قطاعات »الشؤون«

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان قطاع التعاون في وزارة الشؤون طالب احتاد 
اجلمعيات التعاونية االس����تهالكية بضرورة التشدد في مسألة مراقبة االسعار، خاصة 
في أسواق اجلمعيات التعاوني���ة، وعدم السماح بأي زيادة غير مبررة يطلبها التجار. 
وأكدت الش����ؤون في كتابها ضرورة ابقاء التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة التخاذ 
االجراءات الالزمة بحق أي شركة ترفع أسعار السلع دون مبرر مقنع. وعلى صعيد آخر، 
أكد مصدر في احتاد اجلمعيات ان جلنة متابعة االسعار في حالة انعقاد دائم فهي تعقد 
اجتماعها الضروري االسبوعي، باالضافة الى اجتماعات طارئة كلما دعت احلاجة لذلك. 
وقال املصدر ان التعاونيات تعمل بشكل مستمر لتوفير السلع بأقل االسعار مع اقتراب 
ش����هر رمضان املبارك، وذلك إما عبر تنظيم املهرجانات التسويقية أو تخفيض االسعار 

على اكثر من 200 صنف تعاوني.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وكيل وزارة الش����ؤون محم�����د الكندري عقد 
اجتماعا مط�����وال م�����ع الش����ركات الثالث التي رس���ت عليها مناقص����ة توفير وسائل 
النق�����ل للوزارة، حثهم خالله على ضرورة اإلسراع في توفير وسائل النقل ملختل������ف 
قطاعات الوزارة، وباالخص قطاع الرعاية االجتماعية، حيث مضت عدة شهور دون توافر 
أي وس����يلة نقل به، مما أدى الى استخدام السيارات اخلاصة في حركات التنقل، السيما 
للنزالء. وأضافت املص����ادر ان قطاع الرعاية أعد برنامج انش����طة صيفية وهي مؤجلة 
بس����بب عدم توافر وسائل النقل، ومتنى الكندري على الش����ركات توفير هذه الوسائل 

خالل االسبوع اجلاري.

لمنع تسرب الكفاءات إلى مؤسسات أخرى

مجموعة »بي إس إتش بوش وسيمنس لألدوات المنزلية«
تدعو إلى ترشيد استهالك الطاقة والماء بمجموعة من األجهزة المبتكرة

دعت مجموعة »بي إس إتش بوش وسلليمنس لللأدوات املنزلية« 
األفللراد واملجتمعات الللى دعم مفهوم التنمية املسللتدامة في حياتهم 
من خالل اسللتخدام أجهزة تتميز بكفاءتها العالية في استهالك الطاقة 
واملاء. وأصبحت مجموعة »بي إس إتش« أول شركة مصنعة لأدوات 
املنزلية تقوم بوضع أجهزتها األكثر كفاءة في اسللتهالك الطاقة واملاء 

.»Super Efficiency Portfolio« ضمن مجموعة أطلقت عليها
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعللة »بي إس إتش« د.كيرت لودفيج 
جوتبيرليللت: »نحللاول دائمللا ان نلعب الللدور املنوط بنللا ونتحمل 
مسؤولياتنا جتاه البيئة واملجتمع، األمر الذي يسهم بدوره في التنمية 
املستدامة حول العالم«. ويأتي هذا التوجه معانقا لتطوير وانتاج أجهزة 
منزلية تقلل اسللتهالك الطاقة واملاء، كما يعكس ذلك حقيقة مفادها ان 
أكثللر من 90 مللن التأثير البيئي الذي يظهر خللالل دورة حياة املنتج 
يرتفع في مرحلة االستخدام، او مبعنى آخر يكون ناجما عن استهالك 
الطاقة واملاء واملواد املنظفة. وأضاف جوتبيرليت: »نستطيع من خالل 
أجهزتنا املنزلية املبتكرة ذات الكفاءة العالية ان نساهم مساهمة فاعلة 
في حماية املناخ والبيئة«. من جانبه، قال مدير ترشيد استهالك الطاقة 
في مجموعة »بي إس إتش« علي برهاني ان الطاقة واملاء تشللهد طلبا 
متناميا وسللريعا في منطقة الشرق األوسللط، نتيجة للنمو احلاصل 
في عدد السللكان واالسللتثمارات في تطوير البنيللة التحتية، وتقوم 

احلكومة حاليا بالتركيز على دعم وترويج مبادرات التنمية املسللتدامة 
التي تتضمن جميع األطراف املعنية مبا فيها اجلمهور، ان اسللتخدام 
املنتجات ذات الكفاءة العالية في اسللتهالك الطاقة من شللأنه ان يقطع 
شللوطا طويال على طريق حتقيق أهداف النمو في املنطقة على املدى 
الطويل. وستسهم األجهزة املنزلية التي باعتها مجموعة »بي إس إتش« 
في أوروبا خالل العام 2009 في توفير نحو 1.1 مليار سللاعة كيلووات 
من الكهرباء، والتي مت حسابها خالل متوسط فترة استخدام األجهزة، 
ويعادل ذلك متوسللط االستهالك السنوي من الكهرباء ألكثر من 300 

ألف منزل خاص في أملانيا. 
وقامت احدى شللركات املراجعة والتدقيللق بتأييد هذه األرقام، 
ونشللرت في تقرير مجموعة »بي إس إتش« اجلديد عن االستدامة، 
وأظهرت املجموعة في تقريرها الثامن عشللر عن االسللتدامة كيفية 
تنفيذ استراتيجيتها املؤسسللية من خالل توجهها نحو االستدامة. 
وأورد تقرير االسللتدامة تفاصيل تقدم الشركة فيما يتعلق مببادرة 
»االتفللاق العاملي« التابعة لأمم املتحدة والتي انضمت اليها مجموعة 
»بي إس إتش« في العام 2004، والتي تستقي توجيهاتها من ارشادات 
وأطللر عمللل مبللادرة  Global Reporting Initiative (GRI)، وميكللن 
االطالع على تقرير االستدامة وحتميله من خالل املوقع االلكتروني: 

www.bsh-group.com
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د. حممد اأبو هنط�ش

ينعــــى

المرشد استعرض جهود »سنيار« في محطة مشرف
»العاملين بإيكويت للبتروكيماويات« 

إلقرار كوادر الفنيين أسوة بالمهندسين
اعلنت نقابة العاملني بشركة ايكويت 
للبتروكيماويات أن مش���كلة الكوادر 
مازالت احدى أهم القضايا التي يجب 
النظر لها بعني االعتبار واتخاذ القرار 

املناسب بشأنها.
 وأبدت النقابة استياءها من استمرار 
عدم اقرار كوادر الفنيني، واشار مجلس 
االدارة الى ان استم����رار هذا الوضع 
والتجاه���ل الواض����������ح للحق���وق 
املشروعة للفنيني سيخل�������ق خلال 
التنظيمي���ة للدول�������ة،  الهياكل  في 
وسيؤدي الى تسرب هذه الكفاءات الى 
مؤسسات اخرى حتظى فيها بحقوقها، 
بجانب ان استمرار هذا الوضع سيلقي 
بظالل الشك في التوجه الع������ام القرار 
مب���دأ تساوي احلقوق بني موظف���ي 

الدولة.
واضافت النقابة في بيان لها امس 
أن ما يطالب به الفني�����ون ال يخرج 
عن كونه مطالب���ة عادل�����ة وحتقيقا 
ملبدأ العدل واملساواة، وان هذه الفئة 
من اه���م الفئات الت���ي تعمل بصمت 
واخ���الص دون ان تعتصم او تضرب 
ورغ���م هذا يتم جتاهله���ا، فهل تقوم 
اجلهات املختصة بانصاف هذه الفئة 
واالس���راع في اقرار كادرهم، ليشعر 

اجلميع بالعدل واملساواة واالطمئنان 
األمر الذي سينعكس بال شك على االداء 
وزيادة االنت���اج ويحفز على التطور 
وزيادة األداء خاص���ة اذا ما علمنا ان 
اغلب املؤسس���ات والشركات الكبرى 
تعتمد في حتقيقه���ا معدالت االرباح 
على الكوادر الفني���ة لها التي تعتبر 
عماد وعصب اي قطاع او مؤسسة او 

شركة في الدولة.
واضافت النقابة أن اجلميع كان يأمل 
ان تشرع اجلهات املختصة بعد اقرار 
كوادر املهندسني في اقرار كوادر الفنيني 
اال اننا فوجئن���ا مبماطلة ورفض مع 
العلم بأن طبيعة عمل الفنيني حتمل 
نفس املتطلبات ونفس طبيعة العم�����ل 
وال تق���ل اهمي���ة وال تنقصها اخلبرة 
والكفاءة وهي حقيقة يعلمها ويقرها 

اجلمي����ع.
وتابعت النقابة بأن استمرار سياسة 
الكيل مبكيال���ني لن جت�����دي ول����ن 
تفيد، وانها تتوجه باملناش���دة لسمو 
رئي�������س مجلس ال���وزراء واعضاء 
االم�����ة بضرورة سرعة حل  مجلس 
هذه املش���كل������ة التي مازالت عالقة 
وتؤثر عل������ى قطاع كبير من موظفي 

الدولة وأسرهم.

القاهرة � كونا: قال رئيس وفد الكويت املش����ارك 
في اجتماعات االحتاد العربي للعمل التطوعي امس 
ان الكويت س����باقة دائما في مجال العمل التطوعي 

بتجربتها الرائدة.
واكد الوكيل املساعد في وزارة الدولة لشؤون مجلس 
األمة ونائب رئيس مركز العم����ل التطوعي م.أحمد 
املرش����د ل� »كونا« حرص الكويت على املشاركة في 
جميع االنشطة واملؤمترات اخلاصة بالعمل التطوعي، 
مضيف����ا انه ترأس وفد الكويت في اجللس����ة األولى 

ملؤمتر العمل التطوعي.
وذكر املرش����د انه عرضت خالل هذه االجتماعات 
أوراق عمل لكل املشاركني من بينها ورقتا عمل قدمهما 
وفد مركز العمل التطوعي الكويتي، مشيرا الى تقدمي 
الوف����د ورقة عمل أخرى من عضو فريق »س����نيار« 

حلماية البيئة البحرية في الكويت.
واس����تعرض جهود فريق »س����نيار« املركز على 
التغلب على مشكلة »محطة مشرف« للصرف الصحي 

إضافة الى عرض فيلم حول تلك اجلهود.


