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د.مشعان العتيبي يقص الشريط إيذانا بافتتاح املنتدى األول لـ »بروميديا« العاملية

جولة في املعرض

بدر الربيعة في جناح الكويت

العتيبي: تنسيق بين »الكهرباء« و»السكنية« لتطبيق نظام 
تبريد الضواحي على المناطق الجديدة المزمع إنشاؤها

خالل تمثيله الشريعان في رعاية المنتدى األول بشأنه بتنظيم »بروميديا«

تستطيع تقنية تبريد الضواحي في حال مت تنفيذها 
توفير ما يتراوح بني 30 و40% من االستهالك اليومي 
للكهرباء باالضافة ال���ى انها تعمل على املياه وليس 
الغ���از وبالتالي فإنها تخفف العبء البيئي وتخفض 
من نسبة احلرارة التي تولدها أجهزة التكييف احلالية 
وميكن ان تطبق على القطع اي ان يكون لكل قطعة 
محطة تكيي���ف منفصلة إليصال التبريد الى املنازل 
عبر بايبات كبايبات املياه وغيرها.ولهذا الهدف تقوم 
وزارة الكهرباء ومنذ أكثر من 10 أعوام بإعداد الدراسات 

واللجان بهدف تنفيذ هذه التقنية بالتعاون مع مكاتب 
استشارية متخصصة وقد مت بالفعل تقدمي طلب الى 
اإلسكان لتنفيذ هذه التقنية على منطقة جابر األحمد 
إال انه مت رفض الطلب م���ن البلدية العتراضها على 
مسارات األنابيب التي ستوصل التبريد الى املنازل. 
وتقول مصادر وزارة الكهرباء ان التحول الى هذه التقنية 
يحتاج الى حتويل الوزارة الى وزارة »الكهرباء واملاء 
والتبريد« او إنشاء هيئة مستقلة للتبريد مبا يتبعها 

من سن قوانني وتأسيس شركات وغيرها.

دارين العلي
أكد الوكيل املس���اعد للتخطيط والتدريب ف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء د.مشعان العتيبي ان نظام تبريد الضواحي يعتبر األفضل 
بيئيا وصحيا حيث يوفر ما نس���بته 50% من اس���تخدام الكهرباء 
ما يخفض من نسبة االنبعاثات الغازية بشكل كبير، موضحا انه 
في حال طبق هذا النظام على جميع مناطق الكويت س���ينخفض 

استهالك الكهرباء حوالي 35% عما هو موجود حاليا.
وقال في تصريح للصحافيني على هامش رعايته منتدى الكويت 
األول لتبريد الضواحي الذي تنظمه »بروميديا العاملية« ممثال عن 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان ان تطبيق هذا النظام ال يحتاج 
الى تش���ريع قانوني بقدر احتياجه لتشجيع وحتفيز املستهلكني، 
الفتا الى ان لدى ال���وزارة توجها ألن يتم تطبيق هذا النظام على 
املشاريع املقبلة على األقل في املباني احلكومية ومن ثم التجاري 

فاالستثماري.
ولفت إلى وجود دراسة جدية لتطبيق هذا النظام على القطاع 
السكني، مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى تشجيع املواطنني واملستهلكني 
بشكل عام إلجناح هذه التقنية، مشيرا الى انه بسبب رخص الكهرباء 
وبرودة التكييف املركزي فقد فضل املستهلكون هذا النظام عن نظام 
تبريد الضواحي الذي كان مطبقا قبل 54 سنة في األحمدي، مشيرا 
الى التنسيق املشترك مع الرعاية السكنية إليجاد آلية لتطبيق هذه 

التقنية على املناطق اجلديدة التي سيتم إنشاؤها.
وقال العتيبي في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير الش���ريعان ان 
الكويت تعتبر من أعلى الدول اس���تخداما للكهرباء حيث يش���كل 
اس���تخدام أجهزة التكييف في فصل الصيف ما نس���بته 70% من 

إجمالي االستهالك اليومي للكهرباء.
وأش���ار الى ان مش���اركة الوزارة في املنتدى عبر مس���اهمتها 
العلمية فيه تهدف للعمل على إيجاد احللول املناسبة التي تسهم 
وبش���كل جذري في رفع كفاءة أجهزة التكييف واحلد من اإلفراط 

في استخدامات الطاقة.
ولفت الى ان جتربة الكويت في تقنية تبريد الضواحي ليست 
جديدة كونها من أول الدول التي نفذت هذا املشروع منذ أكثر من 50 
عاما في مدينة األحمدي إبان التنقيب عن النفط إال ان هذه التقنية 
لم تأخذ نصيبها الكامل بس���بب تطور أجه���زة التكييف املركزية 

وانخفاض سعر استهالك الكهرباء.
وأكد ان استخدام هذه التقنية سيساهم في انخفاض االستهالك 
باالضافة الى احلد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناجت عن 
استخدامات وحدات التكييف احلالية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل 
حاليا للدفع لكي ترى هذه املش���اريع الن���ور، الفتا الى ان ذلك لن 
يتحقق إال بتضافر اجلهود وتفهم اجلميع س���واء في القطاع العام 
او اخلاص ملدى أهمية احلد من استخدام وحدات التكييف العادية 
والتوجه نحو االس���تفادة من تقنية تبريد الضواحي التي دخلت 
في العديد من الدول حيز التنفيذ، واعتبر العتيبي ان اقامة املنتدى 
مبثابة مساهمة علمية الى جانب ما تبذله الدولة من تخطيط وتنفيذ 

مشاريع كبرى لتوفير الطاقة واملساهمة في احلد من التلوث.
بدوره قال مدير التسويق واإلعالم التنفيذي في شركة بروميديا 
العاملية جمال عمران ان تنظيم الشركة لهذا املنتدى األول من نوعه 
جاء للمساهمة ولو بالقليل ملا توليه عليها مسؤوليتها االجتماعية 
كونها ش���ركة وطنية تهتم باجلانب العلمي عبر االستعانة بأكبر 
اخلبراء من مختلف دول العالم لتقدمي خبراتهم وجتاربهم واالستفادة 
منهم في تقني���ة تبريد الضواحي املعمول بها في العديد من املدن 
حول العالم  وقد تخلل املنتدى معرض عرضت خالله الش���ركات 
املتخصصة التقنيات املعتمدة في تبريد الضواحي، كما مت عرض 
الدراسات واألبحاث التجريبية ومجسمات لهذه التقنية على بعض 

املناطق عبر مكاتب استشارية متخصصة للدراسات.
ومت ف���ي ختام افتتاح املنتدى الذي يس���تمر حتى اليوم تكرمي 
د.مشعان العتيبي من قبل شركة بروميديا بعدها قام بدوره بتكرمي 

جميع الرعاة واملساهمني في جناح املنتدى.

تعريف تبريد 
الضواحي

يس���تخدم مصطلح تبريد الضواحي للتعبير عن إنش���اء محطات مركزية 
وأنظمة توزيع املياه املبردة للمباني سواء كانت ڤيال او بناية او مجمعا سكنيا 
او جتاريا او مش���اريع صحية وترفيهية او جتارية او صناعية الغرض  وتتم 
محاسبة املستفيد بإصدار فواتير شهرية على أساس املتر املربع ملساحة املبنى او 

محاسبته عن طريق عدادات حرارية تقيس االستهالك الفعلي لطاقة التبريد.

الربيعة: حل مشكلة تزايد الطلب 
على الكهرباء والماء يكمن في الترشيد

دبي � كونا: قال مراقب العالقات 
العامة واالعالم في وزارة الكهرباء 
واملاء بدر الربيعة ان حل مشكلة 
تزايد الطلب على الكهرباء واملاء 
ال يأت����ي فقط من خالل انش����اء 
محطات جديدة بل عبر ايجاد ثقافة 

مجتمعية تتمثل في الترشيد.
جاء ذلك في تصريح ل� »كونا« 
خ����الل متثيله ملع����رض وزارة 
الكهرب����اء واملاء في مش����اركتها 
بجناح الكويت في القرية العاملية 
في دبي. وبني الربيعة ان الوزارة 
ركزت خالل املعرض على مسألتني 
هما ترشيد الكهرباء واملاء وعرض 
مشاريعها اجلديدة، موضحا ان 
الكهرباء واملاء  ترشيد استخدام 
تعد ثقاف����ة مجتمعية يتعني أن 
تغرس في النشء أوال. واضاف ان 
الوزراة حرصت على عرض مناذج 

عدة للترش����يد في املعرض منها 
قصص أطفال تتضمن توجيهات 
للترش����يد من خالل رس����ومات 
وحكايات ومسابقات وغيرها حتى 
تتأصل تلك الثقافة لدى النشء. 
وذكر ان حمالت التوعية والترشيد 
لم تكن وليدة اليوم بل انها بدأت 
منذ الثمانينيات وتقام على مدار 
العام وتشمل املدارس والوزارات 

واملؤسسات احلكومية.
كم����ا يطلب من املس����ؤولني 
في اجلهات العمل على ترش����يد 
استهالك الكهرباء واملاء وبخاصة 
في فترات الذروة من الساعة 12 
حتى الثالثة من بعد الظهر وكذلك 
اغالق األجهزة غير الضرورية بعد 
انتهاء س����اعات العمل الرسمي. 
وبني ان حمالت الترش����يد تأتي 

بنتائج طيبة.

تبريد الضواحي.. تجارب وعوائق


