
الجمعة 7 مايو 2010   23أبحاث
أكد أن الكويت ستستضيف المؤتمر الدولي العاشر لتحسين استخدام الطاقة في المباني أكتوبر المقبل برعاية رئيس الوزراء

المطيري: الحد من استخدام الطاقة في المباني ضرورة لخفض استهالك الوقود
املؤمتر الدولي العاش����ر لتحسني 
استخدام الطاقة في املباني، وشدد 
العجمي على ضرورة االستفادة 

من مخرجات املؤمتر. 
من جهتها، أكدت ممثلة وزارة 
الكهرباء واملاء م.رمي العمار أهمية 
الدراسات التي يقدمها معهد الكويت 
لألبحاث العلمية واخلاصة بخفض 
الطاق����ة في املبان����ي، وذكرت ان 
املعهد هو الذراع البحثية لوزارة 
الكهرباء واملاء، مضيفة ان مخرجات 
وتوصيات هذا املؤمتر س����تصب 
في مصلحة وزارة الكهرباء واملاء، 
ومشددة على أهمية ان تكون هذه 
التوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ 

على أرض الواقع.
فيما أكد مدير ادارة العالقات 
العام����ة ف����ي مؤسس����ة البترول 
الكويتية علي مراد على االهتمام 
الذي توليه املؤسسة والشركات 
له����ا لتطبي����ق املعايير  التابعة 
البيئة  الدولية للمحافظ����ة على 
والعمل على تفعيل استراتيجيات 
التنمية املستدامة كخيار رئيسي 
للمس����اهمة في الت����زام الكويت 
باملعاه����دات الدولية ذات الصلة 
بالبيئة. وأشار الى اهتمام املؤسسة 
بدعم املؤمترات ذات الصلة بتفعيل 
املتطلبات البيئية وحرصها على 
دعم التنمية املستدامة في الكويت، 
وأثنى عل����ى اجلهود املبذولة من 
القائمني على املؤمتر إلجناح هذا 
احلدث اله����ام للكويت. أما ممثل 
شركة البابطني للتكييف والتبريد 
ناجي قطايا، فأكد اهتمام الشركة 
بدع����م املؤمت����رات ذات الصل����ة 
بخفض استهالك الطاقة في املباني 
واستخدام التكنولوجيا الصديقة 
للبيئة، مضيفا ان شركة البابطني 
تسعى دائما الى تطوير منتجاتها 
مبا يتوافق مع املعايير الدولية ذات 
العالقة باجلودة العالية واملطابقة 

للمقاييس الدولية.

وأضاف املطيري ان املباني تعد 
املستهلك األكبر للطاقة الكهربائية 
في البالد، والت����ي تصل ذروتها 
خالل فترة الصيف نظرا للظروف 
املناخية احلارة في املنطقة، ويعتبر 
احلد من استهالك الطاقة في املباني 
خيارا رئيس����يا خلفض استهالك 
الوقود من محطات توليد الطاقة 
والذي يش����كل املصدر الرئيسي 
للدخل في الب����الد، باالضافة الى 
تقليص غازات االحتباس احلراري 
املض����رة بالبيئة، ومن هنا تكمن 
أهمية هذا املؤمتر الذي يهدف الى 
التعاون وتب����ادل اخلبرات  دعم 
ونتائج األبحاث بني الدول املشاركة 
لتعزيز مفه����وم التنمية، كما ان 
املؤمتر يعد فرصة جيدة اللتقاء 
أصحاب القرار والباحثني واملديرين 
محليا او إقليميا او عامليا لتبادل 
آرائهم وخبراتهم في مجال حتسني 
استخدام الطاقة واالستخدام األمثل 
لتشغيل املباني، ومن املتوقع ان 
تعود مخرجات هذا املؤمتر بالنفع 
على قطاعات عدي����دة في الدولة 
كالوزارات واملؤسسات احلكومية 
واملكاتب االستشارية والشركات 

وغيرها.

23 ألف ميغاواط

ولف����ت املطيري خالل املؤمتر 
ان البالد وبغضون عدة سنوات 
قليلة مقبلة وإذا اس����تمرت على 
هذا املنوال في الزيادة املطردة في 
الطاقة ستكون بحاجة  استهالك 
إلى 23 ألف ميغاواط من الكهرباء 
لتغطية احلاجة احمللية، الفتا الى 
ان القدرة اإلنتاجية احلالية تبلغ 11 
ألف ميغاواط وبالتالي يجب توفير 
الطاقة عن طريق إدارة االستهالك 
والبحث كذلك عن مصادر جديدة 

للطاقة.
وحول جلنة الطاقة الشمسية 
في املباني احلكومية التي يرأسها 

الى زيارة  املختصني واملهتم����ني 
www. املوقع اإللكتروني للموقع

org.icebo2010 الذي يضم معلومات 
حول أهداف املؤمتر وأنشطته.

أم����ا رئيس اللجن����ة العلمية 
للمؤمتر والباحث العلمي بدائرة 
البن����اء والطاقة د.احمد  تقنيات 
العلمية  الى األوراق  املال، فأشار 
املشاركة باملؤمتر، حيث وصل عدد 
امللخصات املقبولة الى 160 ملخصا 
من 37 دولة، موضحا ان موضوعات 
املؤمتر تشمل تصميم مبان ذات 
اس����تهالك كهربائ����ي منخفض، 
واالستراتيجيات املستخدمة في 
تشغيل املباني لتقليل استهالكها، 
والبرامج والسياسات املطبقة في 
الدول املتقدمة للحد من استهالك 
الطاقة، وحتفيز استخدام الطاقة 

املتجددة والبديلة في املباني.
ب����دوره ذكر ممثل مؤسس����ة 
العلمي طالل  الكوي����ت للتق����دم 
العجمي حرص املؤسس����ة على 
تقدمي الدعم للمؤمترات ذات الصلة 
باألبحاث األساسية والتطبيقية 
في مج����االت العل����وم الطبيعية 
والهندسية والصحية والغذائية 
واالجتماعية واالقتصادية ومنها 

الكويت لألبحاث العلمية د.ضاري 
العجمي الى تش����كيل عدة جلان 
تش����ترك في التحضير للمؤمتر 
منها اللجنة التنظيمية، واللجنة 
الدولية، واللجنة  االستش����ارية 
العلمية، وجلنة العالقات العامة 
ال����ى جلنة  واإلع����الم، اضاف����ة 
خاصة باملعرض الذي س����ينظم 
على هامش املؤمتر وتش����ارك به 
املؤسسات احلكومية والشركات 
احمللي����ة والعاملية لعرض احدث 
التصامي����م وامل����واد اإلنش����ائية 
والتقني����ات واألجه����زة املوفرة 
للطاقة، ودع����ا د.العجمي جميع 

والتقدير الى املؤسسات والشركات 
الوطنية التي س����اهمت في دعم 
ورعاية املؤمتر ويأتي في مقدمتها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
ووزارة الكهرباء واملاء، ومؤسسة 
البترول الكويتية، وشركة البابطني 
للتكيي����ف والتبريد، والصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية، والصندوق العربي لإلمناء 
االقتصادي واالجتماعي، وشركة 

ايكويت للبتروكيماويات.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة 
ادارة  التنظيمية للمؤمتر ومدير 
البيئة والتنمية احلضرية مبعهد 

وس����تخرج بتوصية معينة مع 
التكاليف املطلوبة وسترفع للجهات 

املختلفة املعنية بالتنفيذ.
لفت د.ناج����ي املطيري خالل 
املؤمتر الى ان الكويت تعتبر من 
ال����دول املتقدمة في مجال البحث 
العلمي، حيث تهتم بهذا املضمار 
من����ذ 42 عاما ولديها من القدرات 
التي تفخ����ر به����ا خصوصا في 
مجال توفير الطاق����ة، حيث قام 
املعهد في 2007/2006 مبشاريع 
ضخمة لتوفير الطاقة في املباني 

احلكومية.
واختتم املطيري حديثه بالشكر 

الكهرب����اء وامل����اء د.بدر  وزي����ر 
الشريعان ويعتبر معهد األبحاث 
عضوا فيها لفت املطيري الى ان 
االجتماعني السابقني لها خصصا 
لع����رض وجهات نظ����ر وخطط 
اجلهات املعني����ة وقد قدم املعهد 
مس����حا للم����دارس املوجودة في 
البالد والتي تبلغ مساحتها 14.7 
كيلومترا مربعا ميكن اس����تغالل 
30% منه����ا اي 4.4 كيلومت����رات 
الطاقة الشمسية،  مربعة إلنتاج 
ما يوفر كميات كبيرة من الطاقة، 
الفتا الى ان اللجنة ستدرس بقية 
املباني كاملساجد والنوادي وغيرها 

دارين العلي
أكد مدير ع����ام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
ان نشاط البحث العلمي والتطوير 
في الكويت عل����ى أعتاب مرحلة 
جديدة في ظ����ل اهتمام صاحب 
الس����مو األمير بتعظيم إسهامات 
البحث العلمي في برامج التنمية 
الشاملة واملستدامة، وكذلك اهتمام 
س����مو ولي العه����د ببرامج معهد 

األبحاث وأنشطته.
كالم املطيري جاء امس خالل 
إعالنه في مؤمتر صحافي رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد للمؤمت����ر الدولي 
العاشر لتحسني استخدام الطاقة 
إقامتها خالل  املزمعة  املباني  في 
شهر اكتوبر املقبل، والذي ينظمه 
معهد األبحاث بالتعاون مع مختبر 

الطاقة األميركي.
وش����كر املطيري سمو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد لقبوله رعاية املؤمتر، ما 
يعكس اهتمام القيادة السياسية 
بأنشطة البحث والتطوير بشكل 
ع����ام وبأبح����اث الطاقة بش����كل 
خاص، مشيرا الى ان هذه الرعاية 
تش����كل إضافة للدعم املتواصل 
العلماء  من قبل س����موه ألبنائه 

والباحثني.
وحول املؤمتر، قال ان الكويت 
ستستضيف املؤمتر الدولي العاشر 
لتحسني استخدام الطاقة في املباني 
خالل الفترة من 26 الى 28 اكتوبر 
املقبل، بالتعاون مع مختبر أنظمة 
 A&M الطاقة التابع جلامعة تكساس
األميركية، وهو مؤمتر دولي يعقد 
سنويا، وسبق ان استضافته دول 
متقدمة كفرنسا وأملانيا والواليات 
املتحدة األميركية، وتعتبر الكويت 
اول دولة في منطقة الشرق األوسط 
تس����تضيف أعم����ال املؤمتر لهذا 

العام.

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي
اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

معهد األبحاث استقبل رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية
دارين العلي

استقبل مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
ف��ي مكتبه رئيس هيئة الطاقة الذرية االردنية د.خالد طوقان، واالمني 
العام للجنة الوطنية الس��تخدامات الطاقة النووية لالغراض السلمية 
د.احمد بش��ارة، وذل��ك بحضور نائب املدير العام لش��ؤون االبحاث 
د.محمد سلمان، ونائب املدير العام لشؤون املعلومات د.نادر العوضي 
وعدد من الباحثني والعلميني في املعهد، ومت اثناء اللقاء مناقش��ة عدد 
من القضايا العلمية والبحثية. استعرض د.ناجي املطيري اهم انشطة 

املعهد البحثي��ة واداراته العلمية واجنازاته املهمة على الصعيد احمللي 
واالقليمي والدولي، واكد على ضرورة التعاون الدولي وتبادل اخلبرات 

بني اجلانبني.
من جانبه قدم د.خالد طوقان نبذة مختصرة عن هيئة الطاقة الذرية 
االردنية، واهم اجنازاتها احمللية والعاملية، وعبر عن س��عادته الكبيرة 
بزي��ارة املعهد، مؤكدا ان هذا الصرح العلمي من املؤسس��ات العلمية 
الرائ��دة في الكويت ويزخر بالطاقات العلمي��ة والبحثية ذات الكفاءة 

العالية، متمنيا استثمار هذه الطاقات خلدمة البحث العلمي.

 )سعود سالم(د.ناجي املطيري خالل املؤمتر الصحافي

كادر الموظفين
أكد املطيري أنه ال معلومات حول 
الذين يشملهم الكادر الذي أقر للمعهد، 
وذلك ردا على س��ؤال حول س��بب 
عدم ش��موله لإلداريني واقتصاره 
على الباحثني، ما حدا املطيري على 
التأكيد ان املطالب��ات بالكادر كانت 
تشمل كل العاملني في املعهد وأتت 
بعد دراسة متأنية وموافقة من مجلس 
األمناء، مشددا على انه ال تفاصيل 

عمن يشملهم الكادر الذي أقر.


