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املياه» حتمّل مقاول القطار املسؤولية«
إغالق عبّارة يغرق مدخل حي احلرمني

"االستدامة" تستحوذ على األهمية القصوى مبعرض ومؤمتر املشاريع
الكربى السعودي

املياه» حتمّل مقاول القطار املسؤولية«
إغالق عبّارة يغرق مدخل حي احلرمني

غمرت حبرية مياه مدخل حي احلرمني من جهة طريق احلرمني والشوارع واملمرات اجلانبية نتيجة إلغالق
شركة املقاوالت املنفذة ملشروع القطار عبارة لتصريف مياه األمطار يف جمري السيل ،حسب املتحدث الرمسي
لشركة املياه الوطنية خالد مقبول ،الفتا اىل أن فرقة طوارئ أرسلت اىل املوقع بناء على بالغات من السكان
تأكدت من ذلك.
بينما باشرت صهاريج «وايتات» تابعة ألمانة جدة شفط املياه املرتاكمة بكميات كبرية جعلت سكان احلي
يعتقدون يف البداية أن األمر يتعلق بانكسار أنبوب رئيسي وفقا ألمحد الزهراني وخالد احلربي وطارق على.
وينتظر السكان حال عاجال خاصة أن املياه املتدفقة اىل مدخل احلي منذ مساء أمس األول تتزايد رغم عمليات
الشفط اجلارية .ويتخوفون من أن استمرارها على هذا النحو يشكل مرتعا خصبا للحشرات خاصة الذباب
والبعوض الناقل ملرض محى الضنك.
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عبداحلكيم شار -سبق -الرياض :قدمت الوفود املشاركة يف الدورة الرابعة ملعرض ومؤمتر املشاريع الكربى
السعودي ،آخر املستجدات وأبرز اإلجنازات ،كما تطرقوا للرؤى الواسعة اليت تركزت على قطاع مشاريع البنية
التحتية العمالقة على املستوى احمللي ،واليت تقدر قيمتها بأربعة تريليونات ريال سعودي.
ومبشاركة أكثر من  011شخص شهدوا اليوم االفتتاحي املخصص لالستدامة ،حبضور األمري خالد بن الوليد
بن طالل آل سعود ،ألقى مدير الطاقة يف وكالة "دي إن يف جي إل " DNV GLيف الشرق األوسط ،حممد
عاطف ،كلمة افتتاحية ،كما ناقش املدير التنفيذي لربامج االستدامة يف جملس النظم الدولية ديفيد وولز
تطورات املنتدى السعودي لألبنية اخلضراء ،وانعقدت جلنة حمورية شاركت بها أطراف ذات صلة أشرف عليها
فيصل الفضل ،وكانت واحدة من بني  00جلسة أخرى عقدت خالل اليوم نفسه.
ويف إطار عرضه للتحديات احلالية اليت تواجهها وكالة "دي إن يف جي إل" ،خاصة وأن هذه الشركة جتري
حالياً دراسة حول استهالك الطاقة تعدّ األكثر مشوالً حتى اآلن يف الشرق األوسط ،قال السيد عاطف" :نبحث
يف مجيع عناصر العرض ،وهذا يشكل حتدياً كبرياً بالنسبة إلينا ،كما نستخدم تقنيات التعلم اآللي لوضع
مناذ النظم وحتقيق أقصى قدر من الكفاءة .وعن طريق استخدام حتليل البيانات واملعلومات من العدادات
الذكية والشبكات الذكية ،ميكن للمرافق أن توفر مئات املاليني من الدوالرات ،ويعترب هذا جمرد منوذ على
قوة التقنيات احلديثة ".ومن بني النقاط الرئيسة لدورة العام  5102من املؤمتر مناقشة آلية دمج اإلجراءات
املستدامة اليت متتاز بكفاءة استهالك الطاقة يف بناء املشاريع العمالق يف مجيع أحناء اململكة ،وذلك مبا
يتماشى مع رؤية احلكومة لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة.

وقال رئيس مبادرة التعليم يف املنتدى السعودي لألبنية اخلضراء الدكتور حممد السريف" :جيب علينا تثقيف
اجلمهور ،وهذا هو اهلدف األكثر أهمية .إننا حباجة إىل إدخال القوانني اجلديدة اليت ال ينبغي أن يكون
تطبيقها اختيارياً ،يف الوقت الذي يتعني علينا فيه تطبيق املعايري االجتماعية والثقافية املألوفة للمواطنني
السعوديني من أجل محاية البيئة ،وهذا يشمل تصميم املشاريع السكنية وحتى األحياء واجملتمعات".
ومع وجود أكثر من  011مشروع يف اململكة مسجلة يف الوقت الراهن ،أو ختضع للتسجيل للحصول على شهادة
األبنية اخلضراء ،قال املدير التنفيذي لالستدامة يف املعهد األخضر "بيوبال" هاشم أبو القاسم" :جيب على
البلديات أن تنظر يف تقديم احلوافز ملطوري املباني اخلضراء؛ ألن خطوة من هذا النوع ستسهم يف دعم اعتماد
وتبين املباني اخلضراء ".كما أعلن ممثل اجمللس األمريكي لألبنية اخلضراء والعضو املنتدب للتقنيات
اخلضراء ماريو سنيفراتن ،عن أول منزل حيمل شهادة االعتماد البالتينية من "ليد " LEEDعلى مستوى
منطقة الشرق األوسط ،وهو بيت االبتكار التابع للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وذلك يف
وادي الرياض للتقنية .وقال سنيفراتن" :النظم املعتمدة تضمن تطوير أبنية قادرة على توفري الطاقة بنسبة
ترتاوح من  51 - 02يف املئة .لكن إذا قمنا بذلك طواعية ،ميكنك حتقيق نسبة قدرها  01يف املئة وحتى 011
باملئة يف وفورات الطاقة .إن املباني اخلضراء حتقق أفضل النتائج املرجوة إذا متكن الناس من فهمها ،علماً بأن
الصناعة تفهمها وتقوم بتطبيقها بشكل طوعي ".وسوف تغطي اجللسات األخرى طوال فرتة انعقاد املؤمتر
برامج التمويل للمشاريع العمالقة ،وأهمية عالقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،إىل جانب الكثري
من دراسات احلالة للبنية التحتية ،مبا يف ذلك برنامج توسعة مطار الرياض ،ومشروع مرتو جدة ،واهليئة
العامة لتطوير مرتو املدينة املنورة ،حيث تركز مجيعها على اجلهود املبذولة إلنشاء املشاريع املستدامة اليت
متتاز بكفاءة استخدام الطاقة.
ويتم تنظيم هذا املؤمتر من قبل شركة "ميد" العالمة الشهرية يف جمال إدارة اإلعالم واملصدر املوثوق لألخبار،
ويرأسه املهندس فيصل الفضل ،أمني املنتدى السعودي لألبنية اخلضراء .

