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التركي: استبدال 
1170 محواًل خالل 

العام احلالي وصيانة 
1160 أخرى للتقليل 

من االنفجارات 
واألعطال

خالل ندوة أقيمت مبناسبة مرور عام على حادثة االعتداء عليهم

مشاركون في أسطول احلرية: 
كسر احلصار عن غزة كان بداية الربيع العربي

القضية الفلس����طينية بعيدا عن 
االمور النظرية، معتبرا أن حادثة 
أس����طول احلرية أحدثت انفراجة 
وتغيرا تاريخيا على مستوى العالم. 
من جانبها قالت الناشطة هيا الشطي 
ان جميع حتركات أسطول احلرية 
كانت قانونية، كاشفة النقاب عن 
أسطول جديد سيتوجه لقطاع غزة 

مبحرا من أوروبا.
حمد العنزي  ٭

كانت تقل املشاركني وأصابوا الناشط 
وليد العوضي بطلق مطاطي فضال 
عن اطالق قنابل غازية وأصابوا نائبا 
جزائريا في عينه. وأثنى الطبطبائي 
على موقف االتراك، موضحا أنهم 
قدموا الشهداء ورفضوا أن يرجعوا 
لبالدهم قبل خ����روج آخر عربي 
محتجز. بدوره قال الناشط وليد 
العوضي انه حرص على املشاركة 
حتى تكون ل����ه بصمة عملية في 

أكد عدد من املشاركني في أسطول 
احلرية الذي أبحر قبل عام من تركيا 
الى قطاع غزة عن سعادتهم لتمكنهم 
من املش����اركة في ذلك االسطول، 
مش����يرين الى أن أسطول احلرية 
كان بداية للربيع العربي الذي تشهده 

عدد من دول املنطقة.
جاء ذلك خالل الندوة التي اقيمت 
امس االول في ديوان رئيس اللجنة 
االسالمية العاملية حلقوق االنسان 
احملامي مبارك املطوع وبحضور 
النائب د.وليد الطبطبائي وعدد من 
النشطاء يتقدمهم وليد العوضي 
وهيا الشطي. في البداية قال رئيس 
اللجنة االسالمية العاملية حلقوق 
االنسان احملامي مبارك املطوع ان 
الندوة تأتي مبناس����بة مرور عام 
عل����ى حادث االعتداء على س����فن 
أسطول احلرية، مؤكدا أنه يشعر 
بالفخر الن الربيع العربي بدأ في 
الظهور بعد أشهر من ابحار أسطول 
احلرية الى قطاع غزة، مشيرا الى 
أنه أصدر كتاب »أسطول احلرية 
لكسر احلصار..بداية ثورات الربيع 
العربي واالسالم« كنوع من التوثيق 

لتلك الواقعة.
من جانبه أشاد النائب د.وليد 
الطبطبائي مبوقف القيادة السياسية 
جتاه االعتداء على املش����اركني في 
االس����طول، الفتا الى أن شبيحة 
اسرائيل قاموا بخطف السفينة التي 

)سعود سالم( د.وليد الطبطبائي ود.وليد العوضي ومبارك املطوع وهيا الشطي خالل اللقاء  

»إيكويت« أنفقت أكثر من 30 مليون دوالر حلماية البيئة 
عاملية باستخدام أفضل التطبيقات 
في جميع جوانب العمل والسعي 
الى حتقيق أعلى مستويات البيئة 
النظيفة واآلمنة لتحقيق التنمية 
املستدامة. وقال ان »ايكويت« هي 
اول ش����ركة كويتية حتصل على 
ش����هادة واعتماد منظمة الرعاية 
املسؤولة مما يؤكد التزام الشركة 
بسالمة كل ما يحيط بها من مجتمع 
وأفراد. وذكر ان من الدوافع أيضا 
لتنفيذ هذه املشاريع هو ان تكون 
»ايكويت« قدوة لآلخرين في مجال 
احلفاظ على البيئة الكويتية بجميع 

مكوناتها.

أوكسيد الكربون وأول مشروع في 
الشرق االوس����ط لترشيد وإعادة 

استخدام مياه البحر.
وأوضح ان من املشاريع البيئية 
التي أطلقتها ش����ركة »ايكويت« 
أيض����ا أول مختب����ر بيئ����ي تابع 
للقطاع اخلاص في الكويت وأول 
اس����تراتيجية عملية في الكويت 
للتقليل من االنبعاثات اجلانبية 
في املصانع. وأشار الى ان الدوافع 
وراء إطالق ش���ركة »ايكويت« 
لهذه املش���اريع هو العمل على 
توفير بيئة صناعية آمنة جلميع 
املوظفني وحتقيق التميز كشركة 

أكد مدير تنفيذ املش����اريع في 
شركة »ايكويت« للبتروكيماويات 
عبداهلل املسعود حرص الشركة 
على تنفي����ذ املش����اريع البيئية، 
مش����يرا الى ان »ايكويت« أنفقت 
منذ تأسيسها في عام 1995 الى اآلن 
ما ال يقل عن 30 مليون دوالر في 

سبيل رعاية وحماية البيئة.
وقال املسعود ل� »كونا« أمس 
ان من أهم املشاريع البيئية التي 
أطلقته����ا الش����ركة طبقا ألفضل 
املعايير العاملية أول مشروع أبراج 
تبريد مياه البحر وأول مشروع في 
عبداهلل املسعود الكويت الستخالص واستخدام ثاني 

أكد أن قطاع شبكات التوزيع بكامل جاهزيته ملواجهة الصيف احلالي

املسلم: معدل انقطاع التيار الكهربائي 
سينخفض بني 15 و30% خالل العام احلالي

مش����يرا الى ترتيبات مع وزارة 
الداخلية لتنظيم دوريات على 
احملطات الرئيسية حلمايتها، الفتا 
الى ان اللجنة التي شكلتها الوزارة 
برئاسة م.عبي الوزان قامت بعدة 
إجراءات أبرزها فرز 380 حارس 
امن للمحطات الرئيس����ية التي 
يوجد فيها غرف حراسة بينما 
حتضر مراكز حراسة في احملطات 
األخرى ع����دا العمل على وضع 
منظومة مراقبة مبواصفات عاملية 
كالكاميرات وأجهزة االستشعار 
والت����ي حتتاج الى 3 س����نوات 

لتصبح نافذة.
وأش����ار الى ضبط 3 حاالت 
سرقة كهرباء عبر التمديد غير 
القانوني متت إحالتها الى النيابة، 
متمنيا من جلنة الفتوى والتشريع 
التعاون مع الوزارة إلنهاء هذه 

القضايا.
دارين العلي  ٭

للحماية لكل منها يربط فيما بينها 
كيبالت 11 كيلوڤولت بطول 24 ألف 
كيلومتر، الفتا الى ان الكيبالت 
الهوائية تبلغ 200 خط بطول 5 

آالف كيلومتر.
ولفت الى املشاكل التي تعاني 
منها الش����بكة بس����بب التقادم 
واالتساع، مشيرا الى انه في العام 
2008 نسبة األعطال في الكيبالت 
القيادية بلغت 75% مت تصليحها 
بالكامل، ووج����ود فرق طوارئ 
تفحص وجتري تصليحات شاملة 
لتلك الكيبالت، وأشار الى استبدال 
1170 محوال خالل العام احلالي 
وصيان����ة 1160 أخرى، الفتا الى 
ان ذلك سيس����اهم الى حد كبير 
في إيقاف حجم األعطال الناجتة 

عن احتراق احملوالت.
مشكله أخرى تطرق لها التركي 
تكمن في السرقات التي تتعرض 
لها احملطات واخلطوط الهوائية، 

طمأن الوكيل املساعد لشبكات 
النقل ف����ي وزارة الكهرباء واملاء 
م.صالح املسلم جميع املستهلكني 
على أوضاع شبكات التوزيع سواء 
احملوالت او الكيبالت او احملطات 
الثانوي����ة، مؤك����دا ان معدالت 
األعطال ستنخفض خالل العام 
احلالي مبع����دل 15 الى 30% عن 

العام املاضي.
كالم املس����لم جاء في مؤمتر 
صحافي إللقاء الضوء على آخر 
استعدادات قطاع شبكات التوزيع 
بعد انتهاء مس����ؤوليته عن هذا 
القط����اع وانتقاله����ا الى الوكيل 
املساعد بالتكليف م.عبدالوهاب 

التركي.
وأكد املسلم ان قطاع شبكات 
التوزيع بكامل جاهزيته ملواجهة 
الصيف املقب����ل، مقارنة بحجم 
االنفج����ارات ف����ي احملوالت بني 
األعوام السابقة والعام احلالي، 
الفتا الى انه حتى اآلن لم يحصل 
اي انفجار باحملوالت بينما حصلت 
انفجارات في األعوام السابقة خالل 

هذا التوقيت من السنة.
وأعلن املسلم ان مشاكل قطاع 
الشبكات ستنتهي بحلول 2018 
بعد االنته����اء من تصليح كامل 
احملوالت واستبدال بعضها اآلخر 
وكذلك الكيبالت القيادية بحلول 
ع����ام 2015، باالضافة الى زيادة 
عدد محوالت الديزل من 190 الى 
290 خالل العام احلالي، مشيرا 
الى ان منظومة مولدات الديزل 
في الكويت هي الوحيدة بني دول 

اخلليج.
وأكد املسلم ان أهم التوجهات 
االستراتيجية التي يسير عليها 
القطاع حاليا حتوله الى الالمركزية 
عبر فتح مراكز طوارئ جديدة في 
مناطق مختلفة تغطي جميع أنحاء 
البالد من الشمال الى اجلنوب، 
باالضاف الى إرس����ال محوالت 
دي����زل الى تلك املناطق للحفاظ 
على سرعة االستجابة، مشيرا 
الى ان استخدام مولد الديزل يتم 
في حال تأخر إصالح العطل أكثر 
من ساعتني، والى افتتاح 3 مراكز 
للطوارئ في اجلهراء واألحمدي 
ومبارك الكبير بإشراف مهندسني 

وفنيني كويتيني.
وأوضح ان مشاكل شبكات 
التوزيع تظهر مبعظمها مع بدء 
التقلبات اجلوية وارتفاع درجات 
احلرارة، الفتا الى ان ارتفاع درجات 
احلرارة منذ أسبوع الى 49 درجة 
لم يؤثر على وضع الشبكات، كما 
كان متوقعا، معتبرا ان ذلك يؤشر 
على ان وضع الشبكة الكهربائية 

أكثر أمانا من ذي قبل.
وبلغة األرقام حتدث الوكيل 
املس����اعد لشؤون قطاع شبكات 
التوزيع بالتكليف م.عبدالوهاب 
التركي عن ضخامة شبكة التوزيع، 
الفتا الى انه����ا تتألف من 7500 
محطة حتوي����ل ثانوية تغذي 
30 ألف مح����ول و13600 مغذي 
بطول 10 آالف كيلو مع جهازين 

)قاسم باشا( م.صالح املسلم مع احلضور في املؤمتر الصحافي  

املالك: »اإلعالم« حريصة على ترشيد االستهالك
الكمبيوتر في االوقات التي ال 
تستخدم فيها، وكذلك فصل 

التيار الكهربائي عن القطاعات 
التي ال يتطلب فيها العمل بعد 

االنتهاء من الدوام الرسمي.
واشار وكيل الوزارة الى 

وجود تفاعل كبير من جميع 
العاملني في الوزارة مع توجهات 

الترشيد، مؤكدا ان لوزارة 
االعالم دورا كبيرا لتفعيل 

احلملة االعالمية للترشيد من 
خالل االذاعة والتلفزيون، 
مشيرا الى انه متت اعادة 

تشكيل جلنة اعالمية للمتابعة 
مع اللجنة التنفيذية العليا 
لترشيد استهالك الطاقة 

الكهربائية واملياه في مؤسسات 
الدولة.

اكد وكيل وزارة االعالم 
الشيخ فيصل املالك حرص 

الوزارة على التفاعل مع احلملة 
الوطنية لترشيد استهالك 

الطاقة الكهربائية واملياه في 
مؤسسات الدولة، واوضح ان 
وزارة االعالم ومنذ البدء في 

هذه احلملة الوطنية وهي تقوم 
بدور كبير للمساهمة فيها، 

مشيرا الى ان الوزارة وعلى 
املستوى الداخلي اصدرت 

تعميما اداريا جلميع القطاعات 
العاملة في الوزارة للعمل على 

ترشيد االستهالك وخاصة 
في الطاقة الكهربائية، وقال ان 
التعميم يدعو جميع املواطنني 

الى ضرورة اغالق جميع 
االجهزة الكهربائية واجهزة 

الرميضني: مقترح للتجديد للحضانات اخلاصة 
كل عامني بداًل من عام وصرف التعويضات في أقرب وقت

احلربي: فقدان النصاب يعّطل إقرار املشاريع املهمة

توفير األم���ان ألبنائنا خارج 
املنزل واالرتقاء مبستوى ثقافة 
الطفل عبر تنظيم العديد من 
املسابقات الثقافية والترويحية 

املفيدة لالطفال.
وتابع���ت الرميضني: قمنا 
بإنش���اء مجال���س لالطف���ال 
لتعليمه���م طريق���ة احلوار 
الصحيح، باالضافة الى مشروع 
حتسني جودة اخلدمات املقدمة 
لالطفال عبر توفير متطلبات 
االنش���طة والبرامج وااللعاب 
التعليمية، كما أعددنا برنامجا 
تثقيفيا اعالميا حول حق الطفل 
في التغذية والرعاية الصحية 
الشاملة عبر تنظيم محاضرات 

وندوات توعوية.
بشرى شعبان   ٭

واألمان���ة الت���ي منحهم اياها 
التش���ريعات  ف���ي  الش���عب 
والقوانني التي تساهم في رفع 
املستوى املعيشي للمواطنني، 
واخلروج من هذا النفق املظلم 
ال���ذي أوصلن���ا الي���ه بعض 

األعضاء.
وختم احلربي كالمه بتوجيه 
اللوم الى النواب الذين يتهمون 
احلكوم���ة دائما وأب���دا بعدم 
التعاون معهم وجتييش الشارع 
وإثارة القالقل، في الوقت الذي 
ه���م بحاجة الى التعاون فيما 
بينهم لينقذوا البالد والعباد من 

أزمة تلد أزمات ال تنتهي.

مسألة وقت فقط.
الرميضني ان  هذا، وبينت 
االدارة أجنزت كل املش���اريع 
املدرجة ضمن اخلطة السنوية 
للوزارة للعام 2010 وكان أبرزها 
دعم امل���رأة العاملة في رعاية 
أبنائها دون س���ن املدرس���ة 
والذي يندرج ضمن مشروع 
متكني املرأة وهو يشمل إنشاء 
حضان���ات مناس���بة لرعاية 

االبناء.
وأضاف���ت: كم���ا أجنزن���ا 
مش���روع حماي���ة الطفل من 
االستغالل والعنف عبر توفير 
أماكن مخصص���ة حلمايتهم 
ورعايتهم مثل حدائق االطفال 
املنتش���رة في كل املناطق الى 
جانب التوعية االسرية حول 

الثالث عشر.
وأعرب احلربي في تصريح 
صحافي عن اس���تيائه ملا آلت 
اليه األمور في بيت األمة من 
انزالقات خطيرة وطروحات 
البعد عن  هامشية بعيدة كل 
مهام األعضاء والواجبات املناطة 
بهم، الفتا الى ضرورة استثمار 
الوقت املخصص في اجللسات 
البرملاني���ة بص���ورة تعكس 
حاج���ات املواطنني ومطالبهم 
التي أصبحت تأتي على آخر 

سلم أولويات النواب.
وجدد احلربي تأكيده على 
النواب مس���ؤولياتهم  حتمل 

كش���فت مديرة إدارة املرأة 
والطفولة في وزارة الشؤون 
إقب���ال الرميض���ني ان اإلدارة 
أعدت مقترحا بش���أن جتديد 
التراخيص للحضانات اخلاصة 
ليكون كل سنتني بدال من سنة 
واحدة وهو لدى وكيل الوزارة 
ليقوم برفعه الى الوزير ليصدر 

بقرار وزاري.
وقالت في تصريح صحافي: 
بالنس���بة لتعوي���ض  أم���ا 
احلضانات ع���ن فترة اإلقفال 
القسري قبل سنتني فقمنا برفع 
كل البيانات املطلوبة ملجلس 
الوزراء وسيتم صرفها قريبا، 
السيما انه مت الصرف ملدارس 
التربية اخلاصة واألمر محسوم 
من ناحية الصرف واملس���ألة 

اللجن���ة  أع���رب رئي���س 
اإلعالمي���ة في جلن���ة تقييم 
األداء البرملاني فيصل احلربي 
عن أسفه ملا يجري حتت قبة 
البرملان م���ن اضاعة متعمدة 
لوقت جلس���ات مجلس األمة 
ما بني الطروحات الس���طحية 
واملناقشات العقيمة وتعطيل 
اجللس���ات وفق���دان النصاب 
املهمة  إلقرار بعض املشاريع 
واملطالب الش���عبية واخلدمة 
والتي م���ن املفترض االنتهاء 
من مناقشتها، السيما اننا على 
أعتاب االنتهاء من دور االنعقاد 
التشريعي  الفصل  الثالث من 

إقبال الرميضني

فيصل احلربي

الشيخ فيصل املالك


