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يلقي عدد »أضواء« الجديد الضوء على 
أبرز المشاريع التي تم تنفيذها والجهود 
التي تقوم بها الوزارة في مجال ايصال 

المياه إلى المناطق الجديدة.
جزء من صفحاته  العدد  هذا  وخصص 
الوزارة  استراتيجية  بأهداف  للتعريف 

الجديدة وإطالق شعار الوزارة الجديد.
وتضمن العدد تقرير مفصل عن تقدم 
في  مرتبة   29 والماء  الكهرباء  وزارة 
أنشطة  ممارسة  سهولة  مؤشر  تقرير 

األعمال 2020.





إضاءة

يحسب لوزارة الكهرباء واملاء نجاحها يف تحسني ترتيبها العاملي يف معيار الحصول عىل الكهرباء ضمن 
مؤرش سهولة مامرسة أنشطة األعامل 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدويل بحصولها عىل املرتبة 66 

من بني 190 دولة دخلت يف تقرير األعامل 2020

الوزارة لعدد اإلجراءات املتعلقة بخدمة  التحسن أنه جاء نتيجة اختصار  وال يخفى عىل املراقبني لهذا 
إيصال التيار الكهربايئ بنسبة 29 يف املئة كام جاء يف تقرير البنك الدويل حول مامرسة األعامل 2020 
مقارنة بعدد اإلجراءات يف تقرير 2019 ، إضافة إىل تقليص املدة الزمنية للحصول عىل الخدمة 

بنسبة تصل إىل 25 يف املئة مقارنة باملدة املستغرقة للفرتة ذاتها.
الذين عملوا  العاملني فيها  نتيجة تضافر جهود  اإلنجاز جا  لهذا  الوزارة  تحقيق 
عىل تسهيل إجراءات الحصول عىل الكهرباء واتخاذ التعديالت الالزمة 
بتقديم  املتعلقة  العمل  إجراءات  هندسة  إعادة  من خالل 
العديد  وتطوير  الكهربايئ،  التيار  إيصال  خدمات 
التطبيقية  النظم  مع  إلكرتونيا  الخدمات  من 
نظم  مــن  واالســتــفــادة  بها،  املرتبطة 
الدفع  ونظم  الجغرافية  املعلومات 
)تسديد(  الحكومي  اإللكرتوين 
إيصال  خدمة  إنجاز  لترسيع 

التيار الكهربايئ.
يف الختام البد من تسجيل 
لجميع  شــكــر  كــلــمــة 
ــوزارة  الـ يف  العاملني 
الــذيــن شــمــروا عن 
سواعدهم لرفعة املكان 
إليه  ينتمون  الــذيــن 
حققت  بفضله  والــذي 
وزارة الكهرباء واملاء هذا 

االنجاز الكبري. 

انجـــــاز...
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ا�سرتاتيجية

واملاء  الكهرباء  وزارة  دشنت  يتحقق(  )مستقبل  شعار  تحت 
اسرتاتيجيتها الجديدة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وشهد حفل التدشني الذي أقيم يف مبنى مركز الشيخ جابر الثقايف، 
وهو  الوزارة  أبناء  أحد  صممه  الذي  الجديد  الوزارة  شعار  إطالق 
شعار تم اعتامده من منظمة  من منظمة )WIPO( العاملية وذلك 

من خالل وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وقال وزير الكهرباء واملاء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل، أن توجه 
من خالل  الطاقة،  عىل  الحفاظ  منط  تعزيز  هدفه  الجديدة  الوزارة 
»حفظ كمية الطاقة« التي يتم توفريها من املستهلك، وتحويلها عىل 
له  له بشكل مجاين عىل شكل تعويض، مكافأة  التايل  الشهر  فاتورة 

نظري حفاظه عىل الطاقة.

وأضاف الفاضل، أن »القراءات الخاصة بارتفاع نسب استهالك الطاقة 
40 يف  إىل  نسبتها  2018، ووصول  العام 2012 وحتى  منذ  البالد  يف 
الحتاملية  نظراً  للطاقة،  املستقبيل  الوضع  دراسة  إىل  تدعو  املئة، 
زيادة احتياجات الطاقة وتضاعفها خالل السنوات املقبلة«. وأكد أن 
»الوزارة تواجه تحديات عدة أبرزها إنتاج الطاقة النظيفة، والحفاظ 
عىل اإلنتاج يف ظل الدعوة إىل تغيري النمط اإلستهاليك لها«، مشرياً إىل 
وجود مجموعة من املشاريع التي تدعم الطاقة النظيفة منها مرشوع 

الشقايا.

استهالك  لتخفيف  الوزارة  بها  قامت  التي  بالخطوات  يتعلق  ما  ويف 

الطاقة، بنّي الفاضل أن الوزارة حددت مجموعة جديدة من اشرتاطات 

البناء باستخدام العزل، وتغيري أمناط استخدام التكييف الذي يحتل 70 

يف املئة من الطاقة املنتجة يف فصل الصيف، كاشفاً عن عزمه إصدار 

ملخططها،  الطاقة وفقاً  بحاجتها من  املنازل  قرار وزاري يف شأن مد 

كدعوة لتخفيف االستهالك اإلضايف.

وقال إن »الوزارة تعمل عىل دعوة العمالء املستهلكني إىل تغيري أمناط 

الخاليا  وتركيب  استخدام  خالل  من  املنتجة،  الطاقة  عىل  االعتامد 

التي  التجارية  املجمعات  واجهات  استخدام  إىل  إضافة  الشمسية، 

تحتوي عىل زجاج بالخاليا إلنتاج الطاقة النظيفة، إضافة إىل التعاون 

مع عدد من الجهات الحكومية لبناء مدارس صديقة للبيئة«.

ويف شأن التحديات واالنجازات، أشار الفاضل إىل أن »الوزارة تواجه 

مجموعة من التحديات، ويجري العمل عىل مواجهتها، ومن أبرزها 

قراءة العدادات، واالنقطاعات املستمرة للكهرباء، والدورة املستندية 

يف إجراء املعامالت«، مبيناً أن»الوزارة غريت مسمى قطاع املستهلكني 

أخرياً ليكون قطاع خدمات العمالء ملواكبة العالقة بني الطرفني«.

• مشروعان إلنتاج الطاقة  النظيفة إضافة 

للشقايا  وندعو املستهلكني لتغيير  أنماط 
االعتماد على الطاقة 

الصيف وبصدد  منع بيع األجهزة  غير املوفرة • التكييف يستهلك 70 في املئة من الطاقة في 
للطاقة 

وزير الكهرباء واملاء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل
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ونعمل  كافية،  الوزارة  تنتجها  التي  االحتياطية  »الطاقة  ان  وأضاف 

عىل تقليل تساوي اإلنتاج مع االستهالك حفاظاً عىل البيئة والطاقة«، 

الشقايا  النظيفة، إضافة ملرشوع  الطاقة  كاشفاً عن مرشوعني إلنتاج 

كمنطقة  بيوتاً  تحتوي  ملنطقة  يكفي  ما  ميغاواط،   70 ينتج  الذي 

النزهة مثاًل. 

وأوضح أن الوزارة بصدد منع بيع األجهزة غري املوفرة للطاقة، وغري 

عىل  مثنياً  فعيل،  بشكل  املفاهيم  تغيري  يف  للمساهمة  لها  املرشدة 

واإلعالن  االنقطاعات،  متابعة  وخصوصاً  الوزارة  يف  العاملني  جهود 

عنها، ومكافحة جرائم االستيالء عىل املال العام، ورسقة الكهرباء.

وتابع “هناك صفحة الكرتونية جديدة للوزارة تستهدف جميع فئات 

املجتمع، ومنهم ذوو الهمم وذوو االحتياجات الخاصة، كام أن نظام 

العدادات الذكية سيكون مختلفاً مبميزات متنوعة.

• نواجه تحديات الحفاظ  على إنتاج الطاقة 

النظيفة  في ظل الدعوة لتغيير  النمط 
االستهالكي 

استراتيجيتنا الجديدة تخدم 
أهداف خطة التنمية

الفاضل  خالد  الدكتور  واملاء  الكهرباء  وزير  النفط  وزير  أكد 
ان االسرتاتيجية الشاملة الجديدة تخدم أهداف خطة التنمية 

تواكب التطور الرقمي لوزارة الكهرباء واملاء.

وقال الفاضل “إن التحديات التي تواجه الوزارة بزيادة الطلب 
عىل الطاقة تحتم علينا الحد من الهدر من خالل إنتاج الطاقة 
النظيفة وادخال تعديالت عىل اشرتاطات البناء وتغليف املباين 

الزجاجية برشيط خاليا شمسية”.

وأشار اىل التعاون مع كل من وزاريت الرتبية واألشغال العامة 
يف مجال استخدام بعض املدارس للطاقة النظيفة وكذلك عن 
اإلتصال  ثنائية  بأنها  غريها  عن  تتميز  التي  الذكية  العدادات 

وتعمل وفقا ألحدث األنظمة يف املنطقة.
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من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس محمد بوشهري 

إن »عدد املشاريع املنفذة خالل العام 2019، والتي سوف تستكمل 
بعد ذلك للعام 2020 هي 1500 ميغاواط، أما آلخر 5 سنوات مضت 

فبلغت 2500 ميغاواط تم إضافتها إىل الشبكات«.

وعن شبكة النقل الكهربايئ، أفاد بوشهري أن »الشبكة هي التي تنقل 
أطوال  ويبلغ  رئيسية،  محطة   760 عىل  وتحتوي  املنتجة،  الكهرباء 
باملرحلة  تقوم  التي  التوزيع  شبكة  أما  مرت،  كيلو  آالف   10 الشبكة 
النهائية إليصال التيار الكهربايئ هي عبارة عن 10 آالف محطة، حيث 
تقوم الوزارة بصيانتها بشكل مستمر نظرا ألهميتها، كام تبلغ أطوال 
األرضية  الكيبالت  أو  الهوائية  الخطوط  يخص  ما  يف  التوزيع  شبكة 
أحدث  وتوظف  تستخدم  »الوزارة  أن  موضحاً  مرت«  كيلو  ألف   50
االعطال  يخص  ما  يف  واملاء  للكهرباء  والتكنولوجية  الذكية  الحلول 

واالنقطاعات«.

وبني أن »شبكة املياه العنرص األسايس لبناء أي دولة، والكويت بجهود 
السابقني يف الوزارة وصلت إىل مراحل متقدمة يف تحلية مياه البحر، 
وحققنا مراكز متقدمة يف جودة املياه من خالل شبكة املياه الضخمة 
التي تحتوي عىل 22 مركز تجميع، وعدد املنشآت املائية يصل إىل 43، 
 8 يبلغ  امللوحة  قليلة  املياه  املقطرة مع  املياه  وعدد محطات خلط 
محطات رئيسية، و6 محطات ملحقة، ويبلغ طول شبكة املياه العذبة 

• نوظف أحدث الحلول الذكية والتكنولوجية 
لألعطال واالنقطاعات

وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس محمد بوشهري
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13 كيلو مرتا، ويبلغ طول شبكة املياه قليلة امللوحة )املاء الصليبي( 
10 آالف كيلو مرت«.

ويف ما يخص توفرالطاقة الكهربائية، قال بوشهري »نستطيع أن نؤكد 
و740 ميغاواط وهي  ألفاً  ننتج 16  أن  استطعنا  العام 2019  أنه يف 
وقت  املتوفر يف  الكهرباء  احتياطي  وأيضاً  القصوى،  املتوفرة  القدرة 
الذروة كان 20 يف املئة. ومتاشيا مع رؤية الكويت 2035 نطمح بأن 
تكون هناك 36 ألفا و285 ميغاواط يف الشبكة«، الفتاً إىل أن »إنتاجية 
الوزارة يف توافر املياه بالكويت تقدر بـ683 مليون غالون امرباطوري، 
امرباطوري«،  إليه كان 470 مليون غالون  استهالك وصلنا  وأن أعىل 
وبالتايل يتضح أن لدى الوزارة وفرة يف إنتاج املياه، وأن الزيادة التي 
متت خالل السنوات الخمس املاضية كانت 155 مليون غالون، وهي 
تعادل 30 يف املئة زيادة باملاء، ويف عام 2035 سوف تكون الشبكة 

تنتج 1980 مليون غالون امرباطوري.

وعن الخدمات االلكرتونية املقدمة من الوزارة، قال إن »عددها 23 
خدمة، وأيضاً يستخدم مؤرشات عاملية مثل نسبة املشرتكني املتأثرين 
الكويت 13 يف  النسبة يف  الكهربايئ، حيث بلغت  التيار  انقطاع  من 
املئة، وهو رقم ممتاز، وهناك مؤرش آخر يسمى فرتة انقطاع التيار 

الكهربايئ للمستهلك الواحد يوازي 6 دقائق تقريباً«. 

دولة،   96 بني  يأيت  بالكويت  الرشب  مياه  »تصنيف  أن  إىل  وأشار 
وهي  املئة،  يف   100 معدل  عىل  دول   9 بني  من  حصلت  والكويت 
للعامني  التصنيف  هذا  عىل  حصلت  التي  الوحيدة  العربية  الدولة 
من  املنبعثة  الغازات  نسبة  تخفيض  عىل  ونعمل   ،-2017  2018
الخاص  القطاع  لرشكات  املجال  افسحنا  كام  الكهربائية،  املحطات 
متاشيا مع سياسة الدولة، حيث كان تنفيذ محطة الزور األوىل كأحد 

املشاريع التي توالها القطاع، والتي تنتج 1500 ميغاواط«.

عدد  يبلغ  حيث  الوزارة،  يف  العامل  البرشي  العنرص  بوشهري  ومثن 
العاملني يف وزارة الكهرباء واملاء 22 ألف موظف، بنسبة 94 يف املئة 
من  وعملياً  تدريبهم وتأهيلهم علمياً  والوزارة تحرص عىل  كويتيني، 
خالل دورات محلية وخارجية حيث بلغ عدد املدربني خالل الخمس 

سنوات األخرية مايعادل 7200 موظف.

• وصلنا إلى مراحل متقدمة  في تحلية مياه 
البحر وحققنا مراكز متقدمة في الجودة 

•  الكويت الدولة العربية  الوحيدة التي حصلت  
على 100 في املئة  بتصنيف مياه الشرب

أهمية  فيه  بني  املهندس رشحا  واملاء  الكهرباء  وزارة  وكيل  قدم 
اسرتاتيجية الوزارة الجديدة لتحقيق رؤية )كويت جديدة 2035( 
ملختلف  التحتية  البنية  وتوسعة  وصيانة  تحديث  خالل  من 

القطاعات.

مشاريع  عرب  الخاص  القطاع  إرشاك  أهمية  اىل  بوشهري  وأشار 
وذلك من خالل  البناء  عملية  الوطني يف  العنرص  ودور  التنمية 
الفنية  قدراتهم  لتعزيز  وخارجية  داخلية  تدريبية  برامج  تقديم 
عىل  واملحافظة  الرتشيد  ثقافة  تعزيز  الجميع  داعيا  واملهنية، 

مصادر الطاقة املختلفة حتى تتحقق التنمية املستدامة.



م�ؤمتر
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شاركت وزارة الكهرباء واملاء بوفد رفيع املستوى برئاسة وزير 

أعامل  يف  الفاضل  خالد  الدكتور  واملاء  الكهرباء  وزير  النفط 

قام  والتي  للكهرباء  العريب  الــوزاري  للمجلس  ال13  الــدورة 

مجلس  رئيس  إىل  ال13  الدورة  رئاسة  بتسليم  الفاضل  الوزير 

ادارة الرشكة العامة للكهرباء الليبية املهندس عبداملجيد حمزة.

وقال الفاضل يف كلمته التي ألقاها »إن الكويت بدأت استخدام 

التقنيات الحديثة وإدخال مشاريع طاقة متجددة بهدف الحفاظ 

الشيخ صباح  البالد  البيئة يف إطار تحقيق رؤية سمو أمري  عىل 

األحمد بشأن استخدامات الطاقة املتجددة«.

وأوضح الفاضل أن الكويت بدأت تطبيق ذلك من خالل افتتاح 

أمري  سمو  لرؤية  تحقيقا  املتجددة  للطاقة  الشقايا(  )مجمع 

البالد بأن تكون ما نسبته 15 باملئة من اجاميل استهالك الطاقة 

عام  بحلول  املتجددة  الطاقة  مصادر  من  الدولة  يف  الكهربائية 

.2030

وذكر إن الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء واملاء استضافت فعاليات 

)املنتدى العريب الرابع للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة( واملعرض 

املصاحب تحت شعار )الطاقة املستدامة: االستثامر - التشغيل - 

التكنولوجيا( وذلك يف إطار التعاون العريب املشرتك.

الفاضل يرتأس وفد وزارة الكهرباء واملاء 

أكد خالل كلمته يف الدورة ١٣ للمجلس الوزاري العريب للكهرباء أهمية االستمرار يف التعاون لتحقيق الفائدة

الفاضل: استخدام تقنيات حديثة تحقيقًا
لرؤية سمو األمير بشأن الطاقة
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وأشار إىل أن املنتدى الذي حرضه نخبة من الخرباء واملتخصصني 

الذي  شعاره  مع  تنسجم  عدة  موضوعات  خالله  من  نوقش 

يسعى لدفع معدالت االستثامر وتسهيل وسائله وتوفري متطلباته 

يف مجال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

ملواكبة  دائم  وبشكل  تسعى  العربية  الدول  جامعة  أن  وبني 

باالعتبارات  واالهتامم  املتجددة  الطاقة  واستخدام  التطورات 

البيئية يف قطاع توليد الطاقة.

واملنظامت  الــدول  مع  التعاون  يف  “االستمرار  أهمية  وأكــد 

والتجمعات االقليمية والدولية لتحقيق أقىص فائدة من التطور 

التكنولوجي املستمر يف قطاع الكهرباء وتقنياتها يف شتى أنحاء 

العامل”.

يتطلب  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  قطاع  يف  العمل  إن  وقال 

الرتكيز واالعتناء بربامج ترشيد االستهالك وكفاءة استخدام الطاقة 

ملا لتلك الربامج من انعكاسات إيجابية يف املحافظة عىل املوارد 

الطبيعية وتحقيق القيمة االقتصادية املثىل.

وأضاف إن املنظومة العربية عرضة لبعض املتغريات التي تؤثر 

عىل قطاع الكهرباء، الفتا اىل أن الطاقة تعد املحرك الرئييس لكثري 

من األنشطة االقتصادية واالجتامعية.

وأوضح أن هذا “األمر يدعو لتضافر الجهود وتحقيق اسرتاتيجية 

شاملة تكفل لبلداننا القدرة عىل تلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة 

وكفاءة  الذكية  الحلول  فيها  يراعى  متعددة  مشاريع  من خالل 

الطاقة واستخدام التقنيات الحديثة وكذلك ادخال مشاريع طاقة 

متجددة بهدف الحفاظ عىل البيئة”.

وصلت  التي  املراحل  إزاء  ارتياحه  عن  الفاضل  الوزير  وأعرب 

إليها املوضوعات املطروحة للمناقشة يف الدورة الـ12 للمجلس 

العربية  )السوق  إنشاء  أبرزها  والتي  للكهرباء  العريب  الوزاري 

املشرتكة للكهرباء(.

التفاهم( إلنشاء سوق  التوقيع عىل )مذكرة  بعد  أنه  إىل  وأشار 

عربية مشرتكة للكهرباء من 16 دولة عربية فإنه تم اآلن التوصل 

إىل )النسخة النهائية( من )االتفاقية العامة( و)اتفاقية السوق(.

الطريق  ميهد  عظيام”  إنجازا  “يعد  بأنه  األمر  هذا  ووصف 

وثائق  من  االنتهاء  سبيل  يف  املطلوبة  الخطوات  الستكامل 

)حوكمة( السوق العربية للكهرباء.
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الحادي عرش من شهر نوفمرب  الكهرباء واملاء يف  نظمت وزارة 

الجاري يومًا مفتوحًا ملوظفيها، تحت شعار»مستقبل يتحقق«، 

خالد  الدكتور  ــاء  وامل الكهرباء  وزيــر  النفط  وزيــر  بحضور 

من  وعدد  بوشهري،  محمد  املهندس  الوزارة  ووكيل  الفاضل، 

وكالء القطاعات املساعدين لكرس حدة روتني العمل وتقريب 

املوظفني من بعضهم البعض.

وأعرب الفاضل عن سعادته بتنظيم الفعالية التي تصادف يوم 

التي  الفعالية  ان  إىل  الفتا   ،1962 نوفمرب   11 الدستور  اصدار 

موظفي  لجميع  الفرصة  تتيح  أن  شأنها  من  ساعة  استغرقت 

الوزارة للتعارف بشكل أكرب.

وقال »إذا القت الفعالية التي شاركت فيها طاقات برشية لعرض 

مرشوعاتهم الشبابية نجاحاً سيتم تنظيمها بشكل سنوي«، معربا 

موظفي  عبدالله  سعاد  القديرة  الفنانة  ملشاركة  سعادته  عن 

الوزارة احتفاليتهم.

من جانبه، قال بوشهري »متاشيا مع اسرتاتيجية الوزارة الجديدة 

وزير النفط وزير الكهرباء واملاء والفنانة سعاد العبد الله وفريق اليوم املفتوح

بوشهري: اليوم املفتوح تماشيًا مع استراتيجية االهتمام الكبير بالعنصر البشري
سعاد عبدالله ملوظفي الوزارة: أنتم من تضيئون الكويت وأساس عملية البناء

“الكهرباء” نظمت يوماً مفتوحاً ملوظفيها لكرس روتني العمل

الفاضل: االحتفالية تتيح ملوظفي الوزارة 

التعارف على بعضهم البعض بشكل أفضل
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املوظفني،  أداء  ايجايب عىل  بشكل  ينعكس  ما  معنوياتهم،  لرفع 

الوزارة  موظفي  قبل  من  أفكار  بأي  ترحب  الوزارة  أن  موضحا 

التي تؤدي  والتي ميكن ان تساهم يف خلق األجواء االجتامعية 

إىل زيادة انتاجية العمل.

وتابع ان »األصل يف البناء هو اإلنسان، لذا نحن حريصون عىل 

مهندسني  كانوا  سواء  الوزارة،  ملوظفي  تدريبية  ندوات  تنظيم 

الدور  ومع  العاملية  املصنعة  الرشكات  مع  بالتعاون  فنيني  أو 

االستشارية، سواء كانت هذه الدورات داخلية أو خارجية«.

من جهتها، شّدت الفنانة سعاد عبدالله يف كلمة لها عىل هامش 

الوزارة، قائلة »أنتم من تضيئون  االحتفالية عىل أيدي موظفي 

الكويت، وأنتم األساس يف عملية البناء«.

التي تويل اهتامماً كبرياً بالعنرص البرشي، تم تنظيم اليوم املفتوح 

العالقات  إدارة  يف  العاملني  الــوزارة  موظفي  مبادرة  عىل  بناء 

الدستور، حيث تم تحديد  العامة والذي يصادف ذكرى اصدار 

ساعة القامة هذه الفعالية يف بهو الوزارة«.

وأوضح ان الفعالية تخللها طرح أسئلة عامة تدور حول الدستور 

دعوة  عىل  حرصت  »الــوزارة  ان  إىل  الفتا  الدستورية،  والحياة 

ملا  احتفاليتهم،  الوزارة  موظفي  ملشاركة  عبدالله  سعاد  الفنانة 

االسكتش  نذكر  وكلنا  املوظفني،  لدى  وحظوة  شعبية  من  لها 

الذي تم تصويره يف سبعينات القرن الفائت مع املرحوم الفنان 

عبدالحسني عبدالرضا، والذي نقل جزءاً من حياة موظف قارئ 

العدادات«.

واشار إىل حرص الوزارة عىل تهيئة املناخ املناسب ملوظفي الوزارة 
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ــز  ــل يبحـــث تعزيـ الفاضـ
ــا  ــع هنغاريـ ــات مـ العالقـ
ــاالت ــف املجـ ــي مختلـ فـ

عىل هامش مشاركته يف مؤمتر املياه العاملي يف بودابست

الفاضل  خالد  الدكتور  واملاء  الكهرباء  وزير  النفط  وزير  أكد 

اليوم عمق ومتانة العالقات الكويتية - الهنغارية املمتدة ألكرث 

من 55 عاما، وذلك خالل لقاء الوزير الفاضل الذي ترأس وفد 

سيارتو  بيرت  الهنغاري  التجارة  وزير  الخارجية  بوزير  الكويت 

عىل هامش )مؤمتر املياه العاملي 2019( الذي يقام تحت شعار 

)الحد من أزمة املياه( بالعاصمة الهنغارية بودابست.

وأوضح الفاضل عقب اللقاء أنه تم بحث تعزيز سبل العالقات 

الثنائية بني البلدين، مؤكدا حرص القيادة السياسية عىل تعزيز 

أوارصها.

البلدين  بني  العالقات  تعزيز  اىل  الكويت  تطلع  عن  أعرب  كام 

والدفع بها نحو آفاق أرحب يف مختلف املجاالت، مؤكدا حرص 

وتفعيل  الثنائية  العالقات  تعزيز  عىل  هنغاريا  يف  املسؤولني 

االتفاقيات املربمة بينهام باإلضافة اىل فتح آفاق جديدة للتعاون 

املشرتك يف مختلف املجاالت والسيام يف مجاالت املياه والطاقة. 

كام التقى ايضا بوزير الداخلية واملعني بشؤون املياه الهنغاري 

أطر  وتوطيد  تعزيز  بالده عىل  أكد حرص  والذي  بنتري  شاندور 

التعاون الثنايئ.

الكويت حريصة عىل تطوير اسرتاتيجيات خاصة باملياه واملحافظة 

عليها

بشكل  تسعى  الكويت  أن  اليوم  الفاضل  أكد  ثانية،  جهة  من 

الخاصة  والخطط  االسرتاتيجيات  وتطوير  تحسني  إىل  متواصل 

باملياه واملحافظة عليها.

ويف ترصيح أدىل به عىل هامش مشاركته يف مؤمتر املياه العاملي 

رؤية  إطار  يف  تأيت  املساعي  تلك  أن  إىل  الفاضل  أشار   ،2019

)كويت جديدة 2035( التي ترتكز عىل عدة محاور من اهمها 

مشاريع املياه مشددا عىل أهمية ايجاد الحلول الفعالة ألزمات 

املياه وسبل ادارتها.

وبشأن املؤمتر قال إنه يهدف اىل مناقشة أهم التحديات حول 

وفرة  عىل  والبيئية  املناخية  التغريات  وأثر  العامل  يف  املياه  ازمة 

املياه وجودتها، مؤكدا أهمية ابتكار الحلول إلدارة املياه وتعزيز 

كفاءة استخدامها سعيا لتحقيق اهداف خطة التنمية املستدامة.

التحديات  الكهرباء واملاء سعت ملواجهة تلك  وأوضح أن وزارة 

تقنيات  واستخدام  املتجددة  الطاقة  وتجربة  دراسة  عرب  القامئة 

املياه،  وتخزين  معالجة  يف  عالية  كفاءة  ذات  ومتطورة  حديثة 

تبادل  اىل  تهدف  الدويل  املؤمتر  هذا  مثل  املشاركة يف  ان  مبينا 

الخربات مع كبار املختصني والخرباء من مختلف دول العامل يف 

مجال املوارد املائية واملحافظة عليها.
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اإجنازات

الفاضل  خالد  الدكتور  واملاء  الكهرباء  وزير  النفط  وزير  هنأ 

العاملني يف قطاع شبكات النقل الكهربائية مبناسبة حصول مخترب 

اعتامد  شهادة  عىل  الكهربائية  القدرة  محوالت  زيوت  فحص 

للمواصفات  مطابقة  فحوصات  لعمل  عاملي  كمخترب  دولية 

.ASTMو IEC القياسية

وقال الوزير الفاضل »ان حصول املخترب عىل شهادة اعتامد دولية 

الشباب  إنجازات  إىل  يضاف  جديداً  إنجازاً  يعد  عاملي  كمخترب 

الكويتيني يف وزارة الكهرباء واملاء«.

افتتاحه يف نوفمرب 2018 ويحتوي عىل 27  يذكر أن املخترب تم 

جهاز دقيق ذو معايري عاملية دقيقة ومتكن املخترب منذ افتتاحه 

الكهربائية  الشبكة  من فحص أكرث من 4000 محول قدرة عىل 

وإعداد 62  عينة زيت  يقرب من 200  ما  بفحص  املخترب  وقام 

تقرير و5054 اختبار. 

يقوم املخترب عىل 40 اختبار دقيق معتمد وفق مواصفات عاملية 

ويحتوي عىل قسم خاص لألبحاث العلمية.

املخترب قائم عىل العاملة الكويتية بنسبة 100 يف املئة، حاصل عىل 

. ISO 14001:2015-ISO17025:2017 شهاديت األيزو العاملية

 IAS يف اكتوبر 2019 تم تصنيف املخترب عامليا من قبل منظمة

األمريكية.

مختبر فحص زيوت املحوالت..
معتمد عامليًا
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لجلسة  الرابعة  الدورة  اجتامعات  يف  الكويت  دولة  وفد  شارك 

واليابان  الكويت  دولة  حكومة  بني  االسرتاتيجي  الحوار  سياسة 

الكهرباء  وزارة  وكيل  برئاسة  واملاء  الكهرباء  مجال  يف  للتعاون 

واملاء الوزارة املهندس محمد بوشهري، وعقدت االجتامعات يف 

وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يف العاصمة اليابانية 

طوكيو خالل الفرتة 8 – 10 أكتوبر 2019.

املساعد  الوكيل  واملاء  الكهرباء  وزارة  من  الوفد  رئيس  ورافق 

والوكيل  النوري  جاسم  املهندس  الكهربائية  النقل  لشبكات 

املساعد ملشاريع املياه املهندس حمود الروضان ومجموعة من 

باالجتامع  الحضور  شارك  قد  وأيضاً  الوزارة  ومهنديس  مسؤويل 

مجموعة من الهيئات الحكومية، ضمت رئيس إتحاد الصناعات 

الكويتية حسني الخرايف ووفد من غرفة تجارة وصناعة الكويت 

وهيئة  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  مرشوعات  وهيئة 

تشجيع االستثامر املبارش.

حول  مرئياً  االجتامع عرضاً  واملاء خالل  الكهرباء  وزارة  وقدمت 

مشاريع الوزارة الحالية واملستقبلية، حيث قدم رئيس مهنديس 

تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطري املياه املهندس 

هيثم العيل عرضاً عن محطات القوى الكهربائية وتقطري املياه 

الحالية وكيفية تطويرها وصيانتها وأشار إىل اقرتاب موعد طرح 

مرشوع محطة النويصيب إلنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية املياه.

من جانبه قدم الوكيل املساعد لشبكات النقل الكهربائية املهندس 

جاسم النوري عرضاً عن حاجة شبكة الكويت الكهربائية ملزيد 

من الطاقة خالل السنوات القادمة.

مستقبلية  مشاريع  عمل  يتطلب  األمر  هذا  إن  النوري«  وقال 

من محطات تحويل رئيسية وشبكات نقل كهربائية من كيبالت 

أرضية وخطوط هوائية مبختلف الجهود لتغطية تلك الحاجة”.

حمود  املهندس  املياه  ملشاريع  املساعد  الوكيل  قدم  جهته  من 

خالل مشاركتها يف اجتامعات الدورة الرابعة لجلسة سياسة الحوار االسرتاتيجي بني البلدين

الكويت اطلعت على التجارب اليابانية
في مجال انتاج الطاقة وتقطير املياه
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الحالية  املائية  الشبكات  مشاريع  آخر  عن  نبذة  الروضان 

واملستقبلية ومدى تطور تلك الشبكات يف نقل املياه، فيام قدم 

الحجي  أمين  املهندس  الخاصة  املشاريع  إدارة  مدير  املهندس 

الخاص  والقطاع  الوزارة  بني  املشرتكة  املشاريع  آخر  عن  عرضاً 

لتعزيز التعاون بني الرشكات اليابانية ووزارة الكهرباء واملاء.

وتحدثت منرية البحر من هيئة مرشوعات الرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص عن قوانني الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف 

الكويت ومدى نجاح مرشوع محطة الزور الشاملية األوىل.

يف املقابل قدم الجانب الياباين عروضا مرئية عن آخر التكنولوجيا 

اليابانية لتعزيز التعاون الكهربايئ املايئ بني البلدين.

وزارة  من  بتنظيم  اليابانية  الرشكات  مع  اجتامعات  ذلك  وتىل 

اإلقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتقديم عروضها مرئية حول 

الكهرباء  مجاالت  يف  اليابانية  التكنولوجيا  اليه  توصلت  ما  آخر 

هذه  تطبيق  من  واملــاء  الكهرباء  وزارة  تتمكن  حتى  واملــاء 

التكنولوجيا بالكويت.

يأيت تنظيم هذه االجتامعات بالتعاون املشرتك بني وزارة الكهرباء 

وتضمن  اليابانية،  والصناعة  االقتصاد  ووزارة  الكويتية  واملاء 

الكويتي عن خطط تطوير  الجانب  الربنامج تقديم عروض من 

إىل  باإلضافة  له،  املتضمنة  واملشاريع  والطاقة  الكهرباء  قطاع 

املشاريع  هذه  لتنفيذ  املتاحة  والفرص  املياه  شبكات  مشاريع 

 ،p.p.p بنظام الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

التي  الياباين  الجانب  عروض  عىل  الكويتي  الوفد  اطلع  وقد 

تضمنت رشحاً عن السياسة العامة التي تتبعها اليابان يف مجال 

أحدث  إىل  باإلضافة  تواجهها،  التي  التحديات  وأكرب  الطاقة 

التقنيات املتبعة يف مجال الكهرباء واملاء. 

وعىل مدى ثالثة أيام، قام الوفد الكويتي بزيارة ميدانية لعدد 

اليابانية، وهي رشكة توشيبا ملحطات توليد الطاقة  من املصانع 

بالطاقة  التحكم  بأجهزة  املختصة  تيبكو  ورشكة  الكهربائية، 

اطلع  حيث  املياه،  أنابيب  لصناعة  كوبوتا  ومصنع  الكهربائية، 

الوفد الكويتي عىل سري عملها وخرباتها ومنشآتها.

الزمان مأدبة عشاء  اليابان حسن  الكويت يف  وأقام سفري دولة 

عىل رشف وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس محمد بوشهري و 

الوفد املرافق وتم تبادل الحديث حول تعزيز التعاون بني اليابان 

والكويت يف مجاالت الكهرباء واملاء.
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قال مدير إدارة التشغيل والصيانة يف يف قطاع الخدمات الفنية 

عىل  ترشف  اإلدارة  »إن  الهاشمي  محمود  الرئيسية  واملشاغل 

صيانة تكييف نحو 700 محطة كهرباء ما بني رئيسية وفرعية 

للتأكد من عمل أجهزة التكييف داخل تلك املحطات املنترشة 

يف مناطق الكويت املختلفة بكل كفاءة«.

وأوضح الهاشمي يف حوار لـ »أضواء« أن إدارة التشغيل تختص 

الهواء  تكييف  أجهزة  وتركيب  وتوريد  وتشغيل  بصيانة  أيضاً 

وتنفيذ وإعداد برامج الصيانة الصيفية والشتوية، والقيام بأعامل 

الصيانة الكهربائية لإلنارة والتهوية وبعض األعامل املدنية لجميع 

وشؤون  واملياه  الكهرباء  مرافق طوارئ  مثل  واملرافق  املحطات 

املستهلكني وصيانة املحوالت وغريها.

وفيام ييل نص اللقاء:  

إدارة  عمل  طبيعة  عن  مخترصة  نبذة  تعطينا  ان  ميكن  هل   •

تشغيل وصيانة الخدمات الفنية؟

تختص ادارة التشغيل والصيانة بصيانة وتشغيل وتوريد وتركيب 

الصيفية  الصيانة  برامج  وإعداد  وتنفيذ  الهواء  تكييف  أجهزة 

تعمل أيضا عىل الصيانة الكهربائية لإلنارة والتهوية وبعض األعامل املدنية لجميع املحطات واملرافق

محمود الهاشمي: إدارة التشغيل والصيانة في قطاع
الخدمات الفنية تتولى صيانة نحو 700 محطة كهرباء

والتهوية  لإلنارة  الكهربائية  الصيانة  بأعامل  والقيام  والشتوية، 

مرافق  مثل  واملرافق  املحطات  لجميع  املدنية  األعامل  وبعض 

املحوالت  وصيانة  املستهلكني  وشؤون  واملياه  الكهرباء  طوارئ 

وغريها. .

• تقريبا كم عدد املحطات التي تقومون بصيانتها؟ 

تحويل  محطة  و200  رئيسية  تحويل  محطة   550 نحو  لدينا 

املهندس محمود الهاشمي
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ثانوية، وأود أن أشري هنا إىل أن أعداد املحطات يف تزايد مستمر 

نظراً للنمو السكاين وزيادة الرقعة االسكانية التي تتطلب انشاء 

محطات جديدة. 

• ما ي أنواع التكييف التي تقومون بصيانتها؟

التكييف  ووحدات  اكس  دي  و  املركزي  التكييف  بصيانة  نقوم 

املنفصلة. 

• ما هي طبيعة عمل كل قسم يف اإلدارة؟

بحسب  املواقع  تختلف  ولكن  متشابهة  االقسام  اعامل  طبيعة 

والثانوية  الرئيسية  املحطات  خدمة  قسم  كل  ويتوىل  املحافظة 

جميع  صيانة  عمل  يتم  وبذلك  محافظته  تتبع  التي  واملرافق 

مناطق ومحافظات الكويت ويلحقه ما يتم من انشاءات عمرانية 

جديدة . 

• كم عقد عمل موجود لدى إدارتكم؟

يوجد لدينا  أربعة عقود لتغطية االعامل، علاًم بأن فرق الصيانة 

متابعة  يتولون  الذين  الكويتيني  الفنيني  من  فرق  من  تتكون 

جميع االعامل املطلوبة . 

وصيانة  تشغيل  إدارة  يف  للعاملني  توجهها  كلمة  من  هل   •

الخدمات الفنية؟

العمل  إىل  مسؤولياتهم  اختالف  عىل  العاملني  جميع   ندعو 

كفاءة  عىل  املحافظة  طريق  عن  وذلك  الوطن  لصالح  الدؤوب 

التكييف عن طريق تحديث أنظمة التكييف وتطويرها حفاظا 

عىل البيئة وذلك باستخدام األنظمة الحديثة املواكبه للعرص . 



نواف املطيري: ايصال املياه 
إلى 1871 قسيمة في صباح 

األحمد البحرية والسكنية
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أعلن مدير إدارة تشغيل وصيانة املياه املهندس نواف املطريي 

لـ 1871 قسيمة يف منطقتي صباح  العذبة  املياه  ايصال  عن 

العام  مطلع  منذ  البحرية  األحمد  وصباح  السكنية  األحمد 

الجاري.

وصيانة  تشغيل  قطاع  ان  "أضواء"  لـ  حوار  يف  املطريي  وقال 

املياه ممثاًل يف إدارة تشغيل وصيانة املياه متكن أيضاً منذ بداية 

مطلع العام الجاري من ايصال املياه إىل 288 مبنى استثامري 

يف مناطق متفرقة من دولة الكويت. 

وأوضح املطريي أنه يوجد لدي االدارة عقدين الصالح التلفيات 

والكسورات يف شبكة املياة العاملة احدهام للمناطق الشاملية 

واالخر للمناطق الجنوبية، مدة كل عقد 36 شهر، يتم اعادة 

لذلك  املنظمة  واللوائح  للقوانني  وفقا  دوري  بشكل  طرحهام 

والتأكد  املياة  شبكة  عيل  واملحافظة  الصيانة  اعامل  الستمرار 

من عملها بالكفاءة املطلوبة.

وفيام ييل تفاصيل اللقاء:

• هل ميكن لك ان تعطينا نبذة مخترصةعن طبيعة عمل ادارة 

تشغيل وصيانة الشبكات املائية؟

جميع  يف  الساعة  مدار  عيل  للمستهلكني  العذبة  املياه  تأمني 

مناطق دولة الكويت من خالل متابعة ضغوط شبكات املياه 

الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع مركز التحكم الوطني بالشويخ 

 .

الوزارة  رقم  خالل  من  املختلفة  املستهلكني  شكاوي  استقبال 

لالدارة  التابعة  املياه  طوارئ  اقسام  وبــداالت   152 املوحد 

ومعالجتها.

املنازل ودراسة  استقبال شكاوي وجود ترسيبات يف رساديب 

اسبابها ومعالجتها بعد الفحص الكياموي والتأكد من أن املياه 

من شبكة الوزراة.

االرشاف عيل تشغيل خطوات شبكات املياة الفرعية وارتباطات 

املستهلكني املأخوذة منها والعمل عيل تأمني استمرارية صالحية 

ادائها بالكفاءة املطلوبة عيل مدار الساعة .

واالصالحات  الروتينية  املياة  شبكات  مكونات  صيانة  متابعة 

الطارئة.

الكسورات  مواقع  لعزل  الالزمة  املحابس  وفتح  اغالق  متابعة 

املياه  شبكات  متديدات  خطوط  يف  تحدث  التي  والتلفيات 

الفرعية وارتباطات املستهلكني وايقاف الرضر الناتج عن ترسب 

املياة منها.

منذ بداية مطلع العام الجاري
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.GIS تحديث بيانات شبكات املياه عيل نظام املعلومات الجغرافية

املشاركة يف استالم شبكات املياه وملحقاتها باملناطق واملشاريع 

الجديدة.

وفقا  وتنفيذها  املياه  بتوصيل  املستهلكني  طلبات  استقبال 

ملواصفات الوزارة.

استقبال طلبات نقل ارتباطات املياه وتنفيذها وفقا ملواصفات 

الوزارة.

كمية  ودراسة  املياه  ارتباطات  قطع  تعديل  طلبات  استقبال 

االستهالك املناسب للمبني وفقا ملواصفات الوزارة.

• كم عدد القسائم التي تم ايصال التيار لها منذ مطلع العام 

الجاري، مبا فيها املباين االستثامرية؟

تم ايصال املياه لـ 1871 قسيمة يف املناطق التالية:

)A4 & A3 & A2 & A1( :صباح األحمد البحرية القطع أرقام -

- صباح األحمد السكنية.

- الوفرة القطع أرقام )1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7(.

تم تنفيذ ايصال املياه لعدد  288 مبني استثامري يف مناطق 

املتفرقة.

• ما أبرز العقود املوجودة لدى إدارة تشغيل وصيانة املياه؟

لشبكات  بالنسبة  جغرافيا  الكويت  دولة  مناطق  تقسيم  تم 

وذلك  البحر  من  األرض  مستوي  الرتفاع  وفقا  املياه  توزيع 

لتسهيل عملية التشغيل وتوفري الضغوط املناسبة لضخ املياه 

املائية  للشبكات  بالنسبة  املناطق  توزيع  أن  نجد  لذا  لكل 

يختلف عيل توزيعها الجغرايف للمحافظات ومن هذا املنطلق 

يف  والكسورات  التلفيات  إلصالح  عقدين  االدارة  لدي  يوجد 

البالد  من  الشاملية  للمناطق  احداهام  العاملة  املياة  شبكة 

واالخر للمناطق الجنوبية مدة كل عقد )36 شهر( يتم اعادة 

لذلك  املنظمة  واللوائح  للقوانني  وفقا  دوري  بشكل  طرحهام 

والستمرار أعامل الصيانة واملحافظة عيل شبكة املياة والتأكد 

من عملها بالكفاءة املطلوبة.

بيانات العقود كام ييل:

1 - العقد رقم )و ك م / ع ص /5111 - 2016 /2017( اصالح 

االرتباطات  وتركيب  وتوريد  الطارئة  والكسورات  التلفيات 

املياه  شبكات  متديدات  أنابيب  يف  الفاقد  وحساب  الجديدة 

وصيانة ملحقاتها يف املنطقة الشاملية. 

 2 - العقد رقم ) و ك م / ع ص / 5130 – 2016 / 2017( إصالح 

االرتباطات  وتركيب  وتوريد  الطارئة  والكسورات  التلفيات 

املياة  شبكات  متديدات  أنابيب  يف  الفقد  وحساب  الجديدة 

وصيانة ملحقاتها يف املنطقة الجنوبية.

انطالقا من مبدأ التعاون بني مؤسسات الدولة ملصلحة الوطن 

واالدارة  واملاء  الكهرباء  وزارة  بني  التعاون  لربوتوكول  وفقا 

لفوهات  عقد خاص  تشغيل  االتفاق عيل  تم  لالطفاء  العامة 

الحريق وحيث أن فوهات الحريق تقع ضمن مكونات شبكات 

املياه وعليه قامت الوزارة بإعداد مستندات ووثائق املناقصة 

اإلدارة  مع  بالتنسيق  أعاملها  تنفيذ  عيل  واإلرشاف  وطرحها 

ميزانيتها  عيل  مايل  بند  اإلدارة  وقد خصصت  لإلطفاء  العامة 

لتنفيذ هذه االعامل:
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3 - العقد رقم )و ك م / ع ص / 5292 – 2017 /2018( إصالح 

وصيانة وانشاء فوهات الحريق بجميع مناطق دولة الكويت.

• هل هناك مناقصات مطروحة حاليا؟

املناقصة رقم )رقم و ك م /36 - 2018/ 2019(  يوجد لدينا 

وتركيب  وتوريد  الطارئة  والكسورات  التلفيات  اصــالح 

االرتباطات الجديدة وحساب فاقد املياة يف انانبيب متديدات 

شبكات املياه وصيانة ملحقاتها يف املنطقة الشاملية. 

ويوجد أيضا املناقصة رقم )رقم و ك م / 37 - 2018 / 2019( 

إصالح التلفيات والكسورات الطارئة وتوريد وتركيب االرتباطات 

الجديدة وحساب فاقد املياة يف انابيب متديدات شبكات املياه 

وصيانة ملحقاتها يف املنطقه الجنوبية.

أبرز االستسفسارات التي تردنا من املستهلكني:

• استعجال بعض سكان املناطق الجديدة إيصال خدمة املياه؟

الخدمة  توفري  الحرص عيل  كل  واملاء حريصة  الكهرباء  وزارة 

لكافة املناطق يف الدولة إال أنه يجب التأكد من نسبة اإلشغال 

الشبكة  يف  املياة  ركود   لتفادي  الجديدة  للمناطق  السكاين 

وذلك حرصا عيل صحة املستهلكني وتقوم الوزارة بعمل حرص 

لنسبة االشغال السكاين باملناطق الجديدة بصفة دورية ويتم 

لخطوط  والتعقيم  الغسيل  عمليتي  تنفيذ  بعد  املياة  إيصال 

باملنطقة فور وصول نسبة االشغال لرقم آمن  الجديدة  املياه 

يضمن تدوير املياه بالشبكة العاملة وعدم ركودها.

املستندات املطلوبة لتوصيل املياه )سكن خاص(:

1 - صورة الوثيقة امللكية 

2 - صورة البطاقة املدنية 

3 - براءة ذمة من وزارة الكهرباء واملاء .

ميكن تقديم معامالت إيصال املياة للسكن الخاص ودفع التكاليف 

 )kw.gov.mew.portal//:https/( من خالل موقع الوزارة التايل

ويتم الرد برسالة نصية عيل صاحب العالقة يف كل مرحلة من 

مراحل التنفيذ حتي إمتام العمل املطلوب.
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كلمة:
وزير  النفط  وزير  الفاضل  الدكتور/ خالد  ملعايل  بالشكر  أتوجه 

الكهرباء واملاء والسيد / وكيل الوزارة املهندس :محمد بو شهري 

 : املهندس  واملياة  وصيانة  لتشغيل  املساعد  الوكيل   / _والسيد 

بأهمية  وتوجيه  وتحفيز  دعم  يقدمه من  ملا   ، اللنقاوي  جاسم 

تقديم خدمة املياه لكافة املستهلكني بالكفاءه والجودة العالية 

عيل مدار الساعة ويف كافة ربوع الوطن .

التي تقدمها  الخدمات  الضوء عيل  والشكر موصول لكم إللقاء 

املياه  وصيانة  التشغيل  قطاع  الشبكات  وصيانة  التشغيل  إدارة 

مناطق  جميع  يف  املستهلكني  للسادة  واملاء  الكهرباء  بــوزارة 

الكويت.

الشبكات  وصيانة  تشغيل  بإدارة  العاملني  كافة  أشكر  وكذلك 

املائية يف مختلف مواقعهم اإلرشافية والفنية حيث أهم يقومون 

مواقع  يف  الساعة  مدار  عيل  التواجد  تتطلب  جسيمة  مبهام 

وصول  وتأمني  املستهلكني  شكاوي  لتلبية  مختلفة 

لهم  لذا  الكويت  مناطق  لجميع  املياه  خدمة 

جبار  جهد  من  يبذلونه  ملا  تقدير  كل  مني 

لوطنهم يف هذا املجال.

الهيكل التنظيمي :

تتكون االدارة من عدد )4( مراقبات وهي كام ييل:

املياه  طوارئ  أقسام  ويتبعها  الجنوبية:  املنطقة  مراقبة   -  1

)األحمدي /جابر العيل/الساملية/حويل(

املياه  طوارئ  أقسام  ويتبعها   : الشاملية  املنطقة  مراقبة   -  2

)الشويخ / الدوحة / الجهراء(.

3 - مراقبة العقود والصيانة: ويتبعها )قسم العقود والصيانة(.

4 - مراقبة املياه املفقودة: ويتبعها )قسم املياه املفقودة(
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لقاء

الثانوية  التحويل  ملحطات  والوقائية  الصيانة  قسم  رئيس  أفاد 

يف شبكات التوزيع الكهربائية املهندس غصن السبيعي أن عدد 

املحطات الثانوية التي متت صيانتها يف 2016 بلغ 839 محطة 

مقابل 1167 يف 2017 قبل أن ينخفض مرة أخرى يف 2018 إىل 

617 محطة.

املقبل  الصيف  لقاء مع “اضواء “أن يشهد  السبيعي، يف  وتوقع 

محطات  يف  تحدث  كانت  التي  األعطال  حجم  يف  انخفاضاً 

أن  الفائت، رشيطة  الصيف  عليه  كانت  عام  الثانوية،  التحويل 

الصيانات  جدول  يف  الواردة  الصيانة  أعامل  بإنجاز  االلتزام  يتم 

املعد لهذا الغرض.

وأشار إىل توقيع قطاع شبكات التوزيع بداية العام الحايل 4 عقود 

صيانة ملحافظات األحمدي ومبارك الكبري والجهراء وعقداً مشرتكاً 

ملحافظات حويل والفروانية والعاصمة، الفتاً إىل أن وكيل الوزارة 

ينوي تخصيص عقد صيانة لكل محافظة وتكون مدته 5 سنوات 

بدالً من 3 سنوات.

ويف ما ييل تفاصيل اللقاء:

• هل ميكن ان توضح لنا طبيعة عمل القسم؟

والوقائية  والشاملة  الدورية  الصيانات  بعمل  القسم  يقوم   -

 9 نحو  عددها  يبلغ  التي  الثانوية  التحويل  ملحطات  والطارئة 

آالف عىل مستوى الكويت، حيث تتفاوت أحجام محوالت هذه 

املحطات ما بني 1000 و1250 و1600 كيلو فولط.

• ما الفرق بني الصيانة الوقائية والشاملة والطارئة؟

- الصيانة الدورية نقوم بإجرائها كل ثالثة أشهر، وتشمل صيانة 

الصيانة  أما  للتأكد من سالمتها،  بطاريات املحطة دون إطفائها 

وعمل  املحطة،  محوالت  بصيانة  خاللها  من  فنقوم  الشاملة 

الفحوصات الشاملة عىل املحوالت والقواطع الكهربائية وفحص 

املحوالت الزيتية.

وأود أن أشري إىل أن نوعية الزيت الذي تستخدمه الوزارة أثناء 

غصن السبيعي: توقيع 4 عقود صيانة
في األحمدي ومبارك الكبير والجهراء

وفـــق  الصيانـــة  أعمـــال  أنجزنـــا  إذا   •
ــال  ــتنخفض األعطـ ــد فسـ ــدول املعـ الجـ

املقبـــل الصيـــف 
• هدفنـــا تركيـــب محـــوالت ذات كفـــاءة 
عاليـــة تناســـب جـــو الكويـــت لوقـــف تكـــرار 

ـــراق حـــوادث االحت

املهندس غصن السبيعي
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- أوالً علينا أن نعرف أن هذه املحوالت غري محصورة يف منطقة 

معينة، فهي رسيعة االشتعال، ألن نسبة الزيت داخلها أصبحت 

غري مناسبة ألحجامها أثناء فرتة تشغيلها، وميكننا القول إن »هذه 

املحوالت فقدت عازليتها، األمر الذي يجعلها عرضة لإلشتعال يف 

أي وقت حتى لو بعد إجراء الصيانة الالزمة لها«.

وأود أن أشري هنا إىل ان شبكة التوزيع تضم 5 نوعيات من هذه 

حاالت  معظم  وأن  استبدالها،  يف  نرغب  التي  الرديئة  املحوالت 

احرتاق املحوالت التي حدثت كانت من بني هذه النوعيات، علاًم 

أن هذه  إال  باستبدال بعضها،  الوزارة قامت يف وقت سابق  أن 

العتيبي  املساعد مطلق  الوكيل  العملية مل تستمر وعندما توىل 

مسؤولية قطاع شبكات التوزيع، قمنا برفع كتاب له يؤكد رضورة 

لالستخدام  صالحة  غري  أصبحت  ألنها  املحوالت  هذه  استبدال 

النتهاء عمرها االفرتايض.

املحوالت غري  لهذه  بالنسبة لسؤالك عن عدم وجود حلول  أما 

استبدالها، نقول »حتى لو تم إجراء صيانة لهذه املحوالت ستكون 

عرضة لالحرتاق ألن عازليتها بدأت تنهار«، وللعلم يوجد لدينا يف 

استبدالها  نريد  التي  والنسبة  محول  ألف   50 من  أكرث  الشبكة 

بسيطة، فنحن نريد تركيب محوالت ذات كفاءة عالية تناسب 

جو الكويت، حتى ال تتكرر حوادث االحرتاق.

لكفاءته  الزيوت  أنواع  أفضل  من  املولدات،  زيوت  استبدال 

العالية، بينام يقوم املقاول خالل الصيانة الشاملة بصيانة جميع 

مكونات املحطة تحت إرشاف مهندسني من قبل الوزارة، للتأكد 

ومعالجة  الزيوت  باستبدال  القيام  ثم  ومن  الصيانة  من سالمة 

ترسيب الزيوت ان وجدت فحصا كامال، ويكون عليها كفالة من 

قبل املقاول وبإرشاف مهنديس الوزارة.

الوقاية  للتأكد من عمل أجهزة  الوقائية، فنقوم بها  الصيانة  أما 

الرتكيز  يكون  وعادة  سليم،  بشكل  الحيوية  املحطات  بعض  يف 

كام ذكرت عىل املحطات الحيوية، مثل محطات مطار الكويت 

وويل  االمري  سمو  تواجد  واماكن  االعالم  ووزارة  واملستشفيات 

نقوم  التي  الطارئة  الصيانة  تأيت  الحكومة، وأخرياً  العهد ورئيس 

بها حال خروج أي محطة عن الخدمة بشكل مفاجئ، فعندما 

يكون العطل بسيطا نقوم بصيانة رسيعة، أما إذا كانت املشكلة 

كبرية فعادة ما نستعني مبولدات ديزل لحني إصالح الخلل.

حوار  يف  الكهربائية  التوزيع  لشبكات  املساعد  الوكيل  أشار   •

املالية  الوزارة عىل موافقة وزارة  سابق مع »الراي« إىل حصول 

بتخصيص مبلغ مايل الستبدال 7200 محول، والسؤال أال يوجد 

من  بدالً  املحوالت  لهذه  صيانات  كعمل  أخرى  حلول  هناك 

استبدالها؟
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ح�ار

• ما اإلجراءات التي تتبعونها قبل إجراء الصيانة الشاملة ملحطات 

التحويل الثانوية التي عادة يتم فيها قطع التيار عن املستهلكني؟

إدارة  مع  بالتنسيق  الكويت  محافظات  يف  مراقبة  كل  تقوم   -

التي  املحطات  وأماكن  مواعيد  عن  لإلعالن  العامة  العالقات 

ويكون  احتياطاتهم  املستهلكون  يأخذ  حتى  بصيانتها،  سنقوم 

املراقبات  هذه  تقوم  وأحيانا  القطع،  بفرتة  مسبق  علم  لديهم 

هناك  كان  ان  ملعرفة  الخاص،  السكن  أصحاب  مع  بالتنسيق 

حاالت مرضية ميكن أن تتأثر بانقطاع التيار حتى يتم تزويدهم 

مبولدات ديزل أثناء فرتة صيانة املحطات.

• قبل بداية العام الحايل، كانت أعامل الصيانة شبه متوقفة لعدم 

وجود عقود مقاولني لديكم. حالياً كم عدد العقود التي تعمل يف 

مجال صيانة محطات التحويل الثانوية؟

- قبل بداية العام الحايل كانت صيانة محطات التحويل الثانوية 

بعض  عقود  سحب  تم  بعدما  مقاولني  وجود  لعدم  ضعيفة، 

أعامل  ضعف  اىل  ادى  ما  ادائهم،  يف  قصور  لوجود  املقاولني، 

الصيانة، حيث كان يقترص عمل املهندسني والفنيني العاملني يف 

القسم عىل صيانة بطاريات املحوالت، أما املقاول الوحيد الذي 

حاليا  الطارئة،  الصيانة  أعامل  عىل  يركز  كان  ساريا  عقده  كانه 

الحايل ملحافظات  العام  توقيعها مطلع  تم  لدينا 4 عقود  يوجد 

األحمدي ومبارك الكبري والجهراء وعقد مشرتك ملحافظات حويل 

والفروانية والعاصمة.

هناك رؤية لوكيل القطاع ضمن الخطة املستقبلية، بحيث يتم 

 5 الثانوية  مدته  وتكون  محافظة  لكل  صيانة  عقد  تخصيص 

سنوات بدال من 3 سنوات.

• ما توقعاتك للصيف املقبل؟

- إذا تم إنجاز أعامل الصيانة وفق الجدول املعد مسبقاً بالتأكيد 

إىل  هنا  أشري  أن  وأود  الفائت،  الصيف  عن  األعطال  ستنخفض 

أن أعامل صيانة املحطات مستمرة صيفا وشتاء، فأحيانا تتعرض 

مفاجئة  ألعطال  الشتاء  فصل  خالل  الثانوية  التحويل  محطات 

نظرا النكامش بعض املواد يف محطات التحويل.
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اإجنازات

حققت وزارة الكهرباء واملاء تقدما ملحوظا يف تقرير مؤرش سهولة مامرسة أنشطة األعامل 2020 الصادر عن مجموعة 

البنك الدويل، حيث تقدمت الوزارة 29 مرتبة مقارنة بالعام 2019   

وقال وزیر النفط وزیر الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفاضل »إن الوزارة حلت يف املرتبة 66 من بني 190 دولة، حيث 

سجلت رصیداً بلغ 81.9 بزیادة ملحوظة مبقدار »+ 10.1« نقطة مقارنة مع رصیدها يف تقرير 2029 »وأوضح الفاضل »ان 

التحسن جاء نتیجة اختصار عدد اإلجراءات املتعلقة بخدمة إیصال التیار الكهربايئ بنسبة 29 يف املئة، كام جاء يف تقریر 

الزمنیة  البنك الدويل حول مامرسة األعامل 2020، مقارنة مع عدد اإلجراءات يف تقریر 2019، إضافة إىل تقليص املدة 

للحصول عىل الخدمة بنسبة تصل اىٕل 25 يف املئة مقارنة مع املدة املستغرقة للفرتة ذاته«.

وأضاف أن »الوزارة حققت هذا اإلنجاز بتضافر جهود العاملین فیها، للعمل عىل تسهیل إجراءات الحصول عىل الكهرباء 

واتخاذ التعدیالت الالزمة من خالل إعادة هندسة إجراءات العمل املتعلقة بتقدیم خدمات إیصال التیار الكهربايئ، تطویر 

العدید من الخدمات إلكرتونیاً مع النظم التطبیقیة املرتبطة بها، االستفادة من نظم املعلومات الجغرافیة ونظم الدفع 

اإللكرتوين الحكومي لترسیع إنجاز خدمة إیصال التیار الكهربايئ«.  

»الكهرباء« تقدمت 29 مرتبة في 
تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال 2020
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م�ؤمتر

خالد  الدكتور  واملاء  الكهرباء  وزير  النفط  وزير  رعاية  تحت 

مع  بالتعاون  الكويتية  املهندسني  جميعة  نظمت  الفاضل، 

ومعرض  مؤمتر  النظيفة  للطاقة  الخليجية  ـ  األوربية  الشبكة 

الكويت للشبكات الكهربائية الذكية يف الفرتة 30 - 31 أكتوبر 

الفائت.

وزارة  يف  الكهربائية  النقل  لشبكات  املساعد  الوكيل  وألقى 

راعي  عن  نيابة  كلمة  النوري  جاسم  املهندس  واملاء  الكهرباء 

توفري  إىل  يهدف  »املؤمتر  إن  قــال  الفاضل،  الوزير  املؤمتر 

االنبعاثات  وتقليل  االقتصادية  الفرص  وتعزيز  الطاقة  استهالك 

الكربونية«، الفتا إىل الحاجة امللحة للشبكات الكهربائية الذكية 

العاملي. املستوى  عىل  الشبكات  ومنظمي  مشغيل  جميع   عند 

وذكر ان البالد تشهد حاليا مرشوعات تنموية كربى ومنوا ملحوظا 

يف التطور والبناء، ما يتطلب توفري طاقة كهربائية بطرق حديثة 

»استهالك  ان  مبينا  املرشوعات،  تلك  مع  تتامىش  ومتطورة 

زيادة  بنسبة  ميغاواط   14420 بلغ  املايض  الصيف  يف  الكهرباء 

البحث  الطلب، ورضورة  املئة، ما يعكس منوا يف  بلغت 3.7 يف 

الشبكات«. ادارة   عن وسائل حديثة ودراسات مستفيضة حول 

واوضح ان الوزارة تسعى إىل ترشيد االستهالك باستخدام احدث 

موضحا  الكهرباء،  خدمات  وتأمني  تشغيل  يف  املتاحة  التقنيات 

»ان استهالك الكهرباء يف الكويت يعد مرتفعا نسبيا ما يتطلب 

عمل مجتمعي متكامل«.

بالتفاعل  الرتشيد  برامج  تفعيل  عىل  دأبت  الــوزارة  ان  وذكر 

االسواق  يف  الجديدة  الرتشيد  تقنيات  واستخدام  املجتمعي، 

والسعي لزيادة نسبة التحسن بشكل سنوي.

من جانبه، قال رئيس جمعية املهندسني فيصل العتل، يف كلمة 

له ان تطوير الشبكات الكهربائية واستخدام األنظمة الذكية يف 

مجال الطاقة، بات رضورة، ملواكبة تطلعات رؤية الكويت 2035 

من ناحية استيعاب الشبكات الكهربائية ملصادر الطاقة املتجددة 

مع  الرسيع  والتفاعل  والتحكم  النقل  آليات  وتعزيز  املتنوعة، 

وفعالية. موثوقية  أكرث  ليجعلها  الطاقة  عىل  الطلب   تغريات 

واوضح العتل ان الجمعية انشأت أول لجنة فنية تطوعية للطاقة 

بعقد  وقامت  أعــوام،   8 نحو  منذ  الطاقة  كفاءة  برفع  قامت 

املهندسني  من  العرشات  تدريب  خاللها  تم  اقليميتني  ورشتني 

نظمته جميعة املهندسني الكويتية بالتعاون مع الشبكة األوربية

النوري: الكويت 
تشهد مشروعات 

تنموية كبرى

الوزير الفاضل رعى مؤتمر ومعرض 
الكويت للشبكات الكهربائية الذكية

املهندس جاسم النوري
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األنظمة  واستخدام  املتجددة  الطاقة  أنظمة  عىل  الكويتيني 

الذكية، مؤكدا حرص الجمعية عىل الطاقة كونها املحرك الرئييس 

للتقدم واالزدهار التكنولوجي العاملي.

بأدائها،  الهندسية واالرتقاء  الفنية  الكوادر  وطالب بتفعيل دور 

لها  الدعم  لتحقيق مزيد من  العمالقة،  الدول  لتواكب مشاريع 

وتأهيلها لالنخراط يف القطاع الخاص، الفتا إىل ان مرشوع تفعيل 

الكوادر الفنية تم اطالقه منذ نحو 3 سنوات ولكنه مل يلق الدعم، 

الحكومة  بنا  استعانت  الذي حققناه عندما  الكبري  النجاح  رغم 

العتامد  االجتامعية،  الشؤون  ووزارة  العاملة  بالقوى  ممثلة 

املهندسني غري الكويتيني.

النوري : املؤتمر يهدف الى توفير 
استهالك الطاقة وتعزيز الفرص 

االقتصادية وتقليل االنبعاثات الكربونية

وأوضح ان املرشوع نجح يف اخالء مانسبته 25 يف املئة من مدعي 

املهن الهندسية من السوق، مشريا إىل وجود نحو 10 آالف شخص 

من غري الكويتيني كانوا ميارسون املهنة الهندسية دون وجه حق 

أو دون مؤهالت معتمدة الهندسية.

لتنفيذ  املقبلة،  امليزانية  يف  بند  تخصيص  »سيتم  النوري  قال 

الطبية«  الصباح  منطقة  مستشفيات  إىل  التيار  ايصال  مشاريع 

الفتا إىل طرح مرشوعني اليصال التيار الكهربايئ إىل ميناء مبارك، 

مبا يتناسب مع حجم املرشوع.

لتحويل  مشاريع  تنفيذ  عىل  الــوزارة  حرص  إىل  النوري  وأشار 

بهذا  تطلعاتها  يواكب  مبا  ذكية،  شبكة  إىل  الكهربائية  شبكتها 

الذي  الذكية  العدادات  املثال مرشوع  سبيل  ومنها عىل  الشأن، 

بخصوص  املعنية  الجهات  من  املوافقات  أخذ  الــوزارة  تتنظر 

مناقصة توريد وتركيب 300 ألف عداد كهرباء وماء ذيك.

وبشأن مشاريع الطاقة املتجددة، قال »هناك مشاريع عدة جاري 

تخصيص ميزانية اليصال التيار ملستفيات »الصباح الطبية«
االعداد لها من قبل جهات حكومية عدة، أبرزها مرشوع الدبدبة 
إنتاج الطاقة الكهربائية من األلواح الكهروضوئية بقدرة 1500 
ميغاواط، وهو حاليا يف طور الدراسة والرتسية«، الفتا إىل الدور 
والتي  املتجددة،  الطاقة  ملشاريع  العليا  اللجنة  به  تقوم  الذي 
بالتنسيق  املتجددة،  الطاقات  مشاريع  تعمل عىل حرص جميع 

مع جميع الجهات الحكومية.

وأشار إىل التنسيق بني الوزارة واملؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
اليصال التيار إىل املدن السكنية الجديدة، الفتا إىل وجود تنسيق 
إىل  إضافة  األحمد،  صباح  جنوب  مدينة  شأن  يف  املؤسسة  مع 
وجود تنسيق دائم مع القطاع النفطي والقطاع الصناعي، لتزويد 

مشاريعهم بالطاقة الكهربائية الالزمة.

املهندس فيصل العتل
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ربط خليجي

لدول  التعاون  مجلس  لدول  الكهربايئ  الربط  هيئة  شاركت 

الخليج العربية يف مؤمتر ومعرض كهرباء الخليج 2019، والتي 

سعادة  برعاية  ُعامن،  بسلطنة  والغاز  النفط  وزارة  تستضيفه 

املهندس سامل بن نارص العويف وكيل وزارة النفط والغاز، وذلك 

خالل الفرتة من 27 حتى 29 أكتوبر 2019، والتي تنظمه اللجنة 

اإلقليمية لنظم الطاقة الكهربائية )سيجري الخليج(.

وُيعد مؤمتر ومعرض كهرباء الخليج 2019 الذي نظمته اللجنة 

اإلقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون )سيجري 

الطاقة  مجال  يف  السنوية  املؤمترات  أهم  من  واحداً  الخليج( 

وتوزيع  ونقل  إنتاج  بتقنيات  يختص  كونه  باملنطقة  الكهربائية 

الكهرباء ويشهد حضور عدد كبري من املسؤولني بقطاع الطاقة 

يف دول مجلس التعاون الخليجي، من رؤساء الرشكات العاملة يف 

هذا املجال عىل املستوى اإلقليمي والعاملي، إضافة إىل نخبة من 

الخرباء واملهندسني واملهتمني يف مجال الطاقة الكهربائية.

ويهدف املؤمتر إىل تطوير صناعة الكهرباء بعرض أحدث التجارب 

الخربات  وتبادل  تطوير  شأنها  من  التي  العاملية  والتقنيات 

واملعلومات يف مجال إنتاج، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بني 

هذا  املؤمتر  وركز  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف  املختصني 

العام عىل استخدام التقنيات الحديثة والربط الكهربايئ اإلقليمي 

والطاقة  الذكية  والشبكات  الكهربائية،  للطاقة  أسواق  وإنشاء 

املنظومة  أداء  وكفاءة  موثوقية  رفع  يف  تسهم  التي  املتجددة 

الكهربائية، كام رّكز عىل التحول يف الطاقة بدول مجلس التعاون 

الخليجي.

وناقش املؤمتر العديد من األوراق العلمية حول التقنيات الفنية، 

التعاون  مجلس  دول  يف  الكهرباء  قطاع  تطوير  واسرتاتيجيات 

ورقة  من١٣٠  أكرث  مناقشة  إىل  باإلضافة  العربية،  الخليج  لدول 

مجال  يف  والخرباء  الباحثني  من  نخبة  بواسطة  أعدت  علمية، 

الطاقة الكهربائية.

هيئة الربط تشارك في
مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2019 

أقيم يف سلطنة عامن يف الفرتة ما بني 27 إىل 29 أكتوبر
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أفضل  من  تعترب  العلمية  األوراق  من  بعدد  الهيئة  وشاركت 

االوراق التي تم تقدميها يف املؤمتر، والتي تناقش الربط الكهربايئ 

اإلقليمي واستخدام التقنيات الحديثة، وأطر رفع كفاءة الطاقة 

التوليد  جهتي  من  لها  املصاحبة  والتحديات  الخليج  لدول 

التي  املتجددة  والطاقة  الذكية  والشبكات  الطاقة،  واستهالك 

تسهم يف رفع موثوقية وكفاءة أداء املنظومة الكهربائية، وكيفية 

االستفادة من التجارب العاملية والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن 

التي قدمها  الحيوية  املواضيع  الشبكات، وغريها من  واعتامدية 

عدد من منسويب الهيئة .

حفل  خالل  الخليجي  الكهربايئ  الربط  هيئة  تكريم  تم  وقد 

الخليج  كهرباء  ومعرض  مبؤمتر  مشارك  برونزي  كراعي  االفتتاح 

.2019

وشارك م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لــلهيئة يف الجلسة 

 Energy( بعنوان:  كانت  والتي  بــاملؤمتر  الرئيسية  الحوارية 

قطاع  يف  التحول  ناقشت  والتي   ،)transition in the GCC

الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أشار فيها م. أحمد 

اإلبراهيم إىل دور هيئة الربط الكهربايئ الخليجي يف دعم هذا 

الدولية  واملؤمترات  بها  تقوم  التي  الدراسات  من خالل  التحول 

التي تشارك بها، وشارك بالجلسة مجموعة من الرؤساء التنفيذيني 

والخرباء بقطاع الطاقة.

كام شاركت الهيئة يف املعرض الدويل للمعدات الكهربائية الرابع 

والعرشون الذي يقام عىل هامش املؤمتر، حيث تشارك فيه أكرث 

حديثة  ومعدات  تقنيات  تقدم  ودولية  إقليمية  رشكة   23 من 

جوانب  جميع  شمل  والذي  الكهربائية،  املنظومة  مجاالت  يف 

إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، إذ يتيح للزوار االطالع عىل أحدث 

املعدات  معاينة  بهدف  الكهرباء  لقطاع  املصنعني  التقنيات من 

لتواكب  العلم  إليها  توصل  والتي  كثب  عن  الحديثة  واألجهزة 

بكربيات  لاللتقاء  فرصة  وأيضاً  الحاصلة  املعلوماتية  الطفرة 

الرشكات املصنعة الرائدة يف العامل إضافة إىل دعم عملية توطني 

الصناعات الكهربائية بإتاحة الفرصة لعدد من الرشكات املحلية 

والرشكات الخليجية لعرض منتجاتهم وخرباتهم.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة املهندس أحمد اإلبراهيم 

أن الهيئة تحرص عىل التواجد يف الفعاليات الكربى التي يشارك 

فيها خرباء دوليون وإقليميون ملناقشة اآلراء واألفكار واملقرتحات 

والتوصيات التي تسهم يف تطوير قطاع الطاقة وتساعد عىل زيادة 

حجم التعاون بني دول الخليج واملنظامت العاملية يف هذا القطاع 

وتطوير  االستثامرات  فرص  وزيادة  الطاقة  أمن  لتعزيز  الحيوي 

مصادر الطاقة املتجددة، وكذلك إلبراز الجهود التي هيئة الربط 

الحيوي، والخطط واملشاريع  الخليجي يف هذا املجال  الكهربايئ 

واالسرتاتيجيات التي تنفذها لضامن استدامة الطاقة وازدهارها.
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اأخبار ال�زارة

حضور  الفائت  أكتوبر   25 يف  واملاء  الكهرباء  وزارة  شاركت 

بشأن  الوطني  للحرس  العامة  الرئاسة  من  املقدمة  الدعوة 

الخاصة  واملاء  الكهرباء  وزارة  يف  املتعلقة  الرئيسية  املحاور 

بالخطة االسرتاتيجية 2025 للحرس الوطني.

وتأيت تلبية وزارة الكهرباء واملاء لدعوة الحرس الوطني انطالقاً 

القيام  يف  ومساعدته  الحرس  مع  والرشاكة  التعاون  توثيق  من 

باداء مهمته الوطنية عىل أكمل وجه.

املياه  وتقطري  الكهربائية  القوى  املساعد ملحطات  الوكيل  وقدم 

املهندس خليفة الفريج عرضاً مرئياً أشتمل عىل املحاور الرئيسية 

شجاع  فالح  ركن  اللواء  بحضور  االسرتاتيجية،  بالخطة  املتعلقة 

فالح والعديد من قيادات الحرس الوطني.

  وأشاد الفريج بحجم التعاون املثمر مع الحرس الوطني يف أكرث 

من موقع بدءاً من تدريب املنتسبني، مؤكدا الحرص عىل زيادة 

الوثيقة  من  انطالقا  التدريبي،  الجانب  يف  الوزارة  مع  التعاون 

تؤكد  التي  أوالً(  )األمن   2020 الوطني  للحرس  االسرتاتيجية 

الفني  الطابع  ذات  الدولة  مؤسسات  مع  التعاون  رضورة  عىل 

وإسنادها يف وقت الحاجة..

الفريج: التعاون مع الحرس الوطني.. ُمُثمر

واملاء حمود  الكهرباء  وزارة  املياه يف  املساعد ملشاريع  الوكيل  أكد 

الروضان اهتامم الكويت بالقضايا الحيوية املتعلقة باملحافظة عىل 

املياه واستدامتها.

وقال الروضان عىل هامش أعامل املنتدى السنوي »أسبوع املياه يف 

الهند«: ان الكويت تواصل سعيها نحو تحسني وتطوير االسرتاتيجيات 

والخطط الخاصة باملياه واملحافظة عليها، وذلك يف إطار رؤية »كويت 

جديدة 2035 ».

وأوضح الروضان ان املشاركة يف مثل هذا املنتدى تهدف اىل تبادل 

الخربات مع كبار املختصني والخرباء من مختلف دول العامل يف مجال 

املوارد املائية واملحافظة عليها.

من جهته، قال سفري الكويت لدى الهند جاسم الناجم “ ان الكويت 

كبريا  اهتامما  والطاقة  املياه  تويل  العليا  السياسية  بقيادتها  ممثلة 

ضمن خطة التنمية الوطنية”.

تتيح  االجتامعات  الكويت يف مثل هذه  ان مشاركة  الناجم  وأوضح 

فرصة كبرية للتواصل مع الخرباء العامليني وتساهم يف تحسني الخطط 

االسرتاتيجية الرامية إاى رفع كفاءة قطاع املياه وإدارة مرافقه.

يذكر أنه شارك يف املنتدى الذي أقيم تحت رعاية وزارة املياه الهندية 

خرباء من االتحاد األوريب واليابان ، إىل جانب العديد من املنظامت 

واملؤسسات الوطنية والدولية ومعاهد البحوث املتخصصة يف قطاعات 

موارد املياه والزراعة والطاقة.

الروضان: استدامة املياه ضمن رؤية »كويت 2035«
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املياه  وتقطري  الكهربائية  القوى  ملحطات  املساعد  الوكيل  أكد 

وحدات  صيانة  أعامل  جدول  انتظام  الفريج  خليفة  املهندس 

سبتمرب  يف  بدأ  الذي  املياه  ومقطرات  الكهربائية  الطاقة  انتاج 

مشددا  الصيانة،  جدول  يف  وردت  التي  املواعيد  وفق  الفائت 

عىل رضورة انجاز جميع أعامل صيانة املحطات املتفق عليها مبا 

يضمن عمل الصيانة الالزمة واملحافظة عىل تلبية االحتياجات، 

قبل حلول موسم صيف 2020.

العمل عىل صيانة  الفريج يف ترصيح صحايف»جاري حاليا  وقال 

مقطرات   57 إجاميل  من  املئة  يف   23 مبعدل  مياه  مقطرة   13

توليد  وحدات   10 صيانة  عىل  العمل  وجاري  للصيانة  مربمجة 

كهرباء مبعدل11 يف املئة من الوحدات املربمجة للصيانة من أصل 

90 وحدة«.

توليد  وحدة   90 صيانة  يشمل  الربنامج  ان  الفريج،  وأوضــح 

كهربائية مبا ميثل 83 يف املئة من اجاميل الوحدات وصيانة 57 

الفريج: صيانة محطات القوى 
تسير وفق الجدول الزمني

وحدة تقطري مبا يعادل 97 يف املئة من إجاميل وحدات التقطري، 

العكيس  التناضح  بتقنية  املياه  إضافة إىل صيانة وحدات تحلية 

مبحطتي الزور الجنوبية والشويخ وصيانة املعدات املساعدة يف 

املحطات.

وفنيني  مهندسني  من  القوى  محطات  يف  العاملني  أن  وذكر 

وفقا  املختلفة  الصيانات  أعامل  ويرشفون عىل جميع  يشاركون 

املجال  هذا  يف  املقاولني  مع  بالتنسيق  املعتمد  الصيانة  لربنامج 

الشبكة  احتياجات  لتلبية  املقبل  الصيف  ملوسم  استعداد 

الكهربائية واملائية مبا يتناسب مع احتياجات االستهالك.

املهندس خليفة الفريج
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تر�سيد

احتفلت وزارة الكهرباء واملاء يف 22 أكتوبر الفائت بيوم الطاقة العاملي للتحول نحو االستخدام االمثل للطاقة النظيفة واملتجددة 

وتبني الحلول املستدامة لتحقيق بيئة آمنة وتنمية مواردها لألجيال القادمة، متاشيا مع تعليامت وزير النفط وزير الكهرباء واملاء 

الدكتور خالد الفاضل لتطبيق اسرتاتيجية وزارة الكهرباء واملاء للحفاظ عىل مصادر الطاقة نحو تحسني طرق خدماتها للعمالء .

وبالتزامن مع يوم االحتفال بيوم الطاقة العاملي قامت ادارة العالقات العامة وخدمة املواطن بإصدار وتوزيع بوست توعوي عىل 

جميع مسؤويل وموظفي الوزارة ، تضمن ارشادات للحفاظ عىل الكهرباء واملاء بهدف تعزيز املشاركة واالحساس باملسؤولية الوطنية 

تجاه مقدرات البالد .

وبالتزامن مع هذا الحدث العاملي قامت الوزارة بتنظيم  ندوة ترشيدية مبدرسة أم هاشم املتوسطة للبنات ) الرساج املنري ( بهدف 

التوعية بالفوائد املرتتبة عىل حسن استخدام الطاقة املتجددة لرفع كفاءتها وتحقيق بيئة أنظف وأكرث أمانا واستدامة للبرشية .

متاشيا مع تعليامت الوزير الفاضل لتطبيق اسرتاتيجية الوزارة للحفاظ عىل مصادر الطاقة  

»الكهرباء« احتفلت بيوم الطاقة العاملي
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تقرير

بعد عقود من إلقاء القاممة يف روسيا يف مكبات ضخمة، وضعت 

موسكو برنامجًا ملدة 5 سنوات ملعالجتها وتوليد الكهرباء عربها، 

والكويتي،  السعودي  السياديني  الرثوة  صندوقي  من  مبشاركة 

وفق تقرير وكالة بلومبريغ.

واستحوذ صندوقا الرثوة السعودي والكويتي يف وقت سابق من 

روبل  مليار   151 بقيمة  املئة،  5 يف  تبلغ  العام عىل حصة  هذا 

الكهرباء  لتوليد  إنفست«  يت  »آر  رشكة  من  دوالر(،  ميار   2.4(

من حرق النفايات عرب 4 محطات قرب موسكو. فيام ميتلك بنك 

التي  املصانع  من  املئة  يف   10 حصة  الرويس  الحكومي  التنمية 

ميكنها معالجة 2.8 مليون طن سنويا من النفايات.

يت  »آر  يف  التنفيذي  الرئيس  شيبيلوف،  أندري  قال  جهته،  من 

إنفست«: إنها الجولة األوىل من استثامرات املرشوع والتي ميكن 

عىل  سيحصلون  ألنهم  باملستثمرين  جاد  اهتامم  لدينا  زيادتها، 

ربح ثابت من املرشوع بنسبة 12 يف املئة خالل 15 عاماً.

الرئيس  إىل  بالنسبة  حساسة  سياسية  قضية  القاممة  وأصبحت 

التي  الرئيسية  القضايا  بني  من  القضية  وكانت  بوتني،  فالدميري 

اثريت يف مؤمتر االتصال السنوي يف يونيو يف موسكو.

نفايات  نقل  خطط  عىل  روسية  منطقة   26 يف  نشطاء  واحتج 

أثار  كام  العام،  هذا  من  سابق  وقت  يف  مناطقهم  إىل  موسكو 

التقليدية  املكبات  القاممة الغالق  معالجة  بناء مصانع  مرشوع 

من  القلقني  املختلفة  املناطق  سكان  قبل  من  قوية  معارضة 

التلوث.

روسيا: الكويت والسعودية
تشاركان في توليد الكهرباء من النفايات
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م�ساريع

 حققت وزارة الكهرباء واملاء يف بداية الربع األخري من العام 

الجاري انجازاً مهاًم بتشغيلها مرشوع  محطة الدوحة  لتحلية 

املياه  قلوية  زيادة  العكيس مع معدات  بالتناضح  البحر  مياه 

التي  املشاريع  أبرز  من  يعد  الذي  األوىل(  )املرحلة  املنتجة 

نفذتها الوزارة يف السنوات األخرية.

ومتت عملية تشغيل املرشوع الذي يضيف للشبكة املائية 60 

مليون جالون إمرباطوري يومياً عىل مراحل وصوال إىل الطاقة 

اإلنتاجية القصوى، حيث ..عملية التشغيل والضخ يف الشبكة 

عملية غسل وتعقيم خطوط املياه الواصلة بني وحدة االنتاج 

يف محطة الدوحة وبني منطقة املطالع العايل.

وقال الوكيل املساعد ملحطات القوى الكهربائية وتقطري املياه 

الغربية  الدوحة  »إن مرشوع محطة  الفريج  خليفة  املهندس 

لتحلية مياه البحر بالتناضح العكيس سينتج يف مرحلته األوىل 

60 مليون غالون إمرباطوري، ويعد أحد املشاريع املهمة التي 

ستعمل عىل تعزيز قدرة الشبكة املائية”.

محطتي  كفاءة  من  سيزيد  املــرشوع  ان  إىل  الفريج  وأشــار 

االستهالك  خفض  وبالتايل  والرشقية  الغربية  الــدوحــة 

تنفيذها  تم  التي  العكيس  التناضح  وحدة  ان  حيث  الطاقة، 

التقطري  ــدات  وح بعكس  فقط  كهربائية  طاقة  تستهلك 

والتي  املحطتني  يف  املتواجد  املــراحــل  متعدد  الومييض 

الكهربائية. الطاقة  اىل  باالضافة  الحرارية  الطاقة   تستخدم 

وتابع: ان املرشوع سيوفر أيضا استخدام املياه الجوفية الالزمة 

للمعالجة النهائية للمياه املنتجة، حيث ان املياه املنتجة من 

مرشوع تحلية املياه بالتناضح العكيس يف محطة الدوحة مياه 

مياه جوفية  اىل خلطها من  الحاجة  صالحة للرشب من دون 

االنتاجية  السعة  ويدعم  سيعزز  املرشوع  هذا  ان  إىل  الفتا 

ملرافق املياه لتأمني حاجات السكان من املياه العذبة وكذلك 

احتياجات القطاع الصناعي باالضافة اىل ضامن استمرارية توفري 

للتوسعات  تزويدها  املطلوب  املياه  من  املستقبلية  الكميات 

الصناعية واملناطق الجديدة.

يذكر ان الوزارة انتهت من اإلعداد والتجهيز ملرشوع التناضح 

العكيس )املرحلة الثانية( ويف انتظار املوافقة عىل طرحها ليصل 

اجاميل انتاج املرحلتني 120 مليون جالون يوميا.

مشروع الدوحة ) املرحلة األولى(
يضيف 60 مليون جالون يوميًا لشبكة املياه
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اأخبار ال�زارة

تستعد إدارة التصميم واإلرشاف يف وزارة الكهرباء املنوطة مبهام 

 20 إىل  التيار  إليصال  واملواصفات،  الفنية  املخططات  مراجعة 

 مرشوعاً حكومياً بالشبكة الكهربائية، وفقا لكود الطاقة الجديد.

الطيار،  إقبال  الوزارة  يف  العامة  العالقات  إدارة  مديرة  وقالت 

املتجددة  الطاقة  أنظمة  تكون  أن  عىل  تعمل  »الــوزارة  ان 

التزاما  تنفيذها  يتم  التي  املشاريع  كل  يف  أساسيا  ركنا 

تقنيات  نسبة  تقل  ال  بحيث  الطاقة،  لكود  القياسية  بالرشوط 

املشاريع  مباين  أحامل  من  املئة  يف   10 عن  املتجددة  الطاقة 

الشأن«. السمو يف هذا  لتحقيق رؤية صاحب   الحكومية، سعياً 

وأوضحت الطيار، يف ترصيح صحايف، أن »إدارة التصميم واإلرشاف 

تنسق العتامد كود الطاقة عىل املباين املختلفة ملصلحة الجهات 

الشبكة  عىل  مرشوعاً   20 ربط  »جار  أنه  مبينة  الحكومية«، 

الكهربائية وفقا للكود الجديد، وهذه املباين تتبع جهات حكومية 

عدة مثل وزارات الرتبية، األشغال، العدل، معهد الكويت لألبحاث 

نفطية«. رشكات  العلمي،  للتقدم  الكويت  ومؤسسة   العلمية 

تنفيذ  التصميم واإلرشاف عىل  بأعامل  اإلدارة  قيام  إىل  وأشارت 

عدد 3 مشاريع طاقة متجددة عىل أسطح مخازن صبحان، املدخل 

 الجنويب للمبنى الرئييس لوزاريت الكهرباء واملاء واألشغال العامة.

يخدم  الذي  الطاقة  كود  فرتة  منذ  اعتمدت  الــوزارة  أن  يذكر 

املؤرشات التنافسية ألهداف رؤية 2035، وفقاً لالسرتاتيجية التي 

من  االستفادة  بهدف  الفاضل،  خالد  الوزيرالدكتور  عنها  أعلن 

الوزارية  القطاعات  كل  مع  بالتنسيق  املتجددة  الطاقة  مصادر 

حول مشاريع تلك القطاعات املتضمنة ألنظمة الطاقة املتجددة. 

إيصال التيار لـ 20 مبنى حكومي بالكود الجديد 



38

 نوفمبر / ديسمبر 2019

تر�سيد

املرحلة  الفائت  أكتوبر  نهاية  يف  واملاء  الكهرباء  وزارة  أطلقت 

األوىل من مرشوع راشد 2 يف قطاع محطات القوى الكهربائية 

لتعزيز مفهوم ترشيد االستهالك لدى موظفي الوزارة يف مختلف 

قطاعاتها.

واستضافت محطة الصبية أوىل الندوات الرتشيدية التي يقدمها 

فريق الرتشيد وفريق التطوير اإلداري، حيث عرض الفريق خالل 

لتعزيز مفهوم ترشيد االستهالك لدى موظفي الوزارة

» الكهرباء« أطلقت مشروع راشد 2
املحارضة طرق التقنيات الحديثة لتوفري الطاقة الكهربائية واملياه 

ووتوضيح أبرز املستجدات الخاصة بالطاقات البديلة.

وتضمنت املحارضة عرض فيلم ثائقي عن عمليات انتاج الكهرباء 

واملاء والتعريف بجائزة االبتكار والتميز.

نجم  الدين  محي  الصبية  محطة  مدير  قام  املحارضة  ختام  ويف 

واملهندس بدر النوفل بتوزيع الشهادات عىل املحارضين والحضور.
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الرتشيدية  الندوات  ثاين  الجنوبية  الزور  محطة  استضافت  وكام 

عادل  املهندس  املحطة  مدير  بحضور   ،2 راشد  مرشوع  ضمن 

العنزي وعدد من املسؤولني وموظفي املحطة.

تعريفية  نبذة  السامل  نور  املهندسة  قدمت  الندوة  مستهل  ويف 

عن جائزة االبتكار والتميز املقامة تحت رعاية وزير النفط وزير 

الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفاضل.

وقدمت السامل رشحا تفصيليا عن فئات الجائزة ورشوط املسابقة 

وكيفية التقديم.

ترشيد  أهمية  عن  البلويش  نارص  املهندس  حارض  جانبه،  من 

الكهرباء والفوائد التي يحققها املستهلك والوزارة يف آن واحد.

ومن جهته، أشار املهندس احمد الصفار إىل اهتامم الوزارة مبجال 

الطاقة الشمسية والرؤية التي متتلكها الوزارة بهذا الشأن.

وبدوره، حارض املهندس حمد املهنا الوسائل الرتشيدية التي من 

خاللها يتم ترشيد استهالك املياه.

العنزي  عادل  املهندس  املحطة  مدير  قام  املحارصة  ختام  ويف 

بتكريم الحضور واملحارضين. 

الذي  راشد1  ملرشوع  استكامال  يأيت   2 راشد  مرشوع  ان  يذكر 

بأهمية  الوزارة  موظفي  لدى  الوعي  لتعزيز   2018 يف  انطلق 

فئات  بقية  إىل  الرتشيد  ثقافة  لنقل  متهيدا  االستهالك،  ترشيد 

املجتمع كافة.
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�سحتك بالدنيا

حصدت اإلنفلونزا يف 2018/2017 أرواح آالف األملان. ويؤكد 

اإلنفلونزا، وخصوصا  لقاح ضد  تناول  أهمية  وباحثون  خرباء 

يف  يشكك  من  أيضا  هناك  لكن  الناس.  من  معينة  لفئات 

جدوى اللقاح وفعاليته.

ميثل فصل الشتاء ذروة أوقات السنة لإلصابة مبرض »اإلنفلونزا« 

أعراض  ومن  العادية.  الربد  بنزلة  اإلصابة  عن  يختلف  والذي 

ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال وآالم  اإلصابة باإلنفلونزا 

الحلق والزكام وآالم يف أعضاء الجسم والصداع، إضافة لشعور 

عام باملرض واإلعياء.

غري  اإلنفلونزا  موجة  أن  العام  هذا  أملانيا  يف  تقديرات  وأكدت 

التي اجتاحت أملانيا يف 2018/2017 أودت بحياة نحو  العادية، 

رئيس معهد روبرت كوخ،  فيلر،  لوتار  ألف شخص. وأوضح   25

الوفيات  لحاالت  رصده  يتم  عدد  أعىل  هو  هذا  أن  الرسمي، 

الناجمة عن اإلصابة بنزالت الربد عىل مدى الثالثني عاما املاضية.

من يحتاج إىل لقاح اإلنفلونزا؟

يصابون  الذين  األشخاص  عدد  كوخ  ــرت  روب معهد  يقدر 

مليون   16 وحتى   4 بني  أملانيا  يف  الشتاء  فصل  يف  باإلنفلونزا 

اإلنفلونزا  فريوسات  تصيبه  من  كل  ليس  بأنه  علام  شخص، 

ميرض، حسبام نقل موقع »ويب« األملاين.

اللقاح ضد اإلنفلونزا..
مفيد أم غير ضروري؟
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العدوى  طب  معهد  مدير  بلتس  ماتياس  الربوفيسور  ويقول 

الجامعي  باملستشفى  للمستشفيات  الصحية  والنظافة 

الجميع  عىل  »يجب  أملانيا  برشق  ينا  مدينة  يف 

أن يتطعموا )ضد اإلنفلوانزا( مبا فيهم األطفال 

ألن كل واحد يستفيد من ذلك«. وأضاف بلتس 

وهو أيضا متحدث باسم الجمعية األملانية لعلم 

»بهذا  »ويب«:  موقع  مع  مقابلة  يف    )DGI( العدوى 

وبذلك  اآلخرين  إىل  العدوى  نقل  مخاطر  من  املرء  يقلل 

أيضا يحمي األرسة واألصدقاء”.

أفضل وقت ألخذ لقاح اإلنفلونزا

الذروة  فرتة  تكون  املرء  فيه  يعيش  الذي  البلد  حسب  عىل 

لإلصابة باإلنفلونزا، ففي أملانيا مثال تنترش اإلنفلونزا يف بداية 

العام أي يف شهري يناير/ كانون األول وفرباير/ شباط، ولذلك 

نوفمرب/  شهر  نهاية  مع  أي  بشهر،  قبلها  اللقاح  بأخذ  ُينصح 

األول. فجهاز  بداية شهر ديسمرب/ كانون  أو يف  الثاين  ترشين 

املناعة بالجسم يحتاج إىل أسبوعني أو ثالثة حتى يشكل درع 

حامية ضد املرض.

ينخفض  أن  فيمكن  ذلك  عن  مبكرا  اللقاح  أخذ  تم  إذا  لكن 

مستوى األجسام املضادة يف الجسم من بعد عندما يأيت شهر 

فرباير مثال، وبذلك ال تكون هناك حامية كافية ضد اإلنفلونزا 

يف أوج انتشارها.

تحفظات عىل اللقاح 

من  أقل  اإلنفلونزا  ضد  اللقاح  يوفره  الذي  الحامية  تأثري 

اللقاحات األخرى التي تنصح بأخذها لجنة التطعيامت الدامئة 

مبعهد روبرت كوخ.

ويقول مشككون إن لقاح اإلنفلونزا ال يوفر حامية بنسبة مائة 

يف املائة، والسبب هو أن فريوس اإلنفلونزا له قدرة كبرية عىل 

الفريوس  نوع  تحديد  الباحثني  عىل  يصعب  وبالتايل  التحول 

األقوى يف الجسم.

دامئة  حامية  يشكل  ال  اإلنفلونزا  لقاح  فإن  ذلك  إىل  إضافة 

تختلف  يوفرها  التي  الحامية  أن  كام  عام.  كل  أخذه  ويجب 

اللقاح بشكل  يتفاعل مع  إىل آخر ألن كل جسم  من شخص 

مختلف. وكبار السن يقولون إن اللقاح أقل فعالية لديهم.

ويقول الربوفيسور بلتس يف حديثه مع موقع »ويب« األملاين: 

»عندما تصيب اإلنفلونزا شخصا حصل عىل اللقاح املضاد لها 

فإنه يكون محميا لدرجة أنه قد يصاب بعدوى طفيفة فقط 

وال يتحتم نقله إىل الرعاية الفائقة، ما يعنى أن اللقاح يخفف 

من حدة املرض”.
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من�عات

نراها يف خطوط  التي  امللونة  الكرات  ماهي حقيقة  تعلم  هل 

الطاقة واالتصاالت وأسالك التثبيت أيضا، فام هي وظيفة هذه 

الكرات؟!

ماهي حقيقة الكرات امللونة املتصلة بخطوط الكهرباء؟

إذا كنت ذا مالحظة دقيقة ستالحظ كرات كبرية يف حجم كرة 

وأسالك  االتصاالت  وخطوط  الطاقة  خطوط  يف  معلقة  السلة 

التثبيت أيضا، فام هي وظيفة هذه الكرات؟!

تسمى هذه الكرات بكرات العالمة الهوائية وتكون مثبتة عىل 

امتداد األسالك، وهي كتحذير للطائرات املنخفضة االرتفاع حتى 

ال تصطدم بها.

من  محدقا  خطرا  هنالك  ألن  السامء  يف  الطائرات عاليا  تحلق 

الشاهقة  باملباين  االصطدام  املمكن  فمن  األرض  قرب  التحليق  

الرؤية يكون محجوبا وهنالك  واألبراج واألشجار، كام أن مجال 

أسباب تقنية أخرى ال حرص لها مثل ارتفاع كثافة الهواء وضعف 

اإلشارة الالسلكية وقلة كفاءة املحرك.

أشارت الدراسات أن أغلب حوادث الطائرات تحدث عند اإلقالع 

األسالك  تشكل  لذا  األرض  يكون قرب  التحليق  ألن  والهبوط 

رفيعة جدا وال ميكن  األسالك  الطائرات ألن  العلوية خطرا عىل 

رؤيتها من قمرة القيادة فتستخدم هذه الكرات يف جعل هذه 

ضوئية  مالحية  إشارات  أيضا  للطائرات، وهناك  مرئية  األسالك 

تتكون من ألوان براقة تضئ ليال باستخدام مصابيح النيون ذات 

الّضغط املنخفض والتي توضع عىل امتداد خطوط الطاقة العالية 

الجهد.

ما فائدة الكرات امللونة على خطوط الضغط العالي
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ريا�ســـــة

حقق فريق وزارة الكهرباء واملاء لقب بطولة كأس السوبر لكرة الصاالت للوزارات بعد فوزه عىل فريق وزارة املالية 3 - 2 ىف 

املباراة التى اقيمت عىل صالة نادى الريموك بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل ونائب مدير الهيئة العامة 

للرياضة لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة ونائب املدير لقطاع الشؤون املالية واالدارية عيل مروى ومحمد بوشهرى وكيل 

وزارة الكهرباء وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع وممثىل الوزارتني وجمهور غفري.

وعقب التتويج هنأ الهدبة فريق وزارة الكهرباء بتحقيق لقب كأس السوبرن مشيدا باملستوى الفني واملهاري الذي شهدته املباراة 

والذي يعكس القفزة الهائلة لنشاط كرة قدم الصاالت للوزارات و الدوري الريايض بصفة عامة بتنوع ألعابه الفردية والجامعية ، 

الذي وصل إىل مستوى أداء ينافس النشاط الريايض املحيل لألندية واالتحادات الرياضية.

ومثن الهدبة الدعم الذي يحظى به النشاط الريايض للوزارات من قبل مدير عام الهيئة د. حمود فليطح، مؤكدا أن الهيئة تويل كل 

االهتامم والدعم لتفعيل مفهوم الرياضة للجميع وتهيئة سبل مامرسة الرياضة لجميع الرشائح سواء العاملني بالدولة او من مختلف 

قطاعات املجتمع ، ومثن جهود اللجنة الفنية لكرة القدم للوزارات ، والتعاون الرائع واملثمر التحاد الكرة ونادي الريموك عىل استضافة 

كأس السوبر.

»الكهرباء«.. بطل »سوبر الوزارات«

فرحة التتويج بالبطولة
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الفاضل.. يكرم موظفو الوزارة

كرم وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفاضل عدد من مسؤويل وزارة الكهرباء واملاء وموظفي القطاعات الذين 

أسهموا يف تحقيق الوزارة ملستويات متقدمة يف مكون الحصول عىل الكهرباء ملؤرش سهولة مامرسة أنشطة األعامل 2020 حسب 

تقرير البنك الدويل .

وقد مثن الوزير الفاضل حجم الجهود التي تبذل لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي توجت بتقدم الكويت 29 مرتبة عامليا 

يف مجال سهولة ايصال التيار للعمالء والجهات املستفيدة بفضل تضافر جهود جميع العاملني الذي اسهموا يف تطوير العديد من 

الخدمات اإللكرتونية مع النظم التطبيقية املرتبطة بها.

الدروع  املناطة به، حيث تم توزيع  للقيام بجميع املهام  الوطني  العنرص  الدولة يف تشجيع  التكريم متاشيا مع سياسة  ويايت هذا 

والشهادات التقديرية عىل املكرمني تقديرا لجهودهم وتشجيعا ملواصلة التميز واالبداع .

الفاضل وبو شهري يتوسطان عدداً من موظفي الوزارة
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اأخبار ال�زارة

والتميز عىل فرز طلبات  االبتكار   يعكف فريق تحكيم جائزة 

املشاركني يف الجائزة التي أطلقتها الوزارة يف سبتمرب الفائت.

إن  الجسار”  مجبل  املهندس  الجائزة  عىل  العام  املقرر  وقال 

الفريق يعمل حاليا فرز مشاركات املتقدمني، متهيدا لإلعالن عن 

الفائزين يف فرباير املقبل”.

وأضاف الجسار” ان جائزة االبتكار والتميز تتيح لكل من لديه 

مبادرة من موظفي الوزارة املشاركة يف تلك الجائزة طاملا لديه 

مرشوع مبادرة، كتقديم منتج أو خدمة جديدة قابلة للتطبيق 

تهدف إىل تطوير خدمات الوزارة يف املجال الهنديس”.

فئات،  ثالث  إىل  والتميز  االبتكار  جائزة  فئات  الجسار  وّقسم 

هندسية، أنظمة تكنولوجيا املعلومات، إدارية.

الطاقة  مجال  يف  املشاركات  تشمل  الهندسية  الفئة  أن  وأوضح 

املتجددة ،ترشيد االستهالك، املدن والشبكات الذكية وغريها من 

الجوانب الذكية املتعلقة بطبيعة عمل القطاعات الفنية يف مجال 

تشمل  املعلومات،  تكنولوجيا  أنظمة  فئة  أما  واملاء،  الكهرباء 

املشاركات يف مجال استخدام البيانات الضخمة، األمن السيرباين، 

وغريها  االلكرتونية  الخدمات  االتصاالت   ،BLOCK CHAIN

اإلدارية وتشمل املشاركات يف مجال  الفئة  من األنظمة، وأخريا 

تبسيط إجراءات العمل، تطوير خدمالت الوزارة اإلدارية ورفع 

فريق “االبتكار والتميز”  يفرز طلبات املشاركني 

كفاءة وانتاجية املوظف.

اإلعــالن  تم  بعدما  وتــابــع: 

خمسة  حددنا  الجائزة،  عن 

ــي:  وه للتقديم  رشوط 

كويتي  املتقدم  يكون  أن 

موظفي  مــن  الجنسية 

املشاركة  تكون  أن  الــوزارة، 

لفرد واحد أو ملجموعة بعدد 

أن  أقىص،  كحد  أفراد  ثالثة 

تكون املشاركة فقط من خالل موقع الوزارة، رفع ملف الكرتوين 

للمشاركة من خالل املوقع االلكرتوين، ال يجوز التقدم بأكرث من 

مشاركة واحدة لكل متقدم.

فرز  مرحلة  هي  حاليا  إليها  وصلنا  التي  املرحلة  ان  وذكــر 

منوذج  بتعبئة  املتقدم  بقيام  أوىل  بدأت  حيث   ، املشاركات 

التسجيل وارفاق التفصيل، ومن ثم دراسة املرشوع وأهدافه عىل 

Word&pdf ملف

وأخريا  تحكيم  التحكيم،  لجنة  املشاركات عىل  تعرض  ثم  ومن 

املشاركات من خالل لجنة تنفيذية عليا، يتم االعالن عن الفائزين 

وتسليم الجوائز يف فرباير املقبل.

الوزير الفاضل يتوسط فريق جائزة االبتكار والتميز

املهندس مجبل الجسار
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إدارات تهم المراجعين

فاكسداخليالمباشراالدارة 
416925384522 - 253715418216ادارة مشاريع الشبكات المائية

801225371571 - 253715702220ادارة الحسابات
2481900624814970 - 24848044117 - 4819403ادارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية

810925371811 - 253718108110ادارة شبكات التوزيع الكهربائية
2167 - 253718212168ادارة التمديدات الكهربائية

8026 - 253713918027ادارة شئون المستهلكين

المراكز التابعة لشئون المستهلكين

المناطق التابعة للمكتبالمباشرالمكتب
أوال: محافظة العاصمة

24820813 - 24843600مكتب الشويخ
 - - الصحية  )الــتــجــاريــة  الشويخ  الــمــرقــاب، دســمــان،  الــشــرق،  القبلة،  الــكــويــت،  مدينة 
التعليمية(، ميناء الشويخ، جزيرة )فيلكا - عوهه - مسكان - كبر - أم المرادم - قاروه(، 

ساحة العلم.
كيفان، الشامية، الشويخ السكني ب، الخالدية، الفيحاء.24814308مكتب كيفان

ضاحية عبداهلل السالم، العديلية، القادسية، الروضة، النزهة.22560504مكتب ضاحية عبداهلل السالم
الدسمة، بنيد القار، المنصورية، الدعية، الشعب، الشعب البحري.22531530 - 22541058مكتب الدسمة
قرطبة، اليرموك، السالم، الصديق، حطين، الزهراء، الشهداء، منطقة الوزارات.25355197 - 25357317مكتب قرطبة

الشويخ الصناعي )1 - 2 - 3(، الري.24826815/7/6 - 24826836مكتب الشويخ الصناعية

22456981/2برج التحرير

ثانيا: محافظة حولي
مشرف، الرميثية، بيان، سلوى، ضاحية مبارك العبداهلل.25399083 - 25399086مكتب مشرف

السالمية، البدع.25711768 - 25711646 - 22642911مكتب السالمية

حولي، النقرة.22859827 - 22611890مكتب حولي

ثالثا: محافظة الفروانية
خيطان، الري الصناعية، العمرية، مطار الكويت الدولي، غرب الفنيطيس، اشبيلية.24718934 - 24711293مكتب خيطان

العارضية، الرقعي، األندلس24898709 - 24898705مكتب العارضية
السرة، الجابرية25332753 - 25342500مكتب السرة

24766855 - 24766834  مكتب الفروانية
24766981 - 24766936

الفروانية، الرحاب، الرابية، الفردوس، ضاحية صباح الناصر، جليب الشيوخ، 
الشدادية، النهضة،جنوب جليب الشيوخ، ضاحية عبداهلل المبارك، رجم خشمان.

رابعا: محافظة االحمدي
الفحيحيل، األحمدي، الصباحية، ضاحية فهد األحمد.23910387 - 23910298مكتب الفحاحيل

ضاحية جابر العلي، الشريط الساحلي ج، الفنطاس، المهبولة، الرقة، هدية، الظهر، 23840454 - 23840452مكتب جابر العلي
العقيلة.

علي صباح السالم، ميناء عبداهلل، الشعيبة، البنيدر، الزور، الوفرة السكني.25423615مكتب علي صباح السالم
ابو حليفهمكتب أبو حليفة

خامسا: محافظة الجهراء
األحمد، 24575411 - 24575466مكتب الجهراء جابر  مدينة  كبد،  العبدلي،  الصبية،  امغرة،  سعدالعبداهلل،  مدينة  الجهراء، 

جزيرتي وربة وبوبيان.
الصليبخات، غرناطة، الدوحة، القيروان، الصليبية، الصليبية الصناعية.24672354 - 24675628مكتب الصليبخات

سادسا: محافظة مبارك الكبير
أ و ب، صبحان 25525425 - 25525415مكتب صباح السالم الــســاحــلــي  الــشــريــط  الفنيطيس،  الــمــســيــلــة،  الــســالــم،  ضــاحــيــة صــبــاح 

الصناعية، أبوفطيرة، الحرفية.

القرين، مبارك الكبير، القصور، العدان25423614 - 24525736مكتب القرين 2

خدمات وزارة الكهرباء والماء
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»الكهرباء«
تطلق استراتيجيتها الجديدة.. 
مستقبل يتحقق

الفاضل:
استخدام تقنيات حديثة تحقيقًا
لرؤية سمو األمير بشأن الطاقة

أضــــــــواء
العدد 101تصدر عن وزارة الكهرباء والماء • نوفمبر / ديسمبر 2019

يلقي عدد »أضواء« الجديد الضوء على 
أبرز المشاريع التي تم تنفيذها والجهود 
التي تقوم بها الوزارة في مجال ايصال 

المياه إلى المناطق الجديدة.
جزء من صفحاته  العدد  هذا  وخصص 
الوزارة  استراتيجية  بأهداف  للتعريف 

الجديدة وإطالق شعار الوزارة الجديد.
وتضمن العدد تقرير مفصل عن تقدم 
في  مرتبة   29 والماء  الكهرباء  وزارة 
أنشطة  ممارسة  سهولة  مؤشر  تقرير 

األعمال 2020.


