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الوزير د.بدر الشريعان يزيح الستار عن لوحة تذكارية تشير الفتتاح مشروع ربط مراكز املراقبة بالشبكة اخلليجية

خالل افتتاحه مشروع ربط مركز المراقبة الوطني بالشبكة الخليجية

الشريعان: الربط الكهربائي يحقق التكامل 
ويساهم في استقرار النظام الكهربائي الخليجي

دارين العلي
أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الش���ريعان ان مش���روع الربط 
الكهربائي اخلليجي يعتبر من أهم 
ركائز التكامل اخلليجي ملا يحققه 
من استقرار للنظام الكهربائي بني 
شبكات الدول االعضاء، خصوصا 
في األوقات الطارئة التي حتدث 
أحيانا عند خروج بعض وحدات 
التوليد الكهربائية عن اخلدمة.

واعتبر الشريعان خالل كلمته 
في احتف���ال ال���وزارة بافتتاح 
التحكم  مش���روع ربط مرك���ز 
الوطني بشبكة الربط الكهربائي 
اخلليجي ان هذا املشروع يعتبر 
اجنازا للكويت كونها أول دولة 
خليجية تقوم بإجناز مشروع 
ربط مركزها الوطني مبركز الربط 

اخلليجي.
الش���ريعان ان هذا  وأضاف 
املشروع ميثل قناة مهمة للتبادل 
التجاري للطاقة الكهربائية بني 
دول املنطق���ة، ويؤدي الى رفع 
كفاءة التشغيل واالستغالل االمثل 
للطاق���ة املتاحة، اضافة الى انه 
يفتح املج���ال لعملية ربط دول 
اخ���رى خارج منطق���ة اخلليج 

العربي.
وأوضح ان شهر ابريل املاضي 
شهد امتام عملية ربط أربع دول 
خليجية هي الكويت والبحرين 
وقطر والسعودية، على ان يكتمل 
مشروع الربط نهائيا بعد انضمام 
دولتي االمارات العربية املتحدة 
وس���لطنة عمان في ابريل عام 

.2012
وأشاد بنوعية التكنولوجيا 
والتقنية املتقدمة التي يستخدمها 
مركز التحكم والتي تسهل عملية 
نقل وإيص���ال املعلومة والتي 
يترتب عليها سرعة اتخاذ القرار 
مقارنة بعملية الربط الس���ابق 

التي تتم يدويا.
الش���ريعان لصاحب  وبارك 
السمو األمير اجناز هذا املشروع، 
وقال ان هذا االجناز للمش���روع 
احليوي يعتبر أول مركز من نوعه 
في منطقة اخلليج، حيث حرصت 
الكويت على ان يكون لها قصب 
السبق واالنتهاء من هذا املشروع، 
شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء 
على دعمه الالمحدود وتوجيهاته 
املتواصلة إلبراز الوجه املشرق 
لوطننا من خالل ابراز املشاريع 
املهمة كما احلال في مشروعنا هذا 
كما شكر جميع العاملني في وزارة 
الكهرباء واملاء وخص بالش���كر 
العاملني في مركز التحكم الوطني 
على جهوده���م املتواصلة التي 
تكللت بتنفيذ هذا املشروع في 
الوقت احملدد، ولم يفت الشريعان 
توجيه الش���كر لشركة سيمنز 
األملانية التي قامت بتنفيذ مشروع 

الربط.

حدث مرحلي

من جانبه قال الوكيل املساعد 
ملراكز املراقب���ة والتحكم ونظم 
الوزارة  املعلومات والرقابة في 
م.علي الوزان ان هذا املش���روع 
يعتبر حدث���ا مرحليا مهما في 
الوزارة ومن ش���أنه ان  تاريخ 
يحقق الدعم ويسهم في اجناح 
خطة ال���دول التنموية ويحقق 
ال���رؤى والتطلعات املنش���ودة 

ملستقبل وطننا.
الوزان نب���ذة عن  واعط���ى 
تاري���خ مراح���ل انش���اء هيئة 

املراقبة والتحكم الوطني للتوافق 
التام مع مركز الربط اخلليجي.

وتابع بعد اجناز هذا املشروع 
متكنت الوزارة من حتقيق االهداف 
املرج���وة املبني���ة ضمن خطة 
التنمية للكويت لالعوام 2010 الى 
2014 اخلاصة بسياسات الكهرباء 
واملاء والتي تتمثل في حتديث 
مراكز املراقب���ة والتحكم ونظم 
املعلومات وتنفيذ مراحل مشروع 
ربط الشبكات الكهربائية بني دول 
التي تستهدف  التعاون  مجلس 
حتقيق املساندة االستراتيجية في 
حاالت االنقطاع الشامل للكهرباء 

او حاالت الطوارئ.

خطة استراتيجية

وأش���ار ال���وزان الى اخلطة 
التي سيقوم بها  االستراتيجية 
القطاع خالل الفترة املقبلة قائال: 
لقد ق���ام قطاع مراك���ز املراقبة 
والتحك���م ونظ���م املعلوم���ات 
والرقابة برس���م خطة، وقال ان 
العديد  اخلطة تتضم���ن تنفيذ 
من املشاريع التنموية لتحقيق 
الت���ي تضمنتها خطة  األهداف 
التنمية للكويت لألعوام 2010 � 
2014 اخلاصة بسياسات الكهرباء 
واملاء ونظ���م املعلومات والتي 
تتمثل في حتديث مراكز املراقبة 
والتحكم ونظم املعلومات ومن 

هذه املشاريع:
أوال: تزويد ومتديد وتركيب 
كيبالت ومعدات ألياف ضوئية 
وإنشاء أبراج وخطوط ميكرويف 
ترتبط مبراكز املراقبة والتحكم 
ومحطات توليد القوى ومحطات 
التحويل الرئيسية، بهدف انشاء 
ش���بكة اتصاالت حديثة ذكية 
مرنة فائقة الس���رعة ومتنوعة 
اخلدم���ات واملس���ارات لتوفير 
الرقمية  خدم���ات االتص���االت 
والصوتية واملرئية، باالضافة 
الى رفع مستوى اخلدمة وتأهيل 
الوزارة ملواكبة التطور السريع 
ادارة محطات توليد  في نظ���م 

الرب���ط اخلليجي، وقال في عام 
2001 مت انشاء هيئة الربط الدارة 
ومتابعة انشاء وتشغيل شبكة 
الكهربائي املوحدة لفتح  الربط 
املجال للتبادل التجاري للطاقة 
مبا يعود بالفائ���دة على الدول 

االعضاء بالتنمية واالستقرار.
واوضح انه مت تقسيم العمل 
في انشاء شبكة الربط على ثالث 
مراحل بدأت املرحلة األولى في 
العربية  اململكة  ربط ش���بكات 
الس���عودية والكويت ومملكة 
البحرين ودولة قطر بش���بكة 
كهربائية موحدة، تتم ادارتها عن 
طريق مركز حتكم الربط اخلليجي 
في منطقة غونان باململكة العربية 
السعودية، مشيرا الى ان تكلفة 
املرحلة األولى بلغت 1212 مليون 
التش���غيل  دوالر، ومت اجن���از 
املتزام���ن ب���ني ش���بكات الدول 
االعضاء للمرحلة األولى، حيث 
مت التشغيل بنجاح بني الكويت 
وقطر بتاريخ 2009/7/20 ثم بني 
الكويت ومملكة البحرين بتاريخ 
2009/7/26 وت���اله بني الكويت 
واململك���ة العربية الس���عودية 
بتاري���خ 2009/8/2 حيث مت في 
حينها اعالن تشغيل شبكة الربط، 
هذا وجتدر االشارة الى انه بلغ 
اجمالي الطاقة التي مت استيرادها 
من قبل الكويت منذ بدء التشغيل 
حتى تاريخه 73.396 ميجا وات 
س���اعة، اما عن الطاقة التي مت 
تصديرها فقد بلغت 136.823 ميجا 

وات ساعة.
ال���وزارة  الى قيام  واش���ار 
بالتعاقد مع شركة سيمنز األملانية 
بتاريخ 2008/11/11 لتنفيذ اعمال 
التحكم  مش���روع ربط مرك���ز 
الوطني مبشروع الربط الكهربائي 
اخلليجي خالل فترة 24 شهرا، 
بهدف تطوير وحتديث وتهيئة 
معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
ملركز التحكم الوطني لالتصال 
وتبادل املعلوم���ات مع املعدات 
والبرامج اخلاصة بادارة ونقل 
الطاقة الكهربائية مبركز التحكم 
بالربط الكهربائي اخلليجي في 
اململكة العربية السعودية، وكذلك 
انش���اء خطوط اتصاالت فائقة 
السرعة والس���عة عبر كيبالت 
ب���ني مركز  األلي���اف الضوئية 
الزور  الوطني ومحطة  التحكم 
اجلنوبي���ة جهد 400 ك.ف التي 
ترتبط بكيبالت آلياف ضوئية مع 
مركز التحكم بالربط الكهربائي 
اخلليجي، مشيرا الى ان الكويت 
ه���ي أول من قام بتحديث مركز 

القوى وش���بكات نقل وتوزيع 
الكهربائية واملضي قدما  الطاقة 
الشبكات  للبدء بتنفيذ منهجية 

الذكية.
ثانيا: انش���اء وتنفيذ البنية 
التحتية لالتص���االت واملراقبة 
الكهرب���اء واملاء  ملواق���ع وزارة 
الذي يهدف الى تهيئة وإنش���اء 
البني���ة التحتي���ة ملباني مواقع 
ال���وزارة املختلف���ة حتى تكون 
الربط والتحكم  مهيأة لعمليات 
واستخدام األساليب احلديثة إلدارة 
ومراقبة مراكز االتصال والتحكم 
في املواقع املختلفة وربطها مبركز 
التحكم الرئيسي لتوفير مركزية 

في عمليات االتصال واملراقبة.
ثالثا: انش���اء مرك���ز حتكم 
الطوارئ الذي يهدف الى ضمان 
الكهربائي  النظام  احملافظة على 
في جميع أنحاء البالد في حاالت 
الطوارئ التي قد تعيق استمرار 
مركز التحكم الوطني او أيا من 
أداء  الفرعية األخرى في  املراكز 
مهام���ه، وكذلك االس���تفادة من 
التطبيقات املتطورة لش���بكات 
وأنظمة االتصاالت احلديثة الذكية 
لرفع كفاءة وفاعلية شبكة نقل 
املعلوم���ات واالتصاالت التابعة 

للوزارة.
رابعا: انش���اء البنى التحتية 
الالزمة للمراقبة والتحكم بشبكات 
التي تهدف  الكهربائية  التوزيع 
الى استخدام التطبيقات املتطورة 
واحلديثة لتشغيل وإدارة ومراقبة 
شبكات التوزيع الكهربائية ذات 
الضغط املنخف���ض واحملافظة 
على مكونات ش���بكات التوزيع 
الكهربائية من محطات ومحوالت 
وكيب���الت عن طري���ق مراقبتها 
وإدارته���ا بكفاءة وفاعلية عالية 
عن بعد واصالح اعطالها بأسرع 
وقت ممكن وبالتالي تقليل تكاليف 

تشغيلها وصيانتها.
خامسا: مشروع حتديث نظم 
البيان���ات واملعلوم���ات بوزارة 

الكهرباء.

دعم خطة التنمية وتعزيز ركائزها
ش���كر الوزان كل من س���اه���م في ترجمة هذه النقلة النوعي���ة املهم��ة الى 
واقع ملموس يس���هم بال ش���ك في دعم خطة التنمي��ة وتعزي�ز ركائزه�ا لدفع 
عجل�����ة التقدم والرقي لبلدنا احلبيب مبا يحقق كل تطلعاتنا احلاضرة وراؤنا 
املستقبلية وصم���ام أمن نواجه به كل التحديات لتحقيق مزيد من التقدم لرفعة 

هذا الوطن املعطاء.

باقة شكر
للجنة املنظمة من العالقات 
العامة بالوزارة وشكر خاص 

للمهندسة زينب الري.


