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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء لل�صادة املواطنني باأنها ب�صدد 

ربط خط جديد للمياه العذبة ب�صارع التعاون مبنطقة 

امل�صيلة لتغذية بع�ض املرافق ، مما �صيرتتب عليه �صعف 

املياه العذبة عن فلل ال�صريط ال�صاحلي الواقعة بني 

دوار البدع وحتى ج�صر امل�صيلة .

وذلك يوم اجلمعة املوافق 2010/6/18 من ال�صاعة 

العا�صرة ليال حتى ال�صاعة ال�صاد�صة من �صباح يوم 

ال�صبت املوافق 2010/6/19.

هذا والوزارة ترجومن ال�سادة املواطنني الكرام 

التعاون معها للم�سلحة العامة .

و�شـــكــــراً،،،

د. بدر الشريعان

منى اللوغاني

مؤشر األحمال الكهربائية تراوح ما بني 10921 و10822 ميغاواط خالل الظهيرة أمس

د.مشعان العتيبي

خريطة توضح درجات احلرارة والرطوبة في املناطق املختلفة

مؤشر السيارة سجل 54 درجة مئوية

في سياق محاوالتها لتجاوز اللجوء إلى القطع المبرمج 

»الكهرباء« لجأت إلى »آخر الدواء« مع تعدي الحمل األقصى الـ 10920 ميغاواط:
تحويل الوحدات المركبة على مقطرات محطة الصبية المائية لتوليد الكهرباء

العتيبي: اإلنتاج الحالي محرج جدًا والوزارة تتحمل كامل مسـؤوليتها وحـق المواطنين والمقيمين علينا »فوق الرأس«

الجيش يعتمد على نفسه في توفير التيار الكهربائي
في مبادرة من النائ���ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، عزلت قطاعات اجليش نفسها عن 
وزارة الكهرباء وقررت االعتماد على نفسها 

بتوفير الكهرباء من مولداتها من الساعة 6 
صباحا الى 3 عصرا باستثناء املستشفى 
العسكري للمساهمة في تخفيف األحمال 

الكهربائية.

ونفى ان يك���ون هناك اي 
عالقة بني م���ا يحدث لبعض 
احملوالت التي تتعطل او تفصل 
عنها الكهرباء بالطاقة االنتاجية، 
مشيرا الى انه حتى لو كانت 
الطاقة االنتاجية الضعف اي 20 
الف ميغاواط فهذه االنقطاعات 
س���تحدث النها بسبب اعطال 
فنية فالكيب���الت ايضا تتأثر 

بدرجة احلرارة.
ونب���ه العتيب���ي ال���ى ان 
احملوالت العاملة في البالد تبلغ 
28 الف محول وقد تعطل منها 
حت���ى اآلن 16 محوال فقط ما 
يدل على ان هذه النسبة تشكل 

0.5% من االلف.
واك���د ان الوزارة ليس���ت 
نائمة او غافلة عما يحدث من 
انقط��اع���ات حيث ان الوزير 
د.بدر الشريعان وجميع اركان 
الوزارة يتابعون بأنفس���هم 
اصالح الكيبالت مستغربا ان 
ينس���ب االنقطاع الى منطقة 
بأكملها في حني يطول االنقطاع 
ج���زءا ب���ل ش���ارعا فقط من 

القطعة.
وقال العتيب���ي ان تخطي 
هذا االسبوع بسالم سيخرج 
الوضع الكهربائي مما هو عليه 
وسيحدث نوعا من السيطرة 
خصوصا بع���د دخول وحدة 
الدوحة الش���رقية الى العمل 
بق���درة 160 ميغاواط ووحدة 
في الدوحة الغربية بعد شهر 
من اآلن بقدرة 280 ميغاواط 
ف���ي الصبي���ة في  ووح���دة 
منتصف اغسطس بقدرة 260 

ميغاواط.
واشار الى ان درجة احلرارة 
ال���ى 53 درجة  وصلت امس 
وسجل اقصى حمل امس 10900 

ميغاواط.

من الهزات املشابهة في املرحلة 
املقبلة.

واكد العتيبي خالل تصريحه 
امس ان االنتاج احلالي محرج 
جدا بالنس���بة لالستهالك اال 
ان ذلك لم يشكل ضررا حتى 
اآلن على الرغم من خطورته، 
الفتا ال���ى ان الوزارة تتحمل 
كامل مسؤوليتها قائال: »حق 
املواطنني واملقيمني علينا فوق 
الوزارة  الرأس لو اخط���اءت 
وتهاونت في سرعة االستجابة 

واصالح االعطال«.
ولفت الى ان وحدة الدوحة 
لم تدخل اخلدم���ة حتى اآلن 
لتعذر الدخول اليها واصالحها 
بسبب حراراتها املرتفعة مما 
يعرض املهندسني والعاملني 
خلطورة كبيرة وخصوصا أنهم 
يحاولون الدخول اليها مرتدين 
مالبس االطفاء اال ان االمر لم 

يتم حتى اآلن.
وقال ان الوزارة لم تقصر 
حتى اآلن في القيام بواجباتها 

دارين العلي
الكهربائي  دخل الوض���ع 
ف���ي الب���الد مرحل���ة احلرج 
الشديد وألن آخر الدواء الكي 
جل���أت وزارة الكهرباء واملاء 
إلى إحدى خططها غير  أمس 
املعلنة والتي ال تلجأ إليها إال 
في سياق محاوالتها لتجاوز 
القطع املبرمج إال وهي حتويل 
الوحدات املركبة على املقطرات 

لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكش���فت مصادر موثوقة 
الى  ال���وزارة جلأت  ان  امس 
هذا اخليار منذ ال� 12 من ظهر 
امس وحتى ال� 4 من بعد الظهر 
الوحدات املركبة  الى حتويل 
على مقطرات محطة الصبية 
املائية لتوليد الطاقة الكهربائية 
بعد ان فاق االس���تهالك احلد 
األقصى من الكهرباء امس ال� 
10920 ميغاواط مسجال رقما 
قياس���يا جدي���دا ومعلنا عن 
خطورة قصوى حني ال يبلغ 
الكلي للبالد س���وى  االنتاج 
10950 ميغاواط، فنيو وزارة 
الكهرباء طالبوا باعادة وحدة 
محطة الدوحة الش���رقية الى 
اخلدمة والتي تبلغ قدرتها 160 

ميغاواط.
وفي وقت قال فيه الوكيل 
املساعد للتخطيط والتدريب 
الكهرباء د.مشعان  في وزارة 
تصري���ح  ف���ي  العتيب���ي 
للصحافيني انه في حال تخطي 
هذا االسبوع بسالم سيخرج 
الوضع الكهربائي مما هو عليه 
وسيحدث نوع من السيطرة 
اننا  واكدت املصادر نفس���ها 
مقبلون على موجات متكررة 
من احل���رارة املرتفعة خالل 
الفترة القريبة املقبلة ما يعني 
ان الوضع الكهربائي مهدد بعدد 

ان الظروف املناخية احلالية لم 
متر بها البالد من قبل خصوصا 
بعد تخطي درجة احلرارة ال� 
53 درجة، مؤكدا ان هذه االرقام 
التي تسجل في حجم االسهالك 
احدثت استغرابا ال يصدق في 
الوزارة ولكن رغم ذلك حتملت 
الش���بكة الضغط عليها مما 
يعتب���ر جناحا لل���وزارة بأن 
الشبكة مهيأة لظروف  تكون 

غير متوقعة.

والوحدات العاملة تعمل بكامل 
طاقته���ا وذلك بفع���ل اعمال 
الصيانة التي اجريت عليها منذ 
اكتوبر املاضي، مشيرا  بداية 
الى ان الظروف الطبيعية من 
حالة الطقس وارتفاع درجات 
احلرارة تتكاتف جميعها ضد 

الكهرباء.
ورفض العتيبي ما يتداوله 
البعض من ان الوزارة حتمل 
اخطاءها للمواطنني، مشيرا الى 

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض���ي احلمود أمس قرارا عقب 
اجتم���اع لها مع قياديي الوزارة ينص على 
تعطيل دوام رياض األطفال وتقدمي انتهاء 

الدوام في املناطق التعليمية.
وقالت الوكيل املساعدة للتعليم العام منى 

اللوغاني في تصريح ل� »كونا« ان قرار تعطيل 
الدوام الرسمي ملرحلة رياض األطفال يشمل 
الطلبة والهيئة التدريسية والهيئة االدارية. 
وأضافت اللوغاني ان هذه القرارات تهدف 
الى جتنب انقطاع التيار الكهربائي بسبب 
ارتفاع درجات احلرارة حيث سيتم اغالق 

مصادر الكهرباء في رياض االطفال.
وأف���ادت بأن قرار تق���دمي موعد خروج 
املوظف���ني واملوظفات في جمي���ع املناطق 
التعليمية الى الس���اعة الواحدة ظهرا بدال 
من الساعة الثانية يهدف الى تخفيف الضغط 

على االحمال الكهربائية.

الوزارة جلأت إلى حتويل وحدات املقطرات املائية في محطة الصبية لتوليد الكهرباء

الشريعان: تنسيق مع كل المؤسسات 
للمساهمة في ترشيد االستهالك

قال وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
انه مت التنسيق مع كل املؤسسات احلكومية 
إلطفاء اجهزة التكييف واألجهزة الكهربائية 
غير الضرورية فور انتهاء الدوام الرس���مي 

فيها.
وثمن الش���ريعان في تصريح صحافي 
مبادرة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك بتشغيل 

»مولدات الديزل« في املعس���كرات كخطوة 
ايجابية من اجليش الكويتي لتقليل االحمال 

الكهربائية.
على صعيد متص���ل تقدم وكيل الوزارة 
م.احمد اجلسار بالشكر لالدارة العامة لالطفاء 
على مبادرتهم وتعاونهم بتشغيل مولدات 
»الديزل« في اوقات الذروة لتقليل االحمال 

الكهربائية.

»التربية«: تعطيل دوام مرحلة رياض األطفال
وتقديم انتهاء الدوام في المناطق التعليمية

الحرارة العظمى تزيد على 53 درجة 
في الصحراء و50 في العاصمة

س����جلت ادارة األرصاد اجلوية درجات حرارة زادت على 50 درجة مئوية 
في مدين����ة الكويت وأكثر من 53 درجة مئوية في منطقة صحراوية ش����مال 
غرب البالد تس����مى )مطربة( وذلك في متام الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهر اليوم. وبحسب املوقع االلكتروني لإلدارة التابعة لالدارة العامة للطيران 
املدني فان املناطق الصحراوية س����جلت درجات حرارة مرتفعة جدا فاقت 50 
درجة مئوية في بعض املواقع واملدن كاجلهراء والعبدلي والوفرة مع نس����ب 

رطوبة متدنية.
وأظهرت مواقع الرصد تدنيا في درجات احلرارة العظمى في بعض اجلزر 
وخاصة اجلنوبية كقاروه وأم املرادم لتبلغ نحو 37 درجة مئوية بسبب زيادة 

الرطوبة النسبية نتيجة ملوقعها البحري.
وتش����هد املنطقة والك��ويت خ��الل ه���ذه األيام موجة حر شديدة تتراوح 

فيها درجات احلرارة بني 40 و50 درجة مئوية بحسب مواقع الرصد.


