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عبدالرسول سلمان وعبدالهادي العجمي والسفير السوري خالل افتتاح املعرض

الصايغ واحمليلبي والهاشمي والدويش خالل اجتماع جلنة البيئة الدولية

د.ناجي املطيري وم.محمد النقادي خالل اللقاء

العجمي: الكويت تشجع الطاقات الشابة 
المبدعة الكويتية والخليجية

لميس بالل
افتتح األمني العام املساعد للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب عبدالهادي العجمي أمس 
األول معرض »ريشة عربية 2« ملرسم املبدعني 
بالسعودية، وذلك في اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية بالتعاون مع قطاع االعالم اخلارجي 
بوزارة االعالم مبش���اركة 13 فنانا وفنانة من 

السعودية ودول عربية. 
وأكد العجمي في تصريح صحافي عقب افتتاح 
املعرض املقام حتت رعاية وزير النفط ووزير 
االعالم الش���يخ أحمد العبداهلل ويستمر ثالثة 
أيام، أهمية الفن التشكيلي والثقافة بشكل عام 
في دفع عجلة التنمية الفكرية واالبداعية التي 
يحتاجها كل مجتمع للرقي، مش���يدا باللوحات 
ال� 35 املتوس���طة احلجم املشاركة في املعرض 

ومبستوى الفن التشكيلي في السعودية. 
وأضاف ان الكويت دائما تش���جع الطاقات 

الشابة املبدعة، السيما تلك التي من دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي، متمنيا زي���ادة الزيارات 

والتعاون املثمر بني دول اخلليج. 
من جانبه، أكد رئي���س اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان في تصريح 
مماثل ان إقامة هذا املعرض يأتي تدعيما ألواصر 
التعاون اخلليجي في مجاالت الثقافة والفنون 
باعتبار الفن التشكيلي احد أهم روافد الثقافة ملا 
يحمله من إشعاع لإلحساس اجلمالي والتعبير 

عن القيم االصيلة ذات االبعاد االنسانية. 
وقال ان الفن في الس���عودية اخذ ينمو في 
ظل مناخ���ات الوعي الثقافي الذي بدأ جليا في 
ساحة النش���اط الفكري في املجتمع السعودي 
وحددت املدركات االجتماعية والتغييرات الزمنية، 
مشيرا الى ان محاوالت الفنانني من اجليل اجلديد 
هي مبثابة دعوة الى تأصيل التراث احلضاري 

واالسالمي واجلمالي.

خالل افتتاح معرض »ريشة عربية 2« لمرسم المبدعين بالسعودية

الصايغ: وضع كود خاص للمباني الخضراء في الكويت

المطيري: كل الدعم إلنجاز مشروع كود البناء الخليجي الموحد
دارين العلي

استقبل مدير عام معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
م.محمد بن حامد النقادي، عضو 
اللجنة  مجلس الشورى ورئيس 
البناء السعودي،  الوطنية لكود 
حيث استعرض م.النقادي جتربة 
اململكة العربية السعودية في وضع 
واجن����از كود البناء الس����عودي، 
وتأتي استضافة املعهد للمسؤول 
الس����عودي مبناس����بة االجتماع 
لل����وزراء املعنيني  الرابع عش����ر 
البلدي����ات، واالجتماع  بش����ؤون 
الثاني والعشرين لكبار مسؤولي 
البلديات ب����دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
واشاد رئيس اللجنة الوطنية 
لك����ود البناء الس����عودي بجهود 
اللجن����ة الوطني����ة لك����ود البناء 
الوطن����ي في الكوي����ت، وبجهود 
اجلهات الفنية والعلمية التي قامت 
الوطنية،  الكودات  بإجناز بعض 
واعرب ع����ن س����عادته للتعاون 

كأساس لوضع كود بناء خليجي 
موحد، مش����ددا على التزام املعهد 
بتق����دمي كل الدعم الفني والعلمي 
الجناز مشروع كود البناء اخلليجي 
املوحد، وذلك م����ن خالل باحثيه 
العلميني املش����اركني ف����ي اللجنة 
الوطنية واللجنة الفنية املنبثقة 
عنها، كما متنى لكبار مس����ؤولي 
البلدي����ات واملعنيني بالش����ؤون 
التعاون  البلدية في دول مجلس 
لدول اخلليج العربية كل التوفيق 
والسداد في اجتماعاتهم على ارض 

الكويت احلبيبة.

معها، واس����تعداد اململكة لتقدمي 
كل الدعم والع����ون لدول مجلس 
التعاون اخلليجي لوضع واجناز 
كود بناء خليجي موحد، تسترشد 
به دول املنطقة لدفع عجلة النمو 
االقتصادي والعمراني املتسارعة 
لتحقيق التقدم واالزدهار لشعوب 

املنطقة.
كما اعرب م.النقادي عن تقديره 

لدور الكويت ف����ي املنتدى االول 
لكود البناء اخلليجي املوحد الذي 
عقد مؤخرا بدولة قطر الشقيقة، 
واثنى عل����ى اجلهود الطيبة التي 
ق����ام بها املعهد في املس����اهمة في 
وضع كود احلف����اظ على الطاقة 
في املباني وكود االطفاء والسالمة 
وكود اخلرسانة االنشائية، واعرب 
عن تقديره لباحثي املعهد لتقدميهم 

الفعال  ال����دور  اوراق عمل بينت 
الذي تس����اهم به مراكز البحوث 
العلمية لوضع الكودات وتطويرها 

ومراجعتها.
ومن ناحيته اعرب مدير عام 
املعهد د.ناجي املطيري عن سعادته 
بلق����اء م.النقادي، وأك����د اهمية 
االسترشاد بالتجربة السعودية، 
وذلك بتبني كود البناء السعودي 

اتفق فريق املباني اخلضراء في جلنة الكودات الوطنية مع جلنة الهندسة والبيئة 
في االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية WFEO على االستفادة من اخلبرات العاملية 
املوجودة في املنظمة الدولية لدعم عمل الفريق. وقالت رئيسة الفريق م.عالية الصايغ 
ان عددا من املنظمات البيئية في كل من استراليا واململكة املتحدة واندونيسيا أبدوا 
موافقة على التعاون مع املهندس����ني الكويتيني في مجال املباني اخلضراء الصديقة 
للبيئة، مضيف����ة انه قد مت االتفاق على عقد عدد من ورش العمل في الكويت وهذه 
الدول لالس����تفادة من خبراتها في وضع كود البناء للكويت من خالل فريق املباني 
اخلضراء الذي يعمل في اللجنة املش����كلة بق����رار من مجلس الوزراء وتضم نحو 8 
جهات حكومية هي: جامعة الكويت، االدارة العامة لإلطفاء، وزارتا األش����غال العامة 
والكهرباء واملاء، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، معهد الكويت لألبحاث العلمية وممثالن للقطاع اخلاص هما م.جاسم الفهد 
وم.عالي����ة الصايغ. واوضحت الصايغ ان ه����ذا التفاهم مع اجلهات البيئية العاملية 
جاء خالل اجتماع جلنة البيئة في االحتاد الدولي للمنظمات الهندس����ية والذي عقد 
في األرجنتني أخيرا وحضره باالضافة الى رئيس����ة اللجنة كل من م.سعد احمليلبي 
وم.محمد الهاش����مي وم.حمود الزعبي وم.ماجد الدويش وم.عباس دش����تي، مؤكدة 
ان تنس����يقا يجري حاليا لعقد أول ورشة عمل مشتركة بني اللجنة الدولية وجلنة 
البيئة في مكتب االحتاد الدولي للمنظمات الهندس����ية بالكويت وجمعية املهندسني 
الكويتية. وقالت الصايغ: ان فريق املباني اخلضراء في جلنة الكودات الوطنية يهدف 
الى االستفادة من هذه اخلبرات الدولية لوضع األسس والضوابط أو ما يعرف باسم 
الكود اخلاص بإنشاء مبان صديقة للبيئة في الكويت وان هذا الكود وقواعده ستقدم 
ال����ى جلنة الكودات في إطار البرنامج الزمني احملدد من قبلها وبالتعاون مع ممثلي 

اجلهات احلكومية األعضاء في هذه اللجنة.

»WFEO« التقت لجنة البيئة الدولية في


