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بداية، فلنتعرف على إدارة 
خدمات الطوارئ وأهميتها 

بالنسبة للوزارة؟
٭ اإلدارة تعتبر خط الدفاع 
األخيــر للــوزارة فــي حال 
انقطاع التيار الكهربائي في 
أي موقع على مستوى الدولة، 
حيث يتم تزويده مبحوالت 
ديزل إلعادة التيار بأســرع 
وقت ممكن في حال التأخر في 
إصالح األعطال، إذن فأهمية 
اإلدارة تكمن بشكل خاص في 
متابعة االنقطاعات وتوفير 
املولدات، كما أنها تعتبر إدارة 
مســاندة ملختلف مؤسسات 
الدولــة فــي حــال احلاجــة 
إليهــا، حيث تقــوم بتزويد 
هذه اجلهــات باملولدات في 
املواقع اخلارجية كما حصل 
خالل جائحــة كورونا،  كما 
أننا حاليا نتواجد بشكل  دائم 
مع صيانة شبكات التوزيع 
لتزويد املنطقة بالطاقة في 
حال تعطل احملطة أو كانت 
صيانتها حتتــاج إلى وقت 

أطول.

حتدثتم عن جائحة كورونا، 
فما كان دور اإلدارة في 

مواجهة هذا الوباء؟
٭ خــالل اجلائحــة زودنــا 
الكثيــر مــن املواقع ســواء 
لوزارة الداخليــة أو الدفاع 
أو الصحــة مبولدات الديزل 
إليصال التيار إليها بشــكل 
دائم، حيث تواجدنا في عدد 
مــن مراكز اإلجــالء ومراكز 
اإليــواء وكذلــك احملاجــر 
الصحيــة والنقــاط األمنية 
وغيرها، فقد كانت وظيفتنا 
توفير الطاقة باستخدام هذه 
املولدات وأمتمناها على أكمل 

وجه.

ما قدرة اإلدارة وهل 
تستطيع تغطية وتلبية 

احتياجات البالد في مواسم 
الذروة؟

٭ اإلدارة تعمــل وفق خطة 
وضعتهــا الــوزارة لتغطية 
االنقطاعــات التــي ميكن أن 
حتصل في أي موقع، ولدينا 
خطة مستقبلية لزيادة عدد 
املولــدات الذي يبلــغ حاليا 
١٣٥ مولــدا تتــراوح قدرتها 
ما بني ١٨٠٠ كيلوڤولت و٩٠ 
كيلوڤولت، ويتم اســتخدام 
األحجــام  ذات  املولــدات 

وقتهــا ٢٥ مولــدا، إال أنه لم 
تتــم االســتعانة مبعظمهــا 
لتمكن املهندســني والفنيني 
في شبكات التوزيع من اعادة 
التيــار خالل وقــت قصير، 
إال أنــه في موســم الشــتاء 
املاضي استخدمنا ٦٠ مولدا 
إلعادة التيــار إلى منطقتي 
الرقعي والرابية وغيرهما من 
املناطق بعد احتراق محطة 
العمرية (A)، ما أســفر عنه 
انقطــاع واســع، وكذلك في 

اآلن؟
٭ حاليــا جنهــز املولــدات 
كلهــا ملواجهة فترة الصيف 
وجتري عليها أعمال الصيانة 
الوقائيــة واجلذرية لتكون 
جاهزة في شهر مايو املقبل 
ولدينــا عقد جديد للصيانة 
اجلذرية سيســهم كثيرا في 
جهوزيــة هذه املولدات، كما 
أننا نقــوم بتوزيــع بعض 
املولدات في املناطق اخلارجية 
والبعيــدة كمنطقــة صباح 

٭ لقد متت ترسية عقد أعمال 
صيانــة املولــدات، وجاري 
التجهيــز لتوقيع هذا العقد 
بعد  انتهاء اإلجــراءات لدى 
اجلهــات الرقابيــة املعنية، 
وهــذا العقــد يحصــل ألول 
مــرة فــي اإلدارة، حيــث لم 
يكن موجودا في السابق بل 
كانت أعمال الصيانة تتم عن 
طريق الفنيني املوجودين في 
اإلدارة أو بعقود جزئية، أما 
هذا العقد فهو دائم لشــركة 
املولــدات  متخصصــة فــي 
املوجودة لدينا ما يسهم في 
إجناز األعمال بسرعة كبيرة 
املولــدات لتكون  وجتهيــز 
املناســب،  جاهــزة بالوقت 
 كما أنه صيانة جذرية تسهم 
في إطالــة العمر االفتراضي 
للمولــدات التــي أصبحــت 
قدميــة،  كما يتضمــن العقد 
وجود آلية لصيانة املولدات 
في املواقــع اخلارجية دون 
احلاجة إلحضارها إلى اإلدارة 
ما يوفر علينا الكثير من املال 
واجلهد والوقت ومدة العقد 
ثالثة سنوات بقيمة مليون 
و٩٠٠ ألف دينار، وهنا نود أن 
نشكر الوكيل املساعد لقطاع 
شبكات التوزيع الذي ساهم 

كثيرا في  إجناز هذا العقد.

 علمنا انه مت توقيع عقد 
خاص بنقل وتشغيل هذه 

املولدات بهدف اإلسراع في 
الوصول إلى املواقع، فما 

التفاصيل؟
٭ نعــم، بالفعــل مت توقيع 
عقــد مع إحــدى الشــركات 

موجة األمطــار التي هطلت 
على البالد منذ عامني متكن 
املهندســون الكويتيون من 
إعداد وجتهيز ٤٥ مولدا خالل 
يوم واحد ملواجهة األعطال، 
وهو رقم يعتبر كبيرا جدا، إذ 
عادة القدرة اليومية للتجهيز 
تتراوح ما بني ٨ و١٠ مولدات.

 تقومون بتجهيز املولدات 
حاليا ملواجهة فترة الصيف، 

فما أوضاع الصيانة حتى 

األحمــد وكذلك فــي املناطق 
التي تشهد انقطاعات كثيرة 
بسبب زيادة األحمال كمنطقة 
سلوى والساملية حتى تبقى 
املولــدات متأهبــة ونضمن 
ســرعة وصول املولدات في 

حال حدوث أي انقطاعات.

 ماذا عن العقد اجلديد الذي 
حتدثت عنه والذي سيسهم 
في جاهزية عالية من هذه 

املولدات؟

املتخصصة وقد مت التسليم 
القدميــة  الشــركة  بــني 
والشــركة احلاليــة بشــكل 
بــدون أي مشــاكل  ســلس 
ومت تســلم املوقع ومتابعة 
توزيع املولــدات وخروجها 
من املواقــع  ويتضمن العقد 
اجلديد وجــود ٣٧٠ موظفا 
ما بني سائق وفني  ومساعد 
ومشغل موزعني على ثالثة 
مواقــع في صبحان وســعد 
العبداهللا والفحيحيل وهي 
مواقــع لــإلدارة، ويداومون 
على ثالث نوبات، كما يتضمن 
العقد ٢٢ رأسا لنقل املولدات 
 وهي من املوديالت اجلديدة 
عام ٢٠٢٠، باإلضافة إلى ١٢ 
تنكر ديزل مختلفة األحجام 
والســعات إليصــال الديزل 
إلى املولدات التي تعمل في 
املواقع اخلارجية بســرعة، 
وقيمة العقد ٤ ماليني و٥٠٠ 
الف دينــار، وهدفنا من هذا 
العقد تطوير العمل وتقليل 
الوقت الالزم إليصال املولد 
من موقــع اإلدارة إلى موقع 
االنقطاع، في السابق كانت 
مدة الوصول تبلغ ٤٥ دقيقة 
وقد استطعنا اختصار  مدة 
اخلروج من اإلدارة الى نحو 
٨ دقائق بسبب القدرة على 
جتهيــز الــرؤوس اجلديدة 
وسحب املولدات بشكل أسرع.

 حتدثتم عن مولدات جديدة 
تسعون إلى إحضارها وهي 
مطابقة للمواصفات العاملية، 
فهل املوجودة غير مطابقة 

وملاذا ال يتم حتديثها؟
٭ حاليــا نعم مــن خططنا 
املستقبلية أن يتم استجالب 
مولدات مطابقة للمواصفات 
العاملية ســواء فيما يخص 
االنبعاثــات او الضوضــاء، 
وما يوجد لدينا حاليا مطابق 
للمواصفات العاملية  في وقت 
إحضارها، حيث يبلغ عمرها 
اكثــر من ١٨ عامــا، اما فكرة 
القدمية  املولــدات  حتديــث 
لتقليــل حجــم الضوضــاء 
والتلــوث فقــد ثبــت لدينا 
بعــد الدراســة ان تكلفتهــا 
مرتفعة جدا، وبالتالي فإنه 
من األفضل أن نســتفيد من 
امليزانية املوجودة للمولدات 
اجلديدة التي نضمن زيادة في 
عمرها االفتراضي ومطابقتها 

للمواصفات.

عدد من العاملني في اإلدارة جاهزون للتعامل مع أي طارئ (ريليش كومار) عادل محمود خالل اللقاء مع الزميلة دارين العلي  

الكبيــرة فــي حــال خروج 
محطات حتويل فرعية، بينما 
احملوالت ما بــني ١٢٥٠ و٩٠ 
فهي تغطي احملوالت الفرعية 
واملنازل التــي تنقطع عنها 
الكهرباء بسبب عطل ما، حيث 
يتم التوصيل مباشــرة إلى 
املنازل في بعــض األحيان، 
وذلك للحفــاظ على إيصال 
التيار للمواطنني واملقيمني 

على اكمل وجه.

حتدثتم عن خطة لزيادة 
املولدات، فكم عددها وأين 

أصبحت؟
٭ بالفعل لدينا خطة لزيادة 
املولدات بـ ٤٤ مولدا جديدا، 
وذلك ضمن اخلطط املستقبلية 
لرفــع عدد املولــدات ملواكبة 
التطور والتوسع العمراني، 
وستكون هذه املولدات مراعية 
للمواصفات العاملية وضمن 
املعايير اخلاصة باالنبعاثات 
والضوضاء للحد من التلوث 
الهيئة  وتطبيــق تعليمــات 

العامة للبيئة.

من املعلوم أن موسم الذروة 
هو فصل الصيف ولكن 

أحيانا ما حتدث انقطاعات 
في الشتاء بسبب املياه 

وغيرها، فماذا كان دوركم 
هذا الشتاء؟

٭ نعــم، خالل هذا املوســم 
وليــس األمــر ببعيد حصل 
انقطــاع مفاجــئ في محطة 
التحويل الرئيسية الرميثية 
A ما اســفر عنه انقطاع في 
جانب من أسطول مولدات الديزل اجلاهزة لدعم أي انقطاعات للتيار في أي من املناطقعدد من املناطق، ومت جتهيز 

٢٢ رأسًا لتوصيل مولدات الديزل إلى املواقع واختصار الوقت أكثر من ٨ دقائق للتجهيز

جنهز لزيادة األسطول بـ ٤٤ مولدًا جديدًا وفقًا للمواصفات العاملية فيما يخص االنبعاثات والضوضاء ليصل اإلجمالي إلى ١٧٩ مولدًا

عقد جديد للصيانة وتأمني صيانة املولدات في املواقع اختصارًا للوقت وتوفيرًا للنفقات

محمود لـ «األنباء»: مولدات الديزل خط الدفاع األخير 
لـ«الكهرباء» إليصال التيار أثناء االنقطاعات

دارين العلي

 جتتهد إدارة خدمات الطوارئ التابعة لقطاع شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء واملاء 
للقيام بالدور املنوط بها على أكمل وجه، كونها خط الدفاع األخير لدى الوزارة في مواجهة 
االنقطاعات، إذ يعول عليها فــي احلفاظ على إيصال اخلدمة عبر مولدات الديزل في حال 

تعذر اإلسراع في إصالح األعطال. 
ولهذه الغاية، وقعت اإلدارة في اآلونة األخيرة عددا من العقود اخلاصة بتحسني أداء هذه 

املولدات سواء من حيث النقل او التشغيل او من حيث الصيانة اجلذرية التي تساهم بإطالة 
العمر االفتراضي لهذه املولدات. 

في هذا السياق، حتدث مدير اإلدارة عادل محمود في لقاء خاص مع «األنباء» أعلن خالله 
عن عزم اإلدارة زيادة أسطولها البالغ ١٣٥ محوال مبختلف األحمال بحوالي ٤٤ محوال جديدا 

من خالل مناقصة جديدة يتم التحضير لها. 
الكثير من القضايا التي أثارها محمود حول عمل اإلدارة في مواسم الذروة وأوقات الصيانة، 

باإلضافة إلى العقود اجلديدة التي مت توقيعها، وفيما يلي التفاصيل:

مدير إدارة خدمات الطوارئ الكهربائية استعرض استعدادها ملوسم الصيف بعقد صيانة جديد

«الكهرباء» تطلق التيار في مستوصف الفنيطيس الصحي متهيدًا لتشغيله

دارين العلي

أعلن الوكيل املساعد لشبكات التوزيع 
الكهربائية م.مطلق العتيبي عن اجتماعات 
دورية تتم أســبوعيا مــع البلدية والهيئة 
العامة للرعاية الســكنية ووزارة األشغال 
بهدف الوصول إلى إعالن تاريخ محدد لفتح 
باب التراخيص واســتقبال الطلبات لبدء 
أعمال البناء فــي مدينتي املطالع وجنوب 
عبداهللا املبارك وضمان إيصال التيار إلى 
القسائم في املرحلة األولى من بناء تلك املدن.

كالم العتيبي جاء في تصريح للصحافيني 

عقب إطالقه التيار الكهربائي في مستوصف 
الفنيطيــس في إطار التعاون ما بني وزارة 
الصحة ووزارة الكهرباء واملاء لتزويد املرافق 

اخلدمية بالطاقة.
وقال العتيبي ان املســتوصف سيخدم 
منطقة الفنيطيس الســكنية التي مت شغل 
حوالي ٧٠٪ من األراضي الســكنية فيها ما 
دعا الى اإلسراع بتشغيل التيار الكهربائي 

في املستوصف لتلبية حاجة السكان.
وقال إن االستهالك األقصى للمستوصف 
١ ميغاواط ومت تشغيل احملطة مبحول قدرة 
١٢٥٠ كيلوفولت أمبير ما يؤمن إيصال التيار 

لهذا املركز احليوي الذي يعتمد عليه سكان 
املنطقة.

مساكن تيماء

وفي سياق متصل، أعلن العتيبي عن قيام 
الوزارة قريبا وبالتعاون مع الهيئة العامة 
للرعاية السكنية بتشغيل املباني اخلاصة 
ملن باع بيته في منطقة تيماء، حيث سيتم 
تزويد حوالي ٥٠٠ أسرة بالتيار الكهربائي 

في تلك املنطقة.
وعن أعمال الصيانة اخلاصة مبحطات 
التوزيع قال العتيبي انها تسير وفق اجلداول 

احملددة، الفتا إلى أن عمليات الصيانة تتم منذ 
الرابعة فجرا وحتى الثامنة جتنبا حلدوث 
أي انقطاع أثناء عمليات الدراسة عن بعد.

مناشدة لـ «الصحة»

بدوره، قــال عضو اللجنــة التطوعية 
لضاحيــة الفنيطيس م.حمــود الهدية إن 
املنطقة بأمــس احلاجة للخدمات الصحية 
شاكرا وزارة الكهرباء على التعاون إليصال 

التيار إلى املستوصف.
وناشــد وزارة الصحــة ممثلــة بقطاع 
اإلنشاءات لإلسراع بتجهيز املبنى وتشغيله 

خلدمة األهالي في املنطقة آمال أن يتم فتح 
املركــز قريبــا نظــرا حلاجة أهــل املنطقة 

خلدماته.
اختبارات احلماية

وحتدثت مهندستا املشروع املسؤولتان 
عن التشــغيل م.لطيفة املجيبــل وم.ندى 
العبــد اإلله عن العمل الذي ســبق ليصال 
التيار، حيث مت تشغيل احملطة وإجراء كافة 
الفحوص عليها قبل إطالق التيار عبر إجراء 
االختبارات على أجهزة احلماية والكيبالت 

األرضية متهيدا لتشغيل املستوصف.

العتيبي كشف عن عقد اجتماعات أسبوعية لتحديد تاريخ بدء استقبال طلبات الترخيص لسكان املطالع وجنوب عبداهللا املبارك

م.مطلق العتيبي وم.حمود الهدية وعدد من املشاركني في عملية إطالق التيار باملركز  (متني غوزال) م.لطيفة املجيبل وم.ندى العبد اإلله خالل احلديث مع الزميلة دارين العلي إطالق التيار الكهربائي في مستوصف الفنيطيس الصحي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


