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املجلس ناقش أزمة الكهرباء والوزير بني نواب الدعم ...وامللوحني باملنصة

جلسة ...توصيات

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان |

بكثير من الكالم وبقليل من التوصيات انتهت أمس «جلسة الكهرباء» دون أن
تخلو من تلويح باملساءلة.
املجلس كلف ديوان املحاسبة فحص وتدقيق املوضوعات ذات العالقة بأزمة
الكهرباء والنظر ف��ي م��دى سالمة االج ��راءات وانسجامها م��ع القوانني وتقديم
تقرير بذلك خالل ثالثة اشهر.
وجاء في التوصية التي وافق عليها املجلس اثر االنتهاء من مناقشة اسباب
االزم��ة وتداعياتها والحلول املطروحة لها ان��ه «يكلف املجلس دي��وان املحاسبة
بالنظر في مدى سالمة اجراءات الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية
والدوحة والشعيبة وغيرها من املحطات املنتجه للطاقة الكهربائية ومدى كفاية
هذه االجراءات ،ومقارنة آراء املهندسني املختصني املتواجدين في املحطات مع ما
تم تنفيذه واعتماده من مشاريع صيانة من قبل الوزارة ومدى دقة وصحة وجود
تعارض بني ما يتم تقديمه من تقارير من قبل املهندسني املباشرين للعمل وبني

اف �ت �ت��ح ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
ع �ب��دال �ل��ه ال� ��روم� ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �خ��اص��ة
مل�ن��اق�ش��ة ازم ��ة ال �ك �ه��رب��اء ف��ي ال�ت��اس�ع��ة
والنصف صباحا بعد ان ارج��أ رئيس
امل�ج�ل��س ج��اس��م ال �خ��راف��ي ع�ق��ده��ا مل��دة
ن�ص��ف س��اع��ة ل �ع��دم اك �ت �م��ال ال�ن�ص��اب،
ث��م ت��ا االم� ��ني ال �ع��ام اس �م��اء االع �ض��اء
لتسجيل الحضور والغياب والتنويه
ع��ن اس�م��اء املعتذرين واملتغيبني دون
اذن او اخطار.
• ال� ��روم� ��ي :ه �ن ��اك ق��ائ �م��ة ك�ب�ي��رة
للمتحدثني فهل ي��واف��ق املجلس على
ت �خ �ص �ي��ص  5دق ��ائ ��ق ل �ك��ل م �ت �ح��دث؟
«موافقة».
وطلب وزير الكهرباء واملاء الدكتور
ب ��در ال�ش��ري�ع��ان م��واف �ق��ة امل�ج�ل��س على
ال�س�م��اح بتقديم ف��ري��ق ال ��وزارة عرضا
م� � �ص � ��ورا ع � ��ن اس� � �ت� � �ع � ��دادات ال� � � � ��وزارة
ملواجهة ازمة الكهرباء ...وتمت املوافقة
ع�ل��ى طلبه فيما واف ��ق امل�ج�ل��س ايضا
على تحديد ساعتني للجلسة تحتسب
بعد االنتهاء من تاوة بيان الحكومة.
والقى الشريعان بيان الحكومة جاء
فيه:
ف��ي ال �ب��داي��ة اود ان اش �ك��ر امل�ج�ل��س
على عقد هذه الجلسة التي سنناقش
ف �ي �ه��ا ق �ض �ي��ة ال �ك �ه��رب��اء ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى
ب��اه�ت�م��ام امل��واط �ن��ني وت��ؤرق �ن��ا جميعا
كمجلس وح �ك��وم��ة ،وس�ب��ق ان اب��دي��ت
ايماني بضرورة عقد هذه الجلسة في
وق��ت مبكر ،فنحن ف��ي ال ��وزارة نشارك
امل�ج�ل��س ال�ق�ل��ق وال �ح��رص ع�ل��ى تقليل
ت�ب�ع��ات القضية ق��در االم �ك��ان وتوفير
ال �ك �ه��رب��اء ال ��ازم ��ة مل��واج �ه��ة ال�ص�ي��ف
ال �ح��ار ،وه��ي ف��رص��ة الط��اع املواطنني
واالخ� � ��وة واالخ � � ��وات اع �ض��اء امل�ج�ل��س
على الجهود اللي تبذلها الوزارة حاليا
والخطط التي تسير عليها للمستقبل.
وقبل ال��دخ��ول ف��ي امل��وض��وع اود ان
اق ��ول كلمة ل�ل�ج�ن��ود امل�ج�ه��ول��ني ال��ذي��ن
يواصلون الليل بالنهار لتأمني راحة
املواطنني ،وارج��و منكم ان تشاركوني
االن بتسجيل عظيم الشكر والتقدير
ل�ل�م�ه�ن��دس��ني وال �ع��ام �ل��ني ف ��ي ال � ��وزارة
على ج�ه��وده��م ،واخ��ص ب��ال��ذك��ر فنيي
الطوارئ واملحطات الذين بينما نحن
ن�ن�ع��م ب �ه ��واء امل �ك �ي��ف ال� �ب ��ارد ف ��ي ه��ذه
ال�ق��اع��ة ،ه��م االن ي�ق��اس��ون ح��ر الشمس
وامل��ول��دات وم��ا يصاحبها من ضغوط
ج�س��دي��ة ون�ف�س�ي��ة ل�ت�ق�ل�ي��ل آث ��ار زي ��ادة
االح�م��ال ،لذلك هم االن بأمس الحاجة
لدعمنا وتشجيعنا إلى ان تنتهي فترة
الصيف.
واض � ��اف :رب �م��ا ل��م ي�ف�ت�ك��م ي��ا اخ��وة
واخ ��وات ال�ص��ورة ال�ت��ي ان�ت�ش��رت امس
ف��ي ب�ع��ض وس��ائ��ل االع ��ام وامل�س�ج��ات
ال ��اف �ت ��ة ال �ت ��ي وض �ع �ه��ا م ��واط ��ن ع�ل��ى
ب�ي�ت��ه ي�ش�ت�ك��ي م��ن ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء،
ف�ه��ذا امل��واط��ن عبر ع��ن رأي��ه ومشاعره
بطريقة عفوية وبسيطة ولكنها عميقة
بمعانيها ،واضطراره إلى التعبير بهذا
الشكل يبني مدى املعاناة اللي يمر فيها
املواطنون ،فهي فترة عصيبة وظروف
ص �ع �ب��ة ن �م��ر ب �ه��ا ج �م �ي �ع��ا ،م��واط �ن��ني
وع��ام �ل��ني ب � ��ال � ��وزارة ع �ل��ى ح ��د س� ��واء،
ف�ل��دي�ن��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال مهندسون
يتعاملون م��ع م�ع��دات تصل حرارتها
إل ��ى  80درج� ��ة ،وه �ن��اك ب�ع��ض امل �ن��ازل

التي يضطر ساكنوها لقضاء اوق��ات
با اجهزة تكييف وغيرها من االجهزة
الضرورية حتى ع��ودة التيار .املواطن
ص��اح��ب ال��اف�ت��ة الم ال � ��وزراء وال �ن��واب
معا على م�ع��ان��ات��ه ...ال� ��وزراء وال�ن��واب
 ...وهو ما كان سيلومنا جميعا لو لم
تتكون عنده الصورة باننا منشغلون
ب �ت �ق��اذف االت �ه ��ام ��ات وال� �ل ��وم ب ��دال من
اي �ج��اد ال �ح �ل��ول وال �ع �م��ل ع�ل�ي�ه��ا ،ل��ذل��ك
فالقضية انسانية ووط�ن�ي��ة بالدرجة
االول��ى ويجب التعامل معها على هذا
االس � ��اس ،وال ي�ن�ب�غ��ي ان ت�ت�ح��ول إل��ى
ق �ض �ي��ة س �ي��اس �ي��ة ت �ض �ي��ع ف �ي �ه��ا راح ��ة
امل��واط �ن��ني وم�ص��ال�ح�ه��م ،ل��ذل��ك اتمنى
ان نخرج من جلسة اليوم بما يخفف
م��ن م�ع��ان��اة ه��ذا امل��واط��ن وج�م�ي��ع اه��ل
الكويت.
وق ��ال ال �ش��ري �ع��ان :ق�ب��ل ع ��ام تقريبا
عندما عرض ّ
علي تولي وزارة الكهرباء
حذرني العديد من االهل والزماء بانها
ستكون محرقة سياسية الن التحديات
ف ��ي م �ش �ك �ل��ة ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ك �ب �ي��رة،
وك�ن��ت واع�ي��ا لتلك ال�ت�ح��دي��ات وم�ق��درا
لتلك التحذيرات ،ولكني قبلت التحدي
وع ��زم ��ت ع �ل��ى م��واج �ه�ت �ه��ا ب�م�س��اري��ن:
االول ب �ح �ل��ول ق �ص �ي��رة االج� ��ل ن �ح��اول
م��ن خالها تقليل آث��ار زي��ادة االحمال
في هذا الصيف قدر االمكان ،والثاني،
وه ��و االه � ��م ،ه��و اال ن�ك�ت�ف��ي ب��ال�ح�ل��ول
الوقتية ،وان نضع خططا استراتيجية
ب�ع�ي��دة امل ��دى ت�ع��ال��ج اوج ��ه ال�خ�ل��ل في
انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتضمن
ل �ن ��ا ح� �ل ��وال م� �س� �ت ��دام ��ة .ول� �ك ��ن ه �ن��اك
حقيقتني البد من االقرار بهما ،االولى،
وه� ��ي أن �ن ��ا ن �ت �ع��ام��ل م ��ع م �ش��اك��ل ات��ت
نتاج تراكمات عشرات السنني ،والكن
صريحا معكم ايها االخ��وة واالخ��وات،
فهذه املشاكل ليس باستطاعة احد ان
يحلها ف��ي اي��ام او ف��ي اشهر م�ع��دودة،
وان قلت لكم اني قادر على حل املشكلة
ببضعة اش�ه��ر ف��اع�ل�م��وا ي��ا اخ ��وة وي��ا
اخ��وات بانني ال اصدقكم القول ،نريد
لعملنا ان ي�ك��ون منهجيا ومستداما
وه� ��ذا ي�ت�ط�ل��ب وق �ت��ا ح�ت��ى ي�ت��م ان�ج��از
اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا وادخ � ��ال االص��اح��ات
التي نرغب بها للخدمة .ام��ا الحقيقة
االخ��رى التي اود التأكيد عليها ،ثقوا
تماما باننا نعمل جاهدين ونواصل
ال�ل�ي��ل ب��ال�ن�ه��ار ل�ت�ف��ادي امل�ش��اك��ل حتى
ت��دخ��ل تلك ال�ح�ل��ول للخدمة ،منهجنا
ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ق �ض �ي��ة ق��ائ��م على
ثاثة اس��س :االول هو تطوير االنتاج
بما يواكب تطلعاتنا ك��دول��ة ،والثاني
ت �ط ��وي ��ر ال �ب �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �خ��دم��ات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،وال �ث ��ال ��ث ت �ع��زي��ز ث�ق��اف��ة
ت��رش �ي��د االس� �ت� �ه ��اك ،وج � ��زء م ��ن ه��ذه
الحلول سنرى اثره على املدى القصير،
والجزء االخر على املدى البعيد.
وت��اب��ع :اسمحوا ل��ي اآلن ان اع��رض
ع� �ل� �ي� �ك ��م ج � �ه � ��ود ال � � � � � � ��وزارة ل �ل �ت �ع��ام��ل
م � ��ع ال �ق �ض �ي ��ة ع� �ل ��ى امل� � � ��دى ال �ق �ص �ي��ر،
واستراتيجية ال��وزارة للمستقبل ،وما
ت ��م ت�ح�ق�ي�ق��ه م�ن�ه��ا إل ��ى اآلن ،وس��أب��دأ
ب � ��امل � ��دى ال� �ق� �ص� �ي ��ر الض � �ل � ��ع امل �ج �ل��س
وامل��واط�ن��ني على ج�ه��ود ال ��وزارة خال
الصيف الحالي:
شبكة ت��وزي��ع الكهرباء ف��ي الكويت
ت�ح��وي  28ال��ف م �ح��ول ،ووج��دن��ا ان 5

ما يتم اعتماده من قبل مسؤولي املحطات اوالوزارة».
واش��ارت التوصية الى ان انتاج الكهرباء بلغ معدل ( )10.900ميغاواط وهو
ي�ع��ادل االس�ت�ه��الك خ��الل االي ��ام املاضية م��ا ق��د ي��ؤدي ال��ى تعطل اي وح��دة في
املحطات املنتجة للكهرباء ومن ثم انقطاع الكهرباء عن املناطق السكنية ،على
ال��رغ��م م��ن امكانية زي��ادة االن�ت��اج على ع��دد م��ن ال��وح��دات االخ��رى ،حيث طالبت
التوصية بفحص وتدقيق اسباب عدم انتاج هذه الوحدات لحملها االكبر وعما اذا
كان هناك اجراءات تحسن من انتاجها قام املهندسون املختصون بالتنبيه اليها
ولم يتم التجاوب معها بوقت كاف.
ودعت التوصية ديوان املحاسبة الى فحص وتدقيق اجراءات الصيانة ملحطة
الصبية وعما اذا كانت الصيانة فعلية وشاملة تبعا للمتطلبات الفنية التي قدمها
املختصون في املحطات ،وم��دى صحة وج��ود اختالف بالفواتير التي يقدمها
املهندسون وبني التي يتم اعتمادها.
وطالبت التوصية وزارة الكهرباء كذلك بمراقبة وادارة الطلب على استهالك
الكهرباء وامل��اء في اوق��ات ال��ذروة في القطاعني التجاري والصناعي ،وتكثيف

الحمالت االعالمية لترشيد االستهالك واشراك ال��وزارات مثل التربية واالوقاف
وال�ش��ؤون االجتماعية وامل��ؤس�س��ات االخ��رى بهذه الحمالت ،اض��اف��ة ال��ى توفير
متطلبات االمن والسالمة في املحوالت الكهربائية باملناطق السكنية.
وشددت التوصية على ضرورة تغيير اوقات الدوام الرسمي للصيف الحالي
ليصبح من السابعة صباحا حتى ال �� 12ظهرا وان تقوم ال��وزارة بتزويد لجنة
املرافق العامة البرملانية بتقرير شهري عن اجراءاتها العملية املتعلقة بتنفيذ
التوصيات.
كما أوصى املجلس وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلني عن
إدارة الفتوى والتشريع ووزارة املالية لتحديد املسؤولني املتجاوزين وإحالة من
تثبت مسؤوليته على النيابة العامة ،وأن يحال التقرير إل��ى املجلس وإخطاره
باالجراءات في موعد أقصاه أكتوبر املقبل.
ولم يوافق املجلس على توصيات بان تتخذ الحكومة إج��راءات لتوفير الدعم
املالي الكافي لوزارة الكهرباء ملعالجة األزمة.
من جهتها ،اكدت الحكومة مجددا في الجلسة حرصها وسعيها الحثيث الى

الشريعان استعرض الوضع الكهربائي لصيف 2010

آالف منها ال تائم حرارة صيفنا التي
ب�ل�غ��ت م �ع ��دالت ق �ي��اس �ي��ة وص �ل��ت إل��ى
 53درج ��ة خ��ال االي ��ام امل��اض�ي��ة ،وه��ذا
م��ا ادى إل ��ى اح �ت��راق ب�ع��ض امل �ح��والت
اخ �ي��را ،ب��االض��اف��ة إل��ى م�ح��والت اخ��رى
ب�ح��اج��ة إل��ى اس �ت �ب��دال ،وق��د قمنا منذ
الصيف املاضي باستبدال  750محوال
تقريبا وسنصل إل��ى  1000م��ع نهاية
عام  ،2010علما بانه في السابق كانت
تستبدل  250محوال سنويا فقط ،وهذا
يعني أننا قمنا بمضاعفة الجهد 300
ف ��ي امل �ئ ��ة وامل � �ح� ��والت ال� �ج ��دي ��دة ال �ت��ي
ت��م ت��رك�ي�ب�ه��ا اآلن ت�ح�ت�م��ل ح � ��رارة ،52
بعكس امل �ح��والت ال�س��اب�ق��ة ال�ل��ي كانت
تتحمل درج ��ات اق ��ل ،وس�ن��رف�ع�ه��ا إل��ى
 55حتى تواكب تغير املناخ والحرارة
القياسية.
من جانب آخر ،فإن احدى املشكات
ال�ت��ي نواجهها ف��ي الكويت ه��ي الهدر
ف ��ي ال �ن �ق��ل وال� �ت ��وزي ��ع ،ف �ه �ن��اك ح��وال��ي
 10في املئة من الطاقة تفقد في النقل
وال �ت��وزي��ع ن�ت�ي�ج��ة ع ��دم ك �ف��اءة بعض

وزير الكهرباء بعد الجلسة:
سنأخذ بالتوصيات

الوعالن يسأل الساير عن نظام
(جي .بي .اس) واألبراج الصحية

أك��د وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ال��دك�ت��ور ب��در ال�ش��ري�ع��ان ان
جلسة األم��س ال�ت��ي ع�ق��دت ملناقشة ازم��ة الكهرباء والتي
حظيت بتأييد حكومي جاءت بهدف ايضاح الوضع الراهن
ل �ن��واب االم ��ة ول�ل�م��واط�ن��ني ال�ك��وي�ت�ي��ني ول�ب�ي��ان م��ا ق��ام��ت به
ال��وزارة خ��الل العام املاضي وخطتها املستقبلية ملواجهة
املرحلة املقبلة.
واشار الشريعان في تصريحات صحافية عقب انتهاء
الجلسة إل��ى ان االزم��ة التي م��رت بها الكويت خ��الل االي��ام
املاضية نتجت عن وص��ول درج��ات ال�ح��رارة إل��ى معدالت
غ�ي��ر مسبوقة تخطت الخمسني درج ��ة م�ئ��وي��ة ،وبالتالي
ارت�ف�ع��ت االح �م��ال إل��ى  99ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ط��اق��ة االنتاجية
لدولة الكويت .وحول توصيات مجلس االمة خالل جلسة
االمس قال الشريعان سنأخذ هذه التوصيات بجدية ،الفتا
إلى اج��راءات ال��وزارة خالل االشهر املقبلة ومواجهة فترة
الصيف الحالية .واوضح الشريعان انه كان هناك بديل لدى
ال��وزارة للتعاقد لتأجير مولدات ديزل موقتة حال وصول
االح�م��ال إل��ى طاقتها ال�ق�ص��وى ،لكن رغ�ب��ة ال�ش��رك��ات في
التعاقد مباشرة وبسرعة حال دون ذلك بسبب رغبتنا في
اتباع االجراءات القانونية.
وش��دد الشريعان على ان��ه ل��ن تلجأ ال ��وزارة إل��ى القطع
املبرمج خالل الصيف اال في حالة خروج بعض الوحدات
عن الخدمة اذا ارتفعت درجات الحرارة إلى معدالت عالية
تفوق قدرة الطاقة االنتاجية في البالد.
وأكد الشريعان دعمه للتوجه بانشاء شركات مساهمة
النتاج الطاقة الكهربائية النها السبيل للقضاء على االزمة
التي تعانيها البالد.

وجه النائب مبارك الوعالن عدة أسئلة لوزير
الصحة الدكتور هالل الساير طالب فيها بتزويده
بجداول الخفارات الشهرية للوكالء املساعدين،،
مستفسرا ع��ن القيمة اإلجمالية إلدخ��ال وزارة
الصحة نظام (جي بي أس) جاءت األسئلة وفق
األتي:
 - 1وزارة الصحة خصصت ج��دوال شهريا
بالخفارات للوكالء املساعدين ،فأرجو تزويدي
بنسخة م��ن ه��ذا ال�ج��دول خصصت آلية تطبيق
هذه الخفارات؟
 - 2ن�م��ى إل��ى علمي أن وزارة ال�ص�ح��ة لديها
مشروع لتدريب حوالي  10في املئة من سكان
البالد على عملية اإلنعاش املبكر ،ما صحة ذلك
؟ وما التكلفة املالية لهذا املشروع ،وهل ينفذ هذا
امل �ش��روع م��ن ق�ب��ل وزارة ال�ص�ح��ة أو م��ن القطاع
الخاص؟
 - 3أدخلت نظام (ج��ي .ب��ي .أس) ال��ذي يوجه
سيارات اإلسعاف فأرجو إفادتي باسم الشركة
أو ال�ج�ه��ة امل� ��وردة ل �ه��ذا ال�ن�ظ��ام وأس �م��اء أع�ض��اء
مجلس إدارت�ه��ا والقيمة اإلجمالية والتفصيلية
لهذا العقد؟
 - 4ن� �م ��ى إل� � ��ى ع �ل �م ��ي أن وزارة ال �ص �ح��ة
ت �ت �ج��ه ال� � � � ��وزارة إل � ��ى إق� ��ام� ��ة م� �ش ��اري ��ع األب � � ��راج
ال �ص �ح �ي��ة ف� ��ي ع � ��دد م� ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ،ف�ه��ل
قامت ال��وزارة بالتعاقد مع شركات لتنفيذ هذه
املشاريع؟

 ...ويشرب كوب ماء «جلسة تنشف الحلق»

امل �ح��والت وامل �ع ��دات وال �خ �ط��وط ،لذلك
قمنا بتركيب اجهزة معامات القدرة
ف��ي م��واق��ع االس �ت �ه��اك ال �ع��ال��ي ،وه��ذه
سترفع من الكفاءة وتوفر ه��ذا الفاقد
العادة استخدامه بدال من هدره.
اي �ض��ا ب��دأن��ا ف�ع�ل�ي��ا ب�ت�ط�ب�ي��ق ف�ك��رة
ال� �  Live Washingوه��ي غسل خطوط
الضغط العالي ،إذ ومع تناوب موجات
ال ��رط ��وب ��ة وال� �غ� �ب ��ار ت �ق��ل ك � �ف ��اءة ه��ذه
ال�خ�ط��وط واح�ي��ان��ا ت�ص��ل إل��ى انقطاع
التيار فيها ،وهذا ما حصل عام 2008
ع� �ن ��دم ��ا خ ��رج ��ت  500م � �ي � �غ� ��اواط م��ن
ال �خ��دم��ة ب�س�ب��ب ت�ع�ط��ل اح ��د ال�خ�ط��وط
ناحية ال��دائ��ري ال �س��ادس .ف��ي السابق
كانت الوزارة تضطر إلى ايقاف التيار
في هذه الخطوط لساعات حتى تتمكن
من غسلها ،اما بال�  Live Washingفاآلن
ن�س�ت�ط�ي��ع غ�س�ل�ه��ا اث �ن ��اء ع�م�ل�ه��ا دون
توقف ،وهذا العمل جار حاليا.
باالضافة إل��ى ما سبق ،فنحن اآلن
نقوم بدراسة بعض الخيارات لتعزيز
الطاقة الكهربائية الحالية بأساليب

متعددة متبعة في بعض دول الخليج،
وامكانية هذه االوجه املبتكرة للخدمة
قبل شهر رمضان.
اما في مجال ترشيد االستهاك ،فقد
طورنا من كفاءة آلية تحصيل الفواتير
خال السنة املاضية من خال االنترنت
باالضافة إلى تفعيل فريق التحصيل،
واستطعنا تحصيل  10مايني دينار
من اجمالي  270مليونا قيمة الفواتير
امل�س�ت�ح�ق��ة ،وه� ��ذا ب��ال�ت��أك�ي��د سيعطي
قيمة للطاقة التي يستهلكها املواطنون
واملؤسسات واملصانع ،وبالتالي تعزز
ثقافة الترشيد التي ستساهم بتخفيف
االح � �م� ��ال م �س �ت �ق �ب��ا ،ذل � ��ك ب��االض��اف��ة
إل��ى التشديد ف��ي اج ��راءات التحصيل
للمتخلفني ع��ن ال �س��داد ف��ي القطاعني
الصناعي واالستثماري.
ولتحقيق سرعة االستجابة لطوارئ
الكهرباء واملاء ،وتسهيل عملية وصول
امل��واط �ن��ني ل� �ط ��وارئ ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء،
فسنطلق اليوم الخط الساخن لطوارئ
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ) (152او 1870000

حل ازم��ة انقطاع الكهرباء التي تعانيها البالد حاليا وتوفير الكهرباء الالزمة
ملواجهة ارتفاع درجات الحرارة ال سيما انها قضية وطن.
وقالت الحكومة على لسان وزي��ر الكهرباء وامل��اء الدكتور ب��در الشريعان ان
قضية الكهرباء تحظى باهتمام املواطنني «وتؤرقنا جميعا مجلسا وحكومة»،
معربا ع��ن الشكر والتقدير للمجلس على عقد الجلسة بما م��ن ش��أن��ه اط��الع
الشعب الكويتي على الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا والخطط التي تسير عليها
للمستقبل.
وق��ال الشريعان «نحن في ال��وزارة نشارك املجلس القلق والحرص على
تقليل تبعات القضية قدر االمكان وتوفير الكهرباء الالزمة ملواجهة الصيف
الحار».
وكشف الشريعان عن دراسة تجريها الوزارة حاليا لدراسة بعض الخيارات
لتعزيز الطاقة الكهربائية الحالية بأمور عديدة متبعة في بعض دول الخليج
وامكانية ادخال هذه االوجه املبتكرة للخدمة قبل شهر رمضان املبارك.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

(تصوير موسى عياش)

ل�ي�س�ت�ج�ي��ب الس �ت �ف �س ��ارات وش �ك ��اوى
املواطنني من كافة املحافظات.
ه � ��ذه ح� �ل ��ول ع �ل ��ى امل � � ��دى ال �ق �ص �ي��ر
ستساهم بالتأكيد بالتقليل م��ن آث��ار
زي � � ��ادة االح � �م� ��ال وت �ح �س��ني ال �خ��دم��ة،
ولكنها لن تكون الحل الدائم للمشكلة،
لذلك لدينا خطط مستقبلية مستدامة.
ف��امل �ش �ك �ل��ة االه � ��م ه ��ي ال �ق �ص��ور ف��ي
االن� � �ت � ��اج ،ال ي �خ �ف��ى ع �ل �ي �ك��م ي ��ا اخ ��وة
واخوات ان آخر محطة انتاج كهربائي
ت��م اق��راره��ا ف��ي  1988ودخ�ل��ت الخدمة
ف��ي م�ن�ت�ص��ف ال�ت�س�ع�ي�ن��ات ،وال�ت��وس��ع
ال �ع �م��ران��ي وال �س �ك��ان��ي ال � ��ذي ش�ه��دت��ه
ال � �ك ��وي ��ت ي � �ف� ��وق ال � � �ق � ��درة االن �ت ��اج �ي ��ة
امل��وج��ودة ح��ال�ي��ا ،ن��اه�ي��ك ع��ن ال��زي��ادة
في التوسع املرتقبة مع خطة التنمية،
لذلك كان يجب علينا االسراع في بناء
م �ح �ط��ات ج ��دي ��دة ،ول �ل��ه ال �ح �م��د ب��دأن��ا
العمل بمحطة الصبية التي ستضيف
ل�ن��ا  1320م �ي �غ��اواط ف��ي ص�ي��ف 2011
و 680اضافة في صيف .2012
وق ��د ح��اول �ن��ا االس �ت �ع �ج��ال ب��ان�ش��اء

م �ح �ط ��ة اخ� � � ��رى وه� � ��ي م �ح �ط ��ة ال� � ��زور
ال �ش �م��ال �ي��ة ،ال� �ت ��ي س �ت �ك��ون م ��ن اول ��ى
امل � �ش� ��اري� ��ع ض� �م ��ن ق � ��ان � ��ون ال� �ش ��رك ��ات
امل �س��اه �م��ة ،وه � ��ذه امل �ح �ط��ة س�ت�ض�ي��ف
ل� �ن ��ا  4800م � �ي � �غ ��اواط م� ��ن ال �ك �ه��رب��اء
ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل وت� �س ��اه ��م ف ��ي ت�غ�ط�ي��ة
احتياجات خطة التنمية ،اما الجانب
امل�س�ت�ع�ج��ل م�ن �ه��ا ف �ه��و ت��وف �ي��ر امل �ي��اه،
فهناك هاجس فعلي لقصور في املياه
خ��ال ال�س�ن��وات القليلة املقبلة ،وه��ذه
امل �ح �ط��ة س �ت��وف��ر  280م �ل �ي��ون غ��ال��ون
لتخرجنا من هذا الهاجس.
ام � ��ا امل �ح �ط ��ات ال �ح ��ال �ي ��ة ،ف�س�ن�ق��وم
خال االيام املقبلة بتوقيع عقد تركيب
امل�ف��اع��ل امل �ت��وال��ي ) (series reactorفي
م �ح �ط��ة ال � � ��زور ،وه ��و ال � ��ذي سيمكننا
م��ن زي ��ادة ك �ف��اءة امل�ح�ط��ة ب �  560ميغا
واط اضافية ،وسيتم االستفادة منها
الصيف املقبل ان شاء الله.
ه��ذا بالنسبة ال��ى االنتاج ام��ا النقل
والتوزيع:
فحاليا نقوم بإنشاء محطة توزيع

الجسار :أنهيت التدرج في مساءلة الحمود
 ...حان وقت كشف التجاوزات
م�ع�ل�ن��ة اس �ت �ن �ف��اده��ا ج �م �ي��ع وس ��ائ ��ل ال� �ت ��درج ف��ي
اس �ت �خ��دام االدوات ال��رق��اب �ي��ة امل�س�ب�ق��ة ع�ل��ى امل�س��اءل��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،اك ��دت رئ�ي�س��ة ال�ل�ج�ن��ة التعليمية ال�ن��ائ��ب
ال��دك �ت��ورة س �ل��وى ال �ج �س��ار ان �ه��ا «ل ��ن ت�ق��ف مكتوفة
االيدي حيال الفساد املستشري في القطاع التعليمي
وامام مسلسل التجاوزات واملزاجية في قرارات مدير
جامعة الكويت وبعلم وزي��رة التربية وزي��رة التعليم
العالي ال��دك�ت��ورة موضي ال�ح�م��ود» ،مضيفة «التزاما
بالقسم الذي اقسمته باالمانة والصدق وحفظ حقوق
املواطن سوف يكون لي وقفة جادة مع جميع القضايا
التعليمية وس��أن�ق��ل ه��ذا امل�ل��ف إل��ى اللجنة البرملانية
املختصة لدراسته.
وق��ال��ت الجسار ف��ي بيان صحافي ام��س :الفساد
ل��م يقف وش�ب�ه��ات ال�ت��واط��ؤ مستمرة ف��ي ظ��ل االدارة
ال �ج��ام �ع �ي��ة ال �ح ��ال �ي ��ة ...ل �ق��د ق �ل��ت ون ��اق� �ش ��ت ...ق��دم��ت
وس �ل �م��ت ...ت�ق��دم��ت وس ��أل ��ت ...ك�ت�ب��ت ،وذل ��ك ال�ت��زام��ا
بالتدرج في استخدام جميع االدوات الرقابية تمهيدا
للوصول إلى املساءلة السياسية.
واضافت لقد قلت وناقشت وزيرة التربية والتعليم
العالي ان االدارة الجامعية تمارس انواعا عديدة من
التخبطات واالخ �ط��اء االداري� ��ة وال�ف�ن�ي��ة واالك��ادي�م�ي��ة،
تتستر على نتائج لجان التحقيقات التي تدين العديد

من اعضاء هيئة التدريس ولم يتخذ اي قرار جزائي
ضدهم ب��ل وت�ق��وم بتجديد التعيينات وت��رق��ي م��ن ال
يستحق ممن يثبت عليهم االدان ��ة العلمية ضاربني
االخالق العلمية واالدبية بعرض الحائط.
وذكرت :لقد قمت وسلمت :لوزيرة التربية والتعليم
العالي ما يثبت االدانات ومقابلة مجموعة من اعضاء
هيئة التدريس لها من مختلف الكليات الجامعية بمن
وق��ع عليهم ال�ظ�ل��م م��دع��م ذل��ك بجميع ال��وث��ائ��ق س��واء
مرتبط ذلك بترقياتهم او تعييناتهم او بفصلهم من
الجامعة ولكن دون جدوى وال مباالة.
وت��اب �ع��ت ل �ق��د ت �ق��دم��ت وس ��أل ��ت :وزي� � ��رة ال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي ال�ع��دي��د م��ن ال��رس��ائ��ل والتظلمات وامل��الح�ظ��ات
وامل�ق�ت��رح��ات وال�ن�ص��ائ��ح وال�ك�ت��ب ال��رس�م�ي��ة للتحقيق
ف��ي الكثير م��ن االم��ور الفوضوية ف��ي ق��رارات االدارة
الجامعية وبعض كلياتها لدراستها والتباحث حولها
لكي تصلح االم��ور ،كما سألت وزي��رة التعليم العالي
ال �ع��دي��د م��ن االس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة وامل�ت�ع�ل�ق��ة ف��ي عمق
القضايا التعليمية لعالج الوباء املستشري في الجسم
التربوي.
وأكدت الجسار :لقد كتبت ونشرت :مقاالت تناشد
الوزيرة بسرعة التدخل لوقف اعمال لجنة تقييم عميد
كلية التربية بجامعة الكويت ،حيث ان اللجنة يشوبها

الكثير من الخلل االداري في تشكيلها واسلوب عملها،
وبعد ان قابلت الوزيرة العديد من االساتذة والزمالء
من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وشرح الوضع
العام بالكلية وما آلت اليه الكلية من تراجع وتدهور في
عملها وانشطتها وبرامجها االكاديمية ،اال انني اجد
قيام مدير الجامعة باعادة تشكيل لجنة اخرى لتقييم
عميد كلية التربية بعلم الوزيرة ،اعترافا واضحا من
االدارة الجامعية بان اللجنة السابقة بها شبهة تواطؤ
وخ�ل��ل اداري جسيم ف��ي تشكيلها واس �ل��وب عملها
ه��ذا وان دل ذل��ك ع�ل��ى ش��يء ان �م��ا ي��دل ع�ل��ى ح��رص
االدارة الجامعية بالتجديد للعميد الحالي بعلم الوزيرة
ضاربني بذلك جميع القيم واالعراف واالمانة واالخالق
الجامعية مما يوضح تدني مستوى التعليم وتفشي
التنفيع في جامعة الكويت.
وخ�ل�ص��ت ال �ج �س��ار إل ��ى ال �ق��ول وع�ل�ي��ه وبصفتي
ممثلة االم ��ة وم��ن واق ��ع م�س��ؤول�ي�ت��ي ت �ج��اه القضايا
التعليمية ومحاربة الفساد في القطاع التعليمي وغيره
وبصفتي رئ�ي��س اللجنة التعليمية ل��ن اق��ف مكتوفة
االيدي مطبقة القسم الذي اقسمته باالمانة والصدق
وحفظ حقوق املواطن وسوف يكون لي وقفة جادة مع
جميع القضايا التعليمية وغيرها وس��وف ينقل هذا
امللف إلى اللجنة التعليمية لدراستها.

رئيسية في منطقة الزور ستمكننا من
استيراد طاقة اضافية تصل الى 1200
م�ي�غ��ا واط م��ن ال��رب��ط ال�خ�ل�ي�ج��ي عند
الحاجة.
ام ��ا م ��ا ي �خ��ص م �ح ��والت ال �ت��وزي��ع،
ف �س �ي �س �ت �م��ر ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اس� �ت� �ب ��دال
وتحديث املحوالت غير املائمة ملناخ
ال�ك��وي��ت ح�ت��ى تنتهي م�ن�ه��ا ،ك�م��ا اننا
ن �ج��رب اآلن اس �ت �خ��دام اص �ب��اغ ع��ازل��ة
ت �س ��اه ��م ف� ��ي ع � ��زل م � �ع� ��دات امل� �ح ��والت
الداخلية عن الحرارة الخارجية لتفادي
االحتراق ومع ذلك قمنا باعتماد جهاز
ح�م��اي��ة امل �ح��والت م��ن االن �ف �ج��ار ،ال��ذي
يفصلها عن العمل تلقائيا في اوق��ات
الحمل الزائد.
وف��ي م ��وازاة ذل��ك ،سنطور سياسة
ال�ص�ي��ان��ة ال�ح��ال�ي��ة بحيث ن��زي��د معدل
ال �ص �ي��ان��ة ال� ��دوري� ��ة ل �ل �م �ح��والت ح�ت��ى
ن �س �ت �ط �ي��ع اك� �ت� �ش ��اف امل� �ش ��اك ��ل م �ب �ك��را
وتفاديها كما ت��م اعتماد ثاثة عقود
للصيانة ب��دال م��ن االع�ت�م��اد على عقد
واحد كما كان الحال في السابق ،وذلك
سيزيد من كفاءة عمل الصيانة.
ايضا من سياساتنا املستقبلية اننا
سنتعاقد مع شركات عاملية في الدول
ال ��رائ ��دة ف��ي م �ج��ال ال �ك �ه��رب��اء كفرنسا
وامل��ان�ي��ا وك��وري��ا وال �ي��اب��ان وال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ل �ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ك�م�س�ت�ش��ار
م� �ق� �ي ��م ،مل ��راج � �ع ��ة ال� �ش� �ب� �ك ��ات واج � � ��راء
التعديات الفورية.
ه� � � ��ذا م� � ��ا ي � �خ� ��ص ش � �ب � �ك� ��ات ال �ن �ق ��ل
وال � � �ت� � ��وزي� � ��ع ام � � � ��ا االس � � � � � ��اس ال � �ث ��ال ��ث
الستراتيجيتنا يتعلق بتعزيز ثقافة
ترشيد االستهاك.
ان املعول االساسي في تعزيز ثقافة
ال �ت��رش �ي��د ه ��و وع� ��ي امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م
بضرورة ترشيد االستهاك من خال
تحصيل االم��وال واالح�س��اس بالقيمة
التي يدفعها مقابل الطاقة املستهلكة.
ل��ذل��ك ن �ح��ن اآلن ن �ن �س��ق م ��ع ش��رك��ة
 k-netلتطبيق التحصيل االلكتروني
باالضافة الى التحصيل الاسلكي من
خال فرق التحصيل.
ك� �م ��ا ق� �م� �ن ��ا ب � ��االت � �ف � ��اق م � ��ع ب �ع��ض
ال� � � � � ��وزارات االخ� � � ��رى ل ��رب ��ط ال �خ ��دم ��ات
بحيث ال يتم انجاز اي معاملة اذا كان
صاحبها غير منتظم بالسداد.
وأكد على ارض الواقع ،فقد طرحنا
مناقصات عدة لتوريد وتركيب عدادات
ال��دف��ع امل �س �ب��ق ل�ل�ق�ط��اع��ات ال �ت �ج��اري��ة،
وع� ��دادات ذك�ي��ة ل�ب��اق��ي ال�ق�ط��اع��ات بما
فيها القطاع السكني ،والتي سيجري
ت��رك �ي �ب �ه��ا خ� ��ال اش� �ه ��ر ق �ل �ي �ل��ة ،وذل ��ك
بغرض خلق الوعي بأهمية الترشيد
ل� � ��دى امل� � ��واط� � ��ن ،ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ذل ��ك
نعكف اآلن على وضع دراس��ة لتطبيق
ن �ظ��ام ال �ش ��رائ ��ح ف ��ي ال �ت �ح �ص �ي��ل وه��و
نظام يميز بني انماط االستهاك بني
املواطن املسرف في االستهاك ونظيره
املقتصد والذي يستخدم الطاقة بشكل
ط�ب�ي�ع��ي ،وي �ه��دف ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال ��ى أال
يؤخذ املواطن املقتصد بجريرة غيره
م� ��ن امل� �س ��رف ��ني م� ��ع االخ � � ��ذ ب��االع �ت �ب��ار
ع��دم امل�س��اس ب��امل��واط�ن��ني ذوي ال��دخ��ل
املحدود.
وكما لدينا هدر في النقل والتوزيع،
لدينا هدر ايضا باالستهاك لذلك نعمل
اآلن م��ع ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت الس �ت �ح��داث
معايير ومقاييس مل��واص�ف��ات املباني
السكنية والخدمية والتجارية بحيث
ت �ك ��ون م �ت��اح��ة ل �ل �م��واط �ن��ني ل�ت�ص�م�ي��م
وبناء منازلهم ومنشآتهم بمواصفات
تساهم بترشيد الطاقة وتقليل الهدر.
ه ��ذه ال �ح �ل��ول م ��ن ش��أن �ه��ا ان ت�ع��زز
م ��ن ث �ق��اف��ة ت��رش �ي��د االس� �ت� �ه ��اك ل��دى
املواطنني ،ولدينا خيارات استراتيجية
اخ��رى نعكف على دراستها اآلن منها
ت �ح��وي��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � � ��اء ال��ى
م��ؤس �س��ة م�س�ت�ق�ل��ة ل �ت �ط��وي��ر ك�ف��اء ت�ه��ا
ب � �ت � �ق ��دي ��م ال� � �خ � ��دم � ��ات وال� �ت� �ح� �ص� �ي ��ل،
باالضافة الى ذلك نحرص على مواكبة
التطور العاملي في تبني التكنولوجيا
الحديثة ،كاستخدام الطاقة الشمسية
ف ��ي امل �ب��ان��ي ال �ح �ك��وم �ي��ة ،واس �ت �خ��دام
الطاقات البديلة بطريقة آمنة وفاعلة.
ال�ق�ض�ي��ة ه��ي ق�ض�ي��ة وط� ��ن ،تتعلق
ب �م �ع��ان��اة امل ��واط� �ن ��ني واح �ت �ي��اج��ات �ه��م
ال�ي��وم�ي��ة ال �ض��روري��ة ل��ذل��ك ات�ي��ت اليكم
ال� � �ي � ��وم وق� �ط� �ع ��ت ع� �ل ��ى ن �ف �س ��ي ع �ه��دا
ب��االل�ت��زام ب��اع�ط��اء اك�ب��ر ق��در ممكن من
امل �ع �ل��وم��ات ،ف�ن�ح��ن ب�ح��اج��ة مل�ص��ارح��ة
املواطنني بالواقع واشراكهم بالحلول،
وق ��د ح��رص��ت ان ي �ك��ون ك��ام�ن��ا ال�ي��وم
قائما على مبدأ املصارحة والشفافية.
وبودي ،قبل ان اقدم االخوة قياديي
ال � ��وزارة ،ان ن�ق��دم الخ��وان�ن��ا واخ��وات�ن��ا
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