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 العوضي مديرًا إلدارة العالقات الدولية المستحدثة

 حنان عبدالمعبود
  تأكيدا ملا نشـــرته «األنباء» منذ فترة عن ترشيح د.أحمد 
العوضي إلدارة العالقات الدولية املستحدثة بوزارة الصحة، 
أصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا بتكليف 
مدير مركز حســـني مكي جمعة للجراحـــات د.أحمد العوضي 
بالقيام مبهام مديـــر إدارة العالقات الدوليـــة التخصصية ، 

باإلضافة إلى عمله احلالي. 

 م.إياد الفالح

 دارين العلي
  اعلن الوكيل املساعد للخدمات 
الفنية واملشــــاغل الرئيسية في 
وزارة الكهرباء واملاء م.اياد الفالح 
عن توقعه ان يتم نهاية االسبوع 
املقبل تســــلم الوزارة املوافقات 
الفتوى والتشــــريع  ادارة  مــــن 
ووزارة املاليــــة حــــول مناقصة 
إنشاء وتركيب وتشغيل األلواح 
الشمســــية إلنتاج الكهرباء عبر 
الطاقة الشمسية لتغطي مبنيي 
وزارة األشغال ووزارة الكهرباء 
واملاء. ولفت الفالح في تصريح 
انــــه بناء على  الى  للصحافيني 
املالحظات الواردة ســــيتم طرح 
املناقصــــة لدى جلنة املناقصات 
املركزيــــة حيث مــــن املتوقع ان 
تتم دراستها ملدة ٣ اشهر تشمل 
زيارات موقعية للشركات املتقدمة 
والتي ستختصر فقط بالشركات 
املسجلة لدى املناقصات فئة ثانية 
كهربــــاء ال يحق لها االســــتعانة 
مبتخصصني لأللواح الشمسية 
اال من هم مؤهلون لدى الوزارة 
وذلك لضمان النوعية واجلودة 
وضمان عمليات التشغيل بشكل 
افضل واكثــــر امنا ولفت الى ان 
هذه التقنية هي التجربة األولى 
من نوعها على مستوى الكويت 
وبالتالي تريدها الوزارة ناجحة 
بكل املعايير، مشيرا الى انها في 
حال متت فانها ستنتج ١ ميغاواط 
اي مــــا يغطــــي حمــــل االضاءة 
واخلدمات البسيطة االخرى مبعزل 
عن نظــــام التكييف حيث ميكن 
ايصال الكهرباء املنتجة منها الى 
الشبكة في ايام العطل وبالتالي 
ميكن اســــتغاللها على الشبكة. 
واوضح ان األهداف الرئيســــية 
تكمن في البدء في سياسة الطاقات 
املتجددة في الدولة مشــــيرا الى 
ان هذه التجربة في حال جناحها 
ســــيتم تعميمها على الكثير من 
املبانــــي احلكومية التي ســــيتم 
اختيارها ومــــن ضمنها عدد من 

مدارس وزارة التربية.

  اما اهم مميزات هذه التقنية فهي 
تقليل نســــبة التلوث الصادر من 
احملطات اي انها صديقة للبيئة وفي 
حال تعميمها فانها ستســــاهم في 
خفض االنبعاثات وبالتالي تقليل 
األضرار على البيئة. ولفت الى ان 
هذه التكنولوجيا تتميز بأن ذروة 
انتاجهــــا تتزامن مع اوقات الذروة 
في االستهالك احمللي بني الـ ١٢ و٣ 
ظهرا وفي حال تعميمها ميكن توطني 
صناعة األلواح الشمسية لتغطي 
احملطات نفسها ذاتيا باإلضافة الى 
انها تقنية سهلة التشغيل وصيانتها 
بسيطة وغير مكلفة مقارنة مع انتاج 
الطاقة بالطرق التقليدية الفتا الى 
ان العمــــر االفتراضي لهذه األلواح 
يبلغ ٢٥ سنة وهي مجربة في كثير 
من الدول. امــــا عن اوجه القصور 
فيها فلفت الفالح الى انها تختصر 
بتكلفتها االنشائية املرتفعة مقارنة 
باحملطات التقليدية الفتا الى ان األمر 
يحسم في حال مراقبة نسبة مبيعات 
النفط الذي يستخدم في توليد الطاقة 
باإلضافة الى ان هذه التقنية ميكن 
ان تتأثــــر بالعوامل املناخية ويقل 
الغبار والسحب.  انتاجها بازدياد 
ولفت الى دراســــات بحثية جتري 
حاليا في معهــــد الكويت لألبحاث 
العلمية بحثا عن املواقع املناسبة 
إلنشاء محطات شمسية باإلضافة 
الختيــــار التكنولوجيا األمثل لهذا 

الغرض. 

 الفالح: «الكهرباء» تتسلم موافقات «المالية» و«الفتوى» 
على استخدام األلواح الشمسية نهاية األسبوع

 

 تنتج ١ ميغاواط وتعتبر التجربة األولى للكويت في إنتاج الطاقة الشمسية 

 الحضور في الملتقى اإلعالمي وقعّوا على الفتة «سمعاً وطاعة» 

 بعض املشاركني يوّقعون على الفتة حتمل صورة صاحب السمو وعبارة «سمعاً وطاعة»

 الخميس: حريصون على قياس مدى 
  وعي الشباب بما يدور حولهم من أحداث

 عائشة الجالهمة
  أكد األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي ماضي عبداهللا اخلميس 
احلرص الدائم في الكويت على قياس مدى وعي الشباب مبا يدور حولهم 
من احداث. وقال اخلميس على هامش ملتقى الكويت االعالمي األول للشباب 
امس أثناء مشاركته الطالب والطالبات التوقيع على الفتة كبيرة حتمل 
صورة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حتمل عبارة «سمعا 
وطاعــــة» ان هذه الالفتة تعد تعبيــــرا صادقا عن حب وتقدير واحترام 
الشباب للتوجيهات السامية التي كانت حاسمة في العديد من القضايا 
التي برزت على الســــاحة السياسية الكويتية مؤخرا. وأشار اخلميس 
إلى ما أبداه حضور امللتقى من اعجاب بالغ بهذه اللفتة من قبل الطالب 
والطالبات من مختلف جامعات الكويت ومبا حتمله بني ثناياها من معان 
كبيــــرة وقف الضيوف امامها كثيرا وحتدثوا عنها بكل اعجاب وتقدير. 
وأشــــاد أكادمييون واعالميون مبا يحظى به احلقل االعالمي من اهتمام 
الفت في الكويت بجميع قطاعاته املرئية واملسموعة واملكتوبة واصفني 
االعالم الكويتي باملتميز واحلر. وقالت أستاذة االعالم بجامعة القاهرة 
د.ليلى عبداملجيد لوكالة االنباء الكويتية (كونا) ان االنشــــطة اخلاصة 
باالعالم الكويتي متميزة ويؤكد ملتقى الكويت االعالمي االول للشباب 
هــــذه العناية من خالل رعاية اجليل اجلديــــد واتاحة الفرصة بااللتقاء 
باخلبرات االعالمية واالســــتفادة منها. وأضافت د.عبداملجيد ان احلوار 
والتواصل بني االجيال في هذا املجال مفيد ومهم للتعرف على اخلبرات 
الســــابقة واالســــتفادة منها، مبينة ان ما عرضه الشباب من أعمال فاز 
بعضها بجائزة االبداع االعالمي للشباب يدل على مستوى اعالمي واعد 
مســــتقبال. وعن فرص الشباب املتاحة حاليا اعتبرت ان اجليل اجلديد 
يتمتع بوسائل عديدة سهلت عليه كثيرا من املعاناة التي تعرضت لها 
االجيال (االعالمية) الســــابقة في البحث وراء املعلومات واالخبار التي 
أصبح سهال الوصول اليها في الوقت الراهن بفعل انتشار شبكة االنترنت 
والشبكات والقنوات الفضائية التي باتت مهمتها التسابق على بث اخلبر 
بأسرع وقت. من جانبه، أشاد وزير اخلارجية املغربي السابق محمد بن 
عيسى بأنشطة امللتقى االعالمي واالنشطة االعالمية جميعها املقامة في 
البالد قائال ان ما تقوم به الكويت عبر اقامة هذه امللتقيات يعد مبادرات 
جيدة للربط بني املهنيني واملســــؤولني في هذا احلقل فضال عن االلتقاء 

بشباب الكليات واجلامعات وحتفيزهم من خالل اجلوائز.


