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االثنني ٣٠ يناير ٢٠٢٣ محليات

«السكنية» توّزع اليوم بطاقات االحتياط 
لقسائم «جنوب صباح األحمد السكنية»

عاطف رمضان

اعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أنها ستقوم اليوم االثنني بتوزيع بطاقات 
االحتيــاط لقرعة القســائم احلكومية في 
جنوب مدينة صباح األحمد السكنية الدفعة 

السابعة من الضاحية اخلامسة وذلك ابتداء 
من الســاعة ٩ صباحا مبســرح املؤسسة 

وحتى نفاد بطاقات االحتياط.
وأضافت «السكنية» ان االولوية ستكون 
للمخصص لهم حتى تاريخ ٣٠ ســبتمبر 

٢٠١٩ وما قبل.

الدفعة الـ٧ من الضاحية ٥

كيف ستغطي «الكهرباء» الطلب في ظل ثبات اإلنتاج وتزايد االستهالك؟

دارين العلي

كيــف ســتتمكن وزارة 
الكهربــاء واملــاء مــن تلبية 
الطلــب علــى الطاقــة فــي 
ظــل ثبات اإلنتــاج وازدياد 
االســتهالك؟ ســؤال يطرح 
نفسه جديا سواء في أروقة 
الوزارة أو على ألسنة املعنيني 
واخلبــراء في ظــل الوقائع 
التي تفيد بعــدم دخول أي 
إنتــاج إضافي إلى الشــبكة 
الكهربائيــة خــالل املرحلة 
املقبلة بني عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤
في مقابل االرتفاع السنوي 
املطــرد لالســتهالك والذي 
يتراوح ما بني ٤ و ٦٪ سنويا.

اإلنتاج اآلمن واالستهالك

 وفــي حني تؤكد مصادر 
اإلنتــاج  أن  الــوزارة  فــي 
اإلجمالــي حملطــات الوزارة 
الســت باإلضافة إلى محطة 
الشــمالية مبرحلتها  الزور 
األولى يبلــغ حوالي ١٨٧٠٠

ميغاواط، بينما يبلغ اإلنتاج 
اآلمن ١٧٨٠٠ ميغاواط، تتوقع 
أن يصل االستهالك األقصى 
خــالل موســم الــذروة لهذا 
العام إلــى ١٧ ألف ميغاواط 
بزيادة ما بني ٤ و٦٪ قياسا 
على زيادة املشاريع التجارية 
واإلسكانية ومعدالت ارتفاع 
درجــات احلرارة، حيث بلغ 
اإلنتاج األقصى العام املاضي 

بحسبة بسيطة ميكن القول 
إن توقعات ارتفاع االستهالك 
خــالل ٢٠٢٤ ميكن أن يصل 
وفق النسب املعتمدة للزيادة 
وعلى نســبة ٥٪ إلى ١٧٨٥٠
ميغــاواط وهو رقــم يفوق 
اإلنتاج اآلمن حملطات القوى 

وتقطير املياه في البالد.
الربط اخلليجي

 وتؤكد مصادر انه وفقا 

في البــالد، أما فــي األعوام 
املقبلة وفي حال عدم دخول 
مشاريع جديدة إلى اخلدمة 
فال شك سيتم شراء الطاقة 
من الشبكة اخلليجية لتلبية 
الطلب على االستهالك وليس 

فقط للتشغيل اآلمن.
بدائل ممكنة

 هــل شــراء الطاقــة من 
الشبكة اخلليجية هو احلل 

عضو هيئة تدريس في كلية 
التكنولوجيــة  الدراســات 
د.عايــض القحطانــي الذي 
أكد أن هنــاك حلوال واقعية 
ملواجهة طلب الطاقة املتزايد 
وحتدياته وذلك من جهة البر 

ومن جهة البحر.
احملطات املتنقلة

 لكــن د.القحطانــي أكد 
فــي الوقت نفســه أن هذه 
احللول أيضا تواجه حتديات 
قائمة في الشبكة الكهربائية 
احلاليــة، فمن جهة البحر، 
يوجد ما يسمى باحملطات 
الكهربائيــة املتنقلة، وهي 
عبارة عن ســفينة بحرية 
ضخمــة، وعوامــة، ميكــن 
إرساؤها على الشواطئ من 
جهة البحر لتكون إما مصدرا 

كهربائيا دائما، أو مؤقتا.
وأوضح ان هذه الفكرة 
تواجه حتدي وجود املكان 
املناسب في الكويت حاليا 
على الشريط الساحلي في 
خريطــة الكويــت، كما أن 
طريقة ربط مثل هذا النوع 
الكهربائية  مــن احملطــات 
الشــبكة  الشــاطئية فــي 
احلاليــة، يــكاد يكون غير 
مجد، فيكون البديل أن توفر 
هذه احملطة املتنقلة الكهرباء 
مباشرة إلى مدينة جديدة 
فقــط، وبشــكل مســتقل، 
الربط  لتتجنب تعقيــدات 

لهــذه الوقائع وفي ظل عدم 
دخول إنتاج جديد بســبب 
تأخر إجناز املشاريع كمحطة 
الزور الشمالية مبرحلتيها 
الثانيــة والثالثــة ومحطة 
اخليــران مــا حرم الشــبكة 
الكهربائية من حوالي ٤٠٠٠

ميغاواط، فإنه البد من التوجه 
لالستعانة بالربط اخلليجي 
هذا العام لتأمني التشــغيل 
اآلمن وتوفيــر احتياط آمن 

والبديل الوحيد أمام وزارة 
الكهرباء واملاء خصوصا بعد 
املرسوم الذي يسمح للوزارة 
بشراء الطاقة من الغير والذي 
ميكن أن يساعدها في تخطي 
أي أزمــة ممكنة فــي توفير 
الطلب علــى الكهرباء خالل 
املرحلــة املقبلة مــع ازدياد 
وتيرة االســتهالك؟ سؤال، 
إلى  بــه «األنبــاء»  توجهت 
اخلبير في الشؤون الكهربائية 

الكهربائي في الشبكة.
الطاقة املوزعة 

أمــا مــن جهة البــر، فقد 
أوضح د.القحطاني أنه ينبغي 
اعتماد طريقة إنتاج الطاقة 
املوزعــة (غيــر املركزيــة). 
بحيث يكون لكل مدينة جديدة 
مصدرها اخلاص بالكهرباء، 
مستقال عن شبكة الكهرباء 
احلالية، ويكون هذا املصدر 
عــادة مزيجــا مــن الطاقات 
التقليديــة واملتجــددة معا، 
ويلبي األحمــال الكهربائية 

املتوقعة.
وأكد أنه على الكويت أن 
حتذو حذو دولــة اإلمارات، 
فــي تبني خطــط مضاعفة 
دخول الطاقات املتجددة مثل 
(الشمسية-الرياح) وغيرها، 
كما تعهدت كل دول اخلليج 

في احملافل الدولية بذلك.
وقال ان وتيرة املشاريع 
الضخمة في الطاقة الشمسية 
الكهروضوئيــة  بنوعيهــا 
واحلرارية في دبي وأبوظبي 
مقبولة وتؤدي إلى األهداف 
املرجوة بينما هنا في الكويت، 
املشاريع الضخمة التي يجب 
أن حتصل على اســتثناءات 
واهتمام مباشر من متخذي 
القرار على أعلى املستويات 
- يدفن فيها الطموح ألسباب 
ليســت لها عالقــة بالتطور 

وخطط التنمية.

توقعات بارتفاع الطلب خالل ٢٠٢٤ إلى ١٧٨٥٠ ميغاواط وهو رقم يفوق اإلنتاج اآلمن حملطات القوى وتقطير املياه في البالد

الضغط العالي د.عايض القحطاني

١٦١٨٠ ميغاواط بنسبة زيادة 
٣٫٣٪ عن العام الذي سبقه.

وهذه احلقائق تشير إلى 
أنه وفي حال متكنت الوزارة 
هذا العام من تغطية الطلب 
إال أنها ســتحتاج إلى تأمني 
التشــغيل اآلمــن واحلفاظ 
على احتياط جيد في البالد 
لتغطيــة أي طــارئ ممكــن 
الشــبكة،  أن يحصــل فــي 
فمــاذا إذن عن العام املقبل؟ 

بالكهرباء اخلاص  مصدرها  جديدة  مدينة  لكل  يكون  بحيث  املركزية  غير  املوزعة  الطاقة  إنتاج  طريقة  اعتماد 
التنمية وخطط  بالتطوير  لها  عالقة  ال  ألسباب  تتوقف  ألنها  استثناءات  على  حتصل  أن  يجب  الضخمة  املشاريع 
الكويت في  الساحلي  اخلط  على  لها  مناسبة  أماكن  وجود  عدم  حتدي  يواجه  بديل  املتنقلة  الكهربائية  احملطات  سفن 

ال وجود ألي طاقة إضافية ستدخل الشبكة خالل عامني وزيادة االستهالك بنسبة ٤ إلى ٦٪ سنويًامصادر: إنتاج التشغيل اآلمن احلالي ١٧٨٠٠ ميغاواط واالستهالك املتوقع ١٧ ألفًا ملوسم الذروة املقبل

د.عايض القحطاني: حلول واقعية ملواجهة طلب الطاقة املتزايد وحتدياته من جهة البر والبحراللجوء إلى الربط اخلليجي أول البدائل لشراء الطاقة سواء لتأمني التشغيل اآلمن أو لتلبية الطلب 

مهرجان للمنتجات الوطنية في «الوفرة»

محمد راتب

صرح رئيــس مجلس اإلدارة في جمعية 
الوفرة التعاونية علي ســعود املطيري بأن 
اجلمعية قامت بافتتاح مهرجان بازار املنتجات 
الوطنيــة في منطقة الوفــرة برعاية وزيرة 
الشــؤون االجتماعية والتنميــة املجتمعية 
ووزير الدولة لشؤون املرأة والطفولة م.مي 

البغلي ورئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية علي فهد الفهد، حيث ضم املعرض 
مجموعة من منتجات عدد من املزارع واملنتجني 
احملليــني. وأكد رئيس مجلس االدارة أهمية 
اســتمرار مثل هذه الفعاليات خلدمة املنتج 
الوطني، مبينا أن املشاركة في املعرض جاءت 
بهدف دعم املنتج الكويتي الذي أثبت جودته 

ومنافسته القوية في السوق احمللي.

علي املطيري مكرما علي الفهد بحضور م.مي البغلي

«تعاونية الشرق» احتفلت بالطلبة الفائقني

محمد راتب

نظمت جمعية الشرق 
التعاونيــة حفــال ألبناء 
املســاهمني الفائقــني في 
فندق مارينا بحضور كل 
من رئيس مجلس اإلدارة 
تركي حســن عبــداهللا، 
ونائــب الرئيس د.أحمد 
العنــزي، وأمــني  عايــد 
الصندوق أحمــد متعب 

املطيري، واألعضاء د.علي بهرام، ويوسف 
ميرزا، واملدير العام واملالي إبراهيم محمد 
عبدالنبي. وقد مت الترحيب من قبل الرئيس 
باحلضور مؤكدا على الدعم املستمر للفائقني، 

ثم جرى توزيع الدروع وشهادات التقدير 
للحاصلني على االمتياز، وتكرمي العاملني 
واملدير العام إبراهيم محمد ملرور ٢٥ عاما 

على العطاء.

جانب من حفل التكرمي  (زين عالم)

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مع كوكبة من الطلبة املكرمني

«املواصالت»: بدء استبدال الفايبر القدمي في الرميثية
عبداهللا الراكان

أعلن الناطق الرسمي باسم 
وزارة املواصالت م.مشــعل 
الزيد أن الوزارة باشرت منذ 
صباح أمس األحد بالتعاون 
مع شركة «نوكيا سوليوشينز 
الكويتية»  انــد نيتوركــس 
باستبدال نظام الفايبر القدمي 
باجلديــد للمرحلــة األولــى 
ملنطقة الرميثية بعد االنتهاء 
من منطقة البدع، وذلك بناء 

وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض ولوكيــل الوزارة 
بالتكليــف م.محمد احليص 
بدعمهما املباشر وتوجيهاتهما 
ومتابعتهما اليومية لتحقيق 
أهداف الوزارة لتطوير شبكة 
الهواتــف األرضية  خطوط 
الشــبكة  مــن  وحتويلهــا 
النحاسية القدمية إلى شبكة 
األليــاف الضوئيــة عاليــة 
الســرعة، لالرتقــاء بجودة 

خدمات الهاتف واإلنترنت.

املشــتركون مــن احلصول 
على سرعات عالية عن طريق 
االشتراك من خالل شركات 
مزودي خدمة األنترنت، طالبا 
مــن جميــع قاطنــي منطقة 
الرميثيــة مبراجعة مقســم 
الساملية في شارع عمان في 
حال وجود أي استفسار أو 

مالحظات.
وتقدم الزيد بالشكر لوزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 

الزيد: الوزارة لن تتحمل أي نفقات مالية طوال فترة العقد

م.مشعل الزيد

على العقد الذي مت توقيعه مع 
الشركة ملدة عامني في نهاية 
شهر مايو العام املاضي دون 
حتمــل الــوزارة ألي نفقات 

مالية.
الزيــد أصحاب  وناشــد 
املنازل واملباني املوجود في 
منطقة (الرميثية) التعاون 
وتســهيل عمــل مهندســي 
الــوزارة وموظفي الشــركة 
الســتبدال أجهــزة الفايبــر 
القدمية باحلديثــة ليتمكن 

«األشغال»: عرض مرئي لوفد «نفط الكويت» حول مستشفى الوالدة
عاطف رمضان

مــن  فريــق  اســتقبل 
مســؤولي وزارة االشــغال 
العامــة املشــرف واملنفــذ 
ملشــروع مستشفى الوالدة 
اجلديد في منطقة الصباح 
الطبيــة وفــدا مــن شــركة 
نفط الكويــت وذلك تنفيذا 
«نفـــــــط  الســتراتيجية 
الكويــت» التي تهــدف الى 
تعزيز الشــراكة والتعاون 
مع وزارات الدولة وتعزيز 
خبــرات العاملني في «نفط 
قــام  ان  الكويــت»، وبعــد 
الوالدة  منتسبو مستشفى 
اجلديدة بتقدمي عرض مرئي 
لوفد «نفط الكويت» قدموا 
خالله شرحا تضمن تعريفا 
بأقســام املستشفى اجلديد 
البنــاء وتفاصيل  ومراحل 
اخرى عن املرافق املختلفة 

للمشروع.
ومت الرد على استفسارات 
العاملني بالشركة عن طبية 

العامة أوقفت النقل والندب 
داخل القطاع او خارجيا بني 
الــوزارة املختلفة  قطاعات 
خالل شهري يناير وفبراير، 
وذلك من خالل تعميم اداري 
أصدرته وكيلــــة الـــوزارة 

م. مي املسعد.

لسنة ٢٠١٩ ويسمح بالنقل 
داخل القطاع فــي اي وقت 
خالل الســنة ما عدا شهري 
يناير وفبراير ويستثنى من 
التعميم أي موظف مبوجب 
موافقــة كتابية مــن وكيل 

الوزارة.

ووفــق القــرار، تصــدر 
قــرارات النقــل والندب بني 
القطاعــات داخــل الــوزارة 
مرتــني في الســنة شــهري 
ابريل واكتوبر ويســتثنى 
من ذلك املشمولون بتعميم 
ديوان اخلدمة املدنية رقم ٩

وفد من شركة نفط الكويت خالل زيارتهم ملشروع مستشفى الوالدة

املشــروع، وقام وفد «نفط 
الكويــت» بتكــرمي فريــق 
مهندســي وزارة االشــغال 
حلســن اســتقبالهم للوفد 

الزائر.
مــن جانب آخــر، علمت 
«األنباء» ان وزارة االشغال 

رفع العلم أول فبراير إيذانًا ببدء االحتفاالت الوطنية
أعلنــت اللجنة الدائمــة لالحتفــال باالعياد 
الوطنية اعتماد االربعاء االول من شــهر فبراير 
٢٠٢٣ موعــدا لرفع العلم إيذانا ببدء االحتفاالت 
الوطنية للكويت لهذا العام في قصر بيان العامر.

وأكدت اللجنة، في بيان صحافي امس، حرصها 
على متيز فعاليات وانشطة االحتفاالت الوطنية 
نظرا ملا حتمله هذه املناسبات من معان سامية 
واهداف نبيلة تعمق االنتماء الوطني وجتســد 

ثوابت الوالء.
وقالــت اللجنة، التي يترأســها وزير االعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 

املطيري، انها ركزت بشأن االحتفاالت على افكار 
متجددة تسهم في تعزيز وابراز اللحمة الوطنية 
ومتاسك النســيج االجتماعي الكويتي للخروج 
بأبهــى صورة تكون معبــرة عن عراقة وأصالة 
ومعاصرة الكويت وشعبها الوفي لقيادته احلكيمة 

والرشيدة.
ولفتت في موازاة ذلــك الى اهمية وضرورة 
العمل على استثمار الطاقات الشبابية واشراكها 

في الفعاليات وتبني افكارها ووجهة نظرها.
وذكرت انه في اطار االستعدادات والتحضيرات، 
فقــد مت التأكيد على ارتبــاط اخلطة البرامجية 

لوزارة االعالم ارتباطا وثيقا مبا ستقدمه مختلف 
مؤسسات الدولة من فعاليات ومشاركات وان تتم 
التغطية التلفزيونيــة لبرامج االعياد الوطنية 
بالصورة التي تليق بهذه املناسبة الوطنية مع 
التركيز على جذب الشباب للمشاركة بأفكارهم 
املتطورة غير التقليدية والتي تواكب اهتماماتهم 
والتطور احلضاري الذي يعيشه العالم من حولنا.

وشــددت على اهمية التمســك بقيم وتقاليد 
املجتمع الكويتي من اجل الظهور خالل االحتفاالت 
مبظهر رسمي وشعبي معبر عن وحدة وتكاتف 

ابناء الكويت في بناء الوطن واحلفاظ عليه.

وقف النقل والندب بني مختلف قطاعات الوزارة

متيز فعاليات وأنشطة االحتفاالت نظراً ملا حتمله هذه املناسبات من معاٍن سامية


