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أكد أن نسبة التكويت بقطاع التوزيع في «الكهرباء والماء» % 99

العتيبي لـ«الشاهد» :استعداد تام لمواجهة األحمال

,,

حاوره فار�س عبدالرحمن:
�أكد الوكيل امل�ساعد ل�شبكات التوزيع
الكهربائية يف وزارة الكهرباء واملاء
املهند�س مطلق العتيبي ان الوزارة
على �أمت ا�ستعداد ال�ستقبال ف�صل
ال�صيف وما يرافقه من �ضغط على
التيار الكهربائي ،م�شري ًا �إل��ى �أن
من هذه اال�ستعدادات زيادة عدد فرق
الطوارئ و�صيانة املحطات و�صيانة
امل��ول��دات الكهربائية وتخفيف
االح��م��ال على الكيبالت وتقوية
ال�شبكة وتعيني عدد من الكويتيني
يف الأماكن التي بها نق�ص وتدريب
املوظفني على رفع� أداء العمل.
وبني العتيبي ان البالغات تكون يف
ف�صل ال�صيف �أكرب �إال انه خالل �أزمة
االمطار املا�ضية ورد � 30ألف بالغ
ومت التعامل معها بكل �سال�سة.
الفت ًا� ،إلى �أن الوزارة لن تتوانى عن
�أداء دوره��ا يف حال �أوكلت لها �أي
مهمة فيما يخ�ص مدينة احلرير التي
تعد جوهرة امل�شاريع يف الكويت.
و�أكد العتيبي ان القطاع ملتزم بتطبيق
التوجه العام يف الدولة من خالل
�سيا�سة �إح�ل�ال العن�رص الوطني
والعمل على �أن ي�شارك ال�شباب
الكويتي ب�شكل مكثف حيث ت�صل ن�سبة
الكويتيني يف كل �إدارة �إلى .٪ 99
و�إلى تفا�صيل اللقاء:
• يف البداية حدثنا عن مهام قطاع
�شبكات التوزيع الكهربائية؟
 قطاع �شبكات التوزيع الكهربائيةيعترب �أح��د �أعمدة وزارة الكهرباء
واملاء فنحن م�س�ؤولون عن حمطات
التوزيع الفرعية التي ت�صلها طاقة
من حمطات التحويل الرئي�سية عن
طريق كيبالت  11كيلوفولت ثم يتم
توجيهها للم�شاريع ال�سكنية �أو
التجارية �أو اال�ستثمارية وغريها،
ك��م��ا ان���ه ل��دي��ن��ا ق��ط��اع ال�صيانة
الذي يتعامل مع ال�شبكة القائمة،
واملحطات منت�رشة على جميع انحاء
البالد التي توزع الطاقة الكهربائية
عرب �شبكات التوزيع ،وهذه املنظومة
لديها ما يح�سن كفاءة ال�شبكة من
نظم مكثفات متطورة.
• ماذا عن هذه املكثفات وجدواها؟
 نظام املكثفات جيد جد ًا من حيثاجل���دوى ويف ح��ال انت�رش ب�شكل

نتعامل مع  50بالغ ًا يومي ًا خالل
فترة الصيف بكفاءة عالية
مدينة الحرير جوهرة المشاريع
المستقبلية ومستعدون للمشاركة
• مطلق العتيبي متحدثا ً للزميل فارس عبدالرحمن

وا�سع فهو جتربة رائ��دة يف منطقة
اخلليج وهو مبني على �أ�سا�س متني
وموا�صفات عاملية ،وه��و يح�سن
كفاءة املحطات والكيبالت مبا يقارب
الـ  %20ونحن جتاوزنا الآن تركيب
ما يقارب  1500مكثف يف ال�شبكة ما
بني الداخلي واخلارجي ،كما ان هذا
النظام يوفر الوقود املخ�ص�ص النتاج
الطاقة وي�ساهم يف املحافظة على
البيئة وغريها من الأمور الإيجابية.
• ما �إجراءاتكم فيما يخ�ص املناطق
اجلديدة هل هناك تن�سيق بينكم وبني
باقي الوزارات لتجهيز البنية التحتية
يف هذه املناطق؟
 من خ�لال تعاوننا مع امل�ؤ�س�سةالعامة للرعاية ال�سكنية مت �إ�ضافة
جميع بنود البنية التحتية اخلا�صة
ب����وزارة ال��ك��ه��رب��اء يف مناق�صات
امل�ؤ�س�سة باملدن اجلديدة مثل غرب
عبدالله املبارك واملطالع وجنوب
�سعد العبدالله فهذه املدن حتتوي
مناق�صاتها على حمطات التحويل
الرئي�سية وال��ف��رع��ي��ة بالكيبالت
املغذية لها ،ولذلك يكون العمل
متنا�سق ًا بكل م��ا يتعلق ب���وزارة
الكهرباء واملاء.
• ه��ل ه��ن��اك ت��دوي��ر ًا ي�شمل م��دراء
الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام يف قطاعكم
خالل الفرتة املقبلة؟
 وظيفتنا كم�س�ؤولني ان نراقب جميعاملدراء واملراقبني ور�ؤ�ساء الأق�سام
ويف ح��ال وج���ود �أي تق�صري نتبع
الإج��راءات الالزمة بداية من التنبيه

ويف امل���رة الأخ����رى يتم التدريب
على معاجلة الق�صور ويف حال عدم
االلتزام يتم اتخاذ االجراء من خالل
قيامنا بتطبيق اللوائح التي تنظم
عملنا يف ال��وزارة يف �سبيل ا�ستمرار
اخلدمة جلميع امل�ستهلكني دون �أي
تعرث.
• فيما يخ�ص ال��ب�لاغ��ات كيف يتم
التعامل معها؟
 يف قطاع مراكز التحكم الوطنية هناك�إدارة االت�صاالت حيث ا�ستقبال �شكاوى
املواطنني فيتم حتويل البالغات
الى املخت�صني يف املراكز الفرعية
املت�رشة على جميع املحافظات ،ففي
فرتة ال�شتاء تكون العملية �ضعيفة
ولكن يف فرتة الأمطار الكثيفة و�صلت
البالغات الى � 30ألف بالغ وتعاملنا
معها كلها ،ويف فرتة ال�صيف ت�صل
�إلى  50بالغ ًا يومي ًا يف كل مركز.
• فيما يخ�ص مدينة احلرير هل مت
التوا�صل معكم للم�شاركة يف هذا
امل�رشوع ال�ضخم؟
 مدينة احلرير تعد جوهرة امل�شاريعامل�ستقبلية يف الكويت ون��أم��ل �أن
يكون لنا دور ك��وزارة كهرباء وماء
الجناح هذا امل�رشوع مبا يخدم �أهايل
الكويت ،ويف حال �أوكل �إلينا �أي عمل
�سنقوم به على اكمل وجه ان كان من
اجلانب العملي �أو اال�ست�شاري.
• ماذا عن اجلانب االلكرتوين؟
 بد�أنا يف قطاع التوزيع باالجتاهنحو اخل��دم��ات االلكرتونية ب�شكل
عام وعلى �سبيل املثال فيما يخ�ص

برنامج املناق�صات بد ًال من �أن يكون
ورقي ًا يكون الكرتونيا وكذلك �رصف
العقود وامل��واد  ،كما �أن الربامج
االك�ترون��ي��ة ت��وف��ر ال��وق��ت واجلهد
وحتفظ امل�ستندات� ،أما فيما يخ�ص
التمديدات الكهربائية فاملعاملة
الكرتونية .%100
• ما هي ا�ستعداداتكم لف�صل ال�صيف؟
 قمنا بالعمل على زيادة عدد فرقالطوارئ و�صيانة املحطات و�صيانة
امل���ول���دات الكهربائية وتخفيف
االح��م��ال ع��ل��ى ال��ك��ي��ب�لات وتقوية
ال�شبكة وتعيني عدد من الكويتيني
يف الأماكن التي بهاء نق�ص وتدريب
املوظفني لرفع � أداء العمل
• كم حمطة توزيع رئي�سة تابعة لكم
وكم حمطة ثانوية؟
 لدينا م��ا ي��ق��ارب  9000حمطةتقريب ًا.
• ما كمية اال�ستهالك الكهربائي خالل
فرتة ال�صيف؟
 �أعلى حمل مت ت�سجيله �سنة 2018كان  13910ميغاوات واملتوقع �صيف
 2019زي��ادة بن�سبة  %3لي�صل �إلى
 14327ميغاوات.
• ه��ل تتم عمليات �صيانة دوري��ة
ل�شبكات التوزيع؟
 نعم بالن�سبة لكيبالت ال�ضغطاملنخف�ض فلكل حمافظة عقد او
اثنان ح�سب م�ساحة املحافظة حيث
من �ضمن اعمال هذه العقود تقوية
ال�شبكة الكهربائية وا�ستبدال الكابالت
التي تخرج عن اخلدمة ب�سبب كرثة

«القوى العاملة» :تدريب وتأهيل  30باحث ًا عن عمل
في مجال «مايكروسوفت أوفس»

• عبدالله املطوطح مع قيادات الهيئة وممثلي الشركة

كتب �أحمد احلربي:
وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة عقد ًا ب�ش�أن
تدريب وت�أهيل  30باحث ًا عن عمل يف جمال
«مايكرو�سوفت اوف�س وامل��ه��ارات الإداري���ة»
وقد �أعلن مدير عام الهيئة بالإنابة عبدالله

املطوطح �أن الهدف من الدورة التدريبية هو
دعم العمالة الوطنية وت�شجيعها على العمل يف
اجلهات غري احلكومية وذلك �ضمن برنامج عمل
الدولة يف �إعادة التوازن الوظيفي يف توزيع
القوى العاملة الوطنية على قطاعات العمل
غري احلكومية.

محليات

و�أ�شار املطوطح الى �أن الربنامج ي�شمل تدريب
وت�أهيل ع��دد  30باحثا عن العمل يف جمال
«املايكرو�سوفت اوف�س» واملهارات االدارية
حلاملي �شهادة الثانوية العامة وما دون ذلك
وهذا العقد تنفيذ ملمار�سة كانت الهيئة قد
�أعلت عنها يف اجلريدة الر�سمية.

الأعطال عليها ،هناك حمطات حتويل
ثانوية وفق �أرب��ع��ة عقود �صيانة
جلميع املحافظات مت توقيعها يف
ب��داي��ة  2019وه��ي عقد للأحمدي
وعقد ملبارك الكبري وعقد حلويل
والفروانية والعا�صمة والعقد الرابع
مت الرت�سية على �أقل الأ�سعار واملتبقي
�أخذ موافقة ديوان املحا�سبة وهو عقد
حمافظة اجلهراء.
• ما هي �أنواع ال�صيانات وكيف يتم
التعامل معها؟
 بالن�سبة للمحطات هناك �صيانة�شاملة للمحطة من  3الى � 5سنوات،
ث��م �صيانة دوري��ة للمحطات وهي
�صيانة ب��ط��اري��ات امل��ح��ط��ة ك��ل 3
�شهور ،و�أخ�ير ًا �صيانة طارئة عند
حدوث �أي خلل ملحطات املحطة فيتم
فح�ص املحطة وا�صالح اخللل واعادة
املحطة للخدمة.
• كم عدد الفرق العاملة يف القطاع يف
كل حمافظة؟
 ح�سب املحافظة بالن�سبة للمحافظةالكبرية تقريب ًا  24فرقة على مدار
ال�ساعة واملحافظات الأ�صغر  16فرقة
على مدار ال�ساعة.
• هل يتم تطبيق التوجه العام يف
الدولة من خالل تكويت القطاع؟
 نعم املرحلة املقبلة هي مرحلة�إحالل العن�رص الوطني ونعمل على �أن
ي�شارك ال�شباب الكويتي ب�شكل مكثف
وقوي وو�صلنا �إلى نتيجة جيدة حتى
الآن حيث بلغت ن�سبة الكويتيني يف
كل �إدارة .%99

المنفوحي :تالفي أخطاء
التحصيل بتعميم إداري
كتب �ضاحي العلي:
�أ�صدرت بلدية الكويت تعميم ًا �إداري ًا لتفادي اخطاء عمليات حت�صيل
ر�سوم البلدية التي تقوم بها االدارات املخت�صة بتح�صيلها نظري
اخلدمات التي تقدمها ،وذلك حتى ال تت�أخر باجناز املعامالت
اخلا�صة.
و�أهاب مدير عام البلدية احمد املنفوحي يف التعميم الذي �أ�صدره
بجميع القطاعات واالدارات املخت�صة بتح�صيل الر�سوم بالت�أكد
من �صحة املبلغ املح�صل من �صاحب املعاملة ومطابقته مع قيمة
االي�صال قبل ا�صداره و�رضورة اجراء مطابقة يومية ل�صحة جميع
عمليات التح�صيل التي متت لديها ,م�شري ًا �إلى انه يف حال وجود
فروقات مالية بني االي�صاالت امل�صدرة واملبالغ املح�صلة فيجب
العمل على معاجلتها يف حينه مع �رضورة خماطبة ادارة ال�ش�ؤون
املالية بذلك يف موعد اق�صاه � 3أيام عمل من تاريخ التح�صيل واال
�سيتم عر�ض املو�ضوع على االدارة القانونية للوقوف على املت�سبب
بال�رضر وذلك تنفيذ ًا للتوجيه املحا�سبي لوزارة املالية.

البلدية 7 :أنشطة تجارية
لـ«برايح سالم»
كتب �ضاحي العلي:
يبحث قطاع امل�شاريع ببلدية
الكويت ا�ضافة �سبعة �أن�شطة
جتارية خلدمة موقع م�رشوع
ب��راي��ح ���س��امل ل���زي���ادة فر�ص
اال�ستثمار واالي��راد ،م�شريا الى
موافقة الر�أي الفني على ال�رشكة
امل�ستثمرة ملوقع امل�رشوع،
ب�إ�ضافة كل من �أن�شطة �ألعاب
الت�سلية والرتفيه وامل�ستلزمات
الريا�ضية و�أن�����ش��ط��ة مطحنة
وم��ك����سرات وح��ل��وي��ات جافة
والنظارات الطبية وال�شم�سية
ال���ى ج��ان��ب ان�شطة الأج��ه��زة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واالل��ك�ترون��ي��ة
واملكتبية واملنتجات الغذائية
والنباتية ال�صحية.
و�أو�ضحت نائب املدير العام
ل�ش�ؤون قطاع امل�شاريع الوكيل
امل�����س��اع��د امل��ه��ن��د���س��ة نادية
ال�رشيدة �أن قرار جمل�س البلدي
ين�ص على ان ت��ق��وم البلدية
با�ستغالل امل�رشوع من قبل قطاع
امل�شاريع ،الفتة ال��ى ان��ه مت

توقيع مذكرة تفاهم بني البلدية
وال�����ص��ن��دوق الوطني لرعاية
وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة على �أن يكون للبلدية
ن�سبة  %95من دخل املزايدة.
و�أ�شارت ال�رشيدة الى ان قرار
املجل�س البلدي ت�ضمن املوافقة
على امل�رشوع املقدم من قطاع
امل�����ش��اري��ع ب��ب��ل��دي��ة الكويت
بتطوير وجتميل جزء من �شارع
�سامل املبارك مبنطقة ال�ساملية
م��ن تقاطعه م��ع ���ش��ارع عمان
الى ا�ستدارة االلتفاف بال�شارع
وي�����ض��م امل�����ش�روع العنا�رص
التجميلية م��ن �سياج اخ�رض
وع�شب وم�سطحات مائية ونوافري
و���س��اح��ات وم��ق��اع��د وم��واق��ف
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
و�ألعاب �أطفال ومم��رات خدمة
ط��وارئ� ،إ�ضافة الى  14ك�شك ًا
تخ�ص�ص ال�ستعماالت امل�أكوالت
اخلفيفة والع�صائر واملرطبات
والهدايا والكماليات واحللويات
وامل��ع��ج��ن��ات وامل��ع��ار���ض يف
ال�ساحة للم�شاريع ال�صغرية.

العنزي  :تحرير  20مخالفة وتوجيه  30إنذاراً
ورفع وإزالة  99إعالن ًا في العاصمة
اعلنت ادارة العالقات العامة ببلدية
الكويت عن قيام فريق الطوارئ
بفرع بلدية العا�صمة بحملة ميدانية
لر�صد املخالفات واتخاذ االجراءات
القانونية بحقها على الفور ،ف�ضال
عن �إزالة االعالنات الع�شوائية من
ال�شوارع وامليادين.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح رئي�س فريق
الطوارئ بفرع بلدية املحافظة زيد
العنزي �أن مفت�شي النوبات الثالث
قاموا بتنفيذ جوالت ميدانية على
ع��م��وم امل��ح��اف��ظ��ة ل��ر���ص��د جميع
امل��خ��ال��ف��ات وات��خ��اذ االج����راءات
القانونية بحقها على الفور ،الفتا
�إل��ى �أن��ه قد مت حترير  20خمالفة
�إلى جانب توجيه � 30إنذار َا.
و�أك��د العنزي على �أن قد مت رفع
� 99إع�لان� َا ع�شوائي َا من ال�شوارع
وامليادين باال�ضافة �إلى التعامل
م��ع � 17شكوى ورادة ع�بر اخلط
ال�ساخن للفريق  ،م�ؤكد ًا �أنه قد متت
�إزال��ة تعديات على �أم�لاك الدولة
عبارة عن حواجز حديدية ف�ضال
عن متابعة ازالة 5ق�سائم مبنطقة ع�شريج.
ودعا العنزي املواطنني واملقيمني االلتزام بلوائح
و�أنظمة البلدية جتنب َا للمخالفة والغرامة .
من جانبها دعت �إدارة العالقات العامة اجلميع

• أثناء حترير إحدى املخالفات

يف حال وجود اي �شكوى تتعلق بالبلدية االت�صال
على اخلط ال�ساخن الذي يعمل على مدار ال�ساعة
�أو التوا�صل عرب ح�سابات البلدية مبواقع التوا�صل
االجتماعي .

أكد أن الوحدة الوطنية هي أساس البناء المجتمعي

بن حثلين لـ«تلفزيون الشاهد» :الكويت ليست لفئة دون غيرها
متابعة �أحمد احلربي:
قال رئي�س اجلمعية الكويتية للإخاء
الوطني راكان بن حثلني �إن توجيهات
�صاحب ال�سمو دائما وا�ضحة ،وت�ؤكد
ان الكويت لي�ست لفئة دون اخرى او
لطائفة دون غريها ودائما يحثنا
على الوحدة الوطنية ،ولكن هناك
قلة لهم م�صلحة يف التفرقة والتك�سب
ال�سيا�سي.
و�أو�ضح يف لقائه مع الإعالمي جعفر
حممد يف برنامج «و���س��ع �صدرك»
على تلفزيون «ال�شاهد» انه البد ان
ننتبه على الكويت ،وان نحر�ص
على الوحدة الوطنية النه لي�ست
لدينا خ��ي��ارات اخ��رى ،ويجب ان
نكون جميعا حتت �سلطة الد�ستور
وتوجيهات ويل �أمرنا �أمري البالد.
والى تفا�صيل اللقاء:
• ه��ل اجلمعية ان�شئت ب���وازع من
نداءات �صاحب ال�سمو؟
 �صاحب ال�سمو دائما يقول :انالكويت لي�ست لفئة دون اخرى او
لطائفة دون غريها ،ودائما يحثنا

على الوحدة الوطنية ،ولكن هناك
قلة لهم م�صلحة يف التفرقة والتك�سب
ال�سيا�سي.
• كيف تتواءم اهداف اجلمعية مع ما
يحدث على �أر�ض الواقع؟
 طبقا للد�ستور توجد مواد جتتمععلى حب الكويت ،واجلمعية مت
ا���ش��ه��اره��ا يف  ،2014ول��ه��ا عدة
�إجن��ازات واليوم �سنكمل امل�شوار،
ولكن تواجهنا بع�ض امل�شاكل التي
يكون لها ت�أثري علي االخوة ومنها
بع�ض منابر امل�����س��اج��د ،وزارة
الرتبية ووزارة الإع��ل�ام ،ونحن
نريد الو�صول الى مرحلة اختيار
النائب بعيدا عن الطائفية ،لذا البد
ان يكون هناك حب فيما بيننا وان
تكون الكويت خط ًا �أحمر لنا ونرتك
الطائفية والعن�رصية .
• هل امل�شكلة ت�صدر لنا من اخلارج
ام تنبع من الداخل؟
 ان��ا من ر�أي��ي ان هناك تيارات�سيا�سية لها م�صالح ،و�شيء يحزن
ان البع�ض يريد ان يخون االخر.
• حدثنا ع��ن ت��أث�ير بع�ض منابر

امل�ساجد على مو�ضوع االخوة؟
 الب��د يف ���ص�لاة اجلمعة �أن يتمالتحدث عن االخالق والت�سامح وبث

• الزميل جعفر محمد خالل لقائه راكان بن حثلني

الروحانية بني املجتمع ال احلديث
عن الت�شابك.
• �أي����ن جمعية الإخ�����اء م��ن هذا

الت�شابك؟
 ي��وج��د خلل م��ا ،فكيف نتكلمع��ن ال��وح��دة الوطنية م��ع وج��ود

املحا�ص�صة يف التعيينات بالرغم
من تو�صيات �صاحب ال�سمو الدائمة
على الوحدة الوطنية والعدالة.
• هل التفرقة نتيجة �شخ�ص معني ام
هو فكر متجذر؟
 لي�س فكر ًا وامنا املطلوب تطبيققانون ال��وح��دة الوطنية وعندها
�ستختفى الطائفية.
• مل��اذا يت�أثر جمتمعنا �سيا�سيا
واجتماعيا وعقائديا باملحيطني
بنا؟
 مع الأ�سف الإعالم له دور يف ذلكبالرغم من وجود الكثري من القنوات,
ال يتم بث الن�شيد الوطني الكويتي
وال �أح��د يتكلم عن نبذ العن�رصية
والطائفية ،ويجب ان نق�ضي على
هذا االمر بالتكلم عن الكويت ولي�س
عن طائفة معينة مع �إعادة الدولة
ملعايريها يف التعيينات.
• م��ن ممثلة امل����ر�أة يف جمعية
االخاء؟
 �أم�ين ال�رس ه��ي بيبي عا�شور،وهناك تطور كبري �سيحدث يف الفرتة
املقبلة وهو تعاون بينا وبني وزارة

الرتبية يف مو�ضوع املناهج ،لأنه
البد من الرجوع الى ت�أ�سي�س ريا�ض
�أطفال وابتدائي من جديد خلروج
جيل �أف�ضل.
• هل من ر�أيك �أن ال�سو�شيال ميديا
�ساهمت يف ال��ب��ع��د ع��ن ال��وح��دة
الوطنية؟
طبعا ي�ؤثر يف الأخ�لاق ،وللأ�سف
جم��ل�����س الأم����ة ي�سكت ع��ن �أم���ور
مهمة منها ارت��ف��اع ن�سب الطالق
واملخدرات.
• هل يوجد يف جمعية الإخاء مبادرات
ميكن ان تقدم للتنفيذ؟
 يوجد الكثري منها ،ومت تقدميملف ملجل�س الوزراء حول املناهج
وق�ضية الت�سامح وننتظر الرد.
• كلمة �أخرية؟
 توجد م�شاريع يف الكويت ونقلةنوعية باملدار�س وامل�ست�شفيات
ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ج��اوزات ،ولكن
ينق�صنا الإع�ل�ام ل�ل�إع�لان عن هذه
امل�شاريع ،والب��د ان ننتبه على
الكويت وان تكون هناك وحدة وطنية
النه لي�ست لدينا خيارات �أخرى.

