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6497العدد    2018-10-12 الجمعة 

موؤمتر دويل يف »الأمريكية« 

عن ت�صميم البناء الفّعال

بــــريوت )AUB( املــوؤمتــر  الأمــريكــيــة يف  اأقــيــم يف اجلــامــعــة 

الــــــدويل الـــثـــالـــث لــلــجــمــعــيــة الأمـــريكـــيـــة ملــهــنــد�ــســي الــتــربيــد 

حول  متــحــور  والـــذي   )ASHRAE( الــهــواء  وتكييف  والتدفئة 

ت�سميم البناء الفّعال. وهدف املوؤمتر اإىل تقدمي اأبحاث رائدة 

للمناخ  ال�سديقة  والت�ساميم  املــتــطــور  الــبــنــاء  موا�سيع  عــن 

اأنظمة  وتناول  بيئته.  وجــودة  البناء  �ساكني  راحــة  ولتحقيق 

اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  مع  تتكّيف  وتقنيات 

يف املناخات املعتدلة وكذلك احلارة والرطبة.

واملــــوارد  للطاقة  املــ�ــســري  واأجنــيــال  منيب  معهد  نــّظــم  وقـــد 

املــوؤمتــر  هـــذا  بــــريوت  يف  الأمــريكــيــة  اجلــامــعــة  يف  الطبيعية 

مارون  كلية  يف  امليكانيكية  الهند�سة  دائــرة  مع  بال�سراكة 

 ASHRAE سمعان للهند�سة والعمارة يف اجلامعة، وجمعية�

وفرعها اللبناين.

جمل�س  يف  ال�سرف  ع�سو  الفتتاحية  اجلل�سة  يف  وحتــدث 

اأمــنــاء اجلــامــعــة الأمــريكــيــة يف بـــريوت منيب املــ�ــســري. ومــن 

اجلــامــعــة الأمــريكــيــة يف بـــريوت، وكــيــل الــ�ــســوؤون الأكــادميــيــة 

للهند�سة  مــارون �سمعان  فيها حممد حراجلي، وعميد كلية 

امل�سري  معهد  ومــديــرة  �سحادة،  الن  اجلامعة  يف  والعمارة 

الغايل  كــامــل  اأيــ�ــســًا  وتكلم  غـــدار.  ن�سرين  املــوؤمتــر  ورئي�سة 

ورئي�س  اجلامعة.  يف  امليكانيكية  الهند�سة  دائـــرة  رئي�س 

وع�سو  الــبــيــطــار،  اأحــمــد   ASHRAE جلمعية  الــلــبــنــاين  الــفــرع 

الطاقة املعتمد دونالد براندت،  اإدارة اجلمعية مدير  جمل�س 

الذي مّثل رئي�سة اجلمعية �سيال هايرت. 

اأمر حيوي للبنان  وقالت غدار: »اإن موؤمتر ت�سميم البناء الفعال 

رغم  م�ستدام  مل�ستقبل  الإعــداد  م�سوؤولية  هما  ل�سببني،  وللمنطقة 

الحـــــرتار الــعــاملــي والــتــغــري املــنــاخــي، وممــار�ــســات الــبــنــاء واملــهــن 

املرتبطة بها، خ�سو�سًا يف ال�سرق الأو�سط. فا�ستهالك الطاقة يف 

املباين يف لبنان واملنطقة يتجاوز اإىل حد كبري متو�سطات العامل 

يف ال�ستهالك لكل مرت مربع.

ASHRAE نحو ما �سماه  اأمــا دونالد براندت فتحدث عن م�سرية 

»م�ستقبل الطاقة«، لكت�ساف »الدور املهم الذي �ستلعبه املباين 

يف م�ستقبل الطاقة اجلديد«. واأو�سح اأن الطريق للو�سول اإىل هذا 

امل�ستقبل مير عرب »ج�سر بني املباين والطاقة والبيئة«.

يف  املهنية  املنظمات  دور  جتــاهــل  ميكننا  »ل  املــ�ــســري:  وقـــال 

هذه  وتلعب  العربية.  واملنطقة  لبنان  تالئم  التي  املعايري  تطوير 

املنظمات دورًا حا�سمًا يف تغيري معايرينا ورموزنا حمليًا، ودوليًا 

وحلول  اأ�ــســالــيــب  تنفيذ  يف  حكوماتنا  مــن  اأكـــرب  ب�سرعة  وتــتــحــرك 

جديدة مبتكرة«.


