�آليات الرت�شيد حققت وفر
مايل  4.468ماليني دينار
خالل �صيف 2016

و�سمعي��ة به��دف اي�صال ر�سال��ة للمواطن اخلليجي واملقي��م للحد من
اله��در واال�س��راف .واحلمل��ة �سرت�صد عددا م��ن القيا�س��ات للوقوف
على جناحها خليجي��ا ،ويعد تد�شني احلملة اجنازا كبريا بعد مرحلة
حت�ضريات واجتماعات ا�ستمرت ثالث �سنوات وتت�ضمن احلملة افالما
ثقافية وتوعوية على جميع القن��وات واالذاعات الر�سمية بدول جمل�س
التعاون .و�ستهتم احلملة بالن�شء وغر�س الثقافة التوعية والرت�شيد.
هناك م�شروع لإن�شاء البيت الكويتي امل�ستدام ..نريد �إلقاء
ال�ضوء حول هذا امل�شروع اجلديد من نوعه؟
 اله��دف م��ن امل�ش��روع ت�شييد بيت م�ست��دام ذو ا�سته�لاك كهربائيمنخف���ض على الطراز الكويت��ي التقليدي ،حيث يت��م توفري ا�ستهالك
الكهرب��اء مبع��دل  ،%50بتطبيق تقني��ات حديثة من ا�ستخ��دام �ألواح
�شم�سي��ة واختي��ار نوع الع��وازل للنواف��ذ واحلوائط ،وا�ستخ��دام نظام
�إع��ادة تدوي��ر املياه ،فه��و �أي�ض��ا حمتفظ بالهوي��ة املعماري��ة الكويتية
بلم�س��ة معا�صرة من خالل توظي��ف عنا�صر البي��ت الكويتي التقليدي
من فك��رة تو�س��ط احلو�ش الداخل��ي ووج��ود البادجري واختي��ار مواد
التك�سي��ة اخلارجي��ة و�ألوانها ،وت�صمي��م م�شربي��ات منقو�شة بحروف
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احلملة اخلليجية يف �س��بتمرب من العام  2015وتهدف احلملة اىل رفع
م�س��توى الوع��ي لدى املواطن اخلليج��ي واملقيم ب�أهمي��ة احلفاظ على
الطاق��ة واملي��اه ب�أ�سلوب ثق��ايف وتوع��وي وا�ستخدام كاف��ة املوا�صفات
احلديث��ة للح��د من اله��در واال�س��راف من �أج��ل تقليل مع��دل الطلب
عل��ى الطاق��ة الذي �ش��هد ارتفاع��ات كبرية ب��دول املجل���س يف الفرتة
االخ�يرة كما ان ارتفاع الطلب على الطاقة يف دول املجل�س ي�ؤكد اهمية
ا�س��تخدام حمل��ة جماعية تع��د االوىل م��ن نوعها على م�س��توى الدول
االع�ض��اء للح�ص��ول على قيا���س ونتيجة وا�ضحة ملع��دالت الطلب على
الطاقة وتر�شيدها.
نريد �إلقاء ال�ضوء على �آليه عمل احلملة واالدوات التي
�سوف ت�ستخدمها يف حتقيق االهداف؟
 احلمل��ة اخلليجي��ة تعمل حتت مظلة امان��ة دول جمل�س التعاون منذط��رح فك��رة قيامها يف ع��ام  2012حتى تبلور اعداده��ا واالتفاق على
التع��اون مع م�ؤ�س�سة االنتاج الرباجم��ي اخلليجي امل�شرتك التي قدمت
دورا كب�يرا يف ن�ش��ر الثقافة ب�ين الدول االع�ض��اء �سيما عل��ى الن�شء
اخلليج��ي وتتع��اون احلملة مع م�ؤ�س�س��ة االنتاج لإع��داد ر�سائل مرئية

ح�صلنا على جائزة �أف�ضل م�شروع
تر�شيد يف ال�شرق االو�سط بدعم
من الوزارة

