
أك�������دت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
الكويتية أم��س االث��ن��ن أهمية 
دمج التقنيات احلديثة في عمل 
القطاعن احلكومي واخلاص مبا 
يسهم في حتقيق أه��داف رؤية 

)كويت جديدة 2035(.
ج���اء ذل���ك ف��ي ك��ل��م��ة لنائب 
رئيس )الهيئة( خالد الكندري 
خ�����الل )امل���ن���ت���دى اإلق��ل��ي��م��ي 
للتقييس( وم��ن��ت��دى )االحت���اد 
الدولي لالتصاالت حول إنترنت 
األشياء واملدن الذكية والبيانات 
الضخمة( اللذان تنظمهما هيئة 
االتصاالت الكويتية بالتعاون 

مع االحتاد الدولي لالتصاالت.
وق�����ال ال���ك���ن���دري إن ه��ذه 
الفعالية ت��ت��زام��ن واح��ت��ف��االت 
االحت����اد ال���دول���ي ل��الت��ص��االت 
مبرور 50 عاما على إنشاء فرق 
التقييس اإلقليمية ما يعد أبلغ 
دليل على أهمية ف��رق التقييس 
اإلقليمية في إص��دار املواصفات 
واملعايير الفنية ومواكبة التطور 

التكنولوجي.
وأض��اف أن ما نسبته 75 في 

املئة م��ن املؤسسات الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ليس 
لديها مواقع الكترونية ونحو 
20 في املئة فقط من الشركات 
تتعامل مع احلوسبة السحابية« 
مم���ا ي��ض��ع ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 
واخل���اص أم��ام حت��د كبير نحو 
التحول ال��ى مجتمع قائم على 

االقتصاد الرقمي.
وأوض��ح »نعيش اليوم عهد 
الثورة الصناعية الرابعة التي 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى تقنيات التحول 
الرقمي والتي أصبحت محركا 

رئيسا ل��الب��داع واالب��ت��ك��ار مبا 
يسخهم ف��ي نهضة ال���دول من 
خ���الل ت��ط��وي��ر ك��اف��ة اخل��دم��ات 
العامة وعلى وج��ه اخلصوص 

التعليمية والصحية«.
وذكر أن منو وزيادة استخدام 
وس��ائ��ل التكنولوجيا »توجب 
علينا النهوض والعمل بوتيرة 
سريعة للتمكن من مواكبة أحدث 
اخل��دم��ات وال��ت��ط��ورات العاملية 
في تلك املجاالت« مضيفا »إحدى 
مهماتنا األس��اس��ي��ة تتمثل في 
اإلشراف والتنظيم األمثل لسوق 

االت��ص��االت وتقنية املعلومات 
ليكون قائما على أساس املنافسة 

اإليجابية.
وأفاد بأن املنافسة اإليجابية 
ترتكز على التطوير والعمل على 
تقدمي خدمات متميزة وحديثة 
من خالل شبكة اتصاالت سريعة 
وآمنة وموثوقة وإنشاء البنى 
التحتية الرقمية واستغاللها 
األمثل في سبيل االبتكار وتطوير 
ق���ط���اع االت����ص����االت وت��ق��ن��ي��ة 
املعلومات ووض��ع السياسات 
التنظيمية امل��الئ��م��ة لتشجيع 

االستثمار وجعل الكويت بوابة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 

في املنطقة.
ول���ف���ت إل����ى أن امل��ن��اف��س��ة 
اإلي��ج��اب��ي��ة ت��رت��ك��ز ك��ذل��ك على 
اس��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات املفتوحة 
والكبيرة لتحفيز منو اخلدمات 
املبتكرة وكل ذلك سوف يترجم 
من خالل إيجاد احللول الناجحة 
واالت����ف����اق ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات 
املناسبة ال��ت��ي تضمن تسريع 
وتيرة التقييس مبا يواكب سرعة 

التطور التكنولوجي.
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م���������ة ا مل���������س���������ت���������د ا و ة  د مل�����������ت�����������ج�����������د ا ق����������ة  ل����������ط����������ا ا ن���������ح���������و  ل  ل����������ت����������ح����������و ا ل  م����������ج����������ا ف������������ي  ًا  ك����������ب����������ي����������ر ط������������ًا  ش������������و ق�������ط�������ع�������ت 

»2035 استنادًا إلى رؤيتي سمو األمير بتنويع إنتاج الطاقة الكهربائية و مضامني رؤية »كويت جديدة 

الكويت تسير بثبات لتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة والنظيفة 

متضي ال��ك��وي��ت بثبات ف��ي خطواتها 
الناجحة لتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة 
والنظيفة مستندة إل��ى رؤي��ت��ي صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
األول��ى بتنويع إنتاج الطاقة الكهربائية 
باستخدام مصادر متجددة مبا نسبته 15 
في املئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في 
البالد بحلول عام 2030 والثانية مضامن 

رؤية )كويت جديدة 2035(.
وبذلك حتذو الكويت حذو الدول املتقدمة 
في العالم نحو تطبيقات الطاقة املتجددة 
للحفاظ على البيئة نظيفة ولالستفادة من 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واألم��واج 
وغيرها اتساقا م��ع لغة عاملية لتوفير 
اس��ت��خ��دام ال���وق���ود األح���ف���وري وتقليل 
االنبعاثات التي تضر بالبيئة وبالتالي 
احملافظة عليها من خالل تعزيز استخدام 

الطاقة املتجددة.
ولتطبيق الرؤية السامية في هذا الشأن 
مت تشكيل جلنة من مجلس الوزراء برئاسة 
وزي��ر الكهرباء وامل���اء وعضوية جامعة 
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة 
األش��غ��ال العامة ووزارة النفط وجهات 

معنية أخرى.
   وت��ه��دف اللجنة إل��ى حتقيق ال��رؤى 
ال��س��ام��ي��ة م��ن خ���الل ت��ض��م��ن امل��ش��اري��ع 
املستقبلية سواء ما يخص وزارة األشغال 
أو اجلهات األخ��رى ذات الصلة بندا يلزم 
املقاول أن يكون ما ال يقل عن 10 في املئة من 
إجمالي استهالك املبنى من الطاقة املتجددة.  
 وأيضا هناك مشاريع قام معهد األبحاث 
بتنفيذها تنتج إجمالي 70 ميغاواط موزعة 
على 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 
ميغاواط من طاقة الرياح و50 ميغاوات من 
الطاقة احلرارية املركزة في م��وازاة تنفيذ 
مشروع طرحه القطاع النفطي إلنتاج ما 
يقارب 1500 ميغاواط من الطاقة الشمسية 
بالتعاون مع وزارة الكهرباء واملاء وغيرها 
من مشاريع سينفذها القطاعان اخلاص 

واحلكومي.  
 وبالفعل قطعت الكويت شوطا كبيرا 
في مجال التحول نحو الطاقة املتجددة 
واملستدامة التي تعد أقل كلفة وأكثر حفاظا 
على صحة اإلن��س��ان والبيئة خصوصا 
أن تأمن ما نسبته 15 في املئة من الطلب 
احمللي على الكهرباء بحلول 2030 عبر 
مصادر الطاقة املتجددة يتوقع أن يوفر 

46ر2 مليار دوالر أمريكي سنويا.  
 وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق أك���د وك��ي��ل وزارة 
الكهرباء وامل��اء الكويتية املهندس محمد 
بوشهري ل� )كونا( ح��رص ال���وزارة على 
إدخ���ال مشاريع الطاقة املتجددة تنفيذا 
لرؤية صاحب السمو أمير البالد بحلول 
ع��ام 2030 وأن هناك تعاونا بن جميع 
اجلهات املعنية لتحقيقها وتنفيذ خطواتها 
الفنية كما أن هناك مشروعا مت تنفيذه من 
قبل معهد الكويت لألبحاث العلمية بإنتاج 
70 ميغاواط منها 50 طاقة مركزة و10 

طاقة رياح و10 للطاقة الشمسية.   
وأض�����اف ب��وش��ه��ري أن ه���ن���اك ع��دة 
م��ش��اري��ع ت��واك��ب ال��رؤي��ة السامية منها 
مشروع بتنفيذ من  القطاع النفطي كذلك 
البنية التحتية التي تنفذها وزارة األشغال 
العامة واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عالوة على املواصفات التي تتطلب وجود 
إنتاج للطاقة املتجددة من خالل استخدام 
الطاقة الشمسية.   ولفت إلى توجه وزارة 
الكهرباء واملاء إلى دعم وتشجيع املواطنن 
واملستهلكن من خالل احلوافز التي ترغبهم 

بتركيب األلواح الشمسية إلنتاج الطاقة.  
 وعمليا مت إدخ����ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

في إنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس 
والرياح مع ربط مشروع مجمع الشقايا 
للطاقة املتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء 
وتزويد البالد بنحو 23 مليون كيلواط / 

ساعة خالل ستة أشهر من بدء العمل فيه. 
  وأيضا متكنت دراس��ات معهد الكويت 
ل��ألب��ح��اث العلمية وتطبيقات مؤسسة 
البترول الكويتية وجهود وزارة الكهرباء 
من حتويل الطاقة املتجددة إل��ى مشروع 

استثمار بعوائد اقتصادية وبيئية. 
  ووف��ق تصريح سابق ملدير مشروع 
)مجمع الشقايا( في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية الدكتور سالم احلجرف ل� )كونا( 
فإن هذا املجمع يضم محطتن إلنتاج الطاقة 
املتجددة األول��ى )محطة الشقايا للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية( واألخرى )محطة 

الشقايا لطاقة الرياح(.  
 وأض��اف احلجرف أن��ه بعد م��رور ستة 
أشهر على إنتاج احملطتن فإن مجموع ما 
مت تصديره من الطاقة الكهربائية النظيفة 
يساوي 23 مليون كيلواط / ساعة مما 
ساهم في تلك الفترة في توفير 40 ألف 
برميل نفط تبلغ قيمتها عامليا 600 ألف 
دينار كويتي )أكثر من 8ر1 مليون دوالر(.   
ول��إش��ارة يتم استهالك نحو 350 ألف 
برميل يوميا م��ن النفط ألغ���راض توليد 
الكهرباء وحتلية املياه في البالد أي ما 
قيمته نحو 7ر15 مليون دوالر في حن 
تشير توقعات وزارة النفط إل��ى زي��ادة 
الطلب على الطاقة إلى مليون برميل نفط 
يوميا بحلول 2035 مع بلوغ عدد سكان 
ال��ك��وي��ت خمسة م��الي��ن ون��ص��ف املليون 

نسمة.وباتت كلفة إن��ت��اج الكهرباء من 
مصادر متجددة تتقدم بالطبع على إنتاج 
الكهرباء بالطرق التقليدية إذ إن إجمالي 
تكلفة إنتاج الطاقة من )مجمع الشقايا( 
خالل ستة أشهر بلغ 400 ألف دينار )نحو 
2ر1 مليون دوالر( أي بوفرة مالية تصل 
إلى 160 ألف دينار لو مت إنتاج الكمية ذاتها 

من الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية.   
وأضف إلى ذلك أنه خالل األشهر الستة 
تلك من إنتاج )مجمع الشقايا( متت حماية 
البيئة اجلوية من انبعاث 15 ألف طن من 
غ��از ثاني أكسيد الكربون يتطلبها حرق 
ال��وق��ود األح��ف��وري إلن��ت��اج ه��ذه الكمية 
من الطاقة الكهربائية مما يضع تقنيات 
إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في موقع 

املنافسة احلقيقية للطرق التقليدية.   
وص��م��م مجمع )ال��ش��ق��اي��ا( ليكون أول 
محطة ف��ي العالم تضم تقنيات متنوعة 
تتيح احلصول على أقصى كفاءة ممكنة 
في إنتاج الكهرباء لكل متر مربع وباكتمال 
املجمع س��ي��زود 150 أل��ف وح��دة سكنية 
بالتيار الكهربائي على مدار العام وسيحقق 
ع��وائ��د اقتصادية كبيرة نتيجة توفير 
استهالك 12 مليون برميل نفط مكافئ 
سنويا وتوفير 10 آالف فرصة عمل أثناء 
تنفيذ املشروع و1200 فرصة عمل أثناء 

التشغيل والصيانة.  
 وللمشروع مردود بيئي يتمثل في احلد 
من انبعاث ثاني أكسيد الكربون مبقدار 
196 أل��ف طن سنويا في املرحلة األول��ى 
وص��وال إلى نحو 5 مالين طن بعد انتهاء 

املرحلة ال 3 واألخيرة.  

 في سياق مواز يبرز دول القطاع النفطي 
في استخدام الطاقة البديلة إذ إن من أوائل 
املشاريع في مجال الطاقة املتجددة في 
الكويت مشروع )س��درة 500( في منطقة 
)أم قدير( غرب البالد ال��ذي نفذته شركة 
نفط الكويت ومن شأنه توليد 10 ميغاواط 
من الكهرباء من الطاقة الشمسية يدخل 
نصفها في شبكة الكهرباء العامة في حن 
يستخدم النصف االخر في الرفع الصناعي 

من اآلبار داخل )ام قدير(. 
  ويقلل مشروع )سدرة 500( انبعاثات 
ال��ك��رب��ون مب��ا ي��ع��ادل 500 أل���ف شجرة 
على مدى 25 عاما هي العمر االفتراضي 
للمشروع ال��ذي ناهزت كلفته 30 مليون 
دي��ن��ار )نحو 90 مليون دوالر( وس��وف 
يوفر للشركة املالين من براميل النفط على 
مدى 20 عاما.    وعلى صعيد متصل فإن من 
أكبر املشاريع التي تنتظرها الكويت وفق 
مؤسسة البترول الكويتية هو مشروع 
)الدبدبة( للطاقة الشمسية بسعة ألف 
ميغاواط وه��و مبادرة أعلنتها املؤسسة 
لالستفادة م��ن م��ص��ادر الطاقة املتجددة 
بإنشاء محطة للطاقة الشمسية ق��ادرة 
على تأمن 15 في املئة من حاجة القطاع 
النفطي بالكويت للطاقة الكهربائية بحلول 
عام 2020.    ومشروع )الدبدبة( للطاقة 
الشمسية يقع داخ���ل مجمع )الشقايا( 
للطاقات املتجددة ومن املتوقع أن ينتج ما 
يعادل 450ر2 مليون ميغاواط /ساعة 
سنويا كما يساهم ف��ي احل��د مب��ا يعادل 
3ر1 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون على أن يتم تشغيل احملطة 

في الربع الثالث من السنة املالية 2020 
  .2021 -

 كما أعد معهد الكويت لألبحاث العلمية 
دراس���ة لتحديد فاعلية ثالثة تطبيقات 
للطاقة املتجددة على نطاق ضيق وعنيت 
بتقييم اجلدوى االقتصادية ومزايا إنشاء 
تطبيقات للطاقة امل��ت��ج��ددة على نطاق 
واسع.   وتتضمن الدراسة ثالثة مشاريع 
رئيسية األول )مزرعة رياح( بطاقة 260 
كيلوواط الختبار وقياس أداء توربينات 
الرياح صغيرة احلجم شمال غرب الكويت 
وتعمل هذه التوربينات داخ��ل الشبكات 
الكهربائية وخ��ارج��ه��ا وت��خ��دم أب���راج 

االتصاالت أيضا في املناطق النائية.  
 أم��ا امل��ش��روع الثاني فيتضمن محطة 
تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح 
وتزود احملطات بالهيدروجن باستخدام 
أل����واح اخل��الي��ا ال��ض��وئ��ي��ة )ب��ط��اق��ة 10 
كيلوواط( وتوربينات الرياح )بطاقة 6 
كيلوواط( إلنتاج وتخزين الهيدروجن 
كناقل للطاقة واستخدامه كخاليا وقود 
لتوفير الكهرباء.    بينما املشروع الثالث 
فيعنى ب��وح��دة لتحلية امل��ي��اه تستخدم 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( لتفعيل 
أداة لتنقية امل��ي��اه ب��واس��ط��ة التناضح 
العكسي( حيث تقوم بسحب املياه قليلة 
امللوحة من بئر يصل عمقه إلى 80 مترا.   
والتعديالت على ه��ذه امل��راف��ق مستمرة 
بهدف حتقيق أكبر فاعلية لها وتولى املعهد 
كذلك تقييم اآلثار احملتملة ملصادر الطاقة 
املتجددة على كل من القطاع االقتصادي 

والطاقة والبيئة في الكويت.

10 ميجاوات جانب من املرحلة الثانية من مشروع الطاقة املتجددة في الشقايامعهد األبحاث يوقع عقد انشاء وتشغيل محطة الشقايا لطاقة الرياح بسعة 

 جانب من جلسات املنتدي اإلقليمي السنوي لالحتاد الدولي لالتصاالت

الكندري: »االتصاالت« تؤكد أهمية دمج التقنيات 
احلديثة في عمل القطاعني احلكومي واخلاص 

2353 طالبًا وطالبة  »التطبيقي« تعلن قبول 
2019/2018 خلطة الشواغر للعام الدراسي 

علنت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الكويتية أمس 
االثنن قبول 2353 طالبا وطالبة 
وامل��ت��درب��ن ف��ي كليات ومعاهد 
ال��ه��ي��ئ��ة ودورات���ه���ا ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اخل��اص��ة خلطة ال��ش��واغ��ر للعام 

الدراسي 2019/2018.
وقالت عميد القبول والتسجيل 
رب�����اح ال���ن���ج���ادة ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحفي إنه مت قبول جميع الطلبة 
الكويتين وأب��ن��اء الكويتيات 
وأب��ن��اء ال��ش��ه��داء واألس���رى ممن 
تنطبق عليهم ش���روط القبول 
للفصل الدراسي الثاني الفتة الى 
أن��ه فيما يخص املنح وتخصص 
األن والسالمة سيتم اعالن القبول 

الحقا.
وأوضحت أن الطلبة املقبولن 
وزع��وا حسب النسب والرغبات 
على خمس كليات ه��ي التربية 
االساسية وال��دراس��ات التجارية 
والدراسات التكنولوجية والعلوم 
الصحية والتمريض باإلضافة 
الى قطاع التدريب بكافة معاهده 

ودوراته التدريبية اخلاصة.
وأش����ارت ال��ى أن ال��ق��ب��ول في 
ت��خ��ص��ص ت��ف��ت��ي��ش أم���ن امل��ط��ار 
مشروط باستكمال باقي اجراءات 
ال��ق��ب��ول موضحة ان��ه باالمكان 
االط��الع على اسماء املقبولن من 
خ��الل موقع الهيئة على الرابط  
HYPERLINK »http://
 www.paaet.edu.kw«
http://www.paaet.edu.

.kw
ودع��ت جميع الطلبة املقبولن 
في خطة الشواغر للفصل الدراسي 

ال��ث��ان��ي وامل��ط��ل��وب منهم تسليم 
املستندات ضرورة مراجعة الهيئة 
مبنطقة العديلية صالة )7( في 
املواعيد احملددة باستمارة التقدمي 
لتأكيد القبول مصطحبن معهم 

جميع املستندات املطلوبة.
وأش��ارت النجادة إلى ضرورة 
ق��ي��ام الطلبة املقيدين بجامعة 
ال��ك��وي��ت وال��ب��ع��ث��ات ال��داخ��ل��ي��ة 
واخلارجية بسحب أوراق��ه��م من 
تلك اجلامعات وتسليم شهادة ملن 
يهمه األمر )غير مقيد( من جامعة 
الكويت أو التعليم العالي في مبنى 
رقم )7( بالهيئة اعتبارا من اليوم 

وحتى 19 اجلاري.
ودع�������ت ال���ط���ل���ب���ة امل��ع��ل��ن��ة 
اسماؤهم إل��ى ض���رورة مراجعة 
كلياتهم يومي االثنن والثالثاء 
املقبلن للمقابالت الشخصية 
ل��ك��ل م���ن امل��ق��ب��ول��ن ف���ي )كلية 
التربية االساسية بالعارضية 
وكلية العلوم الصحية وكلية 

التمريض بالشويخ( علما بان 
القبول مشروط باجتياز املقابلة 

الشخصية. 
  ولفتت الى أن امتحان مستوى 
اللغة االجنليزية للمقبولن في 
جميع ال��ك��ل��ي��ات س��ي��ك��ون يومي 
22 و23 ال��ش��ه��ر احل���ال���ي في 
)كلية التربية األساسية وكلية 
الدراسات التجارية بالعارضية 
كلية ال���دراس���ات التكنولوجية 
وكلية العلوم الصحية وكلية 
التمريض بالشويخ( على أن يبدأ 
الفصل ال��دراس��ي الثاني ي��وم 27 

يناير املقبل.
وأك��دت النجادة على ض��رورة 
ق��ي��ام ك��اف��ة امل��ق��ب��ول��ن ب��ال��دخ��ول 
على صفحة الهيئة االلكترونية 
ملعرفة املواعيد االخرى الضرورية 
املتعلقة بقبولهم وتسجيلهم مع 
ض���رورة احل���رص على ال��دخ��ول 
على برنامج املرشد االلكتروني 
لطلبة الكليات على موقع الهيئة 
E-advisor.paaet.edu.
kw ل��الط��الع على التوجيهات 
االرش��ادي��ة وخططهم الدراسية 

والقوانن واللوائح الدراسية.
ودع���ت ال��ى ض���رورة ال��دخ��ول 
على برنامج التسجيل لالطالع 
على جداولهم الدراسية قبل بدء 
banner.paaet.edu. الدراسة
kw واحلرص على متابعة مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي اخلاصة 
بعمادة القبول والتسجيل لالطالع 
على االرشادات واملواعيد التي تهم 
الطلبة وال��رد على استفساراتهم 
ب��واس��ط��ة م��وظ��ف��ن مختصن 

بالتسجيل.
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 خالد الكندري

رباح النجادة

تتمات

الصبيح أكدت
سنعلن عن حتويل مبالغ الدفعات االخ��رى ملطالبات 

املتضررين في حساباتهم في البنوك في حينها«.
وكشفت أن فرق العمل املكلفة ببحث تداعيات االمطار 
الغزيرة االخيرة انتهت من اعداد تقاريرها بشأن حتديد 
االض���رار التي جنمت ع��ن ه��ذه االم��ط��ار على ال��ش��وارع 

والطرق الرئيسية او على م��درج املطار أو على املباني 
احلكومية.

وبينت أن فرق العمل قامت كذلك بتحديد مسؤولية 
املتسبب في تلك األض��رار سواء كانت شركات او املكاتب 
االستشارية التي تشرف  على املشاريع احلكومية او 

مدراء وموظفي هذه املشاريع في اجلهات احلكومية.
وأف��ادت بأنه بصفتها رئيسة ف��رق العمل احلكومية 

املكلفة ببحث تداعايات االمطار الغزيرة االخيرة قامت 
برفع هذه التقارير الى مجلس ال��وزراء الذي بدوره قرر 
اليوم االثنن احالته الى جلنة اخلدمات الوزارية ملناقشته 
مع اجلهات احلكومية املعنية”.وأكدت الصبيح أنه “ال 
تزال هناك فرق عمل تقوم بدراسة اوضاع املنازل واملباني  
التي تضررت من االمطار الغزيرة االخيرة وتقدم اصحابها 

بطلب تعويضات«.

تتمات


