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..ويتوسط مهندسي لبنان في افتتاح املؤمتر تكرمي م.عادل اخلرافي من مهندسي لبنان 

م.عادل اخلرافي يلقي كلمته أمام املؤمتر الدولي السابع لعلوم املواد

ممثل الهالل االحمر يتسلم تبرع املدرسة األميركية

عادل الخرافي: البحث العلمي من أولويات التطوير والباعث األساسي لالبتكار

عبر الس���ماح بتحرك الباحثني 
اللبنانيني من اجلامعة اللبنانية 
نحو املؤسسات البحثية املتقدمة 
وملدة قد تتجاوز الثالثة اشهر 
سنويا، وهذا ما يستدعي تعديل 
بعض األنظمة اجلامعية ليسمح 
بانطالقة فعلية وفعالة للباحث 
اللبناني ورمبا للباحث العربي 

كذلك«. 

البحث  وتاريخ���ه في مج���ال 
العلمي، مش���يدا بال���دور الذي 
يقوم به م.عادل اخلرافي في دعم 
األبح���اث العلمية، وفصل عدد 
األبحاث في املجاالت كافة مؤكدا 
أنها جاوزت 700 بحث جديد من 

جميع أنحاء املعمورة. 
ورأى »أن إقام���ة هذا النوع 
من املؤمترات العلمية وبالنجاح 

وألق���ى الباحث الفرنس���ي 
البروفيسور فريدريك فيليراس 
كلمة عرض فيها لعمل اللجنة 
العلمية التي يرأسها في املؤمتر، 
اللجنة هو  وق���ال: »ان عم���ل 
عمل كبير ومس���تمر في علوم 
امل���واد، وه���و ال يتوقف عند 
حدود معين���ة، لكن يطول كل 
أنواع املواد الصناعية والطبية 

املؤكد من ش���أنه أن يقوي أي 
تع���اون علم���ي وبحث���ي بني 
مؤسساتنا اجلامعية اللبنانية 
ومثيالتها الفرنس���ية، ويكون 
الذي  كذل���ك احلجر األس���اس 
بقوته يحصل أي نقل تكنولوجي 
وصناعي من الشمال في اجتاه 
اجلنوب ويكون عمال أساسيا في 
حتقيق استقالل علمي وبحثي 

الرئيس  برعاية وحض���ور 
الدول���ي  املنتخ���ب لالحت���اد 
الهندس���ية م.عادل  للمنظمات 
اخلرافي نظمت اجلامعة اللبنانية 
بالتعاون مع نقابة املهندسني في 
السابع  الدولي  بيروت املؤمتر 
لعلوم املواد وذلك مبشاركة 100 
جامعة ومؤسسة بحثية عاملية، 
و4 جامعات فرنسية وجامعتني 
اميركيت���ني وث���الث جامعات 
جزائرية واجلامعة االميركية في 
الشارقة واملركز الدولي لإلنتاج 
األنظف، وعقد املؤمتر في قاعة 
املؤمترات مبدينة رفيق احلريري 
اجلامعية ببيروت خالل اليومني 
املاضيني )اخلميس واجلمعة(. 
وقال م.ع���ادل اخلرافي في 
كلمة له بافتت���اح املؤمتر »ان 
البحث العلمي يعد من أوليات 
التطور في املجتمعات الغربية، 
الباعث األساسي لالبتكار  فهو 
الدول  والتجدي���د، وتتفان���ى 
املتقدمة في دعمه بكل الوسائل 
واإلمكاني���ات، ونحن في أمس 
احلاجة إلى األبح���اث العلمية 
املليئة  العربية  في مجتمعاتنا 
بالباحثني املبدعني الذين يفيدون 
الغرب بأبحاثهم ومعلوماتهم، 

واملستحدثة، وتطوير إطار عمل 
متقدم بالتعاون مع كل املراجع 
املختص���ة لتوضي���ح واعتماد 
العناصر املكونة للمواد في سياق 
االستخدام السليم في كل مجاالت 

العمل والتطبيق العلمي«. 
وألقى عميد كلية العلوم في 
اجلامعة اللبنانية د.علي منيمنة 
أكد فيه���ا دعمه للجهود  كلمة 
املبذولة إلقامة املؤمترات العلمية، 
وخصوصا املتعلقة بالبحوث 
العلمية، وأع���رب عن اعتقاده 
ان »البحث العلمي هو النشاط 
األكثر متيزا في العمل اجلامعي 

والتعليم العالي«. 
وأشار إلى »أن رئيس اجلامعة 
اللبناني���ة وضع من���ذ توليه 
هدفا أساس���يا يعمل على خلق 
جامعة على مستوى طموحات 
الشباب اللبناني بحيث يستطيع 
الطالب أن يشارك بفعالية في 
هذه املغامرة العلمية والبشرية 

وهي البحوث«. 
ث���م ألقى نقيب املهندس���ني 
د.بالل عاليل���ي كلمة رأى فيها 
»أن العلماء واملهندسني هم وراء 
التطور الذي يشهده هذا القطاع 
وغيره من العلوم الهندسية في 

و»علوم املواد« هو عنوان املؤمتر 
الذي يضع املواد كأس���اس لكل 
االختصاصات العلمية والهندسية 
التي تعبر عن احلاجة إلى تطوير 
األبحاث العلمية في هذه املواضيع 
وجتعل التخصصية أمرا أساسيا 
ألنها أصبحت حاجة في سوق 
العمل وخصوصا الهندسي منه، 
فالتجارب واالختراعات تساهم 
في تخفيض كلفة اإلنتاج واعتماد 
اجلودة في العمل، ومن هنا يأتي 
هذا املؤمتر من حيث مضمونه 
ليعبر عن حاجة هذه الشعوب 
وتعطشها إلى العلم واإلبداع«. 
انه »من خالل  إلى  وأش���ار 
منصبنا كرئيس منتخب لالحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية نرى 
ان احلاجة إلى تعزيز ودعم هذه 
املؤمترات أمر أساسي لنا، ومن 
خالل خبرتي في هذا املجال فاني 
داعم لكل نشاط علمي وبحثي 

في الوطن العربي«.

تاريخ المؤتمر

ومن جانبه حت���دث منظم 
املؤمتر عميد كلية الزراعة في 
اجلامع���ة اللبنانية د.تيس���ير 
حمية فاستعرض أهمية املؤمتر 

سبيل خدمة املجتمع، فنحن اليوم 
نشهد تطورا في هندسة املواد 
وعلومها ينحو إلى مواد حديثة 
تخفف من تلوث البيئة كما هو 
حال االلواح الضوئية أو النظم 
الكهروضوئية التي شهدت تطورا 
كبيرا في موادها وذلك الستعمال 
الطاقة الشمسية واحلد من إنتاج 
امللوثات الذي يترافق مع إنتاج 
الطاقة الكهربائي���ة، وقد ازداد 
االهتمام بتحديثها وتطويرها 
املتزايد  خصوصا مع االهتمام 
بالطاقة املستدامة وكذلك األمر 
بالنسبة لتطوير أغشية حديثة 
الستعمالها في عدد من أنظمة 
الترشيح واستكشاف ابتكارات 
النظم  علمية حديثة الستبدال 
التقليدي���ة في معاجل���ة مياه 
الصرف بنظ���م بديلة تتطلب 
طاقة اق���ل، وه���ذه أمثلة على 
اس���تعمال هندس���ة املواد في 
قطاع البيئة، على أن علوم املواد 
وهندستها ليست مقتصرة على 
هذه األمثلة وحسب، ولكننا لو 
أمعنا النظر جيدا حولنا لوجدنا 
أن امل���واد وعلومها حتيط بنا 
وتطول مختل���ف أوجه احلياة 

اليومية«.

رعى المؤتمر الدولي السابع لعلوم المواد في بيروت 

»األشغال«: االنتهاء من إنشاء وإنجاز وصيانة
مبنى كلية الشرطة الجديدة نوفمبر 2011

»الهالل األحمر« تتسلم تبرعًا ماليًا من المدرسة األميركية الدولية
تسلمت جمعية الهالل االحمر مبالغ 
نقدية تبرع بها طلبة املدرسة األميركية 
الدولية ملصلحة املنكوبني في هاييتي 
ج���راء الزلزال ال���ذي ضربها في يناير 
املاضي وتس���بب في خس���ائر بشرية 

كبيرة.
وعبرت اجلمعية في بيان عن شكرها 
لثقة املدرسة باجلمعية اليصال التبرع 
للمنكوبني في هاييتي، مشيرة الى ان هذه 
الثقة حافز للعاملني من اجل الوصول 
الى اكبر عدد ممكن من احملتاجني وتقدمي 

العون لهم.
واعربت ع����ن اعتزازه����ا مبثل تلك 
املساهمات التي تعكس الثقة في جهودها 
واالرتقاء مبستوى اجلهد من خالل ما يتم 
تقدميه من دعم ملواصلة العون االنساني 

للمنكوبني في شتى بقاع العالم.
كما اعربت اجلمعية عن بالغ شكرها 
لطلبة وطالبات املدرسة الذين تسابقوا الى 
التبرع لهاييتي، الذي يأتي تعبيرا صادقا 
من طلبة الكويت ملساعدة املتضررين.

وعبرت ع����ن تقديرها لكل املبادرات 
الكويتي����ة اخليرة الهادف����ة الى تقدمي 
املنكوبني في  الى  املساعدات االنسانية 
هاييتي او في الدول االخرى التي حتتاج 

الى العون.

تعمل وزارة االشغال العامة على انشاء 
واجناز وصيانة مبنى كلية الشرطة اجلديدة 
بقيمة تصل الى 45.5 مليون دينار يتوقع 

االنتهاء منه في نوفمبر 2011.
ويقع مبنى كلية الشرطة اجلديدة في 
معسكرات املباركية مبنطقة اجليوان على 
مساحة اجمالية 304.284 مترا مربعا صمم 
ليستوعب 1200 ضابط وعدد 165 مدربا 

وجهازا مساندا.
ويعكس املخطط الهيكلي للمبنى اجلديد 
االفكار التخطيطية التقليدية واالسالمية 
ويأخذ باالعتبار املناخ احمللي والعوامل 
االقليمية والنواحي الثقافية للحفاظ على 

القيم والتقاليد احمللية.
ويض����م املش���روع مبان���ي تعليمية 
وحمام سباح�ة اوملبي�ا ومسج��دا وبرج��ا 
للمي��اه وملعبا لك���رة الق��دم ومضم��ار 
ج��ري وقري��ة للتدريب وميادين للموانع 
الطبيعية وابراج���ا امنية وميدان اطالق 
نار ومبنى للخدمات االجتماعية وصالة 

للتسجيل.
ويحت���وي التصميم املعماري لالبنية 

على عنابر النوم واجلزء التعليمي واجلزء 
االداري الذي يطلق عليه اس���م »املباني 
الشرطية«، وتتكون من ثالثة طوابق من 
خرسانة املسلحة وحتيط بأفنية داخلية 

متصلة ببعضها البعض.
ويضم املش���روع مباني ذات طبيعة 
خاصة وعددها خمسة تغطي املناهج املميزة 
وتشمل املكتبة وحمام السباحة االوملبي 
وصالة الطعام واملسجد واملسرح، ويتميز 

كل مبنى بطابع خاص مميز له.
وحتيط جميع املباني الشرطية بساحة 
العرض والتي حتتوي على منصات لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وكبار 
الذين  الطلبة  امور  الشخصيات واولياء 
يحضرون احتفاالت التخرج الس���نوية، 
كما يوجد في الساحة برج التدريب والقفز 
والذي يستخدم بواسطة الطلبة في برامج 

التدريب.
ويحتوي املبنى على ساحات مكشوفة 
ومنها الساحة الرئيسية لطابور العرض 
وقرية التدريب وميدان للموانع الطبيعية، 
كما مت ربط املباني الداخلية ببعضها البعض 

لتسهيل عملية التنقل دون احلاجة للخروج 
منها. ومت تش���كيل الواجه���ات للمباني 
الشرطية من العناصر االنشائية سابقة 
الصب والتي تأخذ اشكال اس ويو وسي 
وآي والتي مت استخالصها من اخلط الكوفي 
الزخرفي ومت ترتيبها لتس���مح لإلضاءة 
بالدخول الى املبنى من خالل املس���افات 

املتروكة بني هذه الوحدات.
ويحت���وي الس���طح اخلارج���ي لهذه 
الوحدات على نس���ب مختلفة من كس���ر 
الزجاج لعكس الضوء، كما انه مت تخصيص 
مواقف للسيارات خارج حدود سور الكلية 
تصل ال���ى 993 موقفا اضافة الى مواقف 
داخلية لعدد 1006 مواقف وخصصت مواقف 
ملنتسبي احلرس الوطني واولياء االمور 

خارج املبنى.
ويعتبر املبنى صرحا تعليميا لتقوية 
قوة الش���رطة الكويتية ويعكس ظروف 
البيئ���ة احمليطة، مس���تخدمة فيه احدث 
تكنولوجيا العصر جلميع االنظمة االنشائية 
وامليكانيكية واخلدمات الهندسية من اجل 

ابداع يتالءم مع القرن ال� 21.

الكلفة تصل إلى 45.5 مليون دينار


