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المضف: تقنيات حديثة لمعالجة البحيرات النفطية سترفع لألمم المتحدة تمهيدًا إلعادة تأهيل البيئة الكويتية

صرح رئيس األمانة العامة للجنة املركزية لإلشراف على 
تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة املتضررة من احلرب )نقطة 
االرتباط الوطنية الكويتية( خالد املضف، بأن منتدى معاجلة 
البحيرات النفطية الذي نظمته نقطة االرتباط الوطنية الكويتية 
خالل الفترة من 22 وحتى 25 اجلاري مبشاركة خبراء محليني 
وعامليني استعرض أحدث التقنيات في مجال معاجلة البحيرات 
النفطية والتربة امللوثة بالنفط، مشيرا الى انه ستقوم نقطة 
االرتباط الوطنية بالتعاون مع اجلهات املعنية ستقوم بدراسة 

اخليارات املتاحة تفصيليا من حيث الكفاءة واجلودة والسعر، 
مع األخذ بعني االعتبار ممي����زات كل تقنية وأوجه قصورها، 
وستلخص جميع هذه النتائج وترفع ملوافقة جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات استعدادا للقيام بالتجارب امليدانية الختبار قدرة 
التقنيات على معاجلة حجم التلوث الضخم ضمن الش����روط 
املناخية اجلافة في الكويت. واش����ار املض����ف الى ان منتدى 
معاجلة البحيرات النفطية اختتم أعماله بجلسة نقاشية مغلقة، 
حضرها ممثلو نقطة االرتباط الوطنية، وشركة نفط الكويت، 

والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء واملاء، وجامعة الكويت، 
ومعهد األبحاث، وعدد من املراقبني املستقلني التابعني للجنة 
األمم املتحدة للتعويضات، وبعض املختصني الدوليني من ذوي 
اخلبرة في املجال، حيث قام املجتمعون مبراجعة التقنيات التي 
اقترحته����ا الكويت في مطالباتها البيئية إلعادة تأهيل البيئة 
املتضررة من احلرب، والتقنيات البديلة التي اقترحها خبراء 

جلنة األمم املتحدة للتعويضات في حينها. 
وانتهى املنتدى الى تطوير قائمة من الشروط الفنية العامة 

التي يجب مراعاتها عند اختيار هذه التقنيات ملعاجلة التلوث 
النفطي الناجم عن احلرب في الكويت، ووضع األسس العلمية 

لقياس نتائج كل من التقنيات املقترحة.
وأكد املضف ان هذا املنتدى، والذي يعد األول من نوعه في 
منطقة الشرق األوسط، ميثل نقلة نوعية أمام معاجلة التربة 
امللوثة بالنفط في الكويت، التي متثل حتديا جادا على مستوى 
عاملي سواء من حيث حجم املساحة التي تغطيها هذه التربة، 

أو من حيث طبيعة املعوقات التي تواجه إعادة تأهيلها.

د.محمد الراشد

الراشد: الموارد المائية 
في دول التعاون

 تعاني إجهادًا كبيرًا

شارك معهد الكويت لألبحاث 
العلمية في مؤمتر اخلليج التاسع 
للمياه الذي عقد في مدينة مسقط 
في سلطنة عمان األسبوع املاضي 
حتت عنوان: »استدامة املياه في 
دول مجلس التعاون... احلاجة 
إلى تعريف اجتماعي واقتصادي 
وبيئي« برئاسة مدير إدارة موارد 
املياه د.محمد الراشد، ويأتي هذا 
املؤمتر واملعرض املصاحب له 
التي  ضمن االنشطة األساسية 
تقيمها جمعية علوم وتقنية املياه 
اخلليجية بالتعاون مع وزارة 
البلديات اإلقليمية وموارد املياه 
بالسلطنة واألمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.
من جهته، أكد د.الراش����د أن 
املش����اركة في هذا املؤمتر تأتي 
إميانا من املعهد بضرورة تضافر 
اجلهود اخلليجية من أجل إجناح 
مثل هذه امللتقيات العلمية املهتمة 
باملياه، خصوصا بعد أن أصبح 
واضحا أن عدم التوازن احلالي 
بني حجم املصادر املائية املتاحة 
والطلب عليها في دول مجلس 

التعاون في ازدياد مستمر.
وقال د.الراشد في تصريح 
صحافي عقب عودته إلى البالد: 
إن الهدف الرئيسي ملؤمتر اخلليج 
التاس����ع للمياه هو البحث في 
قضية اإلدارة املستدامة للمياه 
لكل من املوارد املائية والقطاعات 
الرئيسية املستهلكة للمياه من 
أجل الوصول إلى مفهوم مشترك 
حول االستخدام األمثل للموارد 
ف����ي منطقة  املائي����ة احملدودة 
اخلليج العربي بش����كل خاص 

واملناطق اجلافة بشكل عام.
وذكر د.الراشد أن توافر املياه 
التعاون لدول  في دول مجلس 
اخلليج العربية يعتبر محدودا 
جدا بسبب وقوع هذه الدول في 
نطاق األراضي شديدة اجلفاف من 
العالم، حيث تنخفض معدالت 
التغذية الطبيعية لكل من مصادر 
املياه السطحية واملياه اجلوفية، 
وتصنف على أنها من أكثر دول 
العالم ندرة في املياه، مش����يرا 
إلى أن امل����وارد املائية في دول 
املجلس تعاني حاليا إجهادا كبيرا 
بسبب الضغوط املتزايدة الواقعة 
عليها لتلبية متطلبات أنشطة 
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
التي تفوق طاقة ه����ذه املوارد 

احملدودة.

إنجازات المركز 
الحكومي للفحوصات 

واألبحاث في »األشغال« 
في ديوانية اإلثنين

ادارة العالقات  اثنى مدي����ر 
العامة بوزارة االش����غال العامة 
حميد بوش����هري عل����ى تفاعل 
ومتابعة وسائل االعالم لديوانية 

االشغال االسبوعية.
ال����وزارة على  واكد حرص 
مواصل����ة تل����ك اللق����اءات مبا 
يخدم رسالة الوزارة االعالمية، 
ويحقق توافر جميع املعلومات 
لوس����ائل االعالم بشكل دوري، 
واف����اد بان موض����وع ديوانية 
املقبل، س����تكون حول  االثنني 
انشطة ومهام واجنازات املركز 
احلكومي للفحوصات واالبحاث 
وضبط اجلودة وذلك بحضور 

م.عواطف الغنيم.
وعلى صعي����د متصل تعقد 
اللجنة املنظمة ملؤمتر االشغال 
الثاني مؤمت����را صحافيا حول 
اهم محاور املؤمتر املزمع عقده 
خ����الل الفترة من 20 وحتى 22 
ابريل املقبل بفندق ريجنس����ي 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد، 
وذلك في متام الساعة احلادية 
عش����رة من صباح 29 اجلاري 
بقاعات االجتماعات الرئيسية.

خالد املضف


