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بقدرة  250ميغاواط دون تكلفة الحتراق الوقود

في ظل توجيهات صاحب السمو

مهندسون :تحويل الغازات المنبعثة

مواطنون :الكويت رائدة في مجال

في محطة الزور إلى طاقة كهربائية

• محطة الزور اجلنوبية

كتب فار�س عبدالرحمن:
�أكد عدد من مهند�سي وزارة الكهرباء
وامل��اء العاملني يف حمطة الزور
ل��ل��ت��ورب��ي��ن��ات ال��غ��ازي��ة ال���دورة
امل�شرتكة ان هذا امل�رشوع ممتاز
من حيث �آلية عمله ،حيث انه يتم
ا�ستغالل ال��غ��ازات املنبعثة من
م�رشوع الزور بحيث يتم توجيهها
الى توربينات بخارية لإنتاج طاقة
تقدر بـ  250ميغاواط دون تكلفة
الحرتاق الوقود.
و�أو�ضحوا ان ال��وزارة ت�سعى دائم ًا
للبحث عن احدث طرق التكنولوجيا
لتطوير املنظومة الكهربائية ،لذلك
قد ا�ستخدمت هذه التكنولوجيا وذلك
بالتعاون مع ال�رشكات العاملية،
مبينني ان امل�رشوع يتكون من عدة
�أجزاء موزعة على عدة مناطق مثل
التوربينات البخارية وبرج التربيد
وغريها من الأمور.
من جانبه قال مدير �إدارة تخطيط

الربامج واملتابعة ملحطات القوى
الكهربائية وتقطري امل��ي��اه م.
من�صور اجلويان ان هذا امل�رشوع
م��ا ه��و �إال تكملة مل����شروع �سابق
وهو التوربينات الغازية الذي هو
عبارة عن وحدتني غازيتني تنتجان
ما يقارب  500ميغاواط وبعد ذلك
الغازات اخلارجة من هذا امل�رشوع
تذهب يف اجلو ،مبين ًا انهم قاموا
من خالل هذا امل�رشوع با�ستغالل
هذه الغازات من خالل حتويلها الى
توربينة بخارية لإنتاج طاقة تقدر
بـ  250ميغاواط دون تكلفة الحرتاق
الوقود.
و�أ���ض��اف ان ه��ذا امل����شروع يعزز
ال�شبكة الكهربائية للكويت ويعد
ممتاز ًا وال توجد به �أي م�شاكل غري
عقبات اعتيادية تواجه �أي م�رشوع
جديد يتم تذليلها ب ��أ��سرع وقت
ممكن.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��دي��ر م����شروع
التوربينات ال��غ��ازي��ة ،حمطات

ال���ق���وى ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وتقطري
املياه م .عبد الله املطريي ان
امل�رشوع ينق�سم على عدة مناطق
ب���دء ًا م��ن املنطقة واح���د وحتى
املنطقة �ستة وكل منطقة حتتوي
على ج��زء م��ن امل����شروع ،وعلى
�سبيل املثال التوربينة البخارية
و�أنظمة مكافحة احلريق وخزان
احلريق وبرج التربيد وهي �أنظمة
خمتلفة.
و�أ���ض��اف ان ع��دة جهات �شاركتهم
عملهم منها الإدارة العامة لالطفاء
والهيئة العامة للبيئة ،حيث قامت
الإدارة العامة لالطفاء مبتابعة
�أنظمة احلريق وفح�صها والت�أكد
من جهوزيتها ،اما الهيئة العامة
للبيئة فقد قامت ب�أخذ عينات املياه
والرتبة حتى يتم فح�صها وبالتايل
املحافظة على البيئة.
ولفت امل�س�ؤول عن �إدارة العمال
املدنية� ،إدارة تخطيط الربامج
واملتابعة م .حامد حميد �إلى ان

طبيعة عملهم ه��ي اال��ش�راف على
املقاول بالن�سبة لالعمال املوجودة
�سواء كانت دخول «مرتيل» او ا�ستالم
«مرتيل» من داخل املوقع.
ومن جهته قال م�س�ؤول امن و�سالمة
�إدارة وتخطيط الربامج واملتابعة
حممد ال��را���ش��د ان طبيعة عملهم
كمهند�سي ام��ن و�سالمة ت��ب��د�أ من
ا�صدار ت�صاريح دخول املوقع �سواء
كانوا ا�شخا�ص ًا �أو �سيارات والأفراد،
م�ضيف ًا انهم يقومون بجوالت تفقدية
للت�أكد من �سالمة املوقع.
من جانبه ق��ال م .احمد ح��داد ان
عملهم ينح�رص يف اال��ش�راف على
املقاول والعمالة الكهربائية يف
امل�رشوع والت�أكد من �سالمة وجودة
الرتكيبات ومقارنة املعدات التي
ورده����ا امل��ق��اول م��ع موا�صفات
ال��وزارة وانها املطلوبة واال�رشاف
على االختبارات والت�أكد من �سالمتها
وجناحها والت�أكد من قيام االعمال
بال�شكل واجلودة املطلوبة.

العمل اإلنساني
جن��ح��ت ال��ك��وي��ت يف الآون����ة
االخ�يرة يف تكري�س جهودها
االن�سانية يف موا�صلة العمل
اخل��ي��ري م���ن خ��ل�ال ت��ق��دمي
امل�ساعدات جلميع دول العامل
دون ا�ستثناء وي�أتي ذل��ك يف
ظل توجيهات �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د قائد
العمل الإن�ساين الذي اكد مرارا
وت��ك��رارا حر�ص الكويت على
م�ساعدة جميع ال���دول وقت
املحن وال�شدائد التي تتعر�ض
لها ب�سبب الكوارث الطبيعية.
ويف ه��ذا االط���ار او���ض��ح عدد
من املواطنني ان الكويت من
اوائل الدول التي تقوم بدورها
االن�ساين على اكمل وج��ه من
خالل تقدمي كافة امل�ساعدات.
ففي البداية او�ضح املواطن
يو�سف املاجد ان الكويت �سباقة
يف العمل اخل�يري االن�ساين
بقيادة �صاحب ال�سمو حيث
تقوم بدورها على اكمل وجه
جتاه الدول النامية والفقرية
م��ن خ�لال تقدمي امل�ساعدات
���س��واء م��ال��ي��ة او غ��ذائ��ي��ة او
مبختلف انواعها حيث تقوم
ببناء امل�ساجد وامل��دار���س
وامل�ست�شفيات يف هذه الدول
ال��ى جانب ذل��ك ف ��إن الكويت
حري�صة على تقدمي امل�ساعدات

الغذائية والطبية الى الدول
التي تتعر�ض حل��روب والتي
ت�شهد جماعات غذائية خمتلفة
وه��ذا لي�س غريبا عليها فهي
دائما حتافظ على هذه الر�سالة
االن�سانية العظيمة.
من جانبه قال املواطن �سلطان
يو�سف ان الكويت تتميز من
بني ال��دول بحر�صها ال�شديد
على ال��وق��وف بجانب ال��دول
املت�رضرة من ج��راء ال�سيول
والكوارث الطبيعية الى جانب
وقوفها بجانب الالجئني يف
جميع بقاع العامل ،حيث ان
ل��دى الكويت جمعية الهالل
االحمر وغريها من اجلمعيات
االخرى التي متثل تقوم بدورها
يف تقدمي امل�ساعدات مبختلف
انواعها وي�أتي ذلك من منطلق
تعليمات �صاحب ال�سمو يف هذا
ال�ش�أن.
فيما بني املواطن علي ال�شمري
ان��ه يفتخر بكونه كويتيا،
م�شريا الى ان بالده من اف�ضل
ال�����دول ال��ت��ي حت��ر���ص على
تقدمي امل�ساعدات االن�سانية
للجميع دون ا�ستثناء ويعد
ذلك وا�ضحا لكافة النا�س حيث
ال تتوقف الكويت ممثلة يف
جميع جمعياتها اخلريية يف
مد يد العون للمحتاجني.

الماجد :تقوم

بدورها على أكمل
وجه تجاه الدول

المتضررة

سلطان :من الدول
المتميزة في

تقديم يد العون
للجميع

ٍ
بأياد كويتية
مشروع ضخم
قام وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء واملاء
خ��ال��د الفا�ضل يف وق��ت �سابق بزيارة
مل�رشوع وحدات التوربينات الغازية التي
تعمل بنظام ال��دورة امل�شرتكة يف حمطة
ال��زور اجلنوبية ،وذلك بح�ضور الوكيل
امل�ساعد لقطاع حمطات القوى الكهربائية
خليفة الفريج وعدد من مهند�سي الوزارة،

ومت اال�ستماع ل�رشح كامل للم�رشوع ون�سب
الإجناز من الفريق العامل يف امل�رشوع،
وكذلك اال�ستماع ل�رشح مف�صل للمحطة من
املهند�سني ،وتخلل الزيارة جولة الى
غرف التحكم اطلع من خاللها على �سري
العمل.
وقال الفا�ضل ان هذه الزيارة تعترب زيارة

جزء من الفريق الى الفريق العامل ملتابعة
خط �سري امل�رشوع ومعرفة �آخر التطورات
يف املرحلة الثالثة منه و�آلية العمل فيها،
م�ضيف ًا ان هذا م�رشوع �ضخم وكبري ويتم
انتاج الطاقة الكهربائية فيه وتعمل فيه ٍ
اياد
كويتية ويدل على ان الكويتيني قادرون على
�إدارة �ش�ؤونها ب�شكل كامل.

• املساعدات الكويتية مستمرة إلى جميع الدول

قطاع الصيانة يقوم بإزالة الرمال من الشوارع

الدخالء ال يحملون مؤه ً
ال ويروجون ألنفسهم عبر مواقع التواصل

«الطرق» :استمرار فرش اإلسفلت

معالجة المشاكل األسرية والنفسية

على الدائري السابع

 ...تكسب مادي من دون رقابة

كتب �أحمد يون�س :

�أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل
الربى ا�ستمرارها يف �أعمال فر�ش
الإ���س��ف��ل��ت �ضمن م����شروع تطوير
الدائري ال�سابع املرحلة الأولى،
ب�إ�رشاف �إدارة الطرق ال�رسيعة.
كما توا�صل الهيئة العامة� ،أعمال
فر�ش اال�سفلت « »typ1يف «،»j6
�ضمن �أعمال تطوير �شارع الغو�ص
باملرحلة الأولى.
وت�ستمر الهيئة يف �أعمال فر�ش اال�سفلت
للعقد هـ ط  239للطريق الوا�صل
بني مدينتي �صباح الأحمد واخلريان
ال�سكنيتني ،وكذلك فر�ش اخللطة
اال�سفلتية مب�رشوع عقد هـ ط238/
«رامب  »Dاملرحلة الثانية .وتقوم
الفرق التابعة للهيئة وبالتعاون
مع قطاع ال�صيانة يف وزارة الأ�شغال
واجلهات املعنية ب��إزال��ة الرمال
يف ع���دد م��ن ال��ط��رق ومنها طرق
مدينة �صباح الأحمد والوفرة و�سعد
العبداللهوال�صبية.

كتب حمد احلمدان:

• أثناء فرش األسفلت

• جانب من رصف الطرق

الكثري منا ي�سمع وي��رى ان هناك
مراكز ومكاتب متار�س عملها يف
تقدمي ال��دورات اخلا�صة بالتنمية
الب�رشية �أو اخلدمات االجتماعية
وم��ع��اجل��ة امل�����ش��اك��ل الأ��س�ري���ة
واالزم���ات النف�سية والرتبوية،
وهذا الأمر لي�س بالغريب ،ولكن
تقع اخلطورة ب��أن الأغلبية منها
ميار�س ويحا�رض ،ويقدم الدورات
�أ�شخا�ص من مدعي االخت�صا�ص بهذا
ال�ش�أن وانهم �أكادمييون معتمدون
خمت�صون بتنمية ال���ذات وعلم
االجتماع رغم ان البع�ض منهم ال
يحمل �أي م�ؤهل ي�ؤهله حلمل وادعاء
ال�صفة ،ال�سيما منهم م��ن يتخذ
مواقع التوا�صل االجتماعي �أو بع�ض
القنوات التلفزيونية للرتويج
لنف�سه وخلرباته وعمله.
انت�رشت املراكز اخلا�صة مبعاجلة
امل�����ش��اك��ل الأ��س�ري���ة والنف�سية
واالجتماعية خالل الفرتة الأخرية
دون ح�سيب ورق��ي��ب وي��ق��دم بها
الأف��ك��ار واحللول ب�شكل ع�شوائي
واحيان ًا ا�ستغال ًال لظروف البع�ض.
جمل�س الأم��ة اقر قانون ًا مبعادلة
ال�شهادات العلمية ون�صت �إحدى
مواده على حظر ا�ستخدام االلقاب
العلمية يف �أي و�سيلة من و�سائل
الإعالم املختلفة �أو الإعالن عنها يف
�أي و�سيلة من و�سائل الن�رش من �أي
�شخ�ص �إال بعد معادلة �شهادته من
اجلهات املخت�صة.
«ال�شاهد» ا�ستطلعت �آراء املواطنني
حول هذا الأمر حيث كانت البداية
مع �أحد الأ�شخا�ص الذي طلب عدم
ذكر ا�سمه وقال انه �شارك يف بع�ض
ال��دورات املخت�صة بتنمية الذات
والتحفيز على الطاقة الب�رشية
بهدف التطوير من ذاته واالزدهار
والنجاح يف عمله �إال �أنه اكت�شف ان
هذه املراكز ال تقدم الأمر بال�شكل
املطلوب وهدفها الربح املادي
فقط ،م�شري ًا �إلى �أنه تفاج�أ ببع�ض
املحا�رضين بتلك ال��دورات يطرح

قانون معادلة

الشهادات حظر

استخدام األلقاب
بوسائل اإلعالم
المختلفة

• أحد إعالنات مراكز االختصاص التجارية

ما لديه من خالل كتب م�ؤلفة من
قبل غريه �أو ملخت�صني عامليني،
وهو لي�س بال�شيء اجلديد حيث انه
با�ستطاعة ال�شخ�ص اللجوء لهذه
امل�ؤلفات وقراءتها مبا�رشة.
و�أ���ض��اف ان اال���ش�تراك والر�سوم
امل��ق��ررة م��ن قبل املحا�رضين ال
تخ�ضع للرقابة حيث ان عملية
الت�سعري تخ�ضع لرغبة وج�شع
املحا�رض مطالب ًا بو�ضع حد لهذا
الأمر ومراقبته.
�أم��ا �أحمد ال�سعد ق��ال ان الأم��ر ال
يقت�رص على حما�رضة فقط بل هناك
من و�ضع برناجم ًا متكام ً
ال وخريطة
طريق للنجاح ح�سب م��ا يدعون
وذل��ك م��ن خ�لال تكثيف ال���دورات
واملحا�رضات.
وبني ال�سعد ان مكاتب اال�ست�شارات
اال�رسية واالجتماعية ال يعلم �أحد
هل هي مكاتب تقع حتت ا�رشاف �أي

جهة ،مت�سائ ً
ال هل هي وزارة ال�صحة
�أم ال�ش�ؤون �أم العدل �أم الرتبية،
الفت ًا �إلى ان البع�ض يتخذ من مواقع
التوا�صل االجتماعي و�سيلة للرتويج
بتقدمي اخلدمات واال�ست�شارات.
وطالب اجلهات امل�س�ؤولة بتنظيم
هذا املجال وو�ضع رقابة عليه حتى
ال يتم ا�ستغالله من قبل البع�ض من
�أ�صحاب النفو�س ال�ضعيفة با�ستغالل
الأ�شخا�ص على ح�سن نواياهم.
�أم��ا جمال حممد فريى ان الأم��ر ال
يقت�رص على م��راك��ز اال�ست�شارات
اال�رسية والرتبوية واالجتماعية بل
هناك من يدعي انه خبري باالقت�صاد
�أو باملو�سيقى �أو التكنولوجيا �أو
�صناعة الغذاء �أو التجميل واحيان ًا
خبري بال�ش�أن ال�سيا�سي ،م�شري ًا
�إلى ان ادعاء ال�صفة ا�صبحت ظاهرة
منت�رشة يف ال�سنوات الأخرية.
و�أك���د ان ه��ذا الأم���ر �أ�صبح ب�شكل

فو�ضوي واالل��ق��اب وال�صفة متنح
باملجان ،مبين ًا ان هذا الأمر �إذا مت
اهماله وعدم و�ضع حد له ف�ستكون
الأمور خطرية على املجتمع.
ب���دوره ق��ال علي العبدالله ان
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اال�شخا�ص
ميار�سون �أعما ًال ويقومون بتقدمي
امل��ح��ا��ضرات وال��ن��دوات وادع��اء
�صفات مهنية وعلمية دون م�ؤهل
اكادميي ي�ؤهلهم لهذا الأم��ر ،بل
ان البع�ض منهم تت�سابق و�سائل
الإعالم على ا�ست�ضافتهم وتقدمي ما
لديهم.
و�أ���ض��اف ان البع�ض منهم ي�شكل
خطورة على املجتمع ملا يبثه من
�أفكار وحديث قد يت�أثر به البع�ض
من املراهقني �أو غري املكرتثني
وال��واع�ين لهذا ال��ط��رح ال��ذي من
املمكن ان يكون معول هدم للقيم
اال�رسية واالجتماعية واالخالقية.

