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م.مبارك الدويلة ود.صالح املضحي مع اثنني من املشاركني

مشاركة فعالة للمهندسين حديثي التخرج 
ش����ارك مجموعة من املهندسني حديثي التخرج 
مبش����روع متميز مت عرضه في املعرض املصاحب 
للمؤمتر الهندس����ي االستشاري العربي الرابع الذي 
ينظمه احتاد املكاتب الهندسية واالستشارية بالتعاون 
مع جمعية املهندسني نال إعجاب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اإلسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد 
الفهد الذي طلب تزويده بدراس����ة اجلدوى اخلاص 
به. وقال م.احمد الصفي احد أصحاب الفكرة، نحن 
خمس طلبة قمنا بعمل مش����روع البرج الدينامكي، 
ويتكون م����ن 80 طابقا يتحرك كل طابق فيه بذاته، 
تختلف ع����ن حركة الطابق اآلخ����ر، وبني كل طابق 
يوجد ارتفاع متر مت تزويده مبراوح لتوليد الكهرباء، 
حيث ينتج املش����روع 20 ميغاوات. وأش����ار الى ان 
املش����روع حصل على املركز األول كأفضل مشروع 
للطاقة البديلة في مؤمتر الطاقة البديلة الذي انعقد 
مؤخرا في الكويت كأفضل فكرة ميكن تطبيقها في 
مجاالت الطاقة البديلة على مس����توى العالم، وهم 

أول م����ن عملوا منوذجا متحركا يتكون من جزأين، 
أحدهما ثابت واآلخر متحرك، ويكون اجلزء الثابت من 
اخلرسانات، واآلخر يتكون من وحدات يتم تصنيعها 
في املصانع ويتم تركيبها في املوقع. وأشار الى ان 
بناء البرج الذي يبلغ ارتفاعه 480 مترا يحتاج الى 
عام����ني فقط، إضافة الى التكلفة األقل، وكونه مبني 
صديقا للبيئة. وأعلن ان الش����يخ أحمد الفهد أبدى 
إعجابه بالفكرة خالل حفل افتتاح املعرض وكان أول 
من رأى  املشروع وطلب تزويده بدراسة اجلدوى، 
الفتا الى انها أول مبادرة تشجيعية لهم على الرغم 
من مشاركتهم في خمس معارض سابقة، الفتا الى 
أنهم س����عداء بهذا االهتمام من املس����ؤول األول عن 
تنفيذ اخلطة التنموية للدولة. وأشار الى ان دراسة 
اجل����دوى جاهزة وانهم حصلوا علي تقدير »A« في 
اجلامعة الفتا الى انه سيتم إرسالها الى أحد املكاتب 
الهندسية للتدقيق عليها ومن ثم إرسالها الى الشيخ 

أحمد الفهد بناء على طلبه. 

في اليوم الثاني ألنشطة المؤتمر الهندسي االستشاري العربي الرابع

المضحي:  »المباني الخضراء« تسّهل االلتزام باالشتراطات البيئية
المطيري: االستهالك الحالي للكهرباء لن ُيبقي للكويت نفطًا تصدره

اسامة دياب
ضمن أنشطة املؤمتر الهندسي االستشاري العربي 
الرابع للي��وم الثاني على التوال��ي طرحت عدة اوراق 
عمل تضمنت كيفية استخدام التكنولوجيا في تطوير 

املكاتب الهندس��ية مبا يتالءم م��ع املعايير العاملية كما 
تطرق��ت الى املعوقات االقتصادي��ة للتنمية في الدول 
العربية اضافة ال��ى املتغي��رات االقتصادية املعاصرة 
ودور املكات��ب الهندس��ية في ترس��يخ ثقاف��ة املباني 

اخلضراء الصديقة للبيئة واملوفرة للطاقة واملياه، وفي 
الوقت نفس��ه قام احملاضرون مبناقش��ة اسس القيد 
والتصنيف للمكاتب الهندسية لتسهيل تسويق العمل 

الهندسي االستشاري العربي.

في البداية أكد مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
أنه ال يوجد في الوقت احلالي أي 
قطاعات للدولة أو شركات عقارية 
متخصصة بشكل مباشر في مجال 
املباني اخلضراء بالكويت، على 
الرغم م���ن اجلهود الكبيرة التي 
تبذلها بعض اجلهات احلكومية 
واألكادميي���ة والبحثي���ة )مثل 
وزارة الكهرب���اء وامل���اء ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية وجامعة 

الكويت(.
وأض���اف: ان ه���ذه اجلهود 
محصورة في ع���دد محدود من 
هذه اجله���ات وبالتالي فإنها لم 
ترق إلى مستوى العمل الوطني، 
كما أن غالبيتها في مجال استخدام 
املباني  ف���ي  الطاقة املس���تدامة 
كوسيلة للحفاظ على الطاقة في 

الكويت.

واس���تثنى املضحي من ذلك 
بع���ض اجله���ود املبذول���ة في 
التخضير مثل اس���تزراع نبات 
املاجنروف ف���ي منطقة اخليران 
واملناطق الساحلية جلون الكويت 
بواس���طة ش���ركة آللئ اخليران 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
وخطة التخضير الوطنية التي قام 
بإعدادها معهد الكويت لألبحاث 
العلمية في عام 1997 بالتعاون 
مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
وتابع: ان التحول التدريجي 
من تشييد املباني التقليدية إلى 
املباني اخلضراء س���يعمل حتما 
على تطوير قطاع البناء والتشييد 
ومتكينه م���ن االلتزام بالقوانني 
البيئية  واملعايير واالشتراطات 
ف���ي الكوي���ت. وإذا وضعنا في 
القطاع احدى  االعتبار ان ه���ذا 

الدعائم األساسية للمعيشة والنمو 
االقتصادي في الكويت مبا يوفره 
م���ن مبان للخدم���ات التعليمية 
والصحية واالجتماعية ومرافق 
للماء والطاق���ة والزراعة ومبان 
للمنشآت الصناعية والتجارية 
ووحدات س���كنية، فإن تطوير 
قطاع البناء والتشييد ومتكينه 
من االلتزام بالقوانني واملعايير 
البيئية من خالل  واالشتراطات 
املباني اخلضراء املستدامة يعني 
أن ترس���يخ إقامة ه���ذه املباني 
سيدعم اجلهود املبذولة من قبل 
الهيئ���ة حلماية البيئة الكويتية 
وصيانة مواردها الطبيعية بشكل 
يضمن لألجيال القادمة بالكويت 
أن تنع���م ببيئ���ة نظيفة خالية 
امللوثات الضارة والس���امة  من 
السكان  وأن حتافظ على صحة 
ومتكنهم من االس���تغالل األمثل 

للثروات الطبيعية واملوارد احلية 
لتحقيق التنمية املستدامة.

وكشف مدير عام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
عن ان االستهالك السنوي للمياه 
والكهرباء في الكويت يزداد بنسبة 
7.2% حيث ارتفع االس���تهالك 3 
أضعاف خ���الل 16 عاما املاضية 
مؤكدا اذا استمر استهالك وإنتاج 
الطاقة على نفس املعدل ملدة 30 
عاما ف���إن الكويت ستس���تهلك 
إنتاجها من النف���ط ولن يتبقى 

لها شيء للتصدير.
وبني ان قطاع البناء يستهلك 
الطبيعية  اكبر طاقة من املوارد 
وهذا القطاع يشكل نسبة 75% من 
حجم االستثمار الكلي للكويت في 
العشر سنوات املاضية )كان املعدل 
12 مليار دينار(، مش���يرا الى ان 
قطاع اإلسكان يحتاج الى 4 ماليني 

طن سنويا من اخلرسانة.
واض���اف: ان الكويت تعتزم 
استثمار ال يقل عن 25 مليار دينار 
خالل العقدين املقبلني إلنشاء مدن 
جديدة إلسكان 750 ألف مواطن.

وأشار الى أهمية حرص الكويت 
على اس���تخدام التكنولوجيا في 
تطوير املكاتب الهندسية لتصبح 
على مس���توى أفضل املمارسات 

العاملية.
وذكر ان التكنولوجيا احلديثة 
ال ميكن االستعانة بها دون الكوادر 
الفنية التي تس���اهم في تطوير 
أعمال املكاتب الهندسية لتصميم 
املدن واملباني خصوصا ان الكويت 
متتلك أفضل التقنيات املتطورة 
التي تستخدم في تصميم جميع 
التحلية  املش���اريع من محطات 
الكهرب���اء واملنش���آت  وتولي���د 

البحرية.

معوشي: المياه أولوية مطلقة

رحال: نتمنى االهتمام بالمكاتب الهندسية

معاذ: أنصفوا المهندس العربي

اكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة املكاتب العربية 
ورئيس جلنة املياه والسدود في نقابة املهندسني اللبنانيني 
انطوان معوش���ي ان محور التنمية املستدامة من حيث 
احلصول على املياه اصبح اولوية مطلقة بالنسبة للحياة 

والتنمية.
وأضاف انه لضمان هذا احلق علينا استثمار مصادر 
املياه بطريقة مدروس���ة وصحيحة لالستفادة من مواقع 
السدود، والعمل على جتميع املياه السطحية اضافة الى 
استخدام املياه املعاجلة، مع توعية الناس بأهمية ترشيد 
استهالك املياه في جميع مراحلها، مشيرا الى اهمية بناء 
محطات حتلية مي���اه البحر في ال���دول التي تفتقر الى 

مصادر املياه العذبة.

قال نائب رئيس احتاد املكاتب الهندسية واالستشارية 
األردنية م.صالح رحال ان توصيات هذا املؤمتر ستكون 
مغايرة لتوصيات املؤمترات السابقة خاصة انه مت طرح 
العدي���د من القضايا اجلديدة مث���ل املباني اخلضراء مبا 

تواكب التطور في هذا املجال.
وأضاف أن نظام قيد وتصنيف املكاتب الهندسية قد 
س���اعد على توحيد مفاهيم وجهود املهندسني في جميع 
الدول العربية مما سيسهل عملية انتقال اخلبرات من بلد 
الى آخر وفي الوقت نفس���ه سيتم تشكيل جلنة ملتابعة 
تنفي���ذ توصيات املؤمتر من خالل اللجان املش���اركة في 

االحتاد العربي.

عبر رئيس الوفد السوداني مرتضى معاذ عن اعتقاده 
بأن محاور املؤمتر حساس���ة وجيدة وحتتاج الى نقاش 

تفصيلي لتكون مجدية اكثر.
واش���ار الى ان ورقة د.محمد اجلاليلي جاءت جميلة 
ومتنوعة حيث قدم الكثير من املشاريع املعمارية اجلميلة 
وطرح مس���ألة التصنيف والتعاون العربي بني املكاتب 

االستشارية وكيفية امتام هذا التعاون.
كما اعرب عن اعجابه بورقة عمل م.يوسف عبدالرحيم 
من الكوي���ت، مؤكدا ان التجربة الس�������ودانية ك����انت 
مختلفة متاما وبصورة كبيرة جدا عند احلديث عن تبادل 

اخلبرة.
واضاف ان الكويت تساهم في عملية التنمية في السودان 
وخاصة من خالل بناء سد مروي والتجربة السودانية في 
هذا املجال جيدة جدا بالتعاون مع املكاتب االستش���ارية 
األملانية، مشيرا الى ان املهندسني السودانيني الذين شاركوا 
في سد مروي سيعملون على انشاء 6 سدود اخرى بأيد 

سودانية صرفة.
وقال: نح���ن نركز في توس���يع الكعك���ة لكي يكون 
للمهندس العربي حصة في املشاركة في املشاريع العربية 

الكبيرة.


