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مؤشر الكهرباء يعود لالرتفاع 
بعد انخفاضه بسبب الغبار

دارين العلي

عاد املؤشر الكهربائي الى االرتفاع بعد 
أن سجل انخفاضا نهاية األسبوع املاضي 
وبداية األسبوع اجلاري تزامنا مع انخفاض 
درجات احلرارة وموجة الغبار التي مرت 
على البالد، حيــث وصلت األحمال الى ما 

دون الـ ١٣ ألف ميغاواط.
وقد سجل املؤشر الكهربائي امس ١٤٢٤٠ 
ميغاواط كحمل أقصى في ظل درجة حرارة 
٤٨ درجــة مئوية وبفــارق اكثر من ٢٢٥٠ 
ميغاواط عن حمل العام املاضي في التاريخ 

نفسه.
وقالت مصادر في الوزارة ان هذا االرتفاع 
متوقــع لألحمــال في ظل ارتفــاع درجات 
احلرارة، الفتة الى ان موجة الغبار خفضت 
مــن احلرارة بداية األســبوع مــا أدى الى 
انخفاض االستهالك، وهذا ما يحصل عادة 

في أوقات الذروة.
وشــددت املصادر على أهمية الترشيد 

رغم وجــود احتياطي جيد لــدى الوزارة 
يبلغ نسبة ١٥٪ من اإلنتاج، مشيرة إلى ان 
االستهالك األعلى املتوقع لم يسجل حتى 
اآلن إال انه ممكن ان يسجل في اي يوم من 

أيام الذروة ويبلغ ١٥٦٠٠ ميغاواط.

مؤشر احلمل الكهربائي

حمد اخلالدي لـ «األنباء»: إصدار أكثر من ٢٤ ألف 
بطاقة أولوية و١٤٤٣ لوحة مرورية لكبار السن

بشرى شعبان

كشــف مدير إدارة رعاية 
املســنني في وزارة الشــؤون 
االجتماعية حمد اخلالدي عن 
اســتمرار اإلدارة في تطبيق 
كافــة االشــتراطات الصحية 
للوقاية من ڤيروس «كورونا» 
وإجراء التعقيم الدوري لكافة 
أقسام اإلدارة الى جانب توزيع 
املعقمات ومستلزمات الوقاية 
والتشدد بااللتزام في ارتداء 

الكمامة.
وبني اخلالدي في تصريح 
لـ «األنباء» ان اإلدارة حترص 
على تنظيم األنشــطة داخل 

وأنشــطة خاصــة لتنشــيط 
الذاكــرة لآلبــاء واألمهات من 
كبــار الســن لكــي ال يشــعر 
النزالء بالفراغ والضيق نتيجة 

إجراءات الوقاية املشددة.
وعن أعداد املستفيدين من 
خدمــات اإلدارة بني اخلالدي 
ان اإلدارة تقــدم خدماتهــا لـ 
٣٤١٠ مســنني ومسنات منهم 
١٨ حالة إيوائية ٦ رجال و١٢ 
نساء، وتقدم خدمات املنازل 

لـ ٣٣٩٢ حالة.
وكشف اخلالدي عن تسلم 
اإلدارة ٧٣١ تقريرا طبيا حلاالت 
سريرية في منازلها من الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

اثنني لعدم استيفاء الشروط، 
وبذلــك ارتفع عــدد اللوحات 
املرورية املصــدرة الى ١٤٤٣ 

لوحة.
إلــى  اخلالــدي  وأشــار 
اســتمرار اإلدارة بتوفير كل 
ما يلزم لرعاية اآلباء واألمهات 
سواء في منازلهم او في دور 

اإليواء.
الفرق  وبالنســبة لعودة 
الطبيــة للعمل اكــد انه وفق 
قرار يصدر من اللجنة العليا 
اخلاصة بڤيروس «كورونا» 
وتوصيات وزارة الصحة وفور 
صدور القرار فإن الفرق جاهزة 

للقيام بأعمالها.

وردا علــى ســؤال حــول 
إصــدار بطاقــة أولويــة أكد 
اخلالدي استمرار اإلدارة في 
إصــدار بطاقــة أولوية لكبار 
السن ومت إصدار ٢٧٧ بطاقة 
الشــهر املاضــي ليرتفع عدد 
بطاقــات أولوية الــى ٢٤٨٧٠ 

بطاقة.
اللوحــات  وعــن إصــدار 
املروريــة لكبــار الســن بني 
اخلالــدي ان اللوحــة تصدر 
مبوجب موافقة اللجنة الطبية 
اخلاصة لذلك وقد تقدم الشهر 
املاضي أصحاب ٤٧ طلبا مرفقا 
بتقارير طبية الى اللجنة التي 
وافقت على ٤٥ طلبا ورفضت 

إدارة املسنني تقدم اخلدمة لـ ٣٤١٠ مسنني منهم ١٨ حالة إيوائية فقط

حمد اخلالدي

الوحــدات  وفــي  أقســامها 
التوعويــة  كاحملاضــرات 
واألنشطة الترفيهية للنزالء، 

«إنارة الشوارع» بأيادي بنات الكويت الكفؤات
«األنباء» زارت اإلدارة واطلعت على سير العمل في تصميم الشبكة واعتمادها من قبل املهندسات

املهندسات خالل إعداد أحد مخططات إنارة الشوارع  (ريليش كومار)

 LED الدماك: املشاريع اجلديدة تضاء بـ
والطاقة الشمسية جتعل التكلفة صفرًا

دارين العلي

أكد مديــر إدارة إنارة 
الشوارع في وزارة الكهرباء 
املتجددة  واملاء والطاقــة 
م.فيصل الدماك لـ «األنباء» 
ان هدف إدارته إنارة جميع 
طرقات الكويت بهدف زرع 
األمان في الطرقات وجتنب 

اي مناطق مظلمة.
وقال م.الدماك ان إدارته 
تقوم بعدد من املشاريع التي 
التابعة  او  الــوزارة  تتبع 

للهيئة العامة للطرق ووزارة األشغال والهيئة 
العامة لإلســكان، الفتا إلى ان إدارته بصدد 
طرح مشروع لتأمني اإلضاءة لكافة املناطق 

املظلمة في الدولة.
وشــدد على أهمية املشــروع القائم 
والذي تعمل عليه اإلدارة باستبدال إضاءة 
الصوديوم بالـ LED املوفرة للطاقة، الفتا 
الى وجود دراسة متكاملة الستبدال شبكة 
الكويت بالكامل األمر الذي بات في مرحلة 
الطرح بانتظار املوافقة واعتماد امليزانية 

من اجلهات املعنية.
ولفت م.الدمــاك الى ان جميع العقود 
واملشاريع احلالية مت اعتماد هذه اإلضاءة 
الصديقة للبيئة فيها، الفتا الى ان جميع 
اجلهات التــي تتعامل مع الوزارة ملتزمة 

بهذه املواصفات في مشاريعها اجلديدة.
طريق الفحيحيل

وحول مستجدات تطوير طريق الفحيحيل، 
أوضح م.الدماك انه مت إعداد املواصفات التي 
تضمنت األعمدة احلديثة والتي تعمل على 
الطاقة الشمسية، إضافة الى الطاقة العادية 
وتركيب إضاءة LED، الفتا الى ان هذه األمور 
الثالثة جديدة على الشبكة اخلاصة باإلنارة 

وتركب ألول مرة.
العاملة  الكشافات  ان  وأوضح م.الدماك 

على الطاقة الشمسية سيتم 
تركيبها كمشروع جتريبي 
لدراسة مدى قدرتها على 
إنارة الشوارع، كما سيتم 
وضعها علــى التقاطعات 
والــدوارات، حيث تضاء 
تلقائيا في حــال حدوث 
أي طارئ على الشبكة أو 
انقطاع التيار الكهربائي عن 

إنارة الشوارع.
وأشار الى انه في حال 
التجربة سيتم  جناح هذه 
اعتمادها في إنارة الشوارع 
في البالد، حيث سيتم استبدال جميع املغذيات 
بأخرى عاملة على الطاقة الشمسية لتصبح 
تكلفة اإلنارة في البالد صفر. وحتدث م.الدماك 
عن عدد من املشاريع التي تعمل حاليا اإلدارة 
على دراستها سواء لهيئة الطرق او السكنية 
ومنها طريق النويصيب والوفرة والدائري 
اخلامس، باإلضافة الى مدن جنوب ســعد 
العبداهللا واملطــالع وجنوب صباح األحمد 
وشــرق تيماء وجنوب عبداهللا املبارك التي 

باتت في مرحلة طرح املناقصات.
وتطرق م.الدماك الى مســألة تشــابك 
الصالحيات في بعض املواقع التابعة جلهات 
الدولة والتي تكون اإلنارة تابعة لها ما يربك 
املواطن في حال حصول حوادث في الشبكة، 
الفتا الى انه مت طرح األمر على اجلهات املعنية 
كهيئة الصناعة التي كانت إنارة الشوارع في 
املدن الصناعية تخضع لها ومت أخذ موافقتها 
بأن تكون هذه اإلنارة تابعة الى الوزارة مما 
يسهل أمر الصيانة ويخفف االرتباك على 

املواطنني.
ولفت الى ان الوزارة تقوم بأعمال الصيانة 
بشكل دوري في جميع احملافظات واملواقع 
للمنشــآت سواء احلكومية  التابعة  وحتى 
بالتعاون والتنسيق معها  أواخلاصة، وذلك 
كمواقف الســيارات واملماشــي واحلدائق 

وغيرها.

مدير اإلدارة أكد لـ «األنباء» تكثيف اجلهود لعدم ترك أي بقعة مظلمة في البالد

م.فيصل الدماك متحدثا للزميلة دارين العلي                   (ريليش كومار)

م.فيصل الدماك

دارين العلي

شبكة انارة الشوارع التي 
نراها داخل املدن وبني االبنية 
وعلى الطرق السريعة وفي 
الشــوارع واملمرات الفرعية 
لتضــيء البالد بأكملها يقف 
خلــف تصميهــا واعتمادها 
وتنفيذها مجموعة مهندسات 
من بنات هذا البلد يعملن بكل 
جهد داخل املكاتب وفي املواقع 
بهدف انارة اي طريق مظلم 

في البالد.
وفي ادارة انارة الشوارع 
لقطــاع شــبكات  التابعــة 
التوزيع في وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة جتتهد 
املهندســات حاليا  مجموعة 
على دراســة عدد ال يستهان 
به من املشاريع النارة املدن 
اجلديــدة وحتديثات الطرق 
السريعة كمدينة جنوب سعد 
العبــداهللا وجنــوب صباح 
األحمــد وطريق النويصيب 
والفحيحيــل وغيرهــا مــن 
التــي ال تكتمــل  املشــاريع 
دون اضــاءة وفــق معاييــر 
ومواصفات دقيقة ودراسات 

متعددة.
«األنبــاء» زارت االدارة 
والورشة التابعة لها لفحص 
العينات والتقت باملهندسات 
واطلعــت منهن على ســير 
العمل في االدارة وفي املواقع، 
اضافة الى احلديث مع املشرف 
العــام عــن املشــاريع التي 
تتم دراســتها والعمل عليها 
حاليا إلنــارة املدن اجلديدة 

والشوارع.
تصميم الشبكة واعتمادها

وفي البداية كان احلديث 
مع املشــرف العــام م.محمد 
الصــراف الــذي حتــدث عن 
اهمية عمل االدارة في اتباع 
تصميم شــبكة انارة الطرق 
وفــق معاييــر ومواصفــات 
عامليــة حتافظ علــى االنارة 

ذات اجلودة في املناطق.
ولفت الى ان االدارة تستلم 
املشاريع من املؤسسة العامة 
الســكنية ووزارة  للرعايــة 
االشغال والهيئة العامة للطرق 
وعدد من اجلهات االخرى في 
الدولة ونقوم بدورنا بتصميم 
واعتماد شبكات االنارة فيها 
سواء للشوارع الرئيسية او 
داخل املــدن او حتى مواقف 

املنشآت وغيرها.
ولفــت الصــراف الى انه 

ولفــت الصــراف إلى ان 
املشــاريع التــي يتــم العمل 
حاليــا هــي جنــوب ســعد 
العبــداهللا، حيــث مت اعتماد 
اكثــر مــن نصــف الشــبكة 
ومــن املتوقع االنتهــاء منها 
خالل اسبوع، وكذلك جنوب 
صباح األحمد، باالضافة الى 
منطقــة خيطان القطعة ١و٢ 
ومنطقة شرق تيماء وجامعة 
الشدادية وعدد من الطرق في 
املنطقة اجلنوبية كاخليران 
وميناء الزور وميناء عبداهللا، 
باالضافة الى مدينة املطالع 
وتطوير طريق الشيخ جابر.

LED إضاءة الـ

وأوضح الصراف انه يتم 
حاليا في املشــاريع اجلديدة 
اعتماد اضاءة الـ LED املوفرة 
بــدال مــن اضــاءة  للطاقــة 
الصوديوم التي كانت معتمدة 
في كل املشاريع املوقع عليها 

حتى عام ٢٠١٨، مشيرا الى ان 
كل املشاريع اجلديدة ستركب 
فيها االضاءة اجلديدة املوفرة 

للطاقة والصديقة للبيئة.
ولفــت الصــراف الى ان 
االدارة تســتلم العينات من 
املشاريع بعد اعتماد التصاميم 
لفحصهــا ومطابقتهــا مــع 
التــي اعتمدتها  املواصفــات 
الوزارة وفي حال وجود اي 
اختالفات يتم مراجعة اجلهة 

املعنية لتغييرها.
اعتماد اإلنارة

وبدورها حتدثت م.سعاد 
الهاجــري من قســم املتابعة 
في االدارة عــن طبيعة عمل 
املهندسات في التدقيق على 
املشــاريع التي تــرد لالدارة 
العتماد انارة الشوارع سواء 
في املدن او في مشاريع هيئة 

الطرق.
ولفتت الى ان املهندسات 

م.حنان املعييفم.سعاد الهاجريم.محمد الصراف

التأكد من عينات اإلنارة وفحص جودتها من أنواع إنارة الشوارع

تتم دراسة املشروع وتدقيقه، 
حيث تقوم املهندسات بدراسة 
الطريق من حيث طول الشارع 
وعرضه وما يتناســب معه 
من االضــاءة وحتديد انواع 
الكشافات وقدراتها واطوال 
االعمــدة مبــا يتناســب مع 
مقاســات الطريق ونوعه إذا 
كان رئيسيا او فرعيا او خطا 

سريعا.
التعامل اإللكتروني

الــى  الصــراف  ولفــت 
ان جميــع املراســالت تتــم 
الكترونيا، ويتم ابالغ اجلهة 
فــي حــال وجــود مخالفات 
ملخططات الوزارة، مشيرا الى 
ان االنتهاء من دراسة املشروع 
تختلف وفق ضخامته، فاملدن 
السكنية حتتاج الى ٣ اسابيع 
تقريبا بينما الطريق الفرعي 
او الشارع املنفصل يحتاج الى 
يومني او ٣ ايام من الدراسة.

التأكد من املسافات بني األعمدة على مخطط إنارة أحد الشوارع

دور مميز إلدارة إنارة الشوارع في اإلجناز والصيانة

تقمــن بدراســة الشــوارع 
وتوزيع االعمدة والكشافات 
فيها واعتماد املسافات الفاصلة 
بينها وارتفاع األعمدة وعددها 
في الشوارع مبا يتناسب مع 

طول وعرض الشارع.
وأوضحت ان هناك عددا 
من املعايير التي تؤخذ بعني 
االعتبار عند تصميم شــبكة 
االنــارة وتختلف بــني املدن 
والطرق الفرعية والرئيسية 
والطرق السريعة سواء من 
حيث املســافات بني االعمدة 
او ارتفاعهــا او حتديــد عدد 
الكشافات التي ستركب عليها.
املــدة  ان  الــى  ولفتــت 
املتوقعــة النتهــاء دراســة 
املشاريع تتوقف على املشروع 
نفسه فبعض املشاريع تصل 
اكثر من ١٥٠ مخطط لها وفق 
تعدد الشوارع وهذا يأخذ وقتا 
اطول من املشاريع الصغيرة 
االخــرى التــي تقتصر على 

شوارع فرعية او غيرها.
وقالــت انه حاليــا يقوم 
فريقها بالعمل على تخطيط 
شــبكة االنــارة فــي منطقة 
جنوب املطالع باالضافة الى 
انارة بعض اجلوانب اخلدمية 

في منطقة ام الهيمان.
متابعة املواقع

التنفيــذ  وعــن متابعــة 
واملواقــع حتدثــت م.حنــان 
املعييف عن االجراءات التي 
تتبعهــا االدارة فــي متابعة 
املشــاريع على ارض الواقع 
عبــر زيــارات دوريــة تقوم 
بها املهندسات الى املشاريع 
للنظر في موافقتها ومطابقتها 
التــي اعتمدتها  للمخططات 

الوزارة.
وبينت انه في حال وجود 
اي مخالفات يتم تنبيه املقاول 
ومخالفته وخاصة فيما يتعلق 
بإجراءات االمن والسالمة، إذ 
إن من ابــرز االجراءات التي 
تركز الوزارة عليها هي التقيد 
باجراءات االمن والسالمة اثناء 

العمل.
وأوضحت م.املعييف انه 
يتم توثيق املخالفات ورفعها 
الى اجلهة املعنية، مشيرة الى 
ان اجراءات االمن والسالمة في 
الشوارع هي اكثر االمور التي 
حتصل فيها املخالفات، الفتة 
الى ان الــوزارة حترص كل 
احلرص على اجراءات االمن 
والسالمة سواء للعاملني في 

املوقع او للمارة.

محمد الصراف: نعمل على تصميم شبكة إنارة جنوب سعد العبداهللا وجنوب صباح األحمد وعدد من الشوارع
سعاد الهاجري: معايير ومواصفات دقيقة تدخل في تصميم الشبكة حفاظًا على جودة اإلنارة في املدن والطرق
حنان املعييف: أمن وسالمة العاملني واملارة من أكثر األمور التي نحرص عليها في املواقع أثناء العمل
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