حــــــوار...
�أكدت مديرة �إدارة الرقابة الفنية ورئي�سة فريق الرت�شيد
للقطاع احلكومي واخلا�ص يف وزارة الكهرباء واملاء املهند�سة
�إقبال الطيار �أنه نظرا لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية
وب�إعتبار �أن الوزارة هي املحرك الأ�سا�سي لقطاعات الدولة
املختلفة فيما يتعلق باال�ستعانة بالطاقة اجلديدة واملتجددة
فالوزارة ت�سعى �إىل حتقيق الر�ؤية الأمريية ال�سامية ب�إنتاج %15
من الكهرباء با�ستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة بحلول العام
 ،2030مو�ضحة �أن الـ  %15تعادل �إنتاج ما يقرب من  3000ميغاوات
موزعة على النحو التايل  2000ميغاوات �سيتم �إنتاجها من م�شروع
ال�شقايا الذي �سينفذه معهد الكويت لالبحاث العلمية يف العام
 2027والـ  1000ميغاوات �سيتم �إنتاجها من خالل القطاعات
احلكومية واخلا�صة وغريها برتكيب الألواح ال�شم�سية فوق
�أ�سطحها .كما �شجعت الوزارة القطاع النفطي على اال�ستعانة
بالطاقة ال�شم�سية خا�صة يف املناطق واحلقول النائية ،بل
وا�صبح اال�ستعانة بالطاقة اجلديدة واملتجددة �أحد �أولويات
عقود القطاع النفطي الآن.
وقالت الطيار ان م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي م�ستمرة يف
ت�شجيعها للمواطنني وحثهم على تركيب الألواح ال�شم�سية فوق
�أ�سطح املنازل ،م�شرية �إىل ان امل�ؤ�س�سة �سوف تزيد عدد املنازل
التي يتم تركيب الألواح ال�شم�سية عليها من  150منزال اىل 1500
�ضمن امل�شروع الذي تنفذه ..جاء ذلك خالل اللقاء الذي اجرته
معها «العامل»..

�إدارة الأزمات داخل قطاعات الكهرباء من خالل تطبيق �إلكرتوين ذكي

م .إقبال الطيار لـ «العامل»:
نعمل جاهدين لتحقيق الر�ؤية ال�سامية بانتاج  %15من الطاقة املتجددة 2030
حممد ال�شرقاوي

العامــل

ماهي ابرز الآليات التي �ستتعامل من خاللها وزارة الكهرباء
واملاء مع الأزمات التي تواجهها خا�صة خالل ف�صل ال�صيف؟
 الوزارة تنفذ عقد اخلدمات اال�ست�شارية مل�شروع اخلطة اال�سرتاتيجيةللطوارئ اخلا�ص��ة بالوزارة وذلك بالتعاون مع كلية الهند�سة والبرتول
يف جامعة الكويت وامل�شروع بتكلفة اجمالية  158الف دينار مبدة تنفيذ
�أق�صاها عامان من تاريخ العقد على ان يتم دفع القيمة على  4دفعات.
وان م�ش��روع اخلدم��ات اال�ست�شاري��ة مل�ش��روع اخلط��ة اال�سرتاتيجي��ة
للط��وارئ للوزارة �سيمكن ال��وزارة من ان�شاء تطبي��ق الكرتوين الدارة
الط��وارئ واالزم��ات والكوارث يف قطاعات الكهرب��اء واملاء ،مبعنى ان
هذا التطبيق االلكرتوين �سيكون حلقة الو�صل بني قياديي الوزارة وعلى
ر�أ�سهم وزي��ر الكهرباء وامل��اء و�صوال اىل امل�س�ؤول�ين والفنيني املعنيني
يف جمي��ع القطاعات الفني��ة للتوا�صل �أثناء حدوث اي كوارث او ازمات
مث��ل احرتاق حمول او تعطل حمطة على �سبي��ل املثال فمن خالل هذا
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التطبي��ق �سيتمك��ن اجلميع م��ن التوا�صل �إلكرتونيا ب��دال من االعتماد
عل��ى اال�ساليب التقليدية مثل الهواتف االر�ضي��ة او الكتب واملرا�سالت
وغريه��ا م��ن االدوات التقليدية االخ��رى املعروفة ،وه��ذا التوجه ي�أتي
يف اط��ار حر�ص وزارة الكهرب��اء واملاء على اال�ستعان��ة ب�أحدث و�سائل
التكنولوجيا املعمول بها يف العامل ملواجهة االزمات والكوارث.
ان ه��ذه التجربة ناجحة للغاية يف جمي��ع دول العامل املتقدم لذا �سعت
ال��وزارة اىل اال�ستعان��ة ب��ه ،فعل��ى �سبي��ل املث��ال يف الوالي��ات املتحدة
الأمريكي��ة ا�ستطاع��ت الدول��ة ال�سيطرة عل��ى ك��وارث الفي�ضانات يف
نيوي��ورك من خ�لال هذا التطبيق االلكرتوين بني كاف��ة اجهزة الدولة
املعنية لذلك ا�ستطاعت وبقدرة فائقة احلد والتقليل من حجم الكارثة.
ماهي احلاجة القامة احلملة اخلليجية للرت�شيد طاملا
هناك جهود تبذل من كل دولة على حدى؟
 -لقد مت تكليفي من جانب وزراء الكهرباء واملاء بدول املجل�س برئا�سة

