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اىل جانب عدد من الزمالء ال�صحفيني والقنوات 
الف�صائية العربية واملحلية.

وقد اأدار الندوة الزميل عامر القي�صي مدير ق�صم 
التحقيقات ومركز املدى ال�صتطالع الراأي.

ورحب الزميل عامر القي�صي باحل�صور وحتدث 
وكيف  مفاهيمه  ه��ي  وم��ا  االأخ�����ص��ر  البيت  ع��ن 
مفاهيم  هي  والتي  اأخ�صر  بيٍت  لتاأ�صي�س  نعمل 
بوزيرة  ورحب  اليومية  اهتماماتنا  عن  بعيدة 
ان  اىل  واأ���ص��ار  عثمان،  نرمني  ال�صيدة  البيئة 
االعمار  وزي���رة  معنا  ت��ك��ون  ان  امل��ف��ر���س  م��ن 
واالإ���ص��ك��ان ب��ي��ان دزئ���ي ووزي����رة امل����راأة خلود 
ح�صورهما  دون  حال  ولكن  معجون  اآل  ع��زارة 

عائق طارئ.

كلمة وزيرة البيئة
عثمان  نرمني  ال�صيدة  البيئة  وزي��رة  وحتدثت 

قائلة:
- ال��ب��ي��ئ��ة ه��ي ال��رب��ة وامل����اء واالأح���ي���اء منها 
الطبيعية والبايولوجية واالجتماعية.. والبيئة 
واالأحياء  االإن�����ص��ان  على  ك��ب��رة  ت��اأث��رات  لها 
ال�صكن  بيئة  تعني  االجتماعية  والبيئة  قاطبة، 
وكلما االإن�صان رفيقًا و�صديقا للبيئة كلما كانت 
عن  حتدثنا  ما  واإذا  االر���س.  يف  اف�صل  حياته 
البيت االأخ�صر علينا ان نتكلم قبل ذلك عن البيت 
املري�س ومعاجلته البيت املري�س له �صفات غر 
�صديقة للبيئة النه ي�صتخدم املواد الكيماوية يف 
وي�صتنزف  للطاقة  اخلاطئ  واال�صتخدام  البناء 
ا�صتعمال  منها  بالبناء  املحيطة  الطبيعية  املواد 

الزجاج.
املراأة  جلنة  رئي�صة  االث��ن��اء  ه��ذه  يف  وحتدثت 
�صمرة  ال�صيدة  ال��ن��واب  جمل�س  يف  وال��ط��ف��ل 
امل��و���ص��وي ع��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى ط��ي��ور احلبارى 
ال�صماح ب�صيده وملاذا ال  العراق وعدم  جنوبي 
يرفع االإعالم �صوته .. واأجابت ال�صيدة الوزيرة 
املو�صوي  ال�صيدة  ت�صاوؤالت  على  عثمان  نرمني 

بقولها:
- قوانني ال�صيد ال تطبق كما يجب وهناك قرار 
مبنع  الداخلية  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ص��ة  م��ن 

ال�صيد وخا�صة يف فرة تكاثر تلك الطيور..
البيت  ع��ن  حديثها  البيئة  وزي����رة  ووا���ص��ل��ت 
االأخ�صر حيث يجري االآن يف البناء با�صتعمال 
فيها  ال�صديقة ويف مواقع ال يراعى  املواد غر 

املكان.
على  اخل�صراء  العمارة  تعريف  اىل  وخل�صت 
البيئة  ي��ح��رم  ب�صكل  امل��ب��اين  ت�صميم  اأن��ه��ا 
الوزيرة  واأ�صارت  الطبيعة،  مع  ين�صجم  بحيث 
عثمان اىل ان االإن�صان يف ال�صابق كانت اأفكاره 
فمنذ  احل��ا���ص��ر..  ال��وق��ت  م��ن  ان�صج  البناء  يف 
االأ�صوات  ارتفعت  املن�صرم  القرن  ت�صعينيات 
مل��ح��اول��ة ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ال��ب��ن��اء االأخ�����ص��ر.. وقد 
�صاهدت لدى زيارتي العديدة لدول العامل كيف 
وحتى  ب��ل  االأخ�����ص��ر..  البناء  نحو  يتوجهون 
احليوانات تبني م�صاكنها مبراعاة الطبيعة مثل 
النمل الذي يبني بيوته يف الطني من اجل تربة 
رطبة وكذلك النحل الذي ي�صتخدم امل�صلعات يف 

اخللية للحفاظ على املكان والهواء فيها.
لكننا مع االأ�صف بيوتنا فيها م�صاحات كثرة غر 
م�صتغلة ومن دون فائدة فقد كان لدي )دكان( يف 
كل  من  ا�صتفيد  ان  املهند�س  ون�صحني  ال�صويد 
فكرة  تعطينا  النحل  ان  جند  ولذا  فيه..  زاوي��ة 
االأرنب  فائدة،  الأك��ر  م�صاحة  اقل  ن�صتغل  كيف 
مثال يبني مغارته باجتاه اجلنوب لكي يتخل�س 
بيوتها  تبني  احل��ي��وان��ات  وك��ل  احل�صرات  م��ن 
كل  ان  ل��ذا جن��د  ال�صبب  لهذا  اجل��ن��وب  ب��اجت��اه 

االأحياء تتكيف مع الطبيعة.

موا�صفات  اه��م  من  ان  عثمان  ال�صيدة  واأك��دت 
ا�صتعماالت  م��ن  التقليل  ه��و  االأخ�����ص��ر  البيت 
ويجب  البديلة،  وال��ط��اق��ة  االح��ف��وري��ة  الطاقة 
ي�صمح  ال���ذي  ال��زج��اج  ا�صتعمال  ع��ن  االب��ت��ع��اد 
عن  االبتعاد  كذلك  وال�صم�س  احل���رارة  بعبور 
م�����ص��اح��ة خ�صراء  ال�����ص��ارع واإع���ط���اء  ازدح�����ام 
احلزام  باعتماد  البيئية  التاأثرات  من  وتقليل 
وزرع   وخ��ارج��ه��ا  البيوت  داخ���ل  يف  االأخ�����ص��ر 
واأ�صعة  ال�����ص��وء  المت�صا�س  ال��ل��ب��الب  ن��ب��ات��ات 
جند  القدمية  املباين  اىل  النظر  وعند  ال�صم�س 
ب�صعود  ت�صمح  لكي  عالية  فيها  ال�صبابيك  ان 
التريد،  على  وتعمل  حركته  وزي���ادة  ال��ه��واء 
كذلك كانوا ي�صتعملون )العاقول( على ال�صبابيك 
الدولة  ع��ه��د  ويف  ل��ل��ه��واء،  ب����رودة  الك��ت�����ص��اب 
الرياح  باجتاه  م�صيدة  املباين  كانت  ال�صومرية 
برودة  على  يحافظ  ال���ذي  الق�صب  وج���ود  م��ع 
اأوروبية  دول  من  البناء  اأفكار  نقلنا  لقد  اجلو، 
بالدنا،  مثل  دائمًا  فيها  ال�صم�س  ت�صرق  مل  التي 
لتقليل  ال�صبيل  ان  عثمان  الوزيرة  واأو�صحت 
اال�صتعمال  ه��و  البيت  يف  االح��ف��وري��ة  الطاقة 
تكون غر  ان  على  ال�صبابيك  من  لالإفادة  اجليد 
كبرة، وجند ان اأغلب بيوتنا ت�صتخدم الكهرباء 
مع وجود ال�صم�س يف االإ�صاءة والتدفئة ميكن 
قلما  لكنها  اأي�صًا  ال�صم�س  طريق  عن  تكون  ان 
ي�صتخدمون  ك��ان��وا  ال�����ص��اب��ق  يف  ت�����ص��ت��خ��دم، 
الطني والتنب يف البناء وهي مواد جيدة لكننا 
اليوم ن�صتخدم مواد غر �صديقة للبيئة كما ان 
لكونها  املكان  تلوث  النفطية  املدفاأة  ا�صتخدام 
تبعث غازات النفط ال�صامة ويف بع�س االأحيان 
قد ت�صبب يف ن�صوب احلرائق، كذلك يف ال�صيف 
ال���ذي ي�صهم يف  ال��ت��ري��د  ع��ن��د االع��ت��م��اد ع��ل��ى 
انت�صار البكريا والفرو�صات يف البيت، اما اإذا  
ا�صتعمالها بطريقة  فيمكن  النفايات  حتدثنا عن 
التدوير ويف فل�صفة بيئية نافعة، ولكي ال نلوث 
امل�صتدامة،  االأبنية  ن�صتخدم  ان  علينا  البيئة 
الطاقة  ت�صتخدم  مباٍن  هناك  مثاًل  اليابان  ففي 
االأحفورية  ال��ط��اق��ة  م��ن  والتقليل  ال�صم�صية 
التلوث  من  التقليل  بفكرة  م�صغول  االآن  فالعامل 
ت�صتخدم  ان  مي��ك��ن  ال��ب��اي��ول��وج��ي��ة  ف��ال��ن��ف��اي��ات 
العمارة  الإدارة  م��زرع��ة  الإن�����ص��اء  ف��رزه��ا  ب��ع��د 
حدائق  تخ�ص�س  حيث  ال�صفلي  ال��ط��اب��ق  يف 
للمباين، كذلك تدوير املياه للزراعة وا�صتخدام 
املعماريني  م��ن  ن��رج��و  ل��ذا  ال�صم�صية،  ال��ط��اق��ة 
للرجوع  اجلدي  التفكر  العراقيني  واملهند�صني 
املتمثلة  القدمية  باملباين  اال�صتعانة  فكرة  اىل 

ب�)ال�صنا�صيل(.
الزميل عامر القي�صي:

- لدينا بحث عن املناطق القدمية عن ال�صنا�صيل 
الراثية.

ال�صيدة عثمان:
م�صكلة  فهو  ال�صو�صاء  هو  اآخ��ر  مدخل  لدي    -
ال�صو�صاء  م��ن  التقليل  اأج��ل  فمن  ذات��ه��ا،  بحد 

علينا ان ن�صتخدم اخل�صب العازل.
الزميل عامر القي�صي:

- �صوف تفتتح ال�صيدة الوزيرة معر�صًا لل�صور 
بج�صد بناء العمارة اخل�صراء.

عر�ض فيلم عن املباين القدمية
والثقافة  لالإعالم  )امل��دى(  موؤ�ص�صة  اإنتاج  ومن 
وال��ف��ن��ون مت ع��ر���س ف��ل��م وث��ائ��ق��ي ع��ن املباين 
والبيوت  والزقورة  ال�صنا�صيل  ومنها  القدمية 
الراثية والبيوت ال�صديقة للبيئة والتوجه اىل 
للمدينة  االأ�صا�صي  والت�صميم  ال�صكن  اأزمة  حل 
اخل�صراء  امل��ب��اين  الأ���ص�����س  ت�صاميم  واإع�����داد 
الكتل  وزح���ف  اخل�صر  املناطق  انح�صار  بعد 

الكونكريتية على ت�صاميم املدينة و�صوارعها.

كلمة وزيرة الإعمار والإ�سكان
بعد ذلك القى املهند�س عبد اجلبار حمزة لطيف 
مدير عام املركز الوطني لال�صت�صارات الهند�صية 
يف وزارة االإعمار واالإ�صكان كلمة الوزيرة بيان 

دزئي بالنيابة حيث جاء فيها:
ميثل اهتمام العامل يف الوقت احلا�صر باحلفاظ 
على  االإن�صانية  املجتمعات  وحياة  البيئة  على 
االأر�س ميثل اأهم التوجهات العاملية والفل�صفية 
ن���ح���وه���ا معظم  ت��ن��ح��و  ال���ت���ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

الدرا�صات.
لقد تطورت اأ�صاليب البناء واأدى ذلك اىل تطوير 
ال�صكل املعماري والتحرر يف الت�صميم، فظهرت 
كبرة  زجاجية  م�صطحات  ا�صتخدام  اإمكانية 
واجهات  اك�صاء  اىل  االأح��ي��ان  بع�س  يف  ت�صل 
اأجهزة  ا�صتخدام  ذلك  و�صاحب  بالكامل  املبنى 
ال��ت��ك��ي��ي��ف وال��ت��دف��ئ��ة ورب��ط��ت ال��ع��م��ارة بذلك 
التدفئة  عاملي  ف��اأن  ولذلك  االحفورية  بالطاقة 
وال��ت��ري��د اأك���ر اأه��م��ي��ة م��ن ع��ام��ل االإ���ص��اءة اذ 
الباردة،  املناطق  التدفئة يف  تزداد احلاجة اىل 
والتريد يف االأماكن احلارة ، لذا ت�صكل م�صادر 
الطاقة  من  االأعظم  الق�صم  املتجددة  غر  الطاقة 
ن�صبة  يف  زي��ادة  من  ي�صاحبها  وم��ا  امل�صتهلكة 
التلوث البيئي نتيجة لزيادة انبعاثات غاز ثاين 
اوك�صيد الكاربون من املن�صاآت واالبنية والدور 

ال�صكنية نتيجة ال�صتهالكها الطاقة.
الطاقة  مل�����ص��ادر  ال���ت���ن���ازيل  ال��ع��د  م��رح��ل��ة  ان 
االحفورية من فحم ونفط وغاز اأدت اىل العمل 
تكفل  للطاقة  جديدة  م�صادر  عن  للبحث  اجل��اد 
التاأثر  دون  م��ن  باحتياجاتهم  الب�صر  ت��زوي��د 
للتعامل  تتوا�صل  الدعوة  فان  لذا  البيئة،  على 
قبل  من  خا�صة  ت��وازن��ًا  اك��ر  ب�صكل  البيئة  مع 
للبحث عن  املخططني واملعماريني وامل�صممني، 
احلديثة  للمدن  وت�صميمية  تخطيطية  ب��دائ��ل 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال�����ص��ك��ن��ي��ة اجل���دي���دة م���ن خالل 
اال�صتفادة من م�صادر الطاقة الطبيعية املتجددة 

كالطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح وغرها.

ال��ع��م��ارة اخل�صراء  اأ���ص��ب��ح احل��دي��ث ع��ن  ل��ق��د 
يف  امل��األ��وف��ة  االأم����ور  م��ن  امل�صتدامة  وامل��ب��اين 
من  الكثر  يف  والهند�صية  املهنية  االأو���ص��اط 
الدول وكان ذلك متزامنًا مع القلق املتزايد ب�صان 
التاأثرات ال�صلبية للمباين امل�صيدة على احلالة 
التحديات  اىل  اإ�صافة  االأر���س،  لكوكب  البيئية 

تكاليف  الرت��ف��اع  نتيجة  املتفاقمة  االقت�صادية 
الطاقة ومواد البناء.

ولذلك فقد تبنى املهنيون تطوير تقنيات خف�س 
وامللوثات  املخلفات  وتقليل  الطاقة  ا�صتهالك 
تطوير  اىل  اإ�صافة  والغازية  وال�صائلة  ال�صلبة 
والتنفيذ  للت�صميم  ج��دي��دة  واأ���ص��ال��ي��ب  م���واد 

والت�صغيل وال�صيانة.

ان التحول للمباين اخل�صراء يوؤدي اىل تعزيز 
احلفاظ  يف  وامل�صاهمة  العامة  احل��ي��اة  ج��ودة 
على �صالمة البيئة من خماطر التلوث وظواهر 

االحتبا�س احلراري.
وبالرغم من �صعوبة البناء باملعاير اخل�صراء 
املباين  اأ���ص��ح��اب  على  يتعني  ان��ه  اال  اجل��دي��دة 
ال�����ص��ك��ن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وامل��ن�����ص��اآت االأخ����رى 
هي  التي  اخل�صراء  امل��ب��اين  مبعاير  االل��ت��زام 
للبيئة  ال�صديقة  العاملية  املعاير  اأف�صل  م��ن 
من  مدينة  الأي  املحلي  وال��واق��ع  ت��ت��الءم  ال��ت��ي 
اأعلى معاير  تتبع  مدينة �صحية  تبقى  ان  اأجل 
من  نظيفة خالية  بيئة  امل�صتدامة وذات  التنمية 

امللوثات.
انها  برفق  االأر����س  تطاأ  اخل�صراء  االأبنية  ان 
لي�صت فقط مبنية جزئيًا من مواد اأعيد تدويرها، 
املاء  حيث  من  الفعالية  �صديدة  اأي�صًا  اأنها  بل 
النا�س  ي�صكن  لكي  اأك��ر  �صحية  وهي  والطاقة 

فيها ويعملوا.
وقد قامت وزارتنا من خالل مراكزها اال�صت�صارية 
اخل�صراء  ال��ع��م��ارة  م��ب��ادئ  لتطبيق  ب��االإع��داد 
يف  االأخ�صر  البناء  مبراكز  االت�صال  خالل  من 
االأبنية  عن  حما�صرة  اإقامة  اأبرزها  كان  العامل 
البناء  جمل�س  رئي�س  مع  بالتعاون  اخل�صراء 
املتحدة وع�صو  العربية  االإم��ارات  االأخ�صر يف 
علي  الدكتور  االأمريكي  االأخ�صر  البناء  جمل�س 
���ص��ادق ال��ع��وي��ن��ات��ي، ث��م حم��ا���ص��رة اأخ���رى من 
الهند�صية/ لال�صت�صارات  الوطني  املركز  قبل 
ح�صراتكم  على  �صتعر�س  والتي  العمارة  ق�صم 
يف  لوزارتنا  كتجربة  موجز  ب�صكل  اليوم  هذا 

العمارة اخل�صراء.
اأح���داث تغير  العمل اىل  ه��ذا  ي���وؤدي  ان  ن��اأم��ل 
وتنفيذها  املباين  ت�صميم  اأ�صلوب  يف  جوهري 
يف  الله  ب��ارك  ه��ذه،  التحاور  ور�صة  خ��الل  من 
عليكم  وال�صالم  العظيم  للعراق  خدمة  اجلهود 

ورحمة الله وبركاته.

كلمة وزارة البلديات والأ�سغال
واألقى املهند�س رحيم رو�صان احلنون من مكتب 
مدير عام وزارة البلديات واالأ�صغال كلمة اأ�صار 
اخل�صراء  باملناطق  ال���وزارة  اهتمام  اىل  فيها 
ح�صاب  على  االأ�صا�صية  الت�صاميم  تعد  والتي 
عدد ال�صكان وقد اهتمت  الوزارة بزراعة )15( 
يف  عالية  ن�صب  اىل  وو�صلنا  �صجرة  مليون 
من  �صخ�صية  مبتابعة   2008 عام  منذ  االجن��از 
التي  امل�صاريع  كافة  على  واطالعه  الوزير  قبل 

تخدم البيئة.
كافية  مبالغ  ر�صد  يتم  امليزانيات  اإع��داد  وعند 
ل���زراع���ة االأ���ص��ج��ار وت��رك��ز االآن ع��ل��ى زراع���ة 
برامج  ال���دائ���م���ة اخل�����ص��رة وت��ع��د  االأ����ص���ج���ار 
م��ن��اط��ق خ�����ص��راء وا���ص��ع��ة يف  ل��غ��ر���س تغطية 
�صنوي  برنامج  وو�صع  واملحافظات  االق�صية 
الو�صطية  اجل���زرات  ل��زراع��ة  ال���وزارة  تعتمده 
اإجازة  منح  عند  تقوم  كما  العامة  ال�صوارع  يف 
البناء للمواطنني لبناء الدور يطلب منهم وجود 
الوزارة  اأول��ت  وق��د  امل�صيدة،  ال��دار  يف  حديقة 
النه  )ال�صتايكر(  ب�  ال�صوارع  بفر�س  اهتمامها 
واأولت  احلرارة  ناحية  من  االإ�صفلت  من  اأف�صل 
وان�صاء  النفايات  بتدوير  اهتمامها  ال���وزارة 

جمازر نظامية خلدمة البيئة ولتقليل التلوث.

مناق�سات 
ومت فتح باب املناق�صة بعد ذلك وحتدث كل من 

من موؤ�ص�صة املدى ت�صاءل الزميل �صاكر املياحي 
قائاًل:

- هناك مناطق يف بغداد مثل حي طارق ميكن ان 
تكون منتجعا �صياحيا يح�صن من الواقع البيئي 

وال�صكراب،  للنفايات  مكبا  االآن  ه��ي  ح��ني  يف 
وهذا امل�صروع ال يحتاج اىل تخ�صي�صات مالية 

�صخمة بل اىل جهود خمل�صة.
واأجابت ال�صيدة عثمان وزيرة البيئة قائلة: 

عن  ميزانية  لدينا   2010 ع��ام  تخطيط  يف   -
احلزام االأخ�صر وقد �صرح اأمني بغداد يف البدء 
بهذه العملية، كما ان جتميع النفايات وتدويرها 

هي من اخت�صا�س اأمانة بغداد اأي�صًا.
البيئة  وزارة  اإع��الم  مدير  لطيف  حممد  �صباح 

ت�صاءل قائاًل:
اأين  اىل  نعرف  ان  نريد  �صجرة  مليون   15  -
وهل  امل�صروع  ه��ذا  ينتهي  ومتى  االآن  و�صلت 

هناك اإدامة من قبل وزارة البلديات واالأ�صغال؟
واالأ�صغال  البلديات  وزارة  م��ن  حنون  رحيم 

اأجاب:
- امل�صروع اأجنز بالكامل . وهذه االأ�صجار اىل 
جانب احلدائق واجلزر الو�صطية مت تخ�صي�س 
مبالغها منذ عام 2009 وت�صتمر اىل عام 2010 

والتاأكيد على ان االأ�صجار هي دائمة اخل�صرة.

بحوث من وزارة العمار والإ�سكان
واملهند�صة  االأم��ني  غالب  الباحث  من  كل  وق��دم 
هند احمد من وزارة االعمار واالإ�صكان بحوثا 
ان  اىل  االأم��ني  غالب  الباحث  واأ�صار  م�صورة، 
بحثه ي�صمل ثالثة حماور ان�صبت على التعدي 
على البيئة وم�صاهمة املباين امل�صيدة حديثا يف 
زيادة ن�صب التلوث و�صوء ا�صتخدام البيئة من 
قبل املواطن كما تعر�صت االأ�صجار اىل االأمطار 
احلام�صية وماتت وهي واقفة وان ن�صب ارتفاع 
غاز ثاين اوك�صيد الكربون زادت يف اجلو جراء 
ذلك، وان ارتفاع درجة احلرارة اأدت اىل ذوبان 
ما  واجل��ن��وب��ي  ال�صمايل  القطبني  يف  ال��ث��ل��وج 
باملهاجرين  فيها و�صمي  النا�س  اأدى اىل هجرة 

البيئيني.
اىل  عطية  ناطق  اال�صت�صاري  املهند�س  واأ�صار 

ان:
كال�س(  )الفاير  امل�صماة  احلرارية  العوازل   -
االإن�صان  عن  خطرة  هي  البناء  يف  امل�صتخدمة 
وت�صبب �صرطان الرئة وان البديل املطروح هو 
مادة )الق�صب( فهو عازل حراري جيد وخا�صة 
موجودة  اجل�����س  م����ادة  وان  ال�����ص��ط��وح،  يف 
ورخي�صة ومتت�س احلرارة فلماذا ال ت�صتخدم؟ 
البناء؟  يف  احلديد  ا�صتخدام  من  نقلل  وكيف 
ووا�صح ان مركز بحوث البناء له دور مهم يف 

اعتماده لبناء البيت االأخ�صر.
واأجابت وزيرة البيئة ال�صيدة عثمان قائلة:

جديدة  نظرية  اجل�س  مع  الق�صب  ا�صتخدام   -
مي��ك��ن اع��ت��م��اده��ا واال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخل���رات 
العراقية لبناء مباٍن �صديقة للبيئة، فلماذا نعتمد 
الت�صاميم واملواد من اخلارج التي ال تتالءم مع 
اىل  اأر�صلناها  ومفاحتات  كتب  ولدينا  بيئتنا؟ 
الدوائر املعنية الإتباع الطرق البيئية ال�صحيحة 
االأمانة  البلديات،  الدوائر  تلك  ومن  البناء  يف 
ب�صكل  تكون  ان  يجب  التبليط  طرق  وحتى  بل 
ول�صنا  رقابية  جهة  ونحن  وم��درو���س  �صحيح 

جهة تنفيذية. 

التطور التاريخي للعمارة اخل�سراء 
امل��ه��ن��د���ص��ة ه��ن��د اح��م��د ع��ن التطور  وحت��دث��ت 

التاريخي للمباين اخل�صراء قائلة: 
العمارة  فكرة  احل�صرات  مباين  يف  تتج�صد   -
اخل�����ص��راء وم��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال بيوت 
الطبيعة،  م���ع  ت���ت���واف���ق  وال���ت���ي  ال��ع��ن��ك��ب��وت 
يف  الكائنات  ه��ذه  من  ا�صتفاد  قدميا  االإن�صان 
تعديًا  هناك  ان  االآن  جند  لكننا  بيئته  ت�صميم 
ظهرت  الرافدين  وادي  ح�صارة  يف  البيت  على 
مدن  �صنة يف  اآالف   )5( قبل  العمارة اخل�صراء 
حتى  وا�صتطاعت  والوركاء  اريدو  مثل  عراقية 
القنوات  ب��اإق��ام��ة  الفي�صانات  على  ال�صيطرة 
بيوت  بناء  مت  �صومر  بالد  مدن  ففي  االروائية 
تتنا�صب مع طبيعة املناخ، كما ان اإحاطة املدينة 
ما  واذا  ال��ري��اح،  عن  مناأى  يف  جعلها  باأ�صوار 
نظرنا اىل  الزقورة جندها تتنا�صب مع مباين 
ما زالت ماثلة  انها  العمارة اخل�صراء، والدليل 
يف  للمناخ  مالئمة  كونها  ال�صنني  اآالف  منذ 
)اللنب(  مادة  بنائها  يف  ا�صتخدمت  وقد  العراق 

اأي الطني وهي مادة جيدة وعازلة للحرارة.  
وحتدث الباحث غالب االأمني عن مزايا العمارة 
من   %35 بن�صبة  تقلل  ان��ه��ا  مبينًا  اخل�����ص��راء 
بن�صبة  املاء  وت�صتخدم  الكاربون،  غاز  انبعاث 

40% وتوفر لنا 60% من املاء. 
على  تعتمد  م��ب��اين  االأم����ني  ال��ب��اح��ث  وع��ر���س 
العمارة اخل�صراء منها مبنى مدينة م�صدر يف 
ال�صني،  يف  الطائر  الع�س  ملعب  ظبي(  )اأب���و 
 ، البحرين  ب��رج  للعلوم،  كاليفورنيا  اأكادميية 

مباٍن يف مدينة �صيكاغو، مباٍن يف ال�صويد. 
يظم  ا�صتبيان  اإعداد  اىل  االأمني  الباحث  واأ�صار 
3 اأ�صئلة من اجل اإعداد نواة للمباين اخل�صراء 
وك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة ت��ل��ك ال��ت��ي ج����اء بها 
اال�صتبيان ووجدنا ان 63% من االإجابات كانت 
ل�صالح املباين اخل�صراء بعد ذلك قامت وزيرة 
ال�صور  معر�س  بافتتاح  عثمان  نرمني  البيئة 
البالغ عددها )48( والتي ج�صدت مزايا العمارة 
على  حافظت  التي  الراثية  واملباين  اخل�صراء 
مثل  ل��وح��ات  جانب  اىل  و�صحية  نظيفة  بيئة 

مباين النحل والنمل وبيوت العنكبوت.

من اجل بيئة نظيفة..

معمارية البيت الأخ�ضر
 تطبيقات بغدادية

�سيفت ور�سة نحاور التي تنظمها دوريًا موؤ�س�سة 
املدى لالإعالم والثقافة والفنون كل من وزارتي 

الأعمار والإ�سكان ووزارة البيئة للحديث عن العمارة 
اخل�سراء واأثرها يف حت�سني البيئة والتقليل من 

الحتبا�ض احلراري وانبعاث غاز الكاربون يف اجلو 
وقد ح�سرت وزيرة البيئة نرمني عثمان كما ح�سر 

نيابة عن وزيرة العمار والإ�سكان بيان دزئي مدير 
عام املركز الوطني جبار حمزة لطيف وح�سرت 

الور�سة رئي�سة جلنة املراأة والطفل يف جمل�ض النواب 
ال�سيدة �سمرية املو�سوي وجمموعة من املخت�سني 

ب�سوؤون البيئة.

بغداد/ �سها ال�سيخلي 
ت�سوير/ مهدي اخلالدي

النائبة �سمرية املو�سوي

الباحث غالب االمني

الزميل م�سوؤول �سفحة �سوؤون النا�س

�سباح عطية جانب من افتتاح املعر�س

معر�س �سور العمارة اخل�سراء جانب من الور�سة

املهند�سة هند احمد

الزميل اكرام زين العابدين


