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التغذية جهد 400 ك ف والبالغ 
طولها حوالي 60 كم.

ما أبرز املشاريع 
األخرى التي ال تتعلق 
باملدن والتي تقومون 

بتنفيذها؟
٭ نقوم حاليا بتجهيز مناقصات 
محط���ات حتويل 11/132 ك ف 
وخطوط هوائية جهد 33/132 
ك ف خاصة مبشاريع شركة 
نف���ط الكويت املنتش���رة في 
جميع أنحاء الكويت، ومن ثم 
تسليمها للشركة لطرحها من 
قبلهم وسيقوم القطاع بتقدمي 
الدعم الفني واإلش���راف على 
تنفيذ هذه املشاريع من الناحية 
التصميمية والناحية التنفيذية 

حتى الفحص والتشغيل.
العديد من  كما أن هن���اك 
مش���اريع تطوير وتوس���عة 
الط���رق وما يع���رف بالطرق 
اإلقليمي���ة والت���ي تتعارض 
الكهربائية  النقل  مع خطوط 
القائمة بجهوده���ا املختلفة، 
وهذا يس���تلزم م���ن الوزارة 
دراس���ة هذه الطرق وحتديد 
تعارضه���ا مع خط���وط نقل 
الطاقة القائمة بغرض تعديلها 
وترحيلها مبا يتناسب وهذه 
الطرق اجلديدة، مما يستدعي 
الدراسة وحتضير املواصفات 
وتس���ليمها لوزارة األشغال 
لطرحها ضمن مناقصة املشروع 
الكام���ل، ومن ثم تقدمي الدعم 
الفني واإلش���راف املباشر من 
قبل الوزارة سواء أثناء فترات 
التنفيذ والتشغيل  التصميم، 
حتى تسليم املشروع بالكامل. 
أيإن القطاع يقوم بدراسة جميع 
الط���رق للمش���اريع اجلديدة 
ومدى تعارضها مع خدماتنا 
القائمة وبالتالي جتهيز وطرح 
املناقصات املتعلقة بها. وذلك 
لتمك���ن جميع اجلهات تنفيذ 

مشاريعها بسهولة ويسر.

ش���مال غ���رب الصليبخات، 
أبوفطيرة واملسايل  النسيم، 
حي���ث مت انش���اء 3 محطات 
132/400 ك ف و14 محط���ة 
11/132 ك ف وسيتم االنتهاء 
من جميع هذه املناطق بعضها 
في نهاية الربع الثاني وبعضها 
في الربع األخير من هذا العام 

.2016
وهن���اك م���دن جديدة مت 
طرح مناقصاتها وهي حتت 
الوفرة  التنفيذ مثل توسعة 
السكنية والوفرة القائم، حيث 
مت طرح مناقص���ة محطاتها 
وس���يتم االنته���اء منها في 
الربع األخير م���ن عام 2017 
و10 محطات طرحت من قبل 
الرعاية السكنية جهد 11/132 ك 
ف ومحطة واحدة طرحت من 
قبل الوزارة جهد 132/400 ك 
ف وهي قيد التنفيذ، باالضافة 
الى خطوط هوائية 400 ك ف 
بطول 22 كم طرحت من قبل 

الوزارة.

من املقرر أن تبدأ 
الرعاية السكنية بإنشاء 

مدينة جنوب املطالع 
فهل الوزارة مستعدة 

لذلك؟
٭ نع���م هن���اك 7 محط���ات 
132/400 ك ف و69 محط���ة 
11/132 ك ف في طور اإلعداد 
والتجهيز ملش���روع جنوب 
املط���الع اإلس���كاني ومن ثم 
يتم تسليمها للرعاية السكنية 
بغرض طرحها من قبلهم. أما 
خطوط نق���ل الطاقة 400 ك 
ف والبالغة 140 كم فس���يتم 
طرح مناقصاته���ا قريبا من 
قبل وزارة الكهرباء واملاء.كما 
ستقوم الوزارة قريبا بطرح 
3 محطات ملش���روع بوبيان، 
ميناء مب���ارك الكبير احداها 
132/400 ك ف واألخريي���ان 
11/132 ك ف، وكذلك خطوط 

ثم طرح مشاريع الكهرباء في 
مناقصات مختلفة، ومن ثم 
تنفيذ مشاريعها، ويتم عقد 
اجتماع���ات متتالية لتذليل 
التي ستظهر سواء  العقبات 
ف���ي مراح���ل التصمي���م أو 
مراحل التنفيذ حلن الفحص 
والتش���غيل والتس���لم من 
املقاولن، ث���م تنفيذ األعمال 
الكهربائية حس���ب برامج مت 
اعدادها مس���بقا بن الوزارة 
والرعاي���ة الس���كنية، وذلك 
التيار مع  ليتزامن ايص���ال 

تشغيل تلك املشاريع.

وما املدن اجلديدة التي 
تقومون ببناء محطات 

جديدة فيها؟ وكم 
عدد احملطات في كل 
من هذه املدن؟ ومتى 

سيتم االنتهاء منها 
وفق اجلداول والعقود 

لديكم؟
٭ هناك مدن جديدة مت تغذيتها 
وسيتم تغذية ما تبقى منها 
بالتيار الكهربائي في القريب 
العاجل، وهي جزء من كل من 
مدينة جابر األحمد السكنية، 

والرطوب���ة بحي���ث انعدمت 
الرؤي���ة في بع���ض املناطق 
الرطوبة  ووصل���ت نس���بة 
100% مصحوبة بعواصف من 
الغبار الذي تراكم على عوازل 
اخلطوط الهوائية مما أدى الى 
انفصالها عن الش���بكة، وهي 
ظاهرة عاملية معروفة سبق 
أن حدثت في العديد من بلدان 
العالم، علما بأنه ال يوجد أي 
مشكلة تشغيلية في الشبكة 

ذات اجلهد 400 ك ف.

هناك الكثير من املدن 
اجلديدة التي تقوم 

الرعاية السكنية ببنائها 
ويتذمر أصحاب 

القسائم فيها من تأخر 
وصول الكهرباء اليها. 
كيف يتم التعامل مع 

هذا األمر؟ 
٭ ان التع���اون والتنس���يق 
مس���تمر بن وزارة الكهرباء 
العامة  وامل���اء واملؤسس���ة 
للرعاية السكنية منذ التفكير 
في انش���اء أي مدينة سكنية 
ويس���تمر هذا التنسيق منذ 
بداية األعمال التصميمية ومن 

محطة ال���ى أخرى ومن خط 
تغذية الى آخر ويعتمد أيضا 
الطاقة  على كمية اس���تهالك 
كما أخ���ذ في االعتبار تركيب 
مفاع���الت متوازية في معظم 

احملطات لتقليص الفاقد.

 يقال ان األعطال 
التي حلقت بالشبكة 

الكهربائية بداية املوسم 
املاضي، وأدت الى 

قطع التيار عن مناطق 
كبيرة وأجزاء واسعة 
سببها شبكات النقل 

وبرامج الصيانة فيها، 
وخصوصا محطات 

400 ك ف التي حصل 
فيها اخللل، فما هو 

تعليقك؟
الكهرب���اء ذات  ٭ محط���ات 
اجلهد 400 ك ف تعمل بصورة 
مرضي���ة، اال أن األعطال التي 
الكهربائية  حلقت بالش���بكة 
بداية املوس���م املاضي وأدت 
التيار عن بعض  الى انقطاع 
املناطق لها عدة أسباب، وقد 
يكون أحدها س���وء األحوال 
اجلوية وارتفاع كثافة الضباب 

الطاقة االنتاجية الكلية 
ونقلها دون مشاكل الى 

شبكات التوزيع؟
٭ نعم محطات النقل املنتشرة 
في جمي���ع املناطق بالكويت 
الطاقة  قادرة على استيعاب 
االنتاجي���ة الكلية ونقلها الى 
الثانوية اخلاصة  احملط���ات 
التوزيع بش���كل  بش���بكات 

سلس.

نسمع عن وجود فاقد 
في الطاقة واستحداث 

تقنيات لتقليل هذا 
الفاقد، هل هذه التقنيات 
ناجحة؟ وكم هو الفاقد 

في الشبكة؟ وهل مت 
تقليله فعال؟ 

٭ فاقد الطاقة ظاهرة موجودة 
العالم  في جمي���ع ش���بكات 
س���واء في مح���والت القدرة 
أو في خط���وط التغذية، ومت 
أثناء  أخذ ذلك بعن االعتبار 
فت���رة التصميم ب���أن يكون 
فاق���د الطاقة أقل ما ميكن في 
مكونات الش���بكة الكهربائية 
وه���ذا الفاقد يعتمد على عدة 
امور فنية حيث يختلف من 

ما أوضاع قطاعك 
حاليا؟ وما املشاكل التي 

يعاني منها؟
٭ ان أوضاع القطاع مطمئنة، 
وال يعاني من أي مشاكل سوى 
األعط���ال الطارئ���ة التي يتم 

التعامل معها في حينه.

ولكن مرت على البالد 
عاصفة تأثرت بها 

الكهرباء نوعا ما فكيف 
عملت شبكات النقل 

الكهربائية خاللها؟ وهل 
هناك خطة طوارئ 

للتعامل مع االمر أوقات 
األزمات؟

٭ هن���اك خط���ة للط���وارئ 
موضوع���ة ويت���م جتديدها 
ملعاجلة األزمات حيث ينتشر 
مهندسو وفنيو فرق الطوارئ 
كل في موقعه في حالة حدوث 
أي طارئ وهذا ما حصل خالل 
العاصفة الت���ي مرت بالبالد 
حيث مت التعامل مع االنقطاعات 
واألعطال التي حدثت بالسرعة 

املطلوبة.

وماذا عن برامج 
الصيانة حملطات 

النقل؟ وكيفية عملها؟ 
وامليزانية املخصصة 

لها؟
٭ برام���ج الصيانة حملطات 
النقل تبدأ س���نويا من بداية 
اكتوب���ر وتنتهي ف���ي بداية 
مايو ولك���ن الصيانة لبعض 
احملط���ات )التي ال تؤدي الى 
انقطاع التيار عن املستهلكن( 
العام. وتتم  ال تتوقف طوال 
البرامج  هذه الصيانة حسب 
املعدة لها مس���بقا، وبانتظار 
تخصي���ص امليزانية الالزمة 

للسنة املالية القادمة.
محطات النقل املوجودة 
في البالد حاليا، هل هي 

قادرة على استيعاب 

)محمد هاشم(  م.جاسم النوري متحدثا الى الزميلة دارين العلي 

ما هو قطاع شبكات 
النقل الكهربائية؟

فريحة األحمد هنأت نائب األمير

 قطاع ش���بكات النقل الكهربائية يتعامل مع شبكة 
ضخمة وواس���عة من احملط���ات والكيبالت واخلطوط 
الهوائية التي تربط محطات اإلنتاج مبحطات التوزيع 
التي توصل الكهرباء إلى املنازل واملنشآت ويبلغ  عدد 
محطات النقل بجميع جهودها 11/33/132/275/400 ك ف 

تقدر بحوالي 650 محطة.
بينما تقدر أطوال موصالت الكيبالت األرضية بجميع 
جهودها بحوالي 11.000 كم أما أطوال موصالت اخلطوط 
الهوائي���ة بجميع جهودها فتق���در بحوالي 40.000 كم 

دائرة.

هنأت الشيخة فريحة األحمد رئيسة اجلمعية الكويتية 
لألم املثالية سمو الشيخ نواف األحمد مبناسبة مرور 10 
سنوات على توليه والية العهد، وذكرت الشيخة فريحة 
األحمد في تصريح صحافي بهذه املناسبة أن الكويت قد 
ارتقت في الس����نوات التي تولى فيها سمو الشيخ نواف 
األحمد والية العهد الى جانب سمو األمير، مشيرة إلى أن 
الكويت ال تتقدم وال ترتقي الى مصاف الدول إال من خالل 
قادتها، خصوصا اذا كانت القيادة كالتي يتوالها سمو األمير، 
حفظه اهلل ورعاه، وولي عه����ده األمن، مؤكدة على دور 
ولي العهد في إدارة شؤون البلد في وجود وغياب األمير 
في دعم للمؤسسات وقطاعات الدولة ورعايته لألنشطة 
والفعاليات الوطنية ودعم الثقافة واالقتصاد الوطني آخذا 
في االعتبار الرؤية التي وضعها سمو األمير، حفظه اهلل 
ورعاه، وأكدت على أهمية االلتفاف حول القيادة السياسية 
واحلكومة الرشيدة في ظل قائد اإلنسانية وراعي نهضة 
الكويت، فهنيئا للشعب الكويتي على تولي سمو الشيخ 
نواف األحمد، حفظ����ه اهلل، والية العهد متمنية له دوام 

الصحة والعافية.

احملامي محمد احلميدي متوسطا د.خديجة احمليميد وبدر بن شيبة ود.فاطمة العبدلي خالل املؤمتر الصحافي )هاني الشمري(
 الشيخة فريحة األحمد خالل املؤمتر الصحافي 

إلى جانب املستوى احمللي واخلليجي وبالتنسيق مع مختلف السفاراتاحلفل يقام في حديقة الشهيد حتت شعار »مت يا وطن«

جائزة األم املثالية دولية العام احلاليمؤسسات التحالف الوطني حتتفل باألعياد 13 اجلاري
أسامة دياب

أكد رئيس التحالف الوطني 
لتعزي����ز التعايش الس����لمي 
ومدي����ر اجلمعي����ة الكويتية 
حلقوق اإلنسان احملامي محمد 
احلميدي أن التحالف »يسعى 
إل����ى نبذ العن����ف والكراهية 
والطائفي����ة وتعزيز الوحدة 
الوطنية«، موضحا أن رسالتهم 
»تتمثل في رسم خارطة طريق 
للمرحلة املقبلة واالستفادة 
من اخلبرات الوطنية، وإيجاد 
مساحة التقاء وقاعدة مشتركة 
تساهم في إحياء وتعميق ثقافة 
األخوة اإلنسانية«، مشددا على 
»سعي التحالف للعمل كجبهة 
مضادة لردع كل من يحاول زرع 
الفنت وتقسيم املجتمع ومتزيق 
الوطنية بوس����ائل  وحدت����ه 
مختلفة منها اإلعالم واحلمالت 

الشبابية والندوات«.
جاء ذلك ف����ي كلمته التي 
ألقاها خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد أول من أمس في مقر 
جمعية الصحافين لإلعالن عن 
االحتفالية التي تقيمها مشتركة 
9 من جمعيات ومؤسس����ات 
املدن����ي املنضوية  املجتم����ع 
الوطني  التحالف  حتت لواء 
لتعزيز التعايش السلمي، وذلك 
مبناسبة األعياد الوطنية في 
13 فبراير اجلاري حتت شعار 

»مت يا وطن«.
وأوض����ح أن »التحال����ف 
يهدف إلى إيجاد وثيقة وطنية 
تعزز التعايش السلمي، أبرز 
بنودها بناء رأي عام مساند 
لتبني الوثيقة من قبل اجلهات 
احلكومي����ة مع مؤسس����ات 
املجتمع املدني، مساندة اجلهات 
احلكومي����ة في نب����ذ العنف 
والتصدي للتطرف، حتقيق 
الشراكة الفعلية بن منظمات 
املجتمع املدني لنش����ر ثقافة 
الس����الم واملواطنة الصاحلة 
وغرس القيم واملبادئ النبيلة 

ندى أبونصر 

قال����ت رئيس����ة اجلمعية 
الكويتي����ة لألس����رة املثالية 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
وسفير النوايا احلسنة الشيخة 
فريحة األحمد، انه منذ انطالق 
جائزة االم املثالية التي تنظمها 
اجلمعي����ة من����ذ 12 عاما على 
التوالي، حققت جناحا بسواعد 
كويتية متخصصة، لتحقيق 
أهدافه����ا في نش����ر التوعية 
والثقاف����ة االس����رية وتعزيز 
املواطن����ة واالنتم����اء وغرس 
مفهوم التواص����ل االجتماعي 
واالحسان بالوالدين من خالل 
اقام����ة املؤمت����رات والندوات 
احمللية واخلارجية والزيارات 
امليدانية للمؤسسات اإلنسانية 
بالتنسيق مع كافة القطاعات 

املعنية.
 واعلنت عن مفاجأة املوسم 
احلالي للجائزة وهي بضم االم 
املثالية على املستوى الدولي 
بجانب احملل����ي واخلليجي، 
وذلك بالتنسيق مع سفارات 

الدولة.
واشارت الى ان اجلمعية 
قامت بالعديد من االنش����طة 
والفعاليات وعلى راسها جائزة 
األم املثالي����ة لتقدمي منوذج 
مثالي ضمن شروط ومعايير 
وضعتها اجلمعية حلرصنا على 
مجتمع متماسك تسوده احملبة 

والتسامح.
واك����دت انها طالبت خالل 
زيارته����ا لوزي����ر االوق����اف 
والش����ؤون اإلسالمية ووزير 
العدل يعقوب الصانع بتسريع 
تنفيذ اجراءات محكمة االسرة 
ملا لها من اث����ر ايجابي كبير 
عل����ى املجتمع من خالل احلد 
من عمليات الطالق املتزايدة 
ومعاجلة املشاكل االسرية، كما 
أن الوزي����ر أطلعنا على مهام 
ودور واهداف احملكمة االسرية 
التي س����يكون لها ش����أن في 

داخل األسرة وخارجها«، داعيا 
»مختلف منظم����ات املجتمع 
املدني لالنضمام إلى التحالف 
من أج����ل الوط����ن ولتكثيف 

اجلهود وتوزيع املهام«.
أك����دت األمينة  بدوره����ا، 
العامة للتحالف املدني لتعزيز 
الس����لمي ورئيس  التعايش 
مجلس إدارة الرابطة الوطنية 
لألمن األس����ري »رواس����ي « 
د.خديج����ة احمليميد أن 9 من 
جمعيات النفع العام املشهرة 
والتي تنض����وي حتت لواء 
التحال����ف املدني بصدد إقامة 
احتفالية مش����تركة باألعياد 
الوطني����ة برعاي����ة بحضور 
وزيرة الش����ؤون االجتماعية 
والعمل هن����د الصبيح،  يوم 
السبت  13  اجلاري في حديقة 
الشهيد مبنطقة شرق، مشيرة 
إلى أن »االحتفالية تهدف إلى 
التي  القيم  تعزيز منظوم����ة 
يخدمها التحالف املدني لتعزيز 
التعايش السلمي مثل التسامح، 
قبول اآلخر واحترامه، األخوة 
اإلنس����انية، املواطنة محور 
التعايش، ثقافة السالم، نبذ 
اإلرهاب الفكري والعملي وعدم 

اإلساءة ملقدسات اآلخر«.
ولفت����ت احملمي����د إلى أن 
»الوثيق����ة الوطني����ة املدنية 
س����تكون جاهزة قبل ش����هر 

رمضان املقبل، وستتم دعوة 
كل مؤسسات املجتمع املدني 
للمش����اركة فيه����ا والتوقيع 
عليها، ومن ثم ترفع ملجلس 
األمة إلقرارها«، مشيرة إلى أن 
إلى مؤازرة  »التحالف يهدف 
اجلهود احلكومية في تعزيز 
الس����لمي وحماية  التعايش 

الوحدة الوطنية«.
من جهته����ا، أكدت عضو 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لإلخاء الوطني د.فاطمة العبدلي 
أن »اجلمعية تنطلق من املبادئ 
والقيم السامية التي وردت في 
دستور الكويت )املواد7- 8- 
29-35(، حيث تسعى لتحقيق 
اإلخاء بنبذ كل أشكال التفرقة 
والتمييز بن املواطنن، والعمل 
على تعزيز ثقافة التآخي القائم 
على أساس املواطنة الصاحلة 
فق����ط، دون أن يؤثر ذلك في 
انتمائهم إلى طائفة أو قبيلة 
أو خالفه«، مستعرضة عددا من 
األهداف التي تسعى اجلمعية 
لتحقيقها ومنها: »تنمية ثقافة 
التآخ����ي الوطني، والتعايش 
االجتماعي بن مختلف مكونات 
املجتمع وشرائحه، بعث الروح 
الوطنية في نفوس املواطنن، 
وترسيخ مرجعيتهم للوطن 
انتماءاتهم املذهبية  أيا كانت 

أو العرقية أو الطبقية، 

املستقبل القريب على املجتمع 
الكويتي.

وبدوره، قال نائب رئيس 
اجلائزة الشيخ صالح النهام 
ان اجلائزة مستمرة في حتقيق 
أهدافها السامية منذ تأسيسها، 
وم����ن اهمها الرقي باالس����رة 

العربية واخلليجية من ناحية 
مواجهة التحديات التي تواجهها 
في ظل املتغي����رات االقليمية 
ومنها محاربة الغلو والعنف 
االسري، مشيرا الى انه ال تتحقق 
الرسالة السامية للجائزة إال 
بشراكة االربعة اطراف التالية 
)احمللية - االقليمية - العربية 

- الدولية(.
وب����ن ان اجلائ����زة كانت 
لها مش����اركات في مؤمترات 
وندوات على مستوى العالم، 
وقد مثل����ت الدولة في العديد 
من احملافل الدولية على سبيل 
املثال، املؤمتر في تركيا منطقة 
البوسفور، ومؤمتر املفوضية 

العليا لالجئن سورية. 
م����ن جانبه، ق����ال رئيس 
اللجن����ة االعالمي����ة محم����د 
اخلشمان ان اجلائزة ستكثف 
في االيام القادم����ة االعالنات 
االذاعية والتلفزيونية وعمل 
البروش����ورات اخلاص����ة بها 
باالضافة إلى تكثيف استضافة 
اعضاء اللجنة ورئيس����ها في 
البرامج املختلفة للوقوف على 
املستجدات واحلديث عن هذه 
اجلائزة وسبل تطويرها على 
اعلى املستويات لتكون رافدا 
من روافد العمل املؤسس����اتي 

الكويتي.

وكيل شبكات نقل الكهرباء قال إن برامج صيانتها تنتهي بداية مايو املقبل

النوري لـ »االنباء«: التنسيق مستمر مع »السكنية« واألعمال 
الكهربائية في املدن اجلديدة تنفذ حسب برامج معدة مسبقاً

دارين العلي

أكد الوكيل املساعد لشبكات النقل الكهربائية م.جاسم النوري ان التعاون بني املؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء واملاء واملاء مستمر في 
سبيل ايصال اخلدمة للمدن اجلديدة فور االنتهاء من املشاريع املنشأة الفتا الى العمل جار النشاء عدد كبير من احملطات ذات اجلهود املختلفة في عدد 

من املدن مثل جابر األحمد واملسايل والنسيم وغيرها، الفتا الى جتهيز عدد كبير من املشاريع اخلاصة مبدينة جنوب املطالع متهيدا لطرح مناقصاتها.وقال 
في لقاء خاص مع »األنباء« ان الشبكة الكهربائية في البالد قادرة على استيعاب الكمية املنتجة وتوزيعا بكل سالسة، مشيرا الى خطة طوارئ موضوعة يتم 

تعديلها وتطويرها بشكل مستمر لتكون جاهزة للتنفيذ في حال حدوث اي طارئ يؤدي الى قطع التيار. النوري حتدث عن اوضاع قطاعه واملشاريع التي 
يقبل على تنفيذها وفيما يلي التفاصيل:

احلميدي: نعمل 
لتشكيل جبهة 

مضادة لردع العنف 
والطائفية 

احمليميد: الوثيقة 
الوطنية ستكون 
جاهزة قبل شهر 
رمضان وسترفع 
ملجلس األمة 

إلقرارها 

العبدلي: تنمية ثقافة 
التآخي والتعايش 

ومناهضة االستغالل 
السياسي أبرز أهدافنا

ندرس جميع 
الطرق في 

املشاريع اجلديدة 
حتى ال تتعارض 

مع خطوط النقل 
وتعوق تقدمي 

اخلدمة 

لدينا خطة طوارئ 
ملعاجلة األزمات 
ومهندسو الوزارة 

وفنيوها يتواجدون 
كل في موقعه في 
حالة حدوث طارئ

م.جاسم النوري


