
االثنين 17 يناير 2011   23محليات
على هامش الندوة اإلقليمية لمنطقة غرب آسيا »حقائق الطاقة النووية« في األبحاث 

بشارة: البرنامج النووي الكويتي مهم في ظل استهالك الكهرباء 6 مليارات دوالر سنوياً
دارين العلي 

أكد األمني العام للجنة الوطنية الستخدامات 
الطاقة النووية لألغراض الس���لمية د.أحمد 
بش���ارة ان البرنامج النووي الكويتي يعد 
مشروعا اقتصاديا وتقنيا، مبينا أن الهدف 
من هذا البرنامج هو توليد الكهرباء واملاء، 
مشيرا إلى أن املشروع بدأ منذ عام ونصف 

العام.
وأوضح في تصري���ح للصحافيني على 
هامش الندوة اإلقليمية ملنطقة غرب آس���يا 
بعنوان »حقائق الطاق���ة النووية«، والتي 
نظمتها اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة 
النووية لالغراض الس���لمية بالتعاون مع 
الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية، مبقر معهد 
الكويت لألبحاث العلمية، حيث ستستمر ملدة 
ثالثة أيام، استنتاجات الدراسات فيما يخص 
اجلانب االقتصادي حيث باننا توصلنا إلى 
جدوى املشروع النووي السلمي اقتصاديا، 
حيث انه إذا قل س���عر برميل النفط عن 45 
دوالرا وسعر القدم املكعبة من الغاز الطبيعي 
عن 7 دوالرات تتالشى أهمية الطاقة النووية، 
مشيرا إلى أن مواقع احملطات النووية املتوقعة 
ستعرض على اللجنة العليا ملزيد من الدراسة 
وبخصوص النفايات النووية والتخوفات منها 

أكد أنها لن تصرف ال في البر أو البحر.
وقال ان الكهرباء في الكويت تستهلك من 
5 إلى 6 مليارات دوالر س���نويا، مشيرا إلى 
أن الكويت تس���تنزف كهرباء بشكل كبير، 
قائال: »حيث ان محط���ات الطاقة بالكويت 
تستنزف من 10 إلى 11 ميغاوات وهذا الرقم 
سيتضاعف مرتني إلى مرتني ونصف خالل 
ال���� 15 عاما املقبلة، مش���يرا إلى أن الكويت 

تستنزف من 12 إلى 13% من إنتاجها النفطي 
على محطات القوى الكهربائية وهذه النسب 
سترتفع إلى 20% في العام 2025، مؤكدا أن 
أي توفير لبرمي���ل النفط معناه توفير هذا 

النفط للتصدير.
أضاف »ان الندوة تهدف إلى مناقشة فوائد 
الطاقة النووية، خاصة في ما يتعلق بتوليد 
الكهرباء واملاء، واقتصادات الطاقة النووية، 
إضافة إلى جوانب األمن واألمانة والسالمة 
واملخاطر النووية وقضايا االنتشار النووي 
واجلوانب البيئية ومواضيع الطاقة النفايات 
النووية، إضافة إلى عناصر البنية التحتية 
املطلوبة جلعل إدارة الطاقة النووية فعالة، 
واألسباب التي جتعل منها متطلبا ضروريا 

في املنطقة«.
وأوض���ح أن الندوة س���تناقش عددا من 
املعلومات العلمي���ة والتقنية حول الطاقة 
النووية بشكل شامل وشفاف مع نخبة من 
أصحاب الشأن من اخلبراء العامليني وعلماء 
الوكالة الدولية للطاقة النووية، مضيفا ان 
الندوة تستعرض جتارب دول مختلفة في 
هذا املجال مثل جتربة دولة اإلمارات واألردن 

وتركيا ومصر والكويت.
مبين���ا أن الندوة يش���ارك فيها عدد من 
املختصني من داخل الكويت إلى جانب ممثلني 
عن الدول الش���قيقة والصديقة التي تدرس 
حاليا إقامة برامج نووية سلمية أو شرعت 
في ذلك فعليا، مشيرا إلى أن الندوة موجهة 
بشكل أساسي إلى متخذي القرار واملسؤولني 
عن النشاطات املتعلقة بالطاقة النووية بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
وأشار إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو 

مناقشة فوائد ومزايا الطاقة النووية، خاصة 
فيما يتعلق بتوليد الكهرباء واملاء، واقتصادات 
الطاقة النووية، إضاف���ة إلى جوانب األمن 
واالمان والسالمة واملخاطر النووية، وقضايا 
االنتشار النووي، واجلوانب البيئية ومواضيع 
إدارة النفايات النووية، إضافة إلى عناصر 
البنية التحتية املطلوبة جلعل إدارة الطاقة 
النووية أكثر فعالية، واألسباب التي جتعلها 

منها متطلبا ضروريا في املنطقة.
وبدوره، أش���ار عض���و اللجنة الوطنية 
الستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية 

ومستش���ارها د.عدنان شهاب الدين إلى أن 
التوافق الوطني حول أهمية الطاقة النووية 
يعد أهم ركائز تنفيذ مثل هذا املشروع، كاشفا 
مجموعة من الدول وه���ي كوريا اجلنوبية 
واليابان وأميركا وروسيا وفرنسا أبدت رغبتها 
في مساعدة الكويت لبناء احملطة، الفتا الى 
ان ضرورة بناء القوى العاملة واملؤسسات 

الرقابية لهذا املشروع قبل بناء محطة.
وأضاف شهاب الدين ان البالد التزال في 
مرحلة اإلعداد والدراس���ات، وقد مت توقيع 
مجموعة من اتفاقي���ات التعاون مع الدول 

املذكورة أنفا، الزلنا في مرحلة لم يتخذ القرار 
النهائي باملشروع، موضحا ان هذه الدراسات 
حتت���اج إلى ما يزيد على عام ونصف العام 

التخاذ القرار بشأنها.
وأش���ار الى عرض ع���دة مناذج حملطات 
الطاقة النووية مبا يتوافق مع اش���تراطات 
السالمة واألمان وطبيعة املجتمع واالقتصاد 
الكويتي، الفتا الى ان ضرورة ان يكون هناك 
إجماع وطني حول هذا املشروع كونه ميثل 

التزاما ملدى سنوات طويلة جدا.
أما عن املواقع املقترحة وكشف عن عدة 
مقترحات للبناء منها على السواحل الشمالية 
أو اجلنوبي���ة للب���الد، أو مواقع تبتعد عن 

الساحل ما يزيد على 15 كيلومترا تقريبا.
واشار إلى أنها ستكون مجدية اقتصاديا 
إذا كان سعر برميل البترول 45 دوالرا، تكلف 
محطة 1000 ميغاواط، تكلف حوالي 5 مليارات 
دوالر، السيما تبلغ السعة اإلجمالية في البالد 
10 آالف ميغاواط، ومتوقع ان تصل الى 30 
غيغاواط، فهي حتتاج إلى 30 محطة، لكن في 

ذات الوقت لن تستغني عن النفط.
ومن جهته، ثمن األستاذ في قسم الفيزياء 
في جامعة الكويت د.مصطفى معرفي قرار 
الدولة ف���ي اتخاذها خلط���وات جدية نحو 
استخدام الطاقة النووية للوفاء باحتياجات 
البالد من الطاقة الكهربائية وحتلية املياه، 
مشيرا الى ان وجود تخوف نفسي من الطاقة 
النووية لدى املواطنني، موضحا ان حله يتم 

من خالل احلوار واإلقناع.
وأكد على أن قضية األمن والسالمة بشأن 
احملط���ات النووية من القضايا التي مازالت 
تدرس بعناية وحتى اآلن لم تتخذ الكويت 

خطوة في تنفيذ املشروع، وإذا رأت البالد أن 
احملطات ستمثل خطرا على البيئة والسكان 
ستتراجع عن هذه القضية دون أدنى شك.

ورأى أن���ه البد أن يكون هناك اتفاق بني 
دول اخلليج على حتدي���د مواقع املفاعالت 
املزمع عقدها من قبل هذه الدول، ذلك لتجنب 
التلوث احلراري الذي قد يصيب مياه اخلليج 
العربي الذي يعد بيئة مغلقة يحتاج إلى عناية 
خاصة حلماية البيئة البحرية، مشيرا الى 
تنسيقا جار بني دول مجلس التعاون لوضع 
تصور عام حول هذا املشروع، موضحا ان 
النفايات النووية يتم التخلص منها بشكل 
آمن من خالل شركات خاصة، مضيفا ال ندعي 
اإلمكانيات احمللية أو العربية للتخلص من 
هذه النفايات، وإمنا املوضوع سيتم من خالل 

شركات خاصة.
وقد ش���هدت الندوة عددا من احملاضرات 
العلمية حيث ألقى د.عدنان شهاب الدين، عضو 
ومستشار اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة 
النووية لألغراض السلمية، محاضرة حول 
توقعات الطاقة العاملية، سلط خاللها الضوء 
على مدى توافر مصادر الطاقة املختلفة في 
املديني املتوسط والبعيد من خالل اإلحصاء 
والتحلي���ل، كما عرض توقعات الطلب على 
الطاقة والنتائج واالستثمار، إضافة إلى عدة 

قضايا أخرى مرتبطة بالطاقة النووية.
كما عرض د.هولغر روغنر، مدير إدارة 
التخطيط والدراسات االقتصادية بالوكالة 
الدولية للطاق���ة النووية، محاضرة علمية 
بعنوان »ملاذا الطاقة النووية: مقارنة تقييمية 
بني الوق���ود األحفوري والطاق���ة املتجددة 

وخيارات تبني الطاقة النووية«.

)سعود سالم(د. أحمد بشارة ود. ناجي املطيري في مقدمه احلضور

االتحاد النسائي يشارك في منتدى 
المجتمع المدني بشرم الشيخ

الكويت تستضيف  24 الجاري
 مؤتمر »وحدة الخليج والجزيرة العربية«

»السكنية« تجري القرعة على 356 
قسيمة في مدينة جابر األحمد

اجرت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس القرعة على 
القسائم احلكومية ملدينة جابر االحمد في القطاع )ان 3( التي 

تشتمل على 356 قسيمة مبساحة 400 متر مربع.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان مدينة جابر االحمد من 
املشاريع االسكانية اجلديدة التي تقع في اجلهة الغربية ملدينة 
الكويت وتبعد عنها 22 كيلومترا مبساحة تقدر ب� 1245 هكتارا 

وتشتمل على 6679 وحدة سكنية.
وكانت املؤسسة اعلنت اسماء املواطنني املستحقني لدخول 
هذه القرعة بناء على اولوية طلبات املواطنني االسكانية التي 

وصل التخصيص فيها الى تاريخ 7 يناير 1996.

دارين العلي
يش���ارك االحتاد الكويتي 
الذي  النس���ائية  للجمعيات 
الفهد  ترأسه الشيخة لطيفة 
ف���ي منتدى املجتم���ع املدني 
الثاني والذي تعقده  العربي 
األمانة العامة جلامعة الدول 
ف���ي 18 م���ن يناير  العربية 
اجل���اري ف���ي مدينة ش���رم 
الشيخ املصرية على هامش 
العربي���ة االقتصادية  القمة 
والتنموية واالجتماعية الثانية 
املقرر عقدها في 19 من نفس 

الشهر.
وأكد بيان صحافي من االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية 
أهمية انعقاد املنتدى الذي سيناقش سبل تفعيل دور املجتمع 
املدني في تعزي���ز الوعي وبناء املعرفة بأه���داف اعالن القمة 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية التي عقدت في الكويت 2009 
والتي أكدت على أهمية املجتمع املدني في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وضرورة توفير التسهيالت لتشجيع قيام مؤسساته 
بهذا ال���دور، ودعمها وتعزيز التعاون م���ع احلكومات للقيام 

بدورها في التنمية.
يأتي انعقاد املنتدى في اطار حرص جامعة الدول العربية 
على اش���راك املجتمع املدني في مسيرة العمل العربي املشترك 
بعد ان تزايدت أهمية املنظمات املدنية في دعم خطط وجهود 

التنمية مبختلف املجاالت.
وستطرح في املنتدى أوراق عمل تتعلق بتفعيل دور مؤسسات 
املجتمع املدني في املجاالت املختلفة ودعم جهودها على الصعيدين 
االقليمي والدولي. يشارك في املنتدى عدد من منظمات ومؤسسات 
املجتمع املدني واالحتادات املهنية بالوطن العربي، واملنظمات 
غير احلكومية، اضافة الى اخلبراء واملتخصصني العرب العاملني 

في التنمية واملنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة.

الشيخة لطيفة الفهد

تس���تضيف الكويت في 24 اجلاري اعم���ال مؤمتر »وحدة 
اخلليج واجلزيرة العربية« حتت رعاية وحضور نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح ويس���تمر 

ثالثة ايام.
وقال املنس���ق العام للمؤمتر فهد البذال ل� »كونا« امس ان 
مركز »ابعاد« للدراسات االستراتيجية ينظم هذا املؤمتر األول 
من نوعه حول الدعوة لقيام احتاد كونفدرالي بني دول اخلليج 
واجلزيرة العربية وتتركز فكرته على التمهيد النطالقة وحدة 
اخلليج واجلزيرة العربية في مختل���ف املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
وأضاف الب���ذال ان عددا كبيرا من السياس���يني واملفكرين 
والباحثني واالكادمييني من الدول اخلليجية والعربية سيشاركون 
في املؤمتر الذي يضم أربع ندوات وثالث ورش عمل وسيبحث 
قضايا أهمها تقييم جتربة مجلس التعاون اخلليجي والسبل 
املؤدي���ة الى قيام احتاد كونفدرالي بني دول اخلليج واجلزيرة 

العربية.


