
  ملي��ون ش��خص عل��ى وج��ه الرض ل يمكنه��م900طبق��ا� للتقري��ر الص��ادر ع��ن منظم��ة الم��م المتح��دة هن��اك 
 والسؤال الذي دائما� ما يطرح هو "أليس من منافي لحقوق النسان عدم القدرةالحصول على مياه صالحة للشرب 

 على الحصول على مياه شرب نظيفة؟" الجابة هي "نعم" والسؤال الفضل هو "كيف يمكن إصلح ه��ذا الخ��رق
لحقوق النسان؟" هناك عدة طرق للتحسين المنهجي لهذا الخلل.

 قام إيكهارد كراه طالب الدراسات العليا في العمال بمساهمة فعالة في هذا المجال (طالب ال��دكتوراه ف��ي البتك��ار
 ) المقدمة للكلية3والكفاءة الدارية تحت إشراف الستاذ الدكتور جوستاف بيرجمان) كجزء من أطروحته (الكلية 

في جامعة سيجن، حيث قام بتطوير منتج لمعاملة المياه ذاتيا� في عملية مغلقة.

 أوض��ح الس��يد ك��راه ف��ي أطروحت��ه أن أنظم��ة البق��اء عل��ى قي��د الحي��اة يمك��ن تأمينه��ا عن��دما تك��ون تقليدي��ة وتطب��ق
� إس��تراتيجيات البتك��ار المغلق��ة، ك��ذلك هن��اك حاج��ة لكتش��اف حل��ول جدي��دة. يج��ب أن يك��ون هن��اك اتجاه��ا� جدي��دا
 لحتياج��ات المس��تهلكين. الط��رق التقليدي��ة مث��ل النت��اج الك��ثيف للوح��دات الفردي��ة ع��ادة ل يك��ون مس��تدام حي��ث أن
 حاجات المستهلك ممكن أن تكون مختلفة. يمكن أن تك��ون الطريق�ة الجدي��دة أس��رع ف��ي النتش��ار حي��ث أنه��ا تتص��ل

بالحتياجات الشخصية لكل المستهلكين.

 في موضوع دراسته اختار السيد/ كراه اسلوبا� متع�ددا� كأس��لوب دول�ي. ت�م ت�داول دراس�اته م�ن س��توكهولم، الس��ويد
 إل��ى دول��ة الم��ارات العربي��ة المتح��دة ث��م إل��ى س��طح جامع��ة س��يجن. م��ازال الب��احث يق��وم بدراس��ات ف��ي م��وطنه
 واختبارات على المدى الطويل على استخلص مياه الشرب من المياه النظيفة المتاح�ة. اض�افة إل��ى الج�انب الفن�ي
 فإن الدراسة التي يجريها السيد/ كراه تشمل فريق دولي عالي الكف��اءة حي��ث ش��دد عل��ى التع��اون وعل��ى اليجابي��ات
 والس��لبيات ال��تي غالب��ا� م��ا تظه��ر ف��ي العملي��ات االتنموي��ة المفتوح��ة. البتك��ار الفت��وح لي��س معروف��ا� فق��ط ب��أنه إدارة
 سريعة أو كفء بل كذلك بأنه عملية تنموية سريعة. هناك مشاكل أكثر بحاجة إلى قدر هائل من التنسيق والتعاون

وكفاءة المشاركين حتى تكون عملية البتكار ناجحة.

 شملت الدراسات عمليات تنقية ذاتية للمياه من خلل الطاقة الشمسية ودراسات أخرى حول تحويل المياه المقطرة
 التي أصبحت مياه صالحة للشرب لمياه معدنية هذه الخطوات وحلول� أخرى تم وصفها في مقرر الكيمي��اء (الكلي��ة

 ) في ورقة المتحان. كذلك هناك دراسة ع�ن مقاوم��ة الري�اح والس��ريان الخفي��ف لوح��دات التقطي��ر. عم�ل الس�يد/4
 ك��راه كمس��اعد مش��رف وش��خص اتص��ال للطلب فيم��ا يتعل��ق بأطروح��ة الحص��ول عل��ى ش��هادة البك��الوريوس. ت��م
 عرض النتائج في الفتتاح الرسمي لمنتدى فليكس للعلوم مع د. يوهان جون بي��تر ش��افير ويوه��انس رومي��ل وزي��ر
 البيئة وحماي�ة الطبيع��ة والزراع�ة وحماي��ة المس��تهلك لولي�ة الراي�ن الش��مالية ويس��ت فالي��ا وم�ع أس��اتذة آخري�ن م�ن

فروع أخرى إلى جانب شخصيات عامة.


