
الثالثاء 7 ديسمبر 2010 15محليات
برقية شكر لألمير من وزراء كهرباء »التعاون«

57% نسبة إنجاز »الكهرباء«
في مشاريع خطة التنمية في 2010

أكد الحرص على تطوير وتنمية التقنيات المتبعة في عمليات تحلية المياه

رفع إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، وزراء الكهرباء واملاء 
بدول مجلس التع���اون لدول اخلليج العربية 
برقية ش���كر مبناسبة اختتام أعمال االجتماع 
ال� 23 ل���وزراء الكهرباء واملاء في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
اعربوا فيها عن خالص شكرهم وتقديرهم 
الستضافة الكويت لهذا االجتماع، مشيدين مبا 

تلقاه املسيرة املباركة ملجلس التعاون من رعاية 
ومس���اندة من لدن سموه، رعاه اهلل، وتفعيل 
خلطوات التكامل عل���ى مختلف األصعدة بني 
دول املجلس، س���ائلني املولى تعالى ان ميتع 
س���موه، رعاه اهلل، مبوفور الصحة والعافية 
ويحق���ق للكويت كل م���ا تنش������ده من رقي 
وازدهار في ظل القيادة احلكيم���ة لسم���وه، 

حفظه الل��ه.

دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعة ان وزارة الكهرباء واملاء قد 
أجنزت وفق التقرير نصف السنوي خلطة التنمية 
حوالي 57% من مشاريعها املفترض تنفيذها هذا 
العام ضمن ال� 200 مشروع من مجموع 880 مشروعا 

للدولة اي ما نسبته 22% من مشاريع التنمية.
ولفتت املصادر الى ان الوزارة عملت على وضع 
آلية ملتابعة إجناز املشاريع والتأكد من إجنازها في 
مواعيدها وحتديد معوقات كل مشروع وتذليلها 
لضمان اإلجناز في الوق���ت احملدد، ما جعلها في 

خط واضح للعمل.
وأشارت الى ان هذا يلقي مسؤولية على الوزارة 

بالوفاء باملشاريع وإجنازها في الوقت احملدد فضال 
عن مسؤولية الوزارة كونها اجلهة اخلدماتية التي 
تزود املشاريع التنموية بالكهرباء واملاء وبالتالي 
جهود ال���وزارة ووفاؤها ببرامجها ومش���اريعها 
ضروري لنجاح اخلط���ة التنموية على الصعيد 

العام.
وقالت ان النظام اآللي املتبع في عملية تعبئة 
مناذج املش���اريع ضمن اخلطة التنموية ومتابعة 
إجنازها خلق آلية سهلة للمتابعني واملهتمني ملراقبة 
س���يرها وفق ما هو مقرر، ما يساعد على مالحقة 
املشاريع مبا فيها مشاريع وزارة الكهرباء واملراحل 

التي وصلت إليها عمليات اإلجناز.

د.بدر الشريعان

الشريعان: مشروع محطة الزور الشمالية
سيوفر للكويت 204 ماليين غالون مياه

عّم���ان � كونا: ق���ال وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
ان الكويت حريصة على تطوير 
وتنمي���ة التقنيات املتبعة في 
عملي���ة حتلية املي���اه وزيادة 
النظم  كفاءته���ا وفق اح���دث 

والتقنيات العاملية احلديثة.
د.الش����ريعان  وأض����اف 
ل�»كونا« قبل مغادرته األردن  
»اننا في الكويت نسعى حلل 
ومواجهة مشكلة نقص موارد 
املياه الطبيعية والشح في املياه 
التي تتخطى  وهي املش����كلة 
ال����ى االقليمي  احمليط احمللي 

والعاملي«.
وأكد انه يجب التحرك والعمل 
على تطوير التقنيات املتبعة في 
عملية التطوير وحتديثها وزيادة 
كفاءة طرق انتاج املياه ملواكبة 
االحتياجات املتزايدة عاما بعد 
عام نظرا للزي���ادة في الطلب 
نتيجة النمو السكاني والعمراني 
العمالقة  التنموية  واملشاريع 

التي تشهدها الكويت.
وذكر ان الكويت تتبع أسلوب 
التناضح العكسي والتبخير على 
عدة مراحل في عملية حتلية مياه 
البحر، مشيرا الى وجود تقنيات 
جديدة جتمع هذه العمليات او 
التقنيات وتتمتع مبردود أفضل 
تعرف باسم التحلية املتعددة 

التأثير.

»الكهرباء« تمنح »ألستوم غريد« عقد
إدارة الطاقة بقيمة 13 مليون يورو

أعلنت شركة ألستوم غريد عن فوزها بعقد مشروع ادارة الطاقة 
بقيمة 13 مليون يورو من قبل وزارة الكهرباء واملاء في الكويت لتعديل 
مركز مراقبة منطقة اجلهراء بغية ادخال نظم iDMS »توزيع متكامل 
حللول االدارة« املتقدم التابع أللس���توم غريد. أثناء س���ير املشروع، 
ستوفر ألستوم غريد مجموعة شاملة من خدمات الدعم لوزارة الكهرباء 
واملياه، معتمدة على الش���راكة الراسخة بني الشركتني. باالضافة الى 
اخلبرة والدعم، س���يجلب هذا املشروع الى البالد ما يسمى بفن ادارة 
الطاقة ونظام التوزيع، مع أحدث امليزات من مجموعة ألستوم غريد 
االلكتروني���ة e-terra. كما انه س���يصبح االس���اس لالندماج الكامل 
لتطبيقات الش���بكة الذكية لدعم حاجة الكويت من أجل زيادة كفاءة 
وموثوقية الشبكة. وقال علي الوزان، مساعد وكيل AUS لإلشراف على 
مراكز التحكم ونظم املعلومات والرقابة والذي يعمل بصفة AUS للنقل 
والشبكات الكهربائية، »نحن نقدر طريقة ألستوم غريد النشطة التي 
أقنعتنا بتوصياتها املوضوعية، والشبكة الذكية اخلاصة بها واجلاهزة 
لتقدمي حلول تؤدي الى زيادة كفاءة شبكتنا، وهذه هي خطوة رئيسية 

الى االمام في تعاوننا االستراتيجي مع شركة ألستوم«.

خطة إنشاء 4 محطات نووية تنتج 4000 
ميغاواط جاهزة في يناير 2011

 قال تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا ان الكويت تسعى إلى 
تنويع مصادر الطاقة بإنشائها أول جلنة وطنية تعنى بالتخطيط 
إلنشاء محطات للطاقة النووية السلمية بالتعاون مع دول مثل أميركا 
وفرنسا واليابان. وقال التقرير الصادر عن مجلة »ميد« االقتصادية 
األسبوعية في عددها األخير نقال عن أمني اللجنة الوطنية الستخدامات 
الطاقة النووية لألغراض السلمية د.احمد بشارة قوله »ان الكويت 
تس���عى الى إنش���اء أربع محطات نووية تنتج كل واحدة منها ألف 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية وان اخلطة الرسمية لهذه املشاريع 

ستكون جاهزة للتنفيذ أوائل يناير املقبل 2011«.
وأضاف ان الكويت تس���عى بعد انتهاء اخلطة الالزمة إلى طرح 
مناقصة ألول مشروع نووي بحلول عام 2013 وتدشني أول محطة 

طاقة نووية ما بني عامي 2020 و2022.
وأوضح ان قوانني األمن والسالمة باإلضافة الى اإلجراءات احلكومية 
ه���ي التحدي احلقيقي الذي يواجه هذا املش���روع لتنفيذه في املدة 
املعلن عنها، مضيفا ان «املسؤولني على دراية بان الصبر واملثابرة 

هما مفتاحا النجاح لكي يتم اكتمال املشروع في املوعد احملدد«.
وذكر ان السبب الرئيسي لهذا املشروع النووي هو ازدياد احتياج 
الكويت إلى الطاقة السيما بعد اعتماد مشاريع تنموية تعتمد معظمها 
عل���ى محطات كهربائية تعمل بالوقود وه���ذا ما جعلها تفكر جديا 

بالطاقة النووية السلمية غير املضرة بالبيئة.

انه  وأوضح د.الش���ريعان 
حاليا تتركز األبحاث في بعض 
الدول الرائدة في أوروبا وأميركا 
على هذا املجال من اجل تطوير 
املياه،  تقنيات حديثة لتحلية 
مؤكدا اهمية ان تواكب الكويت 
هذه العملية وان تكون من الدول 
الرائدة في هذا املجال سواء عن 
الكويت لألبحاث  طريق معهد 
العلمي���ة او جامعة الكويت او 
حت���ت مظل���ة وزارة الكهرباء 

واملاء.
وشدد على اهمية ان تواكب 
الكويت عملية التطور في حتلية 
مياه البحر وخاصة ان ما نسبته 
50% م���ن عملي���ة حتلية مياه 
البحر في العالم يس���تهلك في 

دول اخلليج العربية.

وأشار الى ان عملية التطوير 
والنمو يج���ب ان تتزامن مع 
االهتمام بعملية ترشيد استهالك 
املياه وخاصة ان معدل استهالك 
الفرد من املياه في الكويت يعد 
من ب���ني النس���ب األعلى على 

مستوى العالم.
وش���دد على اهمية التحرك 
على محورين يركز األول على 
عملية تطوير التقنيات وزيادة 
كفاءة املعدات فيما يركز احملور 
التوعية بأهمية  الثاني عل���ى 
زيادة الترشيد، مبينا ان »هذه 
العملية تتطلب فترات زمنية 
غير بس���يطة ولك���ن يجب ان 
نتحرك من االن لنجني ثمارها 

في املستقبل القريب«.
وحول أهم مش���اريع املياه 
املستقبلية قال وزير الكهرباء 
وامل���اء »نتطل���ع ال���ى اجناز 
مشروع محطة الزور الشمالية 
الذي يطرح عن طريق القطاع 
اخلاص وسينتج على مرحلتني 
204 ماليني غالون مناصفة بني 

املرحلة األولى والثانية«.
وأضاف ان »هذا املش���روع 
سيلبي حاجة الكويت من املياه 
املقبلة  القليلة  الس���نوات  في 
ونتمنى ان ينجز املشروع في 
وقته والذي من املقرر ان ينتهي 
بحس���ب اجلداول املعمول بها 

خالل عام 2013«.


