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)أحمد علي(م. محمد بوشهري متوسطا عددا من وكالء الوزارة ومسؤولي الشركة  م.محمد بوشهري والكسندر ايكرمان وم.فؤاد العون وم.خليفة الفريح في مقدمة احلضور 

بوشهري: »الكهرباء« حريصة على املعايير البيئية وموسم الذروة انتهى
دارين العلي

جـــدد وكــيـــــل وزارة 
الكهربــاء واملــاء م.محمــد 
بوشــهري تأكيــده على أن 
الــوزارة حريصــة على أن 
تتماشى مع معايير الهيئة 
العامــة للبيئة فيما يخص 
الكهرباء،  إنتــاج  محطــات 
الفتا إلى التعاون املســتمر 
مع البيئة بهذا الشأن، مشددا 
على احلرص على أن تكون 
التأثيــرات البيئية في ظل 
النسب البيئية املسموح بها.
جــاء ذلك فــي تصريح 
افتتاح  للصحافيني خــال 
للطاقــة  األول  املنتــدى 
الذكية )SEF( صباح أمس 
الذي  في فنــدق اجلميــرا، 
نظمته مجموعة وارتسيا 
التكنولوجية مع شــريكها 
الكويتــي احمللي، مجموعة 
البرميي، حتت شعار »نحو 
الطاقة املتجددة  مســتقبل 
بنسبة ١٠٠%« برعاية وزير 
الكهرباء واملاء ووزير النفط 

د.خالد الفاضل.
وأكد أن الــوزارة تتجه 
بأكثــر وحداتها في اإلنتاج 
إلى الغاز الطبيعي، ملميزاته 
املتعددة، منها احملافظة على 
البيئة، إضافة إلى أنه أفضل 
مــن الناحيــة التشــغيلية 
كتكلفة ماديــة في عمليات 

اإلنتاج والصيانة.
أن وزارة  إلــى  ولفــت 
الكهربــاء واملاء تعمل دائما 
بطاقتهــا اإلنتاجية لتلبية 
االحتياجــات خاصة خال 
فتــرة الصيــف، معلنا عن 
انتهاء فترة الذروة احلقيقية 
الفتا إلى أن أعلى استهاك مت 
تسجيله في ٢7 يونيو، حيث 
١4.4٢٠ ميغاواط، بفارق عما 

تستطيع الشبكة توفيره.
وأضــاف: لدينــا فــرق 
طــوارئ تعمــل علــى مدار 
الساعة ونشكرهم على اجلهد 
الكبير الذي يقومون به عند 
حدوث أي عطل في الشبكة، 
وهو أمر وارد في الشبكات 
الكهربائية كونها تتكون من 

أنظمة مختلفة.
وفيما يخص إعادة التيار 
الكهربائي للمنازل التي قطع 
عنها بسبب سكن العزاب بها 

البديلة واملتجددة بتقنياتها 
ومنتجاتهــا  وخدماتهــا 
املختلفة، الســيما إن كانت 

املســتجدات تتماشــى مــع 
االســتراتيجية  األهــداف 
العامليــة املعتمــدة حاليــا 
لتوفيــر الطاقــة وترشــيد 
االســتهاك وايجــاد بدائل 
أخرى توقــف الهدر وتقنن 

التكاليف.
وأضاف ا ن الوزارة تولي 
هذه التجارب الضخمة التي 
يشــهدها العالــم اليوم في 
املجــال الطاقــة الكهربائية 
لاســتفادة منها فــي إطار 
الســعي اجلــاد واحلثيــث 
التــي  لتطويــر اخلدمــات 
تقدمها الوزارة للمستهلكني 
مــن املواطنــني واملقيمني، 
خصوصا في ظل التحديات 
واملسؤوليات الكبيرة التي 
تواجهها لتحقيــق أهدافها 
االســتراتيجية فــي تقدمي 
الـــخدمات وأكثرها  افضل 
رقيا وتقدمــا واقلها تكلفة 

وعناء.
ولفت إلى أن هذا املجال 
ســيبقى مفتوحــا دائمــا 
علــى االبتـــكار والتجديــد 
الـــوسائل  واسـتـحـــداث 
والطــرق فــي استـــغال 
املــوارد الطبيعيــة إلنتاج 
الطاقة، مؤكــدا ان الوزارة 
ستبقى متأهبة دائما لاطاع 
على أهــم التجارب الفاعلة 
والناجحة فــي هذا املجال، 
السيما إذا كانت صادرة من 
جهات عماقة حققت نقات 

نوعيــة ضخمة فــي ميدان 
إنتاج الطاقة.

مــن جهتــه، قــال مدير 
الشــرق  احللــول ملنطقــة 
األوســط وجنوب آسيا في 
مجموعة وارتسيا ألعمال 
الطاقة الكســندر ايكرمان، 
ان الغــرض مــن املنتــدى 
هو توليد فهــم للتغييرات 
العاملية واحملركات في أنظمة 
الطاقة، وكذلك آثارها على 

مزيج الطاقة في الكويت.
وأشار إلى أنه من املتوقع 
الكويــت منــوا  أن تشــهد 
ملحوظــا في الطلــب على 
الطاقة في السنوات املقبلة 
وتتطلب إضافة متناسبة في 
قدرة توليد الطاقة، الفتا الى 
ان املنتــدى فرصة القتراح 
أفضل مزيــج من التقنيات 

احلديثة.
التقنيــة  عــن  حتــدث 
احلديثــة املســتخدمة فــي 
توليد الطاقة والتي تقدمها 
شركته والتي تخطت مسألة 
الظروف الطبيعية كالشمس 
واحلــرارة والريــاح التــي 
تتطلبها الطاقات املتجددة بل 
هي تقنية قادرة على ايجاد 
التوازن ما بني هذه التقنيات 
وال حتتاج إلى الكثير من املاء 
لتبريــد الوحدات وبالتالي 
ميكــن إنشــاؤها بعيدا عن 
مصادر املياه كما هو معتمد 

اليوم.

والفنيني العاملــني بها من 
خال مشاريع مختلفة.

وفي كلمة له خال افتتاح 

بعض املســتجدات العاملية 
التــي طــرأت فــي مجــال 
الكهربائية والطاقة  الطاقة 

املنتــدى قال بوشــهري إن 
الهــدف من مؤمتــر الطاقة 
الذكيــة هو التعــرف على 

شركة وارتسيال ومجموعة البرميي نظمتا منتدى الطاقة الذكية برعاية الفاضل

خالد البرميي متحدثا خالل املنتدى م.محمد بوشهري 

أوضح أنه ال تتم إعادة التيار 
الكهربائي ألي بيت منها إال 

بعد دفع كل املديونيات.
املنتــدى قــال  وحــول 
الــوزارة  إن  بوشــهري، 
حريصة من باب تشــجيع 
املهندســني املختصني فيها 
على حضور هــذا املنتدى، 
والذي يتم من خاله التطرق 
إلى االســاليب احلديثة في 
التعامــل مع إنتــاج الطاقة 
الكهربائية وخصوصا فيما 
يخــص الطاقــات املتجددة 
والتي بدأت الكويت مبشاريع 
الشــقايا  ســواء مشــروع 
الذي نفــذه معهد األبحاث، 
النفطي  القطاع  ومشــروع 
ميغــاواط،   ١5٠٠ إلنتــاج 
واملشروع الثالث بالتعاون 
مع القطاع اخلاص من خال 
جهاز الشراكة وسيتم طرحه 
إلنتاج ١5٠٠ ميغاواط بنظام 

.»POT« الـ
الكويــت  وأضــاف: إن 
تتبنــى سياســة منفتحــة 
فــي مجــال إنتــاج الطاقة 
الطاقــة  الكهربائيــة مــن 
املتجــددة، وهنــاك التــزام 
مــن احلكومة بحلــول عام 
٢٠3٠ بأن يتــم توفير ١5% 
مــن إجمالي إنتــاج الطاقة 
الطاقــات املتجــددة،  مــن 
ولتحقيق هــذا الهدف فإن 
الــوزارة دائما تســعى إلى 
تعزيــز قدرات املهندســني 

الربط الكهربائي اخلليجي مع العراق قاب قوسني

دارين العلي

اســتضافت الكويت أمس اجتماع 
اللجنــة التشــغيلية للربط اخلليجي 
بحضــور ممثلني عن جميــع الدول 
األعضاء ملناقشة أبرز األمور التشغيلية 
الكهربائية اخلليجية. وقال  للشبكات 
رئيس اللجنة الوكيل املساعد لشبكات 
النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء واملاء 
م.جاســم النوري ان االجتماع تناول 
أوضاع الشبكة الكهربائية في كل من 
دول املجلس، مشــيرا الى انه عادة ما 
يتم طرح املشكالت واملستجدات التي 
تواجه الشبكات للبحث عن حلول لها.
وقال انه من خــالل ما طرح في 
االجتماع تبني ان الشبكات اخلليجية 
أمضت موسم الذروة بشكل آمن دون 
حدوث مشاكل تذكر وإمنا بعض األعطال 
الداخلية التي متت الســيطرة عليها 

بشكل سريع. وحول مشاريع الربط 
اخلليجي اجلديدة، قال ان مناقشتها 
تتم في اجتماع مجلس اإلدارة في ٢٦ 
اجلاري، حيث سيوضع على الطاولة 

عدد من امللفات في هذا الشأن.
ولفت الى ان موضوع تقوية الشبكة 
اخلليجية ومســألة الربط مع العراق 
وتوســيع رقعة الشبكة ستكون من 
القضايا املطروحة على جدول أعمال 

االجتماع.
واجلدير بالذكر ان اللجنة التنفيذية 
اخلليجيــة كانت قــد زارت العراق 
االسبوع املاضي وتوصلت مع اجلانب 
العراقــي الى عدد من االتفاقيات في 
مجال ربط الشبكة اخلليجية مع العراق. 
وفي سياق منفصل، أشارت مصادر 
مطلعة فــي وزارة الكهرباء واملاء لـ 
»األنباء« إلى أن محطة الدوحة الشرقية 
عادت للعمل بكل طاقتها، متوقعة ان 

املقبلني إصدار  اليومــني  يتم خالل 
للوقوف  قرار تشكيل جلنة حتقيق 
على أســباب احلادث الذي وقع في 

الـمـحـطة.
وبينت ان املعطيات األولية تشير 
الى عدم وجود اي خطأ بشري وامنا 
احلادث وقع نتيجة كسر احد العوازل 
اخلاصة باخلطوط الهوائية ما أدى الى 
عطل فــي القواطع توقفت على اثره 
احملطة عن العمل بشكل أوتوماتيكي 

ضمن نظام احلماية.
وقالت ان أسباب كسر العازل ما 
زالت مجهولة، مرجحة ان يكون انتهاء 
العمر االفتراضي للمحطة بالكامل من 
أبرز األسباب، حيث كان من املفترض 
خروجها عن اخلدمة للتجديد عام ٢٠٢١ 
إال ان تأخر املرحلتني الثانية والثالثة 
من الزور الشمالية عن املدة املفترضة 
للتنفيذ حتّـم متديد عملها إلى ٢٠٢٤.

ستتم مناقشة التفاصيل خالل اجتماع مجلس اإلدارة في ٢٦ اجلاري

ملشاهدة الڤيديو

السفير البرازيلي: وزيرة الزراعة تزور الكويت 17 اجلاري

أسامة دياب

كشف ســفير جمهورية 
البرازيل االحتادية لدى الباد 
نورتون دياندرادي رابيستا 
عن زيارة مرتقبــة لوزيرة 
الزراعة والثروة احليوانية 
البرازيلية إلى الكويت خال 
١7 و١8 اجلاري، الفتا إلى أن 
الوزيرة ستأتي على رأس وفد 
من مســؤولي هيئة األغذية 
البرازيليــة ورجال األعمال، 
واصفــا الزيارة بـــ »الودية 

واإليجابية«.
ولفت رابيســتا - خال 
مؤمتر صحافي عقده في مقر 
السفارة بعد ظهر أول من أمس 
- إلى ان الزيارة ســتبحث 
التعاون واالستثمار  ســبل 
املشترك، السيما ان الكويت 
املســتوردين  أحــد  تعــد 
املهمــني للصادرات الغذائية 

ان العالــم يحترق بســبب 
اجلفــاف، مشــددا علــى ان 
البرازيل ليست الولد السيئ 
الــذي يحــرق رئــة العالم، 
واحلرائق التي تشهدها باده 
موجودة في اجلزء اجلنوبي 
من منطقة األمازون، مشيرا 
الى ان احلرائــق في غابات 
األمازون تلقائية وليســت 

ولكنهــا طالبــت بتنظيــم 
وتقنني هذه املساعدات.

وأشــار الــى ان احلملــة 
التي شــنت ضد بــاده بهذا 
اخلصوص هي حملة ألغراض 
اقتصادية ملا متثله التحالفات 
االقتصادية اجلديدة من خطر 

على بعض الدول األخرى.
واستعرض أهمية غابات 
األمازون عامليا كونها تعتبر 
»رئة األرض« وتنتج حصة 
كبيرة مــن غاز األكســجني 
ومتنــح خيراتهــا للعالــم 
باعتبارهــا مــوردا طبيعيا 
للمطاط والفاكهــة والعديد 
من النباتات املستخدمة في 

صناعة األدوية.
ولفــت إلــى أن البرازيل 
كانت اول دولة تتلقى دعما 
من صندوق املناخ األخضر 
البيئية في  بسبب جهودها 

تقليل إزالة الغابات.

مفتعلة، موضحا انه سيتم 
االنتهاء من إخماد احلرائق 
»متاما« بحلول أكتوبر املقبل 
مــع نهاية موســم اجلفاف، 
كاشــفا عن وجود أكثر من 
٢5٠٠ جندي يعملون حاليا 
احلرائــق  مكافحــة  علــى 
مبصاحبــة ١5 طائــرة و١٠ 
بواخر و٢١٠ شاحنات إلخماد 

حرائق الغابات.
وعــن االنتقــادات التــي 
وجهــت الى بــاده من قبل 
دول أوروبيــة لعدم قدرتها 
على إخمــاد احلرائق وعدم 
املاديــة  قبــول املســاعدات 
نفى هــذا األمر، موضحا ان 
املساعدات التي طرحت ال تفي 
بالغرض وان معظمها يذهب 
الــى املوظفــني العاملني في 
املنظمات املعنية وبالتالي ال 
تستفيد منها الباد، الفتا إلى 
أن باده لم ترفض املساعدات 

وصف الزيارة خالل مؤمتر صحافي في مقر السفارة بـ »الودية واإليجابية«

)أحمد علي( السفير نورتون رابيستا متحدثا خالل املؤمتر الصحافي 

البرازيليــة وعلــى رأســها 
الدجــاج املثلــج واملنتجات 
الزراعيــة البرازيليــة التي 
تعــد مــن أجــود املنتجات 
من حيث اجلــودة وبأفضل 
األسعار، مشــيدا بالعاقات 
االقتصاديــة والتجارية بني 

البرازيل والكويت.
الــى  رابيســتا  ولفــت 

مصادر: خروج »الدوحة الشرقية« عن اخلدمة ليس بسبب أخطاء بشرية

رفع 3٢ سيارة مهملة وقارب
وحترير 10 مخالفات نظافة عامة في حولي

كشــفت إدارة العاقات العامة 
ببلديــة الكويــت عن قيــام إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة حولي بجوالت 
تفتيشية مكثفة في عموم احملافظة.
وصــرح مديــر ادارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بالوكالة 
نــواف املطيري بأن اإلدارة نفذت 
عدة جوالت تفتيشية شملت جميع 
مناطق احملافظة والتي أسفرت عن 
رفع 3٠5١ طنا من األنقاض املجهولة 
ومخلفات األشجار واملزروعات، كما 
مت تنظيف ١٠6 شوارع فرعية و88 
شارعا رئيسيا، ومت غسيل وتبديل 
١٢٠ حاوية، ووضع 35 ملصقا على 
السيارات املهملة والسكراب، ورفع 
3٢ ســيارة مهملة، باإلضافة الى 
رفع قارب، ومت حترير ١٠ مخالفات 
نظافة عامة الى جانب عمل محضر 

إفراج عن مركبة.
وقال املطيري ان احكام الرقابة 
هو بهدف االرتقاء مبستوى النظافة 
في جميع مناطق احملافظة من خال 
تكثيف اجلوالت امليدانية ورصد أي 
مخالفات واتخاذ اإلجراءات الازمة 

حيالها من قبل مفتشي اإلدارة.

رفع سيارة مهملة 

حترير مخالفة

الدجاج املثلج واملنتجات الزراعية البرازيلية تعد من أجود املنتجات من حيث اجلودة واألسعار

البرميي: تقنيات حديثة موفرة للطاقة 
والتكلفة بنسبة %40
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البرميي 
خالد البرميي وهو وكيل شــركة وارتسيال 
الفلندية ان الشركة هي من أكبر الشركات في 
الذكية والصناعات  الطاقة  العالم في مجاالت 
البحريــة وغيرها وهي متواجدة في مختلف 
دول العالم والعالم العربي. وأوضح البرميي 
خالل كلمته أنها من أبرز الشركات املشاركة 
في مشاريع هيئة الشراكة ومناقصات محطتي 
الزور واخليران والتي تعادل مناقصاتها الـ 5 
مليارات دينار. وقال ان الهدف من املؤمتر هو 
االطالع على أحدث مستجدات الطاقة الذكية 
والتي تتنافس الدول الكبرى للحصول عليها، 

الفتا إلى أن أبرز التقنيات املطروحة هي في 
وحدات كهربائية قادرة على إنتاج الطاقة بقدرة 
كبيرة دون احلاجة الى كميات كبيرة من املياه 
للتبريد وبالتالي عدم ضرورة وجودها على 
البحر، كما توفر التقنية تقليل مدة انقطاع التيار 
لألسباب الفنية كونها تتعامل مع التقنيات الذكية 

التي تعمل فيها مختلف دول العالم املتقدم.
ولفت إلى أن هذه التقنيات ووفق الدراسات 
تعتبر أقل تكلفة من التقنيات املستخدمة في 
الكويت حاليا بنسبة تقارب الـ ٤٠%، سواء من 
الناحية املادية أو من ناحية عمرها االفتراضي 

وعدم حاجتها للصيانة بشكل متكرر.


