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الشريعان: صرف شهر مكافأة للعاملين في قطاع صيانة وتشغيل المحطات
أفطر مع عاملي »الزور الجنوبية«: مازال لدي هاجس الخوف من تأخر إنجاز »الزور الشمالية«

د.بدر الشريعان يتفقد قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية د.بدر الشريعان خالل حضوره مأدبة افطار مع عاملي »الزور اجلنوبية«

الجسار: ال صحة لرفضي توقيع 20 مناقصة بسبب المخالفات
نفى وكيل وزارة الكهرباء واملاء م.أحمد اجلسار ما تناقلته إحدى 

الصحف من رفضه توقيع 20 مناقصة بسبب املخالفات.
وقال اجلس���ار ان الوزارة تعمل وفق النظم اإلدارية والقانونية 
وانه يعمل ي���دا بيد مع الوزير د.بدر الش���ريعان واخوانه الوكالء 
املس���اعدين من اجل حتقيق خطة التنمية لتوفي���ر الكهرباء واملاء 

للمواطنني واملقيمني بأفضل الط���رق. كما أكد على احترامه حلرية 
الرأي املبنية على النقد البناء وعدم كيل االتهامات للشرفاء من غير 
دليل أو بينة، مش���ددا بأن من لديه دليل عليه التقدم به الى القضاء 

وهو املالذ اآلمن لكل من يعيش على هذه األرض الطيبة.
واختتم م.اجلسار حديثه بطمأنة املواطنني بأن ابناءهم العاملني 

في الوزارة يبذلون قصارى جهدهم من أجل تقدمي األفضل، متمنيا 
عدم االلتفات الى االتهامات الكيدية الغير مبنية على أس���س وأدلة 
وامنا ألس���باب ومصالح خاصة، وان الفريق احلالي بقيادة الوزير 
يهدف الى االصالح وتطوير اخلدمة من منطلق تأدية الواجب الوطني 

مبا يحقق املصلحة العامة.

دارين العلي 
ابدى وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان تخوفه من تأخير 
تنفيذ محطة الزور الشمالية متمنيا لو تم البدء حاليا في تنفيذ 
اولى مراحل هذه المحطة، الفتا الى انه مازال لديه هاجس الخوف 
من تأخر الجه����ات المتمثلة في جهاز ال����� B.O.T وإدارة الفتوى 
والتشريع في انجاز هذا المشروع الضخم الذي سيضع الكويت 
حال تنفيذه في دائرة االمان قائال: ال اخفيكم س����را في مرحلة من 
المراحل كان لدي تحفظ على طرح هذا المش����روع بهذا الش����كل 

)نظام الشركات المساهمة(.
وكشف عقب تناوله االفطار مساء امس األول مع موظفي محطة 
الزور الجنوبية عن اجتماع تم عقده اول من امس في مقر الوزارة 
لمناقشة الالئحة التنفيذية للقانون مشددا على ان تنفيذ محطة 
الزور الش����مالية يمثل للوزارة اولوية، لذلك بادرنا وعقدنا هذا 
االجتماع مع مسؤولي الجهاز ومسؤولي ادارة الفتوى والتشريع 
وبحث الطرفان انه����اء األمور العالقة تمهيدا للبدء في تنفيذ هذا 
المش����روع، الفتا الى ان فلسفة تنفيذ هذا المشروع بنظام قانون 
الشركات المساهمة فيها حفاظا على المال العام، وكان من األفضل 
لو تم العمل بهذا النظام الجديد ونحن في مأمن، كهربائيا وماليا 
بعكس الوضع الحالي الذي يتس����اوى فيه انتاج الكهرباء والماء 
مع معدل االستهالك، محذرا من خطورة تأخير المشروع واذا لم 
ينجز بحسب الجداول الزمنية التي قدمتها الوزارة فستكون لدينا 

مشكلة ماء قبل أن تكون كهرباء.
مكافأة راتب شهر

وبشر د.الش����ريعان خالل زيارته العاملين في قطاع تشغيل 
وصيانة محط����ات القوى الكهربائية بنظ����ام النوبات او من هم 
تحت الطلب بصرف راتب ش����هر مكافأة لهم لتفضيلهم مواصلة 
عمله����م من دون اجازات صيفية، موضح����ا ان الوزارة ممثلة في 
قطاع الشؤون االدارية من جهة وديوان الخدمة المدنية من جهة 
اخرى توصال بعد مناقشات طويلة الى ان يتم صرف راتب شهر 
مكافأة لهؤالء العاملين الذين رفع الوكيل المساعد لقطاع تشغيل 
وصيانة المحطات اسماءهم بالتنسيق مع مديري المحطات تقديرا 

لجهودهم خالل الصيف الحالي.
وقال د.الشريعان عقب افطاره مع عدد من العاملين في محطة 
ال����زور الجنوبية ان الزيارة تأت����ي تضامنا مع اخواني العاملين 
في المحطة الذين شعرت معهم اليوم )أول من أمس( بأنني بين 
اهلي، وهم بالفعل كذلك، مش����يدا بدور مدير مكتب الوزير احمد 
الدوسري لتنسيقه وإعداده جدول زيارات لعدد من االماكن التابعة 

للوزارات خالل شهر رمضان.
وأضاف: استش����عرت اليوم ان الكثير من االخوة العاملين في 
المحطة يستمتعون بأداء عملهم وليسوا مضطرين للقيام بذلك، 
فالمضطر لفعل عمل معين في العادة ال يستمر، ولكن وهلل الحمد 
نجد ان العاملين في محطاتنا، خصوصا العنصر الوطني مستمرون 

في عملهم، وهذا اقل شيء لرد الجميل لبلدنا الكويت.
وأشار د.الشريعان الى الفرق بين بداية الصيف وأجواء الضغط 
النفس����ي الذي كان يتحدث عنها الجمي����ع وبين الوضع الحالي، 
حيث نجد اليوم لسان حال الكثيرين معنا يستبشرون بالوضع 
ويقول ان الصيف عدى بس����الم ومر على خي����ر، ولكن انا أقول 
يجب ان يظل س����الح المحارب يقظا حتى يت����م البدء في اعمال 
الصيانات للعام المقبل، عندها س����تكتمل الفرحة، مش����يدا بدور 
الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية 
م.حامد الخالدي ومديري المحطات وجميع العاملين الذين فضلوا 
مواصلة عملهم دون اجازات صيفية كبقية مس����ؤولي وموظفي 

الوزارات االخرى.
وتابع اثناء جولتي في المحطة التي تعتبر من االعمدة االساسية 
في انتاج الطاقة شاهدت شيئا يثلج الصدر لدقة ونظام العمل في 
هذه المحطة، مش����يدا بدور مدير المحطة م.فرج السعيد لحسن 

تنظيمه وإدارته للمحطة.
وأش����ار الى ان الهدف خالل المرحل����ة المقبلة يتمثل في رفع 
الطاقة االنتاجية لمحطات الكويت خالل االربع س����نوات المقبلة 
وتدعيم المحطات القائمة بأخرى س����يتم البدء في انشائها قريبا 
مثل محطة الزور الشمالية التي سيتم تنفيذها وفق نظام قانون 
الشركات المس����اهمة، الفتا الى ان تنفيذ هذا المشروع وفق هذا 
القانون سيكون الخطوة االولى إلشراك القطاع الخاص في انتاج 
الطاقة في الكويت، مبينا ان الوزارة اشترطت على الشركة التي 
ستنفذ المش����روع توظيف عدد من ابناء الوزارة للعمل في تلك 

المحطة.
مشاريع صغيرة الحجم

وبين أن هناك مشاريع صغيرة الحجم ستقوم الوزارة بتنفيذها، 
وهي المش����اريع التي تقل قدرتها االنتاجي����ة عن 500 ميغاواط 
مثل مشروع محطة الخيران الذي مازال في طور أخذ الموافقات، 
وبعض المشاريع األخرى المتعلقة برفع كفاءة المحطات القائمة، 
أما المشاريع الجبارة فس����يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، 
وس����يقتصر دور الوزارة على تطبيق القانون ودراسة الوضع، 
ولكن اذا رأينا حاجة ماسة تستدعي تدخلنا فسنقوم على الفور 

بإيصال رسالة الى القيادة العليا.
وتابع د.الشريعان بأن الوضع المائي والكهربائي سيكون مريحا 
بعد االنتهاء من تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية 
بما فيها مش����روع محطة الزور الشمالية المتوقع ان ينتج 4800 
ميغاواط و200 مليون غالون، مؤكدا ان مسؤولية وضع الوزارة 
في دائرة األمان من عدمه بعد اربع سنوات تقع على عاتق الجهاز 
الفني ووزارة المالية لتعاملهما مع هذه الشركات التي ستتولى 

عملية تنفيذ هذه المشاريع الضخمة.
وقال: س����يكون لدينا العام المقبل بعد دخول المرحلة األولى 
لمشروع تعزيز وتطوير محطة الصبية فائض ربما يصل الى %10، 
ولكن مع تنامي الطلب على الكهرباء والماء في ظل التوسع العمراني 
سيتقلص هذا الفائض، لذا فنحن نؤكد على أهمية وضرورة سرعة 

انجاز المشاريع التي ستكلف بها الشركات المساهمة.
وردا على س����ؤال حول المراحل التي توصل����ت إليها اللجنة 
المش����كلة برئاسة مجلس الوزراء إلنشاء محطات نووية. قال ان 
توجه استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية هي 
رغبة صاحب الس����مو االمير ولكن مازالت اللجنة المشكلة لهذا 
الغرض تبحث عن الموقع المناسب إلنشاء هذه المحطات، اي ان 

المرحلة التي نمر بها حاليا هي مرحلة ما قبل الصفر.

انقطاع التيار الكهربائي يحجب 
المياه عن الفردوس والعارضية

تسبب انقطاع التيار الكهربائي ظهر اول من امس عن مضخات املياه 
في مجمع توزيع املياه في منطقة الدوحة في انقطاع املياه عن شريحة 

التوزيع االولى التي تغذي منطقتي الفردوس والعارضية.
وقال مصدر مطلع: في متام الساعة الثانية والنصف ظهرا، انقطع 
التيار الكهربائي عن مضخات مجم���ع توزيع املياه في الدوحة، ما 
تس���بب في انقطاع املياه عن ش���ريحة التوزيع االولى التي تغذي 
منطقتي الفردوس والعارضية، مؤكدا ان انقطاع الكهرباء لم يتجاوز 
عش���ر دقائق، حيث قام فريق فني باعادة الكهرباء وتشغيل جميع 
املضخات الى ان وصلت املياه بعد ساعة تقريبا من حادث االنقطاع 

الى املنطقتني املذكورتني بضغوط جيدة.


