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)برتخي�ص واإقامة قابلة للتحويل(

)كرم ذياب( د. مشعان العتيبي متفقدا املعرض 

بشارة: تعاون 
بني »الكهرباء« 

و»التقدم العلمي« 
لنشر توعية احلفاظ 

على املياه

دول اخلليج تعتمد 
على تقنيات متعددة 
إلنتاج مياه الشرب 
وتستهلك كميات 

كبيرة من الغاز 
والنفط

العوضي: استنزاف 
النفط والغاز في 

تشغيل احملطات 
سيؤدي إلى التعجيل 

بنفادهما

توق���ع الوكي���ل املس���اعد 
التخطي���ط والتدريب  لقطاع 
ف���ي وزارة الكهرب���اء وامل���اء 
العتيبي ان يزيد  د.مش���عان 
معدل االستهالك الكهربائي خالل 
الصيف املقبل بنسبة تصل الى 
9% مقارنة بحجم االستهالك في 
الصيف الفائت والذي بلغ 10820 
ميغاواط، مشيرا الى ان الوزارة 
لديها إستراتيجية ستمكنها من 
االستفادة من التقنيات املختلفة 
كالطاقة الشمسية وغيرها من 
الطاقات الطبيعية االخرى التي 
ستعتمد عليها مستقبال في دعم 

إنتاجها الكهربائي .
وبني العتيبي على هامش 
حض���وره مؤمت���ر ومعرض 
الكويت الثاني للكهرباء الذي 
يقام حتت رعاية وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان ان خطة 
التنمية اجلارية تنفيذها حتتوي 
على 200 مشروع بكلفة مالية 6 
مليارات، رصدت منها ملشاريع 
وزارة الكهرباء واملاء  ملياري 
دينار س���تصرف على زيادة 
انتاج الكهرباء وتطوير قطاع 
الش���بكات وتركيب العدادات 
وغيرها من املشاريع االخرى 

التي بدأ العمل فيها منذ فترة، 
ومن املفترض ان تنتهي خالل 

الثالث سنوات املقبلة.
وق���ال العتيبي ف���ي كلمة 
نيابة عن الوزير الشريعان ان 
الوزارة تتطلع ضمن سياساتها 
املستقبلية الى إشراك القطاع 
ف���ي مش���اريع بناء  اخلاص 
احملطات ملا ميثله هذا القطاع 
من ركيزة مهمة لنجاح األهداف 
التنموية في البالد، مشيرا إلى 
ان إسناد محطة الزور الشمالية 
الى القطاع اخلاص كان باكورة 
تنفيذ املشاريع ضمن القانون. 
واكد ان الوزارة تعمل جاهدة 
من خ���الل اداراتها واجهزتها 
املختلف���ة ف���ي تنفيذها وفق 
خطة زمنية هادفة تتماشى مع 
خطط التنمية املستقبلية، ومن 
تلك املشاريع مشروع محطة 
الصبي���ة ومش���روع محطة 
ال���زور الش���مالية، باالضافة 
الى مشروع محطة اخليران، 
آمال ان تساهم هذه املشاريع 
في توفير احتياطي كاف من 
الطاقة يستوعب مشاريع الدولة 

املستقبلية.
دارين العلي  ٭

أكد خالل االحتفال بيومها العاملي أن احلفاظ عليها مسؤولية احلكومة واملستهلك

الشريعان: نطمح لزيادة اإلنتاج املائي
إلى 700 مليون غالون بدل 400 خالل 5 سنوات

االمنائي د.آدم عبداملولى ان 
املياه  التفاعل احلاس���م بني 
والغ���ذاء والطاقة احد اعظم 
التحديات التي يواجهها العالم، 
وان الغاية املنشودة لتحقيق 
الهدف االمنائي لاللفية اخلاص 
باملياه والصرف الصحي هي 
احدى الغاي���ات التي تعاني 
بلدان كثيرة بشأنها من اقصى 
درجات التلكؤ، مش���يرا الى 
ان ما يزيد ع���ن جيل واحد 
س���يعيش 60% من س���كان 
العالم في بلدان ومدن ويتركز 
جزء كبير منهم في االحياء 
الفقيرة بداخل املدن في العالم 

النامي.
الى  التح���ول  ان  واردف 
احلي���اة احلضري���ة يحمل 
فرص���ا لزيادة كف���اءة ادارة 
املياه وحتسني فرص احلصول 
على مياه الشرب والصرف 
الصحي، الفتا الى انه في كثير 
من البلدان ال يتاح امام بعض 
األفراد واقلهم فقرا سوى شراء 
املياه من باعة غير نظاميني 
وبأسعار تعلو بنسبة تتراوح 
ما بني 20 و100% عن االسعار 
التي يدفعها جيرانهم االكثر 
غنى والذي���ن يحصلون في 
منازلهم على مياه االنابيب 
في املدن، موضحا ان املشاكل 
املتعلقة باملياه ستحتل مكانا 
بارزا في مؤمتر االمم املتحدة 
املقبل للتنمية املستدامة املزمع 
عقده في ريو دي جانيرو عام 

.2012
دارين العلي  ٭

ادارة  الوزارة النش���اء  لدى 
جديدة تختص باحلفاظ على 
موارد املياه في الكويت، مبينا 
ان انتاج ال� 1000 غالون يكلف 
الدولة في مرحلته التشغيلية 

5 دنانير فقط.
ادارة  اكد مدي���ر  بدوره، 
العلمية مبؤسس���ة  الثقافة 
الكويت للتقدم العلمي د.جاسم 
بشارة  على ضرورة العمل 
املشترك بني وزارة الكهرباء 
واملاء واملؤسسة للمساهمة 
في نش���ر التوعية واملعرفة 
العلمية للحفاظ على الثروة 
التي تعتبر ضرورة  املائية 
لعدد من الدول وفي مقدمتها 
الى  الكويت والت���ي حتتاج 
رعاية خاصة وتضافر اجلهود 
من جميع املؤسسات وشرائع 

املجتمع للحفاظ عليها.
من جانبه، اوضح املنسق 
املقيم لبرنامج االمم املتحدة 

ف���ي ح���ني اك���د الوكيل 
املساعد لش���ؤون التخطيط 
والتدريب في وزارة الكهرباء 
وامل���اء د.مش���عان العتيبي 
على اهمية املياه وترش���يد 
استهالكها، اعتبر ان مسؤولية 
احملافظة على املي���اه العذب���ة 
مس���ؤولي���ة مش���تركة بني 
احلكوم���ة واملس���تهلك��ني 
ووس���ائل االعالم املختلف��ة 
والتي يج���ب عليها احل���ث 
عل���ى احلف���اظ على الثروة 
املائية وعدم اله���در فيه���ا، 
مشيرا الى الش��ح الذي تعانيه 
الكوي��ت في املي���اه بغي���اب 
االنه���ار والبحي��رات كونه���ا 

دول���ة صحراوي��ة.
واكد، في كلمة القاها نيابة 
عن وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان في مبنى الوزارة 
صباح امس مبناسبة اليوم 
العامل���ي للمي���اه، ان وزارة 
الكهرباء ال تألو جهدا في سبيل 
توفير املياه الصاحلة للشرب 
جلمي���ع املواطنني واملقيمني 
على ارضها وتضع اخلطط من 
اجل زيادة الطاقة االنتاجية 
العديد  للمياه م���ن خ���الل 
من املش���اريع اجلديدة التي 
تنفذها الدولة لزيادة الطاقة 
االنتاجية بنس���بة تزيد عن 
75%، بحيث سترتفع الطاقة 
االنتاجية للمياه في الكويت 
من 400 الى 700 مليون غالون 
خالل الس���ن���وات اخلم��س 

املقبل��ة.
واعلن العتيبي عن توجه 

جولة داخل املعرض

)كرم ذياب( د.مشعان العتيبي ود.جاسم بشارة يفتتحان املعرض  

»التقدم العلمي« نظمت ندوة »املياه للمدن«

شهاب الدين: تطوير إستراتيجيات إليجاد
حلول علمية حتقق أفضل استخدام للثروة الوطنية

السنة.
وق����ال ان الكوي����ت ودول 
اخللي����ج العربي تعتمد اليوم 
على تقني����ات متعددة إلنتاج 
مياه الش����رب وأهمه����ا تقنية 
الومض����ي املتعدد  التبخي����ر 
املراحل أو ما يسمى بالتقطير 
لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى 
ان تلك التقنيات باهظة الثمن 
وتس����تهلك كميات كبيرة من 
الغاز والنفط لتش����غيلها مما 
يسبب تلوثا للهواء ومياه البحر 
واألحياء التي تعيش فيها على 

حد سواء.
وأكد شهاب الدين ان مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي تسعى 
لتطوير استراتيجيات ودعم 
بحوث ته����دف إليجاد حلول 
علمية حتقق استخداما أفضل 
للثروة الوطنية على مستوى 
كل من املواطن والدولة وحتقيق 
وفر للمياه والطاقة ملردود بيئي 

ايجابي.
وأضاف ان هناك دراس����ة 
الكويت  يق����وم به����ا معه����د 
لألبح����اث العلمي����ة ومرك����ز 
»ماساشوسيتس« للتكنولوجيا 
وبدعم من املؤسسة للبحث عن 
إيجاد منظومة جديدة لسياسات 
تس����عير املياه والطاقة حتفز 
على احلفاظ على موارد املياه 
وحتقق في الوقت نفسه عوائد 

صافية للمس����تهلك والدولة 
بينما يتناول بحث آخر إعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي 
املعاجلة لالستخدامات الزراعية 
وشحن خزانات املياه اجلوفية 
الطبيعي����ة لتعويض الفاق���د 

منه���ا.
م����ن جهتها قال����ت مديرة 
برنامج موارد املياه باملؤسسة 
فاطمة العوضي في محاضرة 
قدمتها بعنوان »موارد املياه في 
الكويت وتداعيات اإلسراف« ان 
استمرار استنزاف النفط والغاز 
في تشغيل احملطات سيؤدي 
إلى التعجيل بنفاده والتقليل 
من الدخل الرئيس����ي للدولة، 
فضال ع����ن انبع����اث الغازات 
السامة املس����ببة لالحتباس 
احلراري ال���ذي يعان���ي من���ه 

العال��م.
ان االس����تمرار  وأضاف����ت 
في اس����تخدام املياه اجلوفية 
االحفورية قليلة امللوحة في 
عمليات اخلل����ط إلنتاج املياه 
إلى تدهورها  العذبة سيؤدي 
الوقت  ونفادها، مش����ددة في 
نفسه على ان زيادة منسوب 
املياه اجلوفية السطحية سيفاقم 
املشاكل التي تعاني منها بعض 
املناطق السكنية والكثير من 

املدن الساحلية.
دانيا شومان  ٭

 نظمت مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي وبالتعاون مع 
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ندوة بعن����وان »املياه للمدن« 
العاملي  املياه  مبناس����بة يوم 
والذي حتتفل به األمم املتحدة 
الذي يصادف اليوم للعمل على 
نش����ر الوعي املائي الستخدام 
املياه النقية اخلالية من امللوثات 

واحلد من األمراض.
وقال مدير عام مؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي د.عدنان 
شهاب الدين في كلمة االفتتاح 
ان األمم املتح����دة واملجتم����ع 
الدولي يراج����ع في يوم املياه 
العاملي م����ن كل عام ما مت من 
جهود لتعمي����ق العالقات بني 
الدول وخلق مساحات للحوار 
وإيجاد احللول البناءة للمشاكل 
املرتبطة مبوارد املياه املشتركة 
إدارة قابلة  إدارته����ا  وس����بل 
لالس����تدامة وإث����راء وتبادل 
املعلوم����ات بني املختصني في 

املجتمع الدولي.
وبني شهاب الدين انه عادة 
ما تعق����د في هذه املناس����بة 
اجتماعات على املستوى العاملي 
يشارك فيها ممثلو ومنظمات 
والصناع����ة  املتح����دة  األمم 
والعلماء واملجتمع املدني حتت 
شعارات موضوعية يصاحبها 
مؤمترات ودورات تدريبية في 
املياه املختلفة بهدف  مجاالت 
رفع أداء العاملني في مجاالت 
املياه إلدارة امل����وارد املائي���ة 
املائي  الوعي  لرف���ع مستوى 
بني الشعوب لتقليل اإلصاب���ة 
باألمراض الناجمة عن تل��وث 
املياه، خصوص����ا في املناطق 

الفقي��رة.
 وأضاف ان احتفاالت يوم 
املياه العامل����ي لهذا العام 2011 
حتت ش����عار »املي����اه للمدن« 
تأت����ي إدراكا من األمم املتحدة 
للتدهور املستمر ملوارد املياه 
املتاحة لسكان املدن من حيث 
الكم واملواصفات الس����يما في 
املجتمعات السكانية العشوائية 
املنتش����رة ف����ي معظ����م دول 
العال����م النامي����ة كقطاع غزة 

وصنع�اء.
الدين على  وشدد ش����هاب 
أهمية إحياء مناسبة يوم املياه 
العاملي لدول املنطقة، خصوصا 
ان الكويت ودول اخلليج العربي 
تقع ف����ي أكثر بق����اع األرض 
جفافا حي����ث ال توجد األنهار 
والبحيرات العذبة وال تتعدى 
األمطار املوسمية عدة أيام في 

فاطمة العوضي تلقي كلمتهاد.عدنان شهاب الدين يلقي كلمته

توقع زيادة االستهالك 9% خالل الصيف

العتيبي: القطاع اخلاص ركيزة تنموية أساسية 
وإستراتيجية الكهرباء إشراكه في بناء احملطات


