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بشرى شعبان

مشروع مجمع الشــقايا للطاقة 
املتجددة هو مشــروع مشترك 
بني معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ووزارة الكهرباء واملاء، ويعد من أهم 
املشروعات التنموية التي يعمل 
عليها املجلس األعلى للتخطيط 
من أجل حتقيق رؤية صاحب السمو 
باســتخدام املصادر املتجددة 
للطاقة بنسبة 15% مع حلول عام 

2030 في الكويت.
في عام 2009 طرح املشــروع 
كفكرة على صاحب السمو، وكمقترح 
للتنفيذ عام 2011، وفي عام 2013 
مت طرح املشروع رسميا للتنفيذ. 
وبعد عرضه على صاحب السمو بدأت 
رحلة التحول جتاه الطاقة املتجددة 
والتي تعتمد على الطاقة الشمسية 
ومصادر الرياح، فكان مشروع مجمع 
الشقايا الذي اجنز منه ما يقارب 

الـ %65.
»األنباء« تنشر تفاصيل املشروع وما 

مت إجنازه باألرقام.

وتتركز رؤية املشروع على
تنفيذ رؤية صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
لتأمني ١5% من حاجة الكويت 
للطاقة من مصــادر متجددة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وتعزيز أمن الطاقة الكهربائية 
وتنويع مصادرها في الكويت.
و توفيــر فــرص عمل غير 
تقليديــة وخلــق اقتصــاد 
صناعي مواز ال يعتمد على 
الرئيســي  الدخــل  مصــدر 

للدولة وهو النفط.
ومن اهم اهداف املشروع 

ما بلي: 
الـثـــــروة  ٭ تــوفـــيـــــر 
الهيدروكربونيــة لألجيال 

القادمة.
٭ توفيــر معلومات دقيقة 
حــول اداء وتكلفــة توليــد 
الكهرباء من تقنيات الطاقة 

املتجددة ملتخذي القرار.
٭ توفيــر بنيــة حتتيــة 
ملشاركة القطاع اخلاص في 
الكهرباء باســتخدام  توليد 

الطاقة املتجددة.
اما األهداف الكمية فهي:

 ١١/١٣٢ رئيســية  حتويــل 
كيلوفولت

٭ محطــة طاقــة الرياح ١٠ 
ميغاوات تشــغيل وصيانة 

ملدة 6 سنوات
٭ محطة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية ١٠ ميغاوات 
تشــغيل وصيانــة ملــدة 6 

سنوات
أما في ٢٠١8 فسيتم اجناز 
محطــة الطاقــة الشمســية 
احلرارية 5٠ ميغاوات قدرة 

 انتــاج ١5% مــن القدرة 
اإلنتاجية فــي الكويت عام 

.٢٠٣٠

مكونات المشروع
املرحلة األولى: خالل هذه 
املرحلة اجنزت إدارة املشروع 

ما يلي:  
٭ تزويــد وتركيب خطوط 
ك.ف   ١٣٢ جهــد  هوائيــة 

مبنطقة الشقايا
٭ تزويــد وتركيب محطة 

تخزينيــة ملدة ١٠ ســاعات 
باليوم »تشغيل وصيانة ملدة 
6 سنوات«، وإنشاء وإجناز 
وصيانــة مرافــق محطــة 
الطاقــة املتجددة  تقنيــات 

بالشقايا.
وبالعــودة الــى نوفمبــر 
٢٠١6 بدأت مراحل املشــروع 
بالظهــور، فقــد دشــن وزير 
الكهرباء واملاء الربط الكهربائي 
للمحطــة، حيــث مت 
الرياح  ربط محطة 
الطاقــة  ومحطــة 
الشمســية بالشبكة 
الكهربــائيــــة وبــدء 
أول تصديــر للطاقــة 
املتجــددة مــن مجمــع 
الشــقايا عبــر مشــروع 
الشــقايا للطاقة  محطــة 
الكهروضوئية،  الشمسية 
مشروع محطـــة الشقايـــا 
الريــاح، مشــروع  لطاقــة 
خطوط النقل بطول ٣٠ كم، 
مشروع محطة الشقايا للربط 
الكهربائي، مشروع 
محطــــة الشقايا 
للطاقة الشمسية. 

توفير فرص عمل 
غير تقليدية 

للشباب الكويتي

تعزيز أمن الطاقة 
الكهربائية 

وتنويع مصادرها

إيجاد اقتصاد 
صناعي موازٍ 

ال يعتمد 
بصفة أساسية 

على النفط

استراتيجيا: تعزيز أمن الطاقة )عصب التنمية 
املعاصرة(.

اقتصاديا: استقطاب رأس املال احمللي واألجنبي يقدر 
بـ 1.5 مليار دينار كويتي.

اجتماعيا: خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية.
صناعيا: تعزيز فرص الصناعات اخلفيفة احمللية ودعم 

الشركات الصغيرة واملتوسطة.
بيئيا: تعزيز مكانة الكويت اقليميا وعامليا فيما يتعلق 

بصون البيئة واحلفاظ عليها.

خلق فرص عمل وطنية بواقع 1200 فرصة عمل اثناء فترة 
التشغيل والصيانة عند نهاية جميع املراحل.

العائد على االستثمار: املرحلة األولى للمشروع غير استثمارية 
واملراحل املتبقية سوف تطرح للقطاع اخلاص كفرص 
استثمارية بنظام الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام.

فترة استرداد رأس املال: 10 ـ 12 عاما.
تعزيز املؤشر الدولي: وضع الكويت وألول مرة على قائمة

 الدول املنتجة للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كطاقة 
الرياح والطاقة الشمسية.

نوع التمويل: ضمن ميزانية اجلهة املخصصة من وزارة املالية.
قدرة اجلهة على التنفيذ: 65% من املرحلة التنفيذية.

ما مييز مشروع الشقايا على املستوى العاملي انه:
أول مشروع بالعالم يجمع مزيجا من تقنيات الطاقة 

املتجددة حتت إدارة موحدة.
أكبر مشروع طاقة شمسية يخزن الطاقة ويؤمن 

انتاجها لـ 10 ساعات بعد مغيب الشمس.
أكثر من 40% من مكونات احملطة سوف توفر من 

السوق احمللية،وأول مشروع صناعي سوف يكون له 
اثر ايجابي على البيئة الصحراوية.

معلومات احملطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية
وحدة القياساملواصفة

اليابان والصنيفرونتير وجينكوالشركة املصنعة
١٠ميجاواتحجم احملطة

5٢.96٠ــعدد األلواح الشمسية
88٠مترالطول
٣٠٠مترالعرض
٢64.٠٠٠متر مربعاملساحة

٢٠.٠٠٠ميجاوات ساعة بالسنةاإلنتاج السنوي املتوقع
٢٠فلس كيلوات ساعةتكلفة اإلنتاج

انتاج محطة الشقايا لطاقة الرياح للستة أشهر األولى )ديسمبر 2016 – مايو 2017(
الطاقة املنتجةالشهر

كيلوات ساعة
عدد 

املنازل
برميل نفط 

مكافيء
تكلفة الطاقة طن ثاني أكسيد الكربون

املنتجة دينار 
كويتي

تكلفة الطاقة 
املنتجة تقليديا 

دينار كويتي

قيمة الوفر احملقق 
دينار كويتي

قيمة الوقود املوفر 
دينار كويتي

املجموع دينار 
كويتي

5٠٧.١٧٠١٧896٣١5٧.6٠8١٢.١٧٢4.565١٣.4٣8١8.٠٠٣ديسمبر ٢٠١6
٣.٠58.89٠١٠٢5.4٠٣١.9٠٣45.88٣٧٣.4١٣٢٧.5٣٠8١.٠5١١٠8.58١يناير ٢٠١٧
٢.٣٢8.99٠٧84.١١4١.449٣4.9٣555.896٢٠.96١6١.٧١١8٢.6٧٢فبراير ٢٠١٧
٢.6٧٣.668894.٧٢٣١.66٣4٠.١٠564.١68٢4.٠6٣٧٠.84494.9٠٧مارس ٢٠١٧
٣.١9٠.8٣6١٠65.6٣6١.9854٧.86٣٧6.58٠٢8.٧١884.54٧١١٣.٢64ابريل ٢٠١٧
٣.٢١9.٧١6١٠٧5.68٧٢.٠٠٣48.٢96٧٧.٢٧٣٢8.9٧٧85.٣١٢١١4.٢89مايو ٢٠١٧
١4.9٧9.٢٧٠499٢6.46٠9.٣١٧٢٢4.689٣59.5٠٢١٣4.8١٣٣96.9٠٢5٣١.٧١5املجموع

انتاج الرياح خالل الستة أشهر االولى من عمل محطة طاقة الرياح مت: - توفير التيار الكهربائي مبعدل 8٠ منزال شهريا بشكل كامل.
- مت توفير ٢6.٠٠٠ برميل نفط مكافئ تعادل 4٠٠.٠٠٠ دينار 
- فاتورة الطاقة املنتجة من احملطة تساوي ٢٢5.٠٠٠ دينار 

- قيمة الوفر ١٣5.٠٠٠ دينار - حماية البيئة من انبعاث 9.٠٠٠ طن من غاز ثاني اكسيد الكربون.

اجلدوى التنموية  أهم املخرجات املستهدفة 

  مزايا املشروع

إنتاج محطة الشقايا للطاقة الشمسية الكهروضوئية لألشهر الـ 6 األولى )ديسمبر 2016 ـ مايو 2017(
الطاقة املنتجة الشهر

كيلوات ساعة
طن ثاني أكسيد برميل نفط مكافئعدد املنازل

الكربون
تكلفة الطاقة 
املنتجة دينار 

كويتي

تكلفة الطاقة 
املنتجة تقليديا 

دينار كويتي

قيمة الوفر احملقق 
دينار كويتي

قيمة الوقود املوفر 
دينار كويتي

املجموع دينار 
كويتي

١.٠9٠.8٣5٣6١.9٢٧6٧9٢١.8١٧٢6.١8٠4.٣6٣٢8.9٠4٣٣.٢6٧ديسمبر ٢٠١6
948.8١8٣٢١.6٧659٠١8.9٧6٢٢.٧٧٢٣.٧95٢5.١4١٢8.9٣6يناير ٢٠١٧
١.5٣١.9١١5١٢.٧٠695٣٣٠.6٣8٣6.٧666.١٢84٠.59١46.٧١8فبراير ٢٠١٧
١.65٢.٢٠٣55٢.9١9١.٠٢8٣٣.٠44٣9.65٣6.6٠94٣.٧٧85٠.٣8٧مارس ٢٠١٧
١.4٢9.٧٠٣48٢.5٢6889٢8.594٣4.٣١٣5.٧١9٣٧.88٣4٣.6٠١ابريل ٢٠١٧
١.٧96.8١46٠٣.١٧4١.١١8٣5.9٣64٣.١٢4٧.١8٧4٧.6١٠54.٧9٧مايو ٢٠١٧
8.45٠.٢84٢8٢١4.9٢٧5.٢56١69.٠٠6٢٠٢.8٠٧٣٣.8٠١٢٢٣.9٠5٢5٧.٧٠6املجموع

إنتاج الطاقة
خالل األشهر الـ 6 األولى من عمل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مت: ـ توفير التيار الكهربائي مبعدل 5٠ منزال شهريا بشكل كامل.

ـ مت توفير ١5 ألف برميل نفط مكافئ تعادل ٢٢٣ ألف دينار 
ـ فاتورة الطاقة املنتجة من احملطة تساوي ١٧٠ ألف دينار ـ قيمة الوفر ٣٣ ألف دينار. ـ حماية البيئة من انبعاث 5 آالف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

معلومات حول محطة الشقايا لطاقة الرياح
وحدة القياساملواصفة

اسبانياقاميساالشركة املصنعة
١٠ميجاواتحجم احملطة

٢ميجاواتحجم التوربني الواحد
5ــعدد التوربينات

94متراالرتفاع
55مترطول الزعنفة
١١4مترالقطر الدائري

٣5.١6٠ميجاوات ساعة بالسنةاإلنتاج السنوي املتوقع
١8فلس كيلوات ساعةتكلفة اإلنتاج

املشروع باألرقام والتوصيف
الوصفالبيان 

إنشائينوع املشروع
١٧6.6 مليون دينارالتكلفة التقديرية اإلجمالية
5١.55 مليون دينارالتكلفة التقديرية ٢٠/8/٢٠١٧

٢5 عاماعمر املشروع
إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددةالركيزة التي يخدمها املشروع

أمن الطاقةالبرنامج املقترح
إجناز وتشغيل 4 مشاريع من أصل 6 مشاريع تشكل األدلة واملؤشرات املرتبطة باملشروع

املرحلة األولى للمجمع
مجمع الشقايا للطاقة املتجددةمخرجات املشروع

مشروع الطاقة 
الشمسية احلرارية

تكلفته اإلجمالية نحو ١76 مليون دينار ويخلق نحو ١٢٠٠ فرصة عمل أثناء فترة التشغيل والصيانة

إجناز 65% من مشروع مجمع الشقايا للطاقة املتجددة

الكريوين للربط بني »احملامني« وهيئة 
العمل لتسهيل استخراج أذونات العمل

ناشــد رئيــس جمعية 
احملامني ناصــر الكريوين 
وزيرة الشــؤون الســماح 
للربط بني احملامني وهيئة 
العمل لتســهيل استخراج 
أذونات العمل. وقال الكريوين 
في تصريــح صحافي: »إن 
التنســيق اخلارجــي بــني 
مؤسســات املجتمــع املدني 
واإلدارات احلكومية هو من 
أهم عوامل النجاح، وبخاصة 
انه يساعد بشكل مباشر على 
تقليل النفقات املالية ويوفر 
اجلهد والوقت، الســيما مع 
التقــدم العلمي املتســارع، 
والذي متثل في ربط اجلهات 
احلكوميــة فيمــا بينها عن 
طريــق اإلنترنت ووســائل 

االتصال احلديثة«.
وتســاءل: كيــف يتــاح 
الكويــت  فــي  للشــركات 
احلصول على أرقام سرية من 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
الســتخراج أذونــات العمل 
عــن طريق الربــط بني تلك 
الشركات والهيئة؟ بينما تتم 
املماطلة بشأن طلب الربط بني 
جمعية احملامني وتلك الهيئة 
إلنهاء أزمة ما يسمى أذونات 
عمــل للمحامــني الكويتيني 
املنتسبني واملسجلني باجلدول 

العام للمحامني، بالرغم من 
املوافقــة الســابقة للوزيرة 
والوعود الكثيرة من الهيئة 
العامــة للقــوى العاملة ردا 
على كتب تقدمت بها جمعية 
احملامني الكويتية بهذا الشأن 
وبيان ما القرارات التي حترم 
من يعمــل بالقطاع اخلاص 
من وقف الدعم اخلاص من 
برنامج إعادة الهيكلة للعاملني 

بالقطاع اخلاص.
وقــال ان الهيئــة العامة 
للقــوى العاملــة تقع حتت 
الشــؤون  وزيــرة  رقابــة 
االجتماعية والعمل وتعطل 
جمعيــة احملامني من الربط 
اآللي بينما تسمح به لآلخرين 
وهو ما يعد مخالفة صريحة 
لنصوص الدستور وخاصة 
مــا نــص عليــه فــي الباب 
الثاني - املقومات األساسية 
للمجتمع الكويتي - من أن 
العــدل واحلرية واملســاواة 
دعامــات املجتمع والتعاون 
والتراحــم صلــة وثقى بني 
املواطنني، وأن الدولة تصون 
دعامات املجتمع وتكفل األمن 
والطمأنينة وتكافؤ الفرص 
للمواطنــني املادتني )٧، 8(، 
وكذلك مــا جرى عليه نص 
املادة ٢9 من الدستور من أن 

الناس سواسية في الكرامة 
اإلنســانية وهم متساوون 
لــدى القانون فــي احلقوق 
والواجبات العامة، ال متييز 
بينهم في ذلك بسبب اجلنس 
أو األصل أو اللغة أو الدين.
ولفــت الكريوين إلى ان 
النظــام األساســي جلمعية 
احملامــني الكويتيــة املعدل 
بالقرار الوزاري رقم ١٣ لسنة 
١9٧٧ منــح مجلــس اإلدارة 
أوسع السلطات للقيام بجميع 
األعمال الالزمة حلسن سير 
اجلمعية ورعاية مصاحلها 

ومصالح أعضائها.

ناصر الكريوين

عقدت 55 حلقة نقاشية استفاد منها 1500 شاب وفتاة

هيئة »الشباب« نفذت 189 نشاطاً استفاد منها 10آالف شاب 
أكدت الهيئة العامة للشباب 
الكويتية حرصها على حتقيق 
مزيد من اإلجنازات واملكتسبات 
منذ إطالق استراتيجيتها برعاية 
أميرية ســامية قبــل نحو عام 
بغية تنمية الشباب الكويتيني 
ومتكينهم في مختلف املجاالت 

الشبابية.
وقــال املدير العــام للهيئة 
عبدالرحمــن املطيــري أمــس 
مبناسبة مرور عام على إطالق 
تلك االســتراتيجية إن الهيئة 
ماضية في حتقيــق ذلك وفق 
رؤية طموحة تعتمد على تأريخ 
وتوثيــق للعمل الشــبابي في 
الكويت والسير بخطى متوازية 
مع رؤية وخطة الكويت للتنمية 

)كويت جديدة ٢٠٣5(.
وأضاف أن الهيئة حرصت 
علــى حتقيــق هــذه التنميــة 
والريــادة بســواعد الشــباب 
أنفســهم بعد أن عقدت حوالي 
55 حلقة نقاشية حضرها ١5٠٠ 
شــاب وفتاة خالل فترة إعداد 

االستراتيجية.
اللقــاءات  أن  وأوضــح 
الشبابية استمرت عقب إطالق 
االســتراتيجية في اجتماعات 
شــبابية هي ملتقيات األربعاء 
شملت احملافظات الست وكانت 
فرصــة فــي مشــاركة الهيئــة 
باختيــار الشــباب لألنشــطة 

والبرامــج التــي يرغبون فيها 
وهو ما حققته الهيئة في تلك 

البرامج.
وذكــر أن الهيئة نفذت ١89 
نشاطا صيفيا مبراكز الشباب 
منذ أغســطس ٢٠١6 حتى اآلن 
اســتفاد منها مــا يزيد على ١٠ 
آالف شاب من اجلنسني كما مت 
تقدمي فعاليات وبرامج وأنشطة 
شــبابية في مهرجان املوروث 
الشــعبي خالل شــهري يناير 
وفبرايــر املاضيــني بالتعاون 
مــع الديوان األميري وعدد من 
اجلهــات احلكوميــة واألهلية 

الراعية للشباب.
وبني أن الهيئة أطلقت برنامج 
»مــكارم« التربوي الذي يرعى 
األطفال من سن اخلامسة حتى 
الـ ١١ سنة استفاد منه 45٠ طفال 
وطفلة بواقع ٢5٠ طفال ضمن 
مشــروع رواد الطالئــع و٢٠٠ 
طفل ضمن مشروع »موهبتي« 
التابع للبرنامج الذي يضم أيضا 
مشروعات الكفاءات واملنتديات 

وتوعية أولياء األمور.
ولفت إلى أن برنامج »مكارم« 
شهد إقامة ناد صيفي هذا العام 
يهدف إلى تعزيز قدرات الطفل 
وتنميته في النواحي االجتماعية 
والنفسية واجلسمية واالنفعالية 
وتعزيز الهوية الوطنية وإعالء 
االنتمــاء للوطن فضال عن أنه 

يعمل علــى حتديــد الهوايات 
وامليــول الشــخصية لألطفال 
وتنميــة روح القيادة وتعزيز 
وتنمية األخالق بأشكال عملية 

مبتكرة.
وأفاد املطيــري بأن الهيئة 
تابعت إجنازاتها من خالل إطالق 
برنامج »مثمر« الذي يستهدف 
الشــباب مــن ســن ١٢ حتى ١8 
عاما ويسعى إلى بناء شخصية 
قيمية مثمرة بالعطاء والعمل 
وتتميز بالريادة املطلقة من خالل 
تعزيز القيم األخالقية في نفوس 
األبناء من اجلنســني بشــراكة 
استراتيجية مع وزارة التربية. 
وأشــار إلى أن الهيئة ستطلق 
 )FAb Bus( احلافلة االبتكارية
في شهر سبتمبر املقبل تزامنا 
مع بداية العام الدراسي املقبل 
بالتعاون والشراكة مع رئاسة 
احلرس الوطني ووزارة التربية، 
وهي عبارة عن ورشــة علمية 
عملية متنقلة ستقوم بتدريب 
املجاميع الشبابية والذهاب إليهم 
في أماكن جتمعاتهم باملدارس 
والكليــات واملراكز الشــبابية 
والترفيهية وغيرها من األماكن 
بهدف اكتشاف املواهب الشبابية 
وتوجيههم إلى استثمار وتطوير 
مهاراتهم ومواهبهم على االبتكار 

املعرفي والصناعي.
وبني أن الهيئة عملت على 

تطوير مرافقهــا وأهمها مراكز 
الشباب مثل تطوير نظام احلجز 
اإللكتروني ملرافــق املراكز من 
خالل اخلدمات اإللكترونية في 
املوقع اإللكتروني لها وتطبيقات 
الهواتــف الذكية وعملت أيضا 
على ميكنة أعمال الهيئة الداخلية 
لالستفادة من إمكانيات مراكز 
الشــباب املتاحة الســتثمارها 

للشباب.
وأشار إلى أن الهيئة أقامت 
مشروع تعزيز الهوية الوطنية 
املنتمــني  للطلبــة الضبــاط 
للمؤسسات العسكرية بالشراكة 
مع املؤسسات العسكرية لبناء 
القــدرات الشــخصية للطلبة 
وتدريبهم علــى برامج تعزيز 

الهوية للطلبة الضباط.
وذكــر أن ذلك يتــم بإقامة 
دورات وورش تدريب لتأسيس 
الطالب العســكري واستثمار 
مقوماتــه وتأهيلــه ليكــون 
شــخصية منوذجيــة قياديــة 
متكاملــة وإكســابه القــدرات 
املعرفية الالزمة لتعزيز الوالء 

واالنتماء وحب الوطن.
وأكد املطيري أن الهيئة بكل 
برامجها وأنشطتها اعتمدت مبدأ 
التشاركية مع مختلف املؤسسات 
واجلهات الراعية للشباب املدنية 
منها والعسكرية من الوزارات 

واحملافظات والهيئات.

عبدالرحمن املطيري

إطالق برنامج 
»مكارم« لرعاية 
األطفال استفاد 
منه 450 طفاًل 

وطفلة

برنامج »مثمر« أفاد 
الشباب من 12 

حتى 18 عامًا 
في بناء شخصيتهم


