حــــــوار...
�أبجدية لتظليل النوافذ كما امل�ش��روع �س��يكون يف منطقة �شرق ،واجهة
�س��وق �شرق البحرية� ،شارع اخلليج العربي مقابل ال�سفارة الربيطانية
ومرك��ز د�س��مان ،ومن مميزات��ه ان املبنى �س��وف ي�س��تعني بنظام الـ
 GREY WATERوت�س��تخدم يف الري وتوفري ا�س��تهالك املاء ،كذلك
نظام الألواح ال�شم�س��ية  Thinner-film solar panelsال�ستقبال
وتخزين �أ�ش��عة ال�شم�س بالألواح لتحويلها بالنهاية �إىل كهرباء لت�شغيل
املبنى وتوفري الطاقة ،باال�ضافة ال�ستخدام �أنواع العوازل يف املبنى من
ناحية النوافذ والأبواب واجلدران ،وا�ستخدام  badgirلإعادة تدوير
الهواء والتربيد.
ما �أهمية حتديد كود املياه فيما يتعلق بالرت�شيد
واالهداف التي ت�سعى الوزارة اىل حتقيقها؟
 �إن وزارة الكهرب��اء وامل��اء وبتوجيهات من وزيره��ا املهند�س ع�صاماملرزوق ،ووكيل الوزارة املهند�س حممد بو�شهري ،حري�صة على انتهاج
�سيا�س��ة الرت�شيد �سواء للكهرباء �أو املياه ،وتتبع �سيا�سة هادفة طموحة
ت�سع��ى من خالله��ا �إىل تقليل االنبعاثات البيئي��ة الناجتة عن عمليات
تولي��د الكهرباء ،وحتلية املي��اه ،بالإ�ضافة �إىل توف�ير ماليني الدنانري
على الدولة عرب �سيا�سة الرت�شيد و«كود املياه» من اخلطوات املهمة يف
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تل��ك ال�سيا�سة ،والذي يهدف �إىل ا�ستخ��دام تقنيات و�أدوات تر�شيدية
توف��ر عل��ى امل�ستهل��ك داخل املن��زل �أو داخ��ل اجلهة احلكومي��ة املياه
امل�ستهلك��ة ،وامل��واد التي تباع يف الأ�سواق حالي��ا �أغلبها مواد ال ت�ساعد
على تر�شيد ا�ستهالك املياه ،لذلك جاءت فكرة «كود املياه» الذي يدفع
�إىل ا�ستخدام �أدوات ذكية من �ش�أنها املحافظة على اال�ستهالك.
ماذا عن اخر االح�صاءات التي تتعلق بتوفري الوقود
واالموال الناجت عن الرت�شيد يف اجلهات احلكومية؟
 كمي��ة الوقود املوفرة خالل �شهور ال�صيف العام املا�ضي  2016وقتال��ذروة م��ن  12ظهرا �إىل  5ع�ص��را ،حيث بلغ �إجم��ايل الوقود املوفر
م��ا قيمت��ه  4ماليني و� 452ألف��ا و 468دينارا ،مبا يع��ادل من الأحمال
� 106آالف ميغاواط.كما �أن وزارة الكهرباء تطمح �إىل مزيد من الوفر
خ�لال ال�صي��ف املقبل ،من خالل تع��اون جميع اجله��ات والقطاعات
املختلفة مع ال��وزارة يف تر�شيد اال�ستهالك ،وخا�صة �أن الدولة ال تزال
تدعم �إنت��اج الطاقة واملياه بقوة ،رغم التعرف��ة اجلديدة لال�ستهالك
لبع���ض القطاع��ات ،م��ا يكلفها ملي��ارات الدنان�ير �سنوي��ا .ولقد اتى
ترتي��ب اجلهات فيم��ا يتعلق بالرت�شيد والوفر كاالت��ي القطاع النفطي
ج��اء يف املرتبة الأوىل من بني القطاع��ات املختلفة ،حيث وفر مليونني
و� 638ألف��ا و 252دينارا ،مب��ا قيمته � 62ألفا و 815ميغاواطا ،فيما جاء
باملرتبة الثانية قطاع املجمعات التجارية مبليون و� 88ألفا و 188دينارا،
مب��ا يعادل � 25ألفا و 909ميغاواط��ات كذلك القطاع احلكومي جاء يف
املرتب��ة الثالث��ة من بني القطاع��ات املوفرة خالل ف�ترة الذروة ،حيث
بلغت كمي��ة الوقود املوفرة بالدينار � 522ألف��ا و 595دينارا ،مبا قيمته
� 12ألف��ا و 442ميغاواطا» ،الفتة �إىل �أن قط��اع الفنادق جاء يف املرتبة
الرابعة بـ � 105آالف و 930دينارا ،مبا يعادل  2522ميغاواطا.
ماهي اال�سباب والظروف اخلا�صة بح�صول الكويت على جائزة
�أف�ضل م�شروع تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء للمباين احلكومية
واخلا�صة بالواليات املتحدة عن منطقة ال�شرق الأو�سط؟

العـامـل

 �شرف��ت بت�سل��م جائزة دولة الكويت لفوزه��ا ب�أف�ضل م�شروع تر�شيدا�ستهالك الكهرباء للمباين احلكومية واخلا�صة بالواليات املتحدة عن
منطقة ال�شرق الأو�س��ط التي تقدمها جمعية مهند�سي الطاقة العاملية
عل��ى هام�ش م�ؤمترها ال�سنوي الذي اقي��م يف �أورالندو بوالية فلوريدا
وه��ذا الإجناز جاء بعد تطبيق ع��دد من الأ�ساليب الت��ي مت اكت�سابها
بالتب��ادل املعلومات��ي مع املجتمع ال��دويل مثل و�ضع الع��وازل املنا�سبة
للمب��اين وحتويلها اىل مبان ذكية توفر الطاقة ح�سب ا�ستخدام املبنى
وغريها من الأ�ساليب كما ان تطبيق تلك الأ�ساليب على مباين حكومة
دولة الكوي��ت وغريها ادى اىل خف�ض ن�سبة ا�ستخدامها للكهرباء منذ
ع��ام  2007من ثمانية باملئة كل عام اىل ثالث��ة باملئة» ،وهذا «�إجنازا
يخف�ض ن�سبة ا�ستهالك الوقود والطاقة وي�سهم يف احلفاظ على البيئة
يف الكوك��ب ،ولقد كان دعم ال��وزارة الكبري وراء ح�صول دولة الكويت
عل��ى ه��ذه اجلائ��زة التي ت�ض��م يف ع�ضويته��ا � 17ألف خب�ير مبجال
هند�سة الكهرباء من  80دولة».
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