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عـــــاء  تقرير/  ”األمنــاء” 
عـــادل حـــنش:

التيار  انقطاع  كابــوس  عاد 

عىل  ليخيم  مجــدًدا  الكهربايئ 

األجــواء العامــة يف العاصمة 

الجنوبية عدن بعد تحســن كبري 

خالل  الكهربايئ  التيار  شــهده 

األشهر املنرصمة.

العاصمة عدن  وشهدت مدن 

خالل اليومني املاضيني انخفاًضا 

التيار  تشــغيل  نسبة  يف  كبرًيا 

الكهربايئ بعد أن أعلنت مؤسسة 

الكهربــاء عن نفاد املشــتقات 

النفطية.

ويرتقــب ســكان العاصمة 

عدن قدوم شــهر رمضان املبارك 

الكهرباء  أزمــة  عــودة  أن  غري 

شهر  يحول  ورمبا  األجواء،  عكر 

رمضان إىل كابوس ال سيام مع 

دخول فصل الصيف، والتي تكون 

درجة الحرارة فيه مرتفعة.

وُتعد العاصمة عدن من أوائل 

مــدن الخليج التــي دخلت إليها 

التاســع  القرن  نهاية  الكهرباء 

عــر عندما كانــت تحت حكم 

االحتــالل الربيطــاين، وهو ما 

أدخــل إليها كثري مــن مقومات 

أن أهلها  املدنية، غــري  الحيــاة 

يعانون األمرين اليوم.

الرئايس،  املجلــس  ويتحمل 

يقودها  التي  املناصفة  وحكومة 

األزمة  مسؤولية  امللك  عبد  معني 

قيادة  وأن  خصوًصا  كبري  بشكل 

مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن 

اطلقــت نداء اســتغاثة بعد نفاد 

املشتقات النفطية، غري أن الرئايس 

والحكومة مل يتحركا.

عن  الكهرباء  انقطاع  وتسبب 

املدينة مبوجــة غضب عارمة لدى 

باملسؤولية  ألقوا  الذين  املواطنني، 

عــىل املجلس الرئــايس، ورئيس 

حكومة املناصفة معني عبد امللك.

وتأيت أزمــة انقطاع الكهرباء 

لألجهزة  كيل  شــبه  غياب  وسط 

املعنية يف حكومة معني.

بداية رمضان.. عدن يف ظالم 

دامس

اإلعالمي  املســؤول  وحــذر 

ملؤسســة كهرباء العاصمة عدن، 

يف ترصيح لـــ »األمناء«، من أن 

العاصمة عــدن معرضة لالنطفاء 

الكيل بداية شهر رمضان يف حال 

عــدم توفر أي دفعــة جديدة من 

الوقود.

يف  اإلعالمي  املســؤول  وأكد 

كهربــاء العاصمة عدن نوار أبكر، 

يف ترصيح خص به »األمناء«، أن: 

هو  النفطي  املخزون  من  »املتبقي 

عرة الف طن من الديزل، وسبعة 

االلــف مــن املــازوت، واملازوت 

املتبقي يوجد يف محطة املنصورة 

املتبقي  الديــزل  أما  والحســوة، 

فيوجد يف باقي املحطات”.

أن “عــدن معرضة  وحذر من 

لالنطفــاء الكيل يف بداية شــهر 

رمضــان يف حال عــدم توفر أي 

دفعة جديدة من الوقود«.

ختــام  يف  أبكــر،  وأشــار 

ترصيحه، إىل انه: »بالنسبة للوقود 

الخام من محطة برتومســيلة ال 

يوجد أي دفعــة قادمة حتى هذه 

اللحظة )مســاء أمــس العرص(، 

واملحطــة انطفأت أمــس )أمس 

)80( ميجا  الثالثاء(، وخرج  األول 

وات من التوليد بســبب انخفاض 

الوقود”.

كهرباء عدن تستغيث

العامــة  وكانــت املؤسســة 

لكهرباء عدن دعت مجلس القيادة 

إىل  الحكومة  ورئاســة  الرئايس 

رسعــة التدخــل لتأمــني وقود 

إيقاف  بعــد  الكهرباء  محطــات 

الخدمة  عن  برتومســيلة  توربني 

الثالثاء جراء نفاد الوقود  مســاء 

الخام.

برضورة  املؤسســة  وطالبت 

الوقود  لتأمــني  العاجل  التدخــل 

املخصــص ملحطــات التوليد التي 

التوليد للحد  بدأت فعلًيا بخفــض 

االدىن بعد أن أوشك مخزون الوقود 

الديــزل واملازوت عىل  من ماديت 

النفاد وعــدم وجود دفعات أخرى 

تؤمن استمرار الخدمة.

مناشدتها  املؤسســة  وكررت 

تأمني  بــرضورة  املعنية  للجهات 

ومراعاة  التوليــد  محطات  وقود 

شهر رمضان الذي تسعى املؤسسة 

خاللــه لتحقيق اســتقرار للتيار 

الكهربايئ والذي شــهد تحســًنا 

خالل األسبوع املنرصم، إال أن عدم 

توفــر الوقود بات يهــدد بدخول 

املدينة يف ظالم دامس جراء توقف 

الخدمة، حد وصفها.

اإلعالمي  املســؤول  قال  فيام 

نوار  عدن  العاصمــة  كهرباء  يف 

أبكر، عىل صفحته يف )فيسبوك(: 

برتومســيلة  توربني  إيقاف  »تم 

عن الخدمة بســبب نفاد الوقود، 

ما يعنــي خــروج 80 ميجا وات 

من التوليد وبالتأكيد ســتنخفض 

ساعات  وارتفاع  التشغيل  ساعات 

االنطفاء”.

املجلس  »لــو كان  وأضــاف: 

يريدون  حكومة  ورئيس  الرئايس 

حال كنا قادرين نوفر خالل الصيف 

450 ميجا  يقارب  ما  توليد  القادم 

وات ونستغني عن الطاقة املؤجرة 

واملحطات العاملة بالديزل”.

برتومســيلة  »محطة  وتابع: 

خام،  نفط   / وات  ميجــا   )250(

ومحطــة املنصورة بعــد التأهيل 

/ مازوت، ومحطة  وات  50 ميجا 

الحسوة البخارية 45 ميجا وات / 

مازوت، ومحطة الطاقة الشمسية 

100 ميجا وات / شمس«.

واكمل: »وكل املحطات املذكورة 

فقط  تحتــاج  ديزل،  تحتــاج  ما 

مازوت، وهو أقل تكلفة واستهالك 

آبار بلدنا واملحطة  ونفط خام من 

الشمسية بتغطي فرتة الذروة ويف 

االستقرار  من  نوع  بنحقق  املساء 

امــام االحامل؛ فأحــامل الصيف 

إىل  ذروتها  بأعــىل  تصل  متوقع 

650 ميجا وات فيام التوليد املذكور 

الذروة  وقــت  ميجا   450 أعــاله 

أو  ترتفــع   320 إىل  وينخفــض 

تنخفض قلياًل باملســاء بعد توقف 

الطاقة الشمسية«.

الرئايس  املجلس  أبكــر  واتهم 

والحكومة بعرقلة مروع ترصيف 

الطاقة ملحطة برتومســيلة يك ال 

تعمل بطاقتها الكاملة، حد تعبريه.

صمت الرئايس والحكومة

ويف مقابــل أزمــة الكهرباء 

املجلس  يلتزم  عدن،  تشهدها  التي 

التي  املناصفة  وحكومة  الرئايس، 

الصمت  امللك  عبــد  معني  يقودها 

جراء أزمة انقطاع التيار الكهربايئ 

عــن العاصمة عدن ال ســيام مع 

حلول شهر رمضان الكريم.

أو توضيح  بيان  أي  ومل يصدر 

ورئيس  الرئايس،  املجلس  قبل  من 

حكومــة املناصفة معني عبد امللك 

حتى أمس األربعاء.

واستغرب مراقبون من الصمت 

غري املربر من قبل املجلس الرئايس، 

يتحمــالن  اللــذان  والحكومــة، 

املسؤولية الكاملة يف تدهور التيار 

الكهربايئ، حد تعبريهم.

أن: »الســخط  املراقبون  وقال 

عــدن  العاصمــة  يف  الشــعبي 

بعد  تصاعد تجاه حكومــة معني 

تجاهــل األخرية معانــاة األهايل 

مــن منظومة الكهربــاء املرتدية 

أول  يف  الكيل  باالنقطاع  واملهددة 

أيام رمضان، وســط ارتفاع كبري 

لدرجات الحرارة”.

يف  ومعني  ديــزل  بــال  عدن 

املعاشيق!

املناصفة  حكومة  رئيس  وكان 

معــني عبد امللك وصــل إىل قرص 

املعاشيق يف العاصمة عدن بخفي 

حنني.

ويــأيت وصــول معــني مع 

مؤسســة  اطلقتهــا  اســتغاثة 

الكهربــاء بعدن برسعــة التدخل 

لتأمني وقود محطات الكهرباء بعد 

توقف خدمة عدد من املحطات عن 

الخدمة جراء نفاد الوقود الخام.

معني  الحكومة  رئيس  ويلتزم 

عبــد امللــك الصمت حيــال أزمة 

شــعبي  غضب  يقابله  الكهرباء، 

كبــري رمبــا يصــل إىل الخروج 

القادمة  القليلة  األيام  يف  للشارع 

إذ مل يتم تدارك األمور.

عدن بال ديزل ومعني يف املعا�شيق!
”األمناء” تسرد خفايا أزمة الكهرباء ودخول عدن يف الظام بأول أيام رمضان وسط صمت الرئاسي واحلكومة..

كابوس انقطاع الكهرباء يعود مجدًدا.. فما احلل؟

موجة غ�شب عارمة لدى املواطنني جراء انقطاع الكهرباء

إلى متى يستمر صمت الرئاسي واحلكومة عن أزمة الكهرباء؟
إعامي الكهرباء لـ«األمناء«: عدن معرضة لانطفاء الكلي بداية رمضان

كهرباء عدن تطلق نداء استغاثة للرئاسي واحلكومة 


