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الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء زار «األنباء» وأجاب عن استفسارات القراء على مدى ساعتين

مشعان العتيبي: لن نلجأ إلى القطع المبرمج العام الحالي وعدم إنجاز 
مشروع الصبية سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن الكويت بحلول عام ٢٠١١

دارين العلي
في حني أكد ان القطع املبرمج للكهرباء أمر غير وارد لهذا العام، بوجود فائض ٦٠ ميغاواط 
وبلوغ اإلنتاج الكلي للبالد ١١ ألف ميغاواط، لفت الوكيل املساعد للتخطيط والتدريب والناطق 
الرسمي باسم وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي الى امكانية استمرار االنقطاعات الناجتة 
ــيرا الى ان الوزارة تسعى الى احلد منها والتعامل معها  ــبكات التوزيع، مش عن أعطال في ش
ــرعة. وقال العتيبي في معرض رده على استفسارات «األنباء» وقرائها خالل استضافته  بس
ــو ١٠٫٤٠٠ ميغاواط خالل  ــتهالك األقصى املتوقع لهذا العام ه ــي ديوانية «األنباء» ان االس ف
ــطس املقبل، معتبرا ان منتصف شهر سبتمبر هو املعبر نحو تخطي حدوث أي مشكلة  أغس
في الكهرباء. وأكد العتيبي ان حلول عام ٢٠١١ دون اجناز مشروع محطة الصبية التي ستنتج 
ــا الى ان الوزارة قد  ــكلة كبيرة في الكهرباء، الفت ــيجعل البالد تواجه مش ٢٠٠٠ ميغاواط س

ــلمت معظم االنتاج املتوقع منها ولم يبق سوى  حصلت غرامات طوارئ ٢٠٠٧ وتس
ــتحقات الوزارة على  ــح العتيبي ان مس ــروع غير منجز. وأوض ــن هذا املش ١٠٪ م
ــتهالك ال تبلغ  ــار، هذا بالرغم من ان فاتورة االس ــتهلكني تبلغ ٢٠٠ مليون دين املس

ــع قيمة الكهرباء إمنا  ــة، مؤكدا ان الوزارة لن ترف ــوى ١٠٪ من حجم التكلفة الفعلي س
ستلجأ الى إجراءات اخرى كاعتماد نظام الشرائح أو العدادات الذكية واملسبقة الدفع. 
ــبب انخفاض الضغوط  ولفت الى ان االنقطاعات في املياه في بعض املناطق هي بس
ــاج ٣٧٠ مليون غالون امبراطوري.  ــبب نقص املياه، اذ يبلغ حجم اإلنت وليس بس
ــيد مؤكدا ان عملية التجديد للمشروع  ــتمرار مشروع ترش وأعرب عن أمله باس
ــدي وزارة الكهرباء.  ــمية ولم تعد بأي ــت الى مجلس الوزراء واجلهات الرس انتقل

وفيما يلي تفاصيل االتصاالت الواردة إلى «األنباء»:

اإلنتـاج الكلي للبالد من الكهرباء ١١ ألـف ميغاواط والحمل األقصى المتوقع ١٠٫٤٠٠ ميغاواط خالل أغسـطس المقبل والـوزارة جاهزة لكل االحتماالت
أحيانا اخلبر غير الصحيح يثير الناس ويخلق عدم اطمئنان لديهم 
ومن حقنا أن ننفي هذا اخلبر ونحن نقول ان مشكلة صغيرة تعرضت 
لها املاكينات مت اصالحها خالل فترة زمنية ال تتجاوز الساعة ومت اعادة 

تشغيل املقطرات ولن يحصل أي قطع في املياه.

األحوال الجوية والكهرباء

طارق: ما العالقة بني الرطوبة وزيادة األحمال الكهربائية؟
األحوال اجلوية تؤثر على زيادة اســــتخدام التكييف وهذا يؤدي إلى 

زيادة استهالك الكهرباء.
وبالنسبة ملوضوع ترشيد املياه هناك صنبور مياه يستخدم بواسطة 
اللمس فما املانع من استخدامه هنا في الكويت في املؤسسات العامة ملا 
فيه من توفير؟ ونحن وزعنا على اجلهات احلكومية العام املاضي حنفيات 
تخفف من ضغط املياه من ١٤ لترا في الدقيقة إلى ٦ لترات وبالتالي خفضنا 

٥٠٪ من استهالك املياه في املؤسسات احلكومية.
ــكنية والتي  ــول احملوالت املوجودة في املناطق الس ــؤال ح أحمد: لدي س
ــكل خطرا على السكان كونها معرضة لالنفجار وهذا حصل العام املاضي  تش
ــل ميكن إزالة هذه  ــكن فيه، ه ــلوى بالقرب من املنزل الذي اس في منطقة س

احملوالت من بني املنازل؟
وجود احملوالت في املناطق شيء ضروري ألنها توزع الكهرباء ولكن 
نحن نسعى دائما ألن يكون هناك مسافة بني الوحدات الكهربائية والوحدات 

السكنية.

ازدحام خيطان

أبوعبداهللا: أنا أسكن في منطقة خيطان ونحن نعاني دوما من انقطاع املياه 
بشكل متكرر ما احلل؟

موجودة، أما في هذا الصيف ففي منتصف شهر سبتمبر املقبل عندما تبدأ 
درجات احلرارة باالنخفاض إن شاء اهللا لن يكون هناك أي أزمة.

هناك سؤال آخر عن شراء الغاز من قطر هل متت الصفقة؟
نحن في وزارة الكهرباء األمر ليس من اختصاصنا بل من اختصاص 
مؤسســــة البترول وهي التي تشتري الغاز وتزودنا به ووفق ما سمعنا 
فان هناك شراء من قطر للغاز ولكن نحن كوزارة نفضل شراء الكهرباء 

مباشرة وليس الغاز الستخدامه في توليد الكهرباء.

إنفلونزا الخنازير

ــابق إن  ــريعان في وقت س ــني: قال وزير الكهرباء د.بدر الش فاطمة حس
إنفلونزا اخلنازير ميكن أن تساهم في رفع األحمال الكهربائية فهل يعقل أن 

نحرم من السفر بسبب هذا املرض ونبقى لنعيش في الظالم واحلر هنا؟
نتمنى الصحة والسالمة للجميع ونتمنى أال يرتفع استهالك الكهرباء، 
والوزير كان يقصد أن عزوف الناس عن الســــفر ميكن ان يســــاهم في 
ارتفاع االحمال ولكن نحن مستعدون في جميع االحوال والوزير لم يقل 
ان لدينا مشــــكلة بل قال فقط إن األحمــــال مرتفعة وأنا أؤكد ليس لدينا 
مشكلة حتى لو بقي اجلميع في الكويت ولم يسافر أحد، ونحن مستعدون 

ألسوأ األحوال.
أبو طالل: متى سيتم ايصال الكهرباء إلى «سعد العبداهللا»؟

أي مشروع يعتمد من الرعاية السكنية وتبدأ الرعاية مبباشرته وتنفيذه 
تبدأ الوزارة بعملها اليصال الكهرباء واملاء وهناك تنســــيق مع الرعاية 
الســــكنية في هذا الشأن وكل املناطق «سعد العبداهللا» و«جابر األحمد» 

وغيرهما في حال انتهاء املشروع فإننا سنجد الكهرباء فيها.
ــاكل في مياه الكويت بعد  محمد العنزي: قرأنا في الصحف ان هناك مش
ــهد انقطاعات كبيرة  ــل عدد كبير من املقطرات فهل هذا يعني اننا سنش تعط

في املياه؟

أبدا، ال ميكن التالعب، فال أحد يستطيع ان يزيد على حجم االستهالك 
الوارد في العداد، حيث يستطيع املوظف ان يقرأ العداد فقط من الوزارة 

وليس أكثر.

إنتاج المياه واالنقطاعات

أم سعد: نعاني دائما من انقطاع املياه في منطقة هدية الى متى سيستمر 
ذلك؟

هذه االنقطاعات بســــبب انخفاض الضغوط، وهكذا ال ميكن وصول 
املياه الى األدوار العلوية، وهذه املشكلة تظهر أكثر في العمارات وانخفاض 
الضغوط هذا يتم عندما ينزل منسوب املياه في اخلزان الذي يغطي منطقة 
معينة، مما يؤدي الى انخفاض مستوى الضغط، اذا املياه موجودة ولكن 
الضغوط غيــــر كافية وهنا نحن بحاجة الى إعادة توزيع املياه بطريقة 
معينة لرفع الضغوط في املناطق املتضررة ألن كمية االنتاج لدينا كافية 
وتبلغ ٣٩٠ مليون غالون واالستهالك ٣٧٠ مليون غالون. اذا لدينا فائض 
٢٠ مليون غالون يوميا مسألة الضغوط مرتبطة بعملية التشغيل ونحن 

نحاول تداركها بزيادة الضغط الى هذه املناطق.
ــؤولني في الوزارة وقال لنا «ركبوا مضخات  ولكن نحن اتصلنا بأحد املس

توصلكم املياه؟
ال.. تركيب املضخات يؤثر على املنازل املجاورة، وكذلك ميكن ان تسحب 

بعض امللوثات احمليطة بالشبكة وهذا اخليار غير سليم.

انتهاء األزمة

ــار بأنه ميكن ان تنقطع الكهرباء  ــني: كل يوم تبادرنا األخب مصطفى حس
فمتى نطمئن بأن الصيف قد مر دون أزمة؟

إذا متت مشــــاريع الوزارة في وقتهــــا الصحيح ونفذت وفق اخلطط 
والبرامج فليس لدينا مشاكل، اخلطط موجودة وجاهزة وامليزانيات واملواقع 

ــي الصحف عن  ــا قرأناه ف ــؤاالن األول حول م ــداهللا: لدي س ــد عب أحم
االستعاضة عن احلمالت الترشيدية بفرض الضرائب على املستهلكني حلثهم 

على االقتصاد؟
االستعاضة عن الترشيد بالضرائب شيء ال نتمناه نحن في الوزارة، 
فلو وضعنا حجم التكلفة الفعلية للكهرباء على املستهلكني ملا استطاعوا 
دفع فواتيرهم، فالفاتورة التي تصل اليوم للناس ال تبلغ سوى ١٠٪ من 
التكلفة، والفاتورة التي تصل اليوم الى ٢٠ دينارا هي فعليا وفق التكلفة 
احلقيقية حوالي ٢٠٠ دينار، وهذا يثقل كاهل املواطن، ولكن الترشيد هو 
محاولة للحد من االســــراف، ولكن هناك توجه إلعادة تسعيرة الكهرباء 
بطريقة معينة وليس بأسعار كبيرة جدا، ولكن وفق نظام الشرائح حيث 

يزيد حجم الفاتورة مع زيادة حجم االستهالك.
ــن الكهرباء وأنا واحد من  ــتهلك الكثير م يقولون ان هناك «ملبات» ال تس
ــذه اللمبة لغياب احلمالت التوعوية  ــؤالء الناس الذين ال يعرفون ما نوع ه ه

حولها؟
في هذا السياق أعدك ببدء حملة إعالمية لتثقيف الناس بهذا اخلصوص، 
وشرح كيفية عمل هذه اللمبات وأنواعها في الصحافة والتلفزيون وتوزيع 

بروشورات على املنازل للتوعية بهذا املوضوع.
سمعنا بالعدادات الذكية فماذا تعني؟

هذا العداد تســــتطيع قراءته عن بعد من الــــوزارة بدال من ان يذهب 
املوظف لقراءة العدادات في املنازل.

يعني سيكون كجهاز كمبيوتر؟
نعم، من الوزارة تســــتطيع قراءة كم بلغ استهالكك وفيه ميزة الدفع 
املسبق، فمثال يكون في رصيدك ٥٠ دينارا في حال انتهى هذا املبلغ يجب 
ان تراجع الوزارة وتدفع املبالغ املترتبة عليه، وبالتالي تستطيع الوزارة 

التحكم به عن بعد.
وهل ذلك يفتح املجال امام التالعب بالعدادات؟

استفسارات موظف
اتصــــل خالل اللقاء أحد موظفي الــــوزارة وطرح على 
د.مشعان العتيبي عدة اسئلة، أولها في التدريب بخصوص 
دورة تكميلية كان من املفتــــرض أن يخضع لها واملديرة 
املسؤولة هي عواطف الشاهني وقال «كان من املفترض ان 
تبدأ الدورة يوم الســــبت واتصلت يوم اخلميس وجاءني 
الرد بأنني خارج الدورة مع موظف آخر ومت اســــتبعادنا 
بتدخل من إدارة األمن والسالمة وفق إدارة التدريب وهذه 
ليست وظيفة «األمن والسالمة» التي ترافق وتشرف على 
الدورة وال تطرح األسماء أما السؤال الثاني حول الوضع 
الكهربائي فنحن في الوزارة لدينا مستشارون ومهندسون 
ونحن نقــــوم بتوصيل الكهرباء ويزداد االســــتهالك فيما 
االنتاج كما هو وطوارئ ٢٠٠٧ لم تعمل اال منذ ٦ اشــــهر، 
اما السؤال الثالث، وهو بالنسبة ملشروع ترشيد والفارق 
بــــني ٢٠٠٧ واليوم فمبلغ ١٠ ماليني على مدار ٤ ســــنوات 
للمسچات والبروشورات التي توزعها جمعية املهندسني، 
فانني أشــــعر بأن ذلك مبالغ فيــــه كان من األفضل رصد 
الـ ١٠ ماليني دينار هذه لتشكيل جلنة من كل محطة لتغطية 
هذه املسألة الترشــــيدية من الناس التي لديها املعلومات 

واخللفية الكهربائية.
د.العتيبي: أشــــكر حماســــك وحرصك وفي أول سؤال 
حــــول التدريب أعرف ان هناك بعض االخطاء التي حتدث 
وبعض القرارات التي تتخذ في غير وقتها وأن يبلغوك قبل 
بداية الدورة بوقت قصير هذا غير منطقي وأرجو في حال 
حصول أمر كهذا ايصال األمر الي مباشرة، النني مستعد 

ألن أتعامل معها بشكل جدي.
أما بالنسبة لطوارئ ٢٠٠٧ فهناك تشويه في  تناولها من 
الصحف بشكل كبير ولكن نحن نعرف ان الشركة الوحيدة 
التي عملت خالل ٢٠٠٧ كانت الغامن بـ ٢٤٠ ميغاواط والباقي 
تأخر فعال وطبقت عليها الغرامات، فعال كان هناك تأخير 
ولكن العقود وقعت ويجب تنفيذها بأفضل شــــكل ممكن 

واآلن «فوستر» هي التي مازالت وحداتها خارج اخلدمة.
أما فيما يخص ترشــــيد فقد بدأ العقد معهم عام ٢٠٠٧ 
ملدة ســــنة وانتهى العقد في ٢٠٠٨، واألربع سنوات حتت 
بند «سنة قابلة للتجديد» والوزارة استمرت معهم لسنة 
واحدة، ولم يتم التجديــــد لهم حتى اآلن، أما نحن فلدينا 
جلنة الترشيد ومتت االستعانة بإخوان من اخلدمات الفنية 
ممن لديهم خبرة بالتكييف واالضاءة كمفتشني في اجلهات 

احلكومية.

الترشيد بين اللجنة والمشروع
استفســـرت «األنباء» خالل احلوار عن الترشـــيد 
كلجنة تابعة للوزارة وكمشروع، وعن النتائج التي 
متكنـــت من حتقيقها حتى اآلن فقـــال د.العتيبي: ان 
اللجنة يرأسها الوزير د.بدر الشريعان وتضم ممثلني 
عن جميع اجلهات احلكومية وكل جهة مسؤولة عن 
تطبيق سياسات الترشيد املتبعة في الوزارة كاغالق 
التكييف في املدارس اثناء الصيف وغيرها، وقد حققت 
هذه السياســـة املتبعة من قبـــل اللجنة خالل العام 
املاضي توفيرا في الكهرباء بحوالي ٤٠٠ ميغاواط في 
الســـاعة، وهذه نسبة جيدة جدا، وهذه اللجنة تضع 
سياسات ترشيدية وعلى كل اجلهات احلكومية تنفيذ 

االجراءات اخلاصة بها.
وفي رده حول عدم تفعيل هذه اللجنة سوى فصل 
الصيف، خاصة ان اراحة التوربينات في الشتاء من 
شأنه ان يسهم في احملافظة على انتاجها صيفا، قال 
ان هذه اللجنة موجودة ومســـتمرة، لكن يزيد عملها 
خـــالل الصيف مع ارتفاع االحمال، فالترشـــيد يجب 
ان يســـتمر سواء في الشتاء او الصيف، فال يعقل ان 
تشغل االضاءة مثال في مبنى حكومي غير مستغل في 
فصل الشتاء، لكن االحمال الزائدة خالل الصيف بسبب 
التكييف يضاعف من عمل اللجنة بهدف توفير الكهرباء 

عبر التحكم بالتكييف في املباني احلكومية.
وحول ما اذا كان هناك خالف بشأن مشروع ترشيد 
مع وزارة الكهرباء، خصوصا انه حقق نتائج ملحوظة 
خالل عام ٢٠٠٧ من حيث املساهمة في توفير الطاقة، 
قال ان الوزارة تؤمن مببدأ ترشـــيد وليس هناك اي 
خالف عليه، وضمن خطة الوزارة اخلمســـية هناك 
بند كامل بشـــأن ترشيد الكهرباء واملاء، لكن البد من 
التفريق بني الترشـــيد كنهج وكمشـــروع كما مت مع 
جمعية املهندسني، فهذا االخير له اجراءاته الرسمية 
التي حتكم اســـتمراريته، ونحن كـــوزارة نتمنى ان 
يســـتمر هذا املشروع ألن فيه فوائد وقد حقق نتائج 
واضحة في ٢٠٠٧، واستغل هذه الفرصة ألشكر القائمني 
عليه، لكن عملية جتديد املشروع واستمراره من عدم 
اســـتمراره انتقلت الى مجلس الوزراء والى اجلهات 
الرســـمية، نحن كوزارة طالبنا بأن يستمر لكن ذلك 

يخضع لقنوات رسمية اخرى.

البقية ص٢١

الغاليات إحدى مراحل توليد الكهرباء في محطة الصبية

مركز التحكم في محطة الصبية
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