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»الهالل األحمر«: فتح باب التبرعات لمنكوبي باكستان

أعلنت جمعية الهالل األحمر امس عن فتح باب التبرع إلغاثة الشعب 
الباكس����تاني املتضرر من جراء الفيضانات املدمرة واملستمرة والتي 
خلفت الكثير من الضحايا وما يقارب أكثر من 15 مليون متضرر. وذكرت 
اجلمعية في بيانها انه س����يتم تلقي جميع التبرعات املادية ملساعدة 
املتضررين في باكستان الش����قيقة من جراء الفيضانات املدمرة التي 
ضربتها اعتبارا من غد وملدة 3 أيام. واوضح البيان ان اجلمعية ستقوم 
بفتح ابوابها على فترتني صباحية ومسائية لتلقي هذه التبرعات في 

مقرها الكائن في منطقة الشويخ. وأضاف البيان: »ان اجلمعية ستتلقى 
التبرعات أيضا على رقم حساب اجلمعية 1000211158 البنك الوطني«. 
وفي اإلطار ذاته، ناشد فهد الشامري رئيس قطاع آسيا وافريقيا بجمعية 
اإلصالح االجتماعي اهل اخلي����ر من املواطنني واملقيمني مد يد العون 
والغوث العاجل ملنكوبي ومش����ردي فيضانات الس����ند التي اجتاحت 
جنوبي باكس����تان وأدت الى قتل وتشريد 3 ماليني شخص، باالضافة 

الى اضرار بالغة باألراضي واحملاصيل الزراعية واملمتلكات.

د.علي حاجيه

صندوق التنمية يدشن مشروعين لمياه الشرب في النبطية بجنوب لبنان
بيروت ـ أحمد منصور

في اطار مساهمة الكويت في مسيرة 
اعادة اعم����ار لبنان ودعمه ملا تعرض له 
إبان عدوان يوليو 2006 االسرائيلي، رعى 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
ممثال بالنائب هاني قبيسي حفل تدشني 

مشروعي مياه بلدة قعقعية اجلسر وزوطر 
الشرقية في قضاء النبطية في جنوب لبنان 
مبشاركة املمثل املقيم للصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية د.محمد صادقي.
والقى قبيس����ي كلمة نوه فيها بعمل 
الصندوق الكويتي ومس����اهمته في رفع 

احلرمان عن قرى اجلنوب وبلسمة جراح 
اللبنانيني بعد العدوان االسرائيلي املدمر 
للبنان، مثنيا على الدور الذي تلعبه الكويت 
في دعم لبنان في شتى الظروف وامليادين. 
ومثل بري في زوطر الشرقية النائب علي 
بزي الذي شدد على اهمية التعاون املستمر 

بني لبنان والكويت، شاكرا الكويت حكومة 
وشعبا واميرا على وقوفها الى جانب لبنان 
واملشاريع التي يقوم بها الصندوق الكويتي 

من عمرانية وامنائية في لبنان.
وبدوره القى د.الصادقي كلمة اش����اد 
فيه����ا بعمق العالقة الت����ي جتمع كال من 

لبنان والكويت، مثنيا على دور البلديات 
واجلهات املعنية في تذليل العقبات وتسهيل 
العمل على اجناز املشاريع، مؤكدا حرص 
الصندوق الكويتي على املساهمة في قطاع 
املياه ملا له من اهمية في مس����يرة االمناء 

الوطني.

حاجيه: اإلضاءة تستهلك
15% من الكهرباء

أكد الباحث العلمي في دائرة 
التقني����ات والطاق����ة في معهد 
الكويت لالبحاث العلمية د. علي 
حاجيه ضرورة انشاء مجلس 
اعلى للطاقة في الكويت يشارك 
فيه ممثلون من اصحاب القرار 
والنظر الى قطاع الطاقة نظرة 
شمولية من ناحية انتاج الكهرباء 
ونقله����ا وتوزيعه����ا واجلهات 

املستهلكة لها.
وقال ان التعاون بني وزارة 
الكهرب����اء ومؤسس����ة البترول 
وجامعة الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العاملية والهيئة العامة 

للبيئة ووزارة التجارة حلل مش����كلة الكهرباء في البالد تعد قضية 
مهمة ومصيرية مرتبطة بتقدم الدولة واس����تمرار الطاقة وأمنها في 

املستقبل.
وأضاف ان هناك حزمة قرارات يجب ان تتخذ من قبل تلك اجلهات 
بش����أن هذه القضية ومنها معاجلة استهالك الطاقة خلفض الضغط 
عليها وبناء محطة كهرباء في نفس الوقت ملواكبة الزيادة الس����نوية 

الطبيعية الستهالك الكهرباء التي تبلغ 7 %.
وأوضح ان املشكلة مرتبطة بتزويد الكهرباء الى جميع القطاعات 
وهي تتكرر كل صيف وت����زداد عاما بعد عام نتيجة الرتفاع درجات 
احل����رارة فيصبح هناك نقص في محطات تولي����د الكهرباء حيث ان 
سعتها ال تس����توعب هذه االرقام العالية وقدرتها على توفير الطاقة 

في الوقت احلالي تبلغ ما يقارب 11 الفا و200 ميغاوات.
وذكر ان من االسباب التي تؤدي الى زيادة الطلب على الكهرباء بناء 
املدن اجلديدة والتوسع العمراني والبناء العمودي، مبينا ان الكويت 
ضمن الدول العالية في استهالك الطاقة ويرجع ذلك ملسألة التثقيف 
عند املواطنني والوافدين وهدرهم لها، كما انها مرتبطة بتش����ريعات 

وجوانب تشجيعية وحوافز وكذلك بتسعيرة الكهرباء.
ومن اسباب هدر الكهرباء أفاد حاجيه بأن السوق الكويتي كان 
مفتوحا في الس����نوات ال� 30 املاضية امام جميع اجهزة التكييف 
والتبريد فدخل العديد من االجهزة املتنوعة واملنتشرة في جميع 
املباني حيث تكون كفاءة استهالكها بالكيلو وات لكل طن تبريدي 
واحد متوس����طة او متدنية. وأكد اهمية اتخاذ اجراءات وقوانني 
حول االجهزة الكهربائية التي تدخل االسواق الكويتية من جهة 
كفاءتها مثل املكيف����ات واملبردات والثالجات واالضاءة واالجهزة 
الكهربائي����ة املختلفة اضافة الى احلواس����يب االلية. وأضاف ان 
مشكلة االضاءة تشكل نس����بة كبيرة من االستهالك حيث تصل 
من 10 الى 15 % للنسبة الكلية الستهالك الكهرباء، مبينا ان نظام 
االضاءة في املباني السكنية او احلكومية وغيرها ليس ذا كفاءة 
عالية ما جعل بعض البلدان تستبدل االضاءة التقليدية باضاءة 

الفلورسنت التي تستهلك طاقة كهربائية اقل.

  دعا إلنشاء مجلس أعلى للطاقة


