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على هامش افتتاحه مؤتمر المياه العربية 2009 األول... الجودر:

»النووية« ستمكننا من إنتاج الكهرباء ونسعى لزيادة تخزين المياه
§ القضيبية - علي الموسوي

الكهرباء  هيئة  على  والمشرف  األشغال  وزير  أكد   [
إيجابية  نتائج  إلــى  التوصل  أن  الــجــودر  فهمي  والــمــاء 
إنتاج  من  سيمكن  النووية،  بالطاقة  يتعلق  فيما  وجّيدة 
الكهرباء والماء من خالل هذه الطاقة، وبالتالي ستكون 
إلنشاء  الخليج  لدول  ومجدية  اقتصادية  فرصة  هناك 

مشروع الربط المائي.
يكون  ال  أن  ارتــــأت  الخليج  دول  أن  ــودر  ــج ال ــن  ــّي وب
وخصوصًا  الحالي،  الوقت  في  بينها  مائي  ربط  هناك 
دراســة  إلــى  ويحتاج  ضخمة،  مبالغ  يكّلف  إنــشــاءه  أن 
المياه  إنتاج  في  تعتمد  الخليج  دول  أن  إلى  الفتًا  مطّولة، 

على وسائل غير تقليدية، وهي تحلية المياه.
على  للصحافيين  ــودر  ــج ال حــديــث  خــالل  ذلــك  جــاء 
يوم  األول   2009 العربية  المياه  لمؤتمر  افتتاحه  هامش 
من   4  -  2 بين  ما  الفترة  في  ُيعقد  الذي  )الثلثاء(،  أمس 
الشهر الجاري بفندق الخليج، وتحت شعار »االبتكارات 
مياه  استخدام  ــادة  وإع المياه  مجال  في  التكنولوجية 
 25 األول  يومه  في  المؤتمر  شهد  إذ  الصحي«،  الصرف 
محاضرة، بينما يختتم اليوم )األربعاء( بـ 20 محاضرة 

وإعالن التوصيات.
هيئة  على  الــمــشــرف  ــر  ــوزي وال ــال  ــغ األش وزيـــر  وقـــال 
ومعقدة،  شائكة  المياه  »قضايا  إن:  والــمــاء  الكهرباء 
معلومة  استثناء  دون  من  للجميع  نوصل  أن  ونحاول 
جداً،  حساسًا  وضعه  سيكون  المياه  في  مستقبلنا  أن 
على  تؤثر  التي  المناخية  الجوية  التغيرات  بسبب  وذلك 
الطبيعية  المصادر  على  يؤثر  »بدأ  ذلك  أن  مبينًا  العالم« 
التقليدية  غير  الطرق  استخدام  إلى  دعا  ما  وذلك  للمياه، 
كلفتها  تعتبر  التي  التحلية  طــرق  وهــي  المياه،  إلنتاج 
عاٍل  باستهالك  ذلــك  نواجه  ذلــك  مقابل  في  لكن  عالية، 

للمياه ال يتناسب مع وضعنا الذي نعيشه«.
من  العربي  الخليج  منطقة  »تعتبر  الــجــودر:  ــار  وأش
فإننا  ذلك  من  الرغم  وعلى  العالم،  في  الجافة  المناطق 

نتصرف وكأنه ال توجد لدينا أية مشكلة مع المياه، وهذا 
الخليج  دول  أن  مضيفًا  يصحح«،  أن  البــد  خطأ  يعد  ما 
إذ  المحالة،  المياه  تستخدم  التي  الدول  أكثر  من  العربية 
التقليدية  غير  المياه  تحلية  من  المئة  في   70 من  أكثر  إن 
السعودية  فــي  منها  المئة  فــي   60 الخليج،  فــي  تنتح 

والبقية موزعة على دول الخليج.
من  المياه  استهالك  في  االستمرار  إن   « الجودر:  وأكد 
في  سيجعلنا  المستقبل،  في  سيحدث  ما  إلى  النظر  دون 
على  المتزايد  الطلب  لتلبية  قادرين  غير  األيــام  من  يوم 

المياه«.
الذي  للمياه  المتكاملة  اإلدارة  قانون  أن  الجودر  وأفاد 
األشغال  وزارة  وتبنته  المائية  الموارد  مجلس  اعتمده 
وبداية  إيجابية،  خطوة  يعد  والماء،  الكهرباء  وهيئة 
في  المياه  أوضاع  وتعديل  الصحيح،  الطريق  في  للسير 

البحرين.
التحدث  بدأنا  األخيرة  الفترة  »في  الجودر:  وأضاف 
هذا  منها  يعاني  الــتــي  والمشكالت  للمياه  وااللــتــفــات 
عن  فضاًل  والمؤتمرات،  ــدورات  ال عقدنا  إننا  إذ  القطاع، 
البحرين،  في  والماء  الكهرباء  استهالك  ترشيد  حمالت 
كانت  مما  أكبر  بصورة  المواطنين  في  تؤثر  بدأت  والتي 
عليه سابقًا«، الفتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قرابة 5 
المشكالت  وتعالج  المياه،  عن  تتحدث  نوعية  مؤتمرات 
التي تعاني منها، إذ إن هناك مؤتمراً سيعقد في األسبوع 
أسبوع  إلــى  باإلضافة  ذلــك  الــجــاري،  الشهر  من  الثالث 
يونيو/  في  سنغافورة  في  سيعقد  الذي  العالمية  المياه 

حزيران المقبل.

الترشيد ضمن مناهج »التربية«
المسئولين  مع  بها  يقوم  مساٍع  عن  الجودر  وكشف 
في هيئة الكهرباء والماء إلدراج موضوع الترشيد ضمن 
للطلبة  تعطى  أن  على  والتعليم،  التربية  وزارة  مناهج 
مثل  تصل  أن  فــي  ــك  ذل معلاًل   االبــتــدائــيــة،  المرحلة  فــي 
في  ويطبقونها  الصغر،  منذ  لألطفال  المعلومات  هــذه 

الذين  المواطنين  بعض  وجود  مع  وخصوصًا  حياتهم، 
التي  الترشيد  بحمالت  معنيين  غير  أنفسهم  يعتبرون 

تقوم بها الهيئة.
هيئة  على  الــمــشــرف  ــر  ــوزي وال ــال  ــغ األش وزيـــر  وذكـــر 
الكهرباء والماء أنهم يريدون الحرص في الفترة المقبلة 
الصحيحة  الــمــعــلــومــات  ــن  م ـــدر  ق ــر  ــب أك تــوصــيــل  عــلــى 
يستوعبونها  حــتــى  ــة،  ــاف ك للمواطنين  ـــة  ـــادي واإلرش
ويتفاعلون معها بشكل إيجابي، مبديًا قلقه مما سيحدث 
في السنوات المقبلة من نقص في المياه، وذلك إذا استمر 

االستهالك بالصورة الحالية.
البحرين،  في  المائي  الوضع  بشأن  سؤال  على  ورّدا 
ــالن  ــع جــّيــد، وخــصــوصــًا مــع اإلع ــوض ــودر: »ال ــج ــال ال ق
والتي  البحرين،  في  مياه  شبكة  أكبر  تشغيل  بــدء  عن 
كل  أن  مؤكداً  يوميًا«،  المياه  من  جالون  مليون   90 تنتج 
في  مياه  نوعية  أفضل  تستهلك  البحرين  في  المناطق 
وتابع:  عام.  من  أكثر  منذ  انقطاع  ودون  البحرين،  تاريخ 
تصل  الجديدة  الشبكة  توفرها  التي  التخزينية  »الطاقة 
نرفعها  أن  المقبلة  األيام  خالل  نحاول  لكننا  أيام،   3 إلى 

إلى 7 أيام«.
المعالجة،  المياه  استخدمنا  »إذا  الجودر:  وأوضــح 
ما  وذلـــك  ــة،  ــي ــوف ــج ال ــــار  اآلب ــــدار  إه ــن  م سنخفف  فــإنــنــا 
استطعنا تحقيقه من العام 2004 وحتى 2008، إذ قللنا 
من استهالك المياه الجوفية«، منّوهًا إلى أنهم يطمحون 
وفق  ولكن  الزراعة،  في  المعالجة  المياه  استخدام  في 

شروط ومعايير متفق عليها عالميًا.
عرضوها  والتي  المستقبلية  خطتهم  أن  الجودر  وأفاد 
على مجلس الوزراء، تكمن في زيادة الطاقة االستيعابية 
لمحطة توبلي لتحلية المياه، إذ إن طاقتها االستيعابية 
حاليًا 200 ألف متر مكعب، وزيادة طاقتها االستيعابية 
السريع،  العمراني  النمو  الستيعاب  جاهزة  سيجعلها 
والذي تشهده البحرين حاليًا، ذلك إلى جانب المحطات 
كمحطتي  ــًا،  ــي ــال ح إنــشــائــهــا  عــلــى  الهيئة  تعمل  ــي  ــت ال

المعامير والمدينة الشمالية.

توصيل »المجاري« سيتأخر
الذي  الموعد  عن  »الــوســط«  لـ  آخــر  ــؤال  س على  ورداً 
بشبكات  ــازل  ــن ــم ال تــوصــيــل  مــن  ــاء  ــه ــت االن فــيــه  ســيــتــم 
هذا  من  لالنتهاء  الموعد  أن  عن  الجودر  كشف  المجاري، 
المالية  ــة  األزم بسبب  لكن   ،2015 العام  هو  المشروع 
بعد  ما  إلى  سيتأخر  المشروع  إكمال  فإن  الموازنة  وتأثر 

هذا التاريخ.
الحيوية  للمناطق  ستعطى  األولوية  أن  الجودر  وبّين 
 29 هناك  أن  إلى  الفتًا  والسكان،  بالخدمات  والمزدحمة 
ستخدم  جميعها  المجاري،  شبكات  لتوصيل  مشروعًا 

مناطق يعتبرون أن لها األولوية.
في  الموجودة  الشركات  من  االستفادة  كيفية  وعــن 
الجودر:  أكد  المؤتمر،  هامش  على  يقام  الذي  المعرض 
»معظم الشركات الموجودة لها موقع متميز، ولنا عالقة 
الوزارة  مع  فرعية  أو  رئيسية  اتفاقية  خالل  من  إما  معها 
شركات  مع  دائمًا  يتعاملون  أنهم  موضحًا  الهيئة«،  أو 
وذلك  التحلية،  محطات  تصميم  في  أجنبية  استشارية 
من  بالقرب  ــا  ــوده ووج المجال،  ــذا  ه فــي  متقدمة  ألنها 
التحلية،  في  المستخدمة  لألدوات  المصّنعة  الشركات 

يعطيها الفائدة الكبرى والخبرة في تصميم المحطات.
على  يقام  الذي  المعرض  خالل  ومن  إنه  الجودر  وقال 
وجــود  تبّين  شــركــة،   38 فيه  وتــشــارك  المؤتمر  هامش 
الصناعات  من  لكثير  منتجة  وعربية  خليجية  شركات 
يبعث  ما  ــك  وذل والتحلية،  المياه  بمعالجة  المتعلقة 
في  معها  التعاون  الممكن  ومــن  ــزاز،  ــت واالع الفخر  على 

المستقبل، ذلك بحسب الجودر.
وأشار الجودر في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر 
الهواجس  يعكس  العربية  المياه  مؤتمر  »انعقاد  أن:  إلى 
والتي  العالم  دول  من  للكثير  المائي  لألمن  المشتركة 
التحديات  أهم  أحد  المياه  على  المتزايد  الطلب  تعتبر 
مبينًا  الحاضر«،  الوقت  في  ــدول  ال هذه  تواجهها  التي 
أن: »التحديات التي نواجهها هي أكبر بكثير من أي وقت 

المتسارع  االستنزاف  مخاطر  العالم  يواجه  حيث  مضى 
سلبية  آثــار  من  عنه  ينتج  وما  الطبيعية  المياه  لموارد 
المتزايد،  العالمي  االستهالك  هــذا  بسبب  البيئة  على 
اإليفاء  بين  التوازن  من  قدر  تحقيق  يتطلب  الــذي  األمــر 
فيه  يجب  الذي  الوقت  في  المياه  على  المتزايد  بالطلب 

اإليفاء بمتطلبات المحافظة على البيئة«.
وأفاد الجودر أن: »حرص دول المنطقة على المحافظة 
لألجيال  استراتيجي  كمخزون  الجوفية  المياه  على 
توفير  سياسة  انتهاج  على  لالعتماد  دفعها  الــقــادمــة 
ما  تقليدية،  غير  وأساليب  طرق  بإتباع  وإنتاجها  المياه 
مشيراً  الدول،  هذه  تتحمله  باهظًا  اقتصاديًا  عبئًا  يشكل 
التعاون  مجلس  دول  أن  تبّين  اإلحصاءات  آخر  أن  إلى 
غير  الــمــيــاه  إلدارة  ســنــويــًا  ـــــدوالرات  ال ــارات  ــي ــل م تنفق 

التقليدية«.
في  المياه  على  المتزايد  الطلب  مواجهة  »إن  وأضاف: 
الوقت  في  العالم  دول  تواجهها  التي  المالية  األزمة  ظل 
القطاع  بين  التنسيق  ضـــرورة  علينا  تملي  الــحــاضــر، 
ال  استراتيجية  شراكة  لخلق  الخاص،  والقطاع  العام 
المياه  على  الطلب  إلدارة  الجهود  وتوحيد  منها،  مناص 

والمحافظة عليها«.
الصحي  الصرف  مياه  إنتاج  »معدل  أن:  الجودر  وذكر 
متر   100.000 إلى  يصل  البحرين  في  ثالثيًا  المعالجة 
السنوات  في  مضاعفتها  المؤمل  ومن  اليوم،  في  مكعب 
ــاف إلــى  ــض ــي ت ــت ــج ال ــرام ــب ـــذه مــن ال ــد ه ــع الــمــقــبــلــة، وت
من  التخفيف  بهدف  للمياه  المتكاملة  اإلدارة  برنامج 
كاحتياطي  عليها  والمحافظة  الجوفية  المياه  استنزاف 

استراتيجي«.
الجمعية  قبل  ــن  م بتنظيم  يــقــام  المؤتمر  أن  يــشــار 
البيئة  ومنظمة  المائية،  للبيئة  السعودية  العربية 
ووزارة  والــمــاء  الكهرباء  وهيئة   ،)WEF( األميركية 
وذلك   ،)IDA( للتحلية  العالمية  والجمعية  األشغال، 
وبرعاية  السعودية،  أرامــكــو  شركة  من  رئيسي  بدعم 

إعالمية من صحيفة »الوسط«.

حضور واسع من مختلف الدول العربية والدولية شهد افتتاح المؤتمر

بدء تطوير شبكة المياه 
في مجمع 815 بمدينة عيسى

§ سند - مجلس بلدي الوسطى

السابعة  الدائرة  ممثل  الوسطى  بلدي  مجلس  رئيس  أكد   [
بمجمع  المياه  شبكة  تطوير  مشروع  أن  الحسن  عبدالرحمن 
المشروع  ــذا  ه وأن  فعاًل  فيه  العمل  ــدأ  ب عيسى  بمدينة   815
البنية  تطوير  تسبق  خطوة  في  المجمع  أرجــاء  جميع  سيطال 

التحتية له.
المذكور  للمجمع  التحتية  البنية  تطوير  إن  الحسن  وقــال 
كانت مرهونة ببدء مشروع تطوير شبكة المياه وزيادة تدفقها 
لبدء  الطريق  تمهيد  تطويرها  في  البدء  شأن  من  وأن  للمنازل 
القليلة  المرحلة  في  المجمع  ــاء  أرج لجميع  الشامل  التطوير 

المقبلة.
شهد  المجمع  أن  الــى  الــدائــرة  ممثل  المجلس  رئيس  ــار  وأش
إنارة  تمت  إذ  اإلنــارة  في  دؤوبة  حركة  الماضية  المرحلة  خالل 
البنايات  جميع  إنـــارة  عــن  فضاًل  للمجمع  الرئيسي  الــشــارع 
بين  الواقعة  المساحات  استغالل  جانب  إلــى  فيه  السكنية 
أن  الحسن  ــاف  وأض لألطفال،  ألعاب  وتركيب  البنايات  تلك 
مسجد المعمورة وسوق المجمع طالهما التطوير كأهم مرفقين 
بالطوب  المجاورة  الساحات  ــف  رص ــم  وت للمجمع  حيويين 
الكهرباء  لهيئة  الحسن  ثمن  الشأن  هذا  وفي  وتزيينها.   األحمر 
ستمثل  التي  المياه  شبكة  تطوير  عقبة  إزالــة  في  البدء  والماء 

نقلة نوعية في استكمال ما تبقى من تطويره في األيام المقبلة.

إثر تعثر محاوالت وزارة األشغال

»شارع ولي العهد« يشهد تطويرات قريبة
المحرق بلدي  مجلس   - البسيتين   §

الــمــحــرق  ــدي  ــل ب مــجــلــس  ــس  ــي رئ ــب  ــائ ن ـــد  أك  [
أن  المحميد  عبدالناصر  الثانية  ــرة  ــدائ ال ممثل 
تعثر  إثر  قريبًا  تطويراً  سيشهد  العهد  ولي  شارع 
مقاول  مع  التعامل  في  األشغال  وزارة  محاوالت 
بسبب  تنفيذها  ــن  ع ــذر  ــت اع ــم  ث بالمناقصة  ــاز  ف

عليه. اتفق  مما  أكبر  مبلغًا  طلبه 
البلدي  المحرق  مجلس  أن  المحميد  وأوضــح 
عدة  بإجراء  سيقوم  األشغال  وزارة  مع  بالتعاون 
مقاول  مع  التعاقد  حين  إلى  مؤقتة  سريعة  حلول 
له  توجد  الــذي  الشامل  التطوير  مشروع  لتنفيذ 
تقليص  في  الحلول  هذه  وتتلخص  كاملة.   دراسة 

مسارات بعض الشوارع الفرعية لتكون ذات مسار 
التعديالت  وهــذه  اثنين،  مسارين  من  بــداًل  واحــد 
في  والسيما  االزدحام،  نسبة  تقليل  في  ستساهم 
القاطنون  يعاني  التي  الضيقة  الفرعية  الشوارع 
ما  وهو  السيارات،  مواقف  قلة  من  جوانبها  على 
السيارات  بعض  يجعل  مما  الممرات  ضيق  يزيد 
المحميد  وأكــد  السيارات.  مــرور  تضايق  الواقفة 
تمامًا  جاهزة  العهد  ولــي  شــارع  تطوير  خطة  أن 
األشــغــال  وزارة  بــحــوزة  ــي  وه  2008 بــدايــة  منذ 
مجريًا  الــبــلــدي  الــمــحــرق  مجلس  عليها  ــع  ــل واط
بحسب  أنه  وأضاف  المطلوبة،  التعديالت  عليها 
بها  فاز  مناقصة  طرح  بصدد  ــوزارة  ال فإن  علمي 

تنفيذ  عن  اعتذر  المقاول  هذا  لكن  المقاولين،  أحد 
واألدوات  المواد  أسعار  بزيادة  متذرعًا  المشروع 
عليه،  اتفق  مما  أكبر  بمبلغ  ومطالبًا  المطلوبة 
االتفاق  فشل  كما  الوزارة،  عليه  توافق  لم  ما  وهو 
وأدت  عــرض،  وثــالــث  ثــانــي  أفــضــل  صاحبي  مــع 

اآلن. حد  إلى  العمل  تأخر  إلى  الظروف  هذه 
مستمرة  للموضوع  »متابعتنا  المحميد  وأكد 
الــشــارع  تطوير  ــاح  ــج إن ــى  إل نتوصل  أن  ــل  ــأم ون
أن  الــضــروري  ومــن  وحيويًا  مهمًا  شــارعــًا  لكونه 
والمارة  المقيمين  على  تسهياًل  اإلصالحات  تناله 
واألحياء  الشوارع  كل  تطوير  خطط  في  وسنمضي 

نفسها. المشكلة  من  تعاني  التي 

األول   2009 العربية  ال��م��ي��اه  مؤتمر  رئ��ي��س  ق��ال   [
تكنولوجيا  على  الحصول  يأملون  إنهم  صنبور  م��ازن 
باإلبداع  تتميز  عالية  ج��ودة  وذات  تنافسية  أسعار  ذات 
تناقص  مواجهة  ف��ي  المساعدة  أج��ل  م��ن  واالس��ت��دام��ة، 
مصادر  على  االعتماد  جانب  إل��ى  ذل��ك  مستقباًل،  المياه 
إعادة  وتقنية  البحر  مياه  كتحلية  المتجددة،  غير  المياه 
الترشيدية  السياسات  اتباع  إلى  إضافة  المياه،  استخدام 
ما  إذا  المياه  تناقص  من  الحد  في  مؤثرًا  دورًا  تلعب  التي 

أُحسنت إدارتها.
افتتاح  خ��الل  أل��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  ف��ي  صنبور  وب��ّي��ن 
في  المعلومات  توفير  إلى  يهدف  »المؤتمر  أن:  المؤتمر 
لذوي  الصرف  وإع��ادة  التكنولوجية  االبتكارات  مجال 
االختصاص والمسئولين بهذه المنطقة، وذلك للمساعدة 

في تطوير وخلق بيئة مستدامة للمياه.
االستفادة  تتم  أن  المؤتمر  خ��الل  م��ن  صنبور  وأَم���ل 
تقنيات  مجال  في  المعرفة  وتبادل  التواصل  ف��رص  من 
المياه والصرف الصحي، وخصوصًا مع وجود كبريات 

الشركات العالمية العاملة في مجال المياه، والتي تعرض 
المتعلقة  والخدمات  األجهزة  مجال  في  االبتكارات  آخر 
المؤتمر  أن  موضحًا  ومعالجتها،  المياه  بتكنولوجيا 
سيشجع الحوار والتواصل مع كل األطراف ذات العالقة، 
يتعلق  فيما  المهمة  القضايا  استعراض  أج��ل  من  وذل��ك 

بتوفير المياه وإدارتها.
األم��م  »ت��ق��ري��ر  أن:  صنوبر  أف���اد  متصل  س��ي��اق  وف��ي 
العام  في  الصادر  العالم  في  المياه  لتحلية  الثاني  المتحدة 
من  تعتبر  العربية  الخليج  دول  أن  إل��ى  يشير   ،2006
على  المتجددة  المياه  مصادر  مجال  في  العالم  دول  أدنى 
مستوى الفرد. وتابع: »كما تشير اإلحصاءات إلى أن هذه 
مستوى  على  للمياه  استهالكًا  الدول  أكثر  من  تعّد  الدول 
المياه  معدالت  استهالكها  معدالت  في  وتتجاوز  العالم، 
عديدة  تحديات  تواجه  أنها  كما  األم��ط��ار،  من  المتجددة 
تتمثل في تقلص المخزون المائي وتناقص حاد في المياه 
المياه  مصادر  تدار  أن  معه  يتوجب  الذي  األمر  مستقباًل، 

في المنطقة بشكل أكثر فاعلية.

صنبور: نأمل في الحصول على أسعار تنافسية لمواجهة نقص المياه

للبيئة  السعودية  العربية  الجمعية  رئيس  أكد   [
البحرين  اختاروا  أنهم  اللطيف  العبد  محمد  المائية 
مشكالت  تعالج  ال��ت��ي  للمؤتمرات  انطالقة  لتكون 
المنزلي  الصحي  ال��ص��رف  م��ي��اه  ومعالجة  ال��م��ي��اه 
سبب  عن  س��ؤال  على  رّده  في  مشيرًا  والصناعي، 
أن  فيها،  المؤتمر  ه��ذا  إلق��ام��ة  البحرين  اختيارهم 
المؤتمرات  الحتضان  مهيأة  البحرينية  ال��ظ��روف 
فضاًل  ذلك  والعالمية،  العربية  الكبرى  والفعاليات 
عن أنها كانت األولى في إقامة مختلف الفعاليات التي 

تشارك فيها مختلف الدول العربية واألوروبية.
وأفاد العبد اللطيف أنهم رغبوا في البدء بالبحرين 
بقية  في  المؤتمر  إقامة  ثم  ومن  المؤتمر،  الحتضان 
دول مجلس التعاون، موضحًا أنهم لم يحددوا الخطة 
كل  إلقامته  اح��ت��م��ااًل  ه��ن��اك  إن  إذ  للمؤتمر،  المقبلة 
تطرأ  التي  المشكالت  يعالج  أن  على  ثالثة،  أو  عامين 

في المستقبل على الوضع المائي في الدول العربية.

العبد اللطيف: اخترنا البحرين لتكون انطالقة 
لمثل هذه المؤتمرات

محمد العبد اللطيفمازن صنبور يلقي كلمته خالل المؤتمر
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