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 ينبغي أن تدخل الخدمة كل عام ٢٥ مليون غالون لمواجهة الزيادة السكانية

 العتيبي: زيادة إنتاج المياه في الكويت من ٤٠٠ 
  إلى ٦٥٠ مليون غالون يوميًا في الخطة الجديدة

العمل بدأ    وأضاف ان خطة 
تنفيذها من العام املاضي، مبينا 
انه ســـيتم خالل العام احلالي 
إضافة ٧٥ مليون غالون عالوة 
على العديد من اإلضافات التي 
ستكون بشـــكل تدريجي خالل 
السنوات املقبلة التي مت وضعها 
ضمن خطـــط بنـــاء احملطات 

اجلديدة.
  وقال ان الوضع في الكويت 
يعد مطمئنا وجيدا والوزارة على 
أمت االستعداد لتغطية الطلبات 
املتزايدة مؤكدا في الوقت ذاته 
أهمية احملافظة على املياه وعدم 
زيادة في االستهالك واإلسراف 
واملبالغة في استخدام املياه بشكل 
غير مبرر من قبل املستهلكني.

  وقال انه ينبغي في الكويت ان 
تدخل اخلدمة ويضاف الى اإلنتاج 
كمية جديدة كل سنتني مبعدل 
٥٠ مليون غالون أي ٢٥ مليون 
غالون لكل عـــام نظرا للزيادة 
السكانية واملشاريع اإلسكانية 
العمرانية  الطموحة والنهضة 
الكبيرة التي تشهدها الكويت. 

وزارة الكهرباء واملاء حرصت على 
وضع ميزانيات للسنوات املقبلة 
لبناء العديد من محطات حتلية 
املياه وزيادة اإلنتاج لتتناسب مع 
الزيادة في الطلب نتيجة للزيادة 

السكانية والتوسع العمراني.
  وأوضح انه ستتم زيادة إنتاج 
املياه في الكويت من ٤٠٠ مليون 
غالون امبراطوري يوميا الى ٦٥٠ 
مليون غالـــون في نهاية خطة 

عمل احلكومة احلالية.

الكويـــت بلد  ان    وأضـــاف 
صحراوي ويعاني شـــح املياه 
الطبيعيـــة ولذلـــك نلجـــأ إلى 
عملية حتلية مياه البحر وهي 
عملية مكلفة، مبينا ان مثل هذه 
املنتديات واألسابيع حتتوي على 
عروض للكثير مـــن اخلبرات 
العامليـــة والدولية حول كيفية 
االســـتفادة من املياه على شكل 

سليم وعلى أكمل وجه.
الى    وأضاف «اننا نســـعى 
االستفادة من خبرات اآلخرين 
حول االستخدام األمثل للمياه 
اجلوفية املتواجدة في الكويت 
لتساهم في دعم اإلنتاج لتواكب 
عملية الطلب واالستهالك العالي 

للمياه داخل الكويت».
  وحول مســـتقبل املياه في 
ان  العتيبي  الكويت أوضـــح 
الكويت تعتمـــد على حتلية 
ميـــاه البحر، موضحا ان هذه 
الصناعة والتقنيـــة دائما ما 
تكـــون متوافـــرة اذا توفرت 

األموال وامليزانيات».
  وقـــال ان الكويت ممثلة في 

 عمـــان ـ كونا: اكـــد الوكيل 
التخطيط في  املساعد لشؤون 
وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان 
العتيبي أهمية مشاركة الكويت 
في املؤمترات واألنشطة اخلارجية 
نظرا لدورها في دعم وتطوير 
عمل الوزارة واإلسهام في اإلضافة 

العلمية للمشاركني.
  وقـــال العتيبي في تصريح 
لــــ «كونا» أمس علـــى هامش 
مشاركته في أنشطة أسبوع املياه 
العربي األول لقد «أتينا للمشاركة 
وإجناح أنشطة األسبوع باعتباره 
نقلة نوعية في التعاون وتبادل 
اخلبـــرات بني الـــدول العربية 
واملؤسسات واملنظمات املعنية 

بالشأن».
الكويت    وشدد على حرص 
على املشـــاركة فـــي مثل هذه 
املؤمترات نظرا ملا تسهم به من 
إضافة علمية، مضيفا: «نستطيع 
االستفادة من مثل هذه املشاركات 
في تطوير األداء واتخاذ العديد 
املدعومة واملبنية  القرارات  من 

على أسس علمية سليمة».

 د.مشعان العتيبي

 «اإلصالح»: إغاثة ٨٠٠٠ شخص في جزيرة جاوة الوسطى
 نفذ قطاع آسيا وأفريقيا باألمانة العامة بجمعية االصالح االجتماعي 
حملة اغاثة عاجلة ملتضرري بركان ميرابي بجزيرة جاوة الوسطى 

باندونيسيا.
  وصرح رئيس قطاع آسيا وأفريقيا باألمانة العامة للعمل اخليري 
فهد الشامري بأن حملة االغاثة قدمت مساعدات انسانية لعدد كبير 
من السكان املتضررين، اذ بلغ عدد املستفيدين من االغاثات ٢٠٠٠ 

عائلة، أي ما يقارب نحو ٨٠٠٠ شخص.
  وقال الشامري انه مت االخذ بعني االعتبار حاجة متضرري البركان 
األساســـية، حيث مت توزيع االغاثة على ثالثة اقسام، القسم األول 

يشمل مواد غذائية بواقع ٨٠٠ حقيبة حتتوي على مواد أولية الزمة 
للحياة مثل األرز والزيت والسكر، والقسم الثاني يشمل مواد نظافة 
ومالبس بواقع ٦٠٠ حقيبة، اما القسم الثالث واالخير فيحتوي على 

وجبات غذائية جاهزة مت توزيعها على املنكوبني.
  واشار الشامري الى ان توزيع املواد الغذائية مت في ٦ مناطق منكوبة 
في جزيرة جاوة الوسطى، ومت فيه مراعاة احتياجات كل منطقة من 
مواد االغاثة، مشيرا الى ان قطاع آسيا وافريقيا بجمعية االصالح 
االجتماعي كان من الســـباقني في تنفيذ حملة اغاثة لهذه اجلزيرة 

املنكوبة، مؤكدا ان احلملة القت قبوال واستحسانا كبيرا. 


