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»الكهرباء« تضيف 50 مليون 
غالون من املياه إلى إنتاجها 

في فبراير املقبل
دارين العلي

من املنتظر ان تضيف وزارة الكهرباء واملاء 50 مليون 
غالون امبراطوري من املياه إلنتاجها في فبراير املقبل، 
بعد االنتهاء من مشروع عملية التناضح العكسي في 

محطة الزور اجلنوبية لتوليد الكهرباء.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، ان عملية االنتهاء من 
املشروع ستكون خالل فبراير املقبل، مبينة ان عملية 
التناضح العكس���ي متتاز بقدرتها على التخلص من 
األمالح، باإلضافة الى فاعليتها بتنقية املياه من التلوث، 
مبينة انها تتطلب فقط طاقة كهربائية لتشغيلها دون 
احلاجة إلى بخار، مشيرة الى ان وحدات التناضح ميكن 

أن تعمل وتنتج املياه بعد فترة زمنية قصيرة.
وأوضحت املصادر ان عملية التناضح العكسي تعتمد 
على استخدام نوعية من األغشية احلديثة والرخيصة 
التكاليف، كما انها تعتمد على الضغوط املسلطة على 
أسطح األغشية، للتغلب على الضغوط الطبيعية، الفتة 
الى انها تستخدم بنجاح لتحلية املياه، موضحة وجود 
تطورات كثيرة على تقنية التناضح العكسي في اآلونة 
االخيرة، حيث ساهمت في تخفيض تكلفة التشغيل، 

من خالل نوعية األغشية املستخدمة فيها.
وأشارت املصادر الى وجود عدد من املشاريع في أكثر 
من قطاع بداخل الوزارة، كشبكات التوزيع الكهربائية 
ومحطات التوليد، مبينة ان بعض املشاريع ستدخل 
للخدمة خالل العام املقبل، فيما تدخل بقية املشاريع 

خالل عامي 2015 و2016.

ش���اركت الكلية االس���ترالية في الكويت مبعرض 
»Getenergy VTEC MENA 2013« للتدري���ب املهني في 
قطاع النفط والغاز. وميث���ل املعرض املقام في دولة 
اإلمارات العربية - أبوظبي، منصة مثالية خللق اسس 
تعاون بني املؤسس���ات التعليمية، الشركات العاملة 
في قطاع النفط والغاز وجهات حكومية سعيا لتلبية 
االحتياج���ات املتنامية وخللق كوادر بش���رية ماهرة 

تساعد على مواكبة متطلبات قطاع الطاقة.
وقد جاءت مشاركة الكلية االسترالية في الكويت 
باملعرض من منطلق ريادتها في املجال التعليمي املهني 
في قطاع النفط والغاز إقليميا حيث هدفت الكلية الى 
إبراز جناحاتها في استخدام نظام TAFE األسترالي مع 
التأكيد على أهمية التعليم املهني في عملية تعزيز قدرات 

الشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل.
وبهذه املناس���بة صرح رئيس قس���م الهندسة في 
الكلية االس���ترالية في الكوي���ت د.اياد صاحلية »بأن 
املشاركة في معرض VTEC MENA متثل فرصة حقيقية 
إلبراز دور الكلية في السوق العاملي كمؤسسة تعليمية 
ذات طابع عملي في قطاع النفط والغاز، كما ساهمت 
املش���اركة باملعرض في تبادل معرفة وخبرة الكلية 
والتي اكتس���بتها خالل العشر س���نوات املاضية مع 

الشركات الرائدة«.
اجلدير بالذكر أن املعرض مت حتت رعاية الش���يخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية 
املجتم���ع بدولة اإلمارات، وقد الق���ى املعرض جناحا 
ملحوظا حيث حضره حوالي 48 محاورا، إضافة الى 

112 شركة عاملية خالل أيام املعرض.

لقطة جماعية لفريق الكلية األسترالية املشارك في املعرض

»األسترالية« تشارك في معرض 
»VTEC MENA 2013« أبوظبي

دانيا شومان 

في إطار جهود فريق الغوص الكويتي التابع للنادي 
العلمي لنشر الوعي البيئي واحلفاظ على البيئة البحرية 
الكويتية لدى أفراد املجتمع كافة، نظم الفريق بالتعاون 
مع مدرسة ثانوية اجلابرية بنات محاضرتني، خصصت 
األولى ملعلمات املدرسة والثانية خصصت للطالبات، 
وحاضر فيهما مدير مرك���ز التدريب لفريق الغوص 

الكويتي بالنادي العلمي الكابنت مشاري اخلباز.
وقال الكابنت اخلباز ان احملاضرة األولى س���لطت 
الضوء على العمل اجلماع���ي وروح الفريق من أجل 
جناح األعمال، وكيفية قي���ادة فرق العمل اجلماعية، 
وفوائدها ومنهجيتها وخصائص وسمات فرق العمل 
الفعالة، موضحا ان العم���ل اجلماعي يجب أن يكون 
مبنيا على أسس مدروسة حتى يسفر عن نتائج مذهلة، 
مشيرا إلى أن العمل اجلماعي الفعال ال يحدث تلقائيا 
بل يأخذ قدرا كبيرا من العمل الشاق واملجهود إلجنازه 
لك���ي يأتي بأهدافه املأمولة، مبينا ان من أهم العوامل 
التي تساعد على جناح العمل اجلماعي هو ان يتحلى 

أفراد الفريق الواحد بالثقة وحتمل املسؤولية.
وبخصوص احملاضرة الثانية قال اخلباز انها سلطت 
الضوء على أهمية العمل التطوعي وخصصت لطالبات 
املدرسة، وتناولت األعمال التطوعية واإلجنازات التي 
حققها فريق الغوص الكويتي بالنادي العلمي في خدمة 

البيئة البحرية الكويتية.

الطالبات احلاضرات خالل احملاضرة

فريق الغوص بالنادي العلمي 
حتدث عن إجنازاته 

في خدمة البيئة البحرية

أحد املناظر الطبيعية 

)هاني عبداهلل( من معرض ناصر احلميدي  

على الشباب البحث عن أماكن تصوير متعددة ومتنوعة عبر العالم

ناصر احلميدي: تدشني صفحة إلكترونية لهواة التصوير في الكويت

للتصوير ونصائح وتوجيهات 
للمصورين.

وأش���ار الى انن���ا بصدد 
كذلك ورش عم���ل في الربع 
اخلالي في اإلمارات وكذلك في 
ايطاليا خالل الفترة القادمة، 
الفت���ا إلى أن أبرز املش���اكل 
التي واجهتنا خالل الس���فر 
هي قلة اللياقة البدنية لكثرة 
الصعود والنزول للبحث عن 
أفضل األماكن اللتقاط أفضل 

الصور.
ودعا الشباب إلى التوجه 
والبحث ع���ن أماكن تصوير 
متعددة ومتنوعة ومختلفة 
عبر العالم، الفتا إلى ان أماكن 
الكوي���ت قليل���ة وأصبحت 

الصور تقليدية.

ثامر السليم

قال املصور احملترف ناصر 
احلميدي اننا قمنا بورشة عمل 
في محافظة توسكانا االيطالية 
عن تصوير الطبيعة استغرقت 
15 يوما، مشيرا إلى ان الورشة 
كانت عن الطريقة املثلى في 

التقاط صور الطبيعة.
وأض���اف احلميدي خالل 
ورشة العمل التي أقيمت في 
العلم���ي امس االول  النادي 
الت���ي قام  لع���رض الصور 
بالتقاطها م���ع مجموعة من 
الش���باب، اننا بصدد تدشني 
الكتروني���ة لهواة  صفح���ة 
الكويت تهدف  التصوير في 
إل���ى وضع الطريق���ة املثلى 

إبداع في تصوير الطبيعة  حمد الفيلكاوي متحدثا في اللقاء ناصر احلميدي يلقي كلمته 

طبيعة خالبة  من الصور املعروضة 

إحدى صور احلميدي 

التقاط أفضل الصور


