




كفاكم محاربة
 للكوادر الوطنية

كلمة هيئة التحرير  

تتواىل التأكيدات الرسمية عىل أن الحكومة ماضية يف تنفيذ مشاريع التنمية وفقا لخطتها التنموية عىل الرغم من انخفاض أسعار 

البرتول واعالن خطط الرتشيد والتقشف، ولعل آخر عقود الحكومة كان عقد إنشاء مبنى الركاب الجديد ملطار الكويت الدويل بقيمة 

1.3 مليار دينار كام هو معلن، وَمن قبله مشاريع مليارية يف كافة املجاالت ومنها الطرق واالنشاءات والقطاع النفطي وغريهام، 

وهذا يحسب للحكومة. 

واألهم، إن هذه املرافق واملشاريع تحتاج إىل قوى برشية كويتية تدير تنفيذها وترشف عليها ومن ثم تقوم بتشغيلها وصيانتها، 

وباعرتاف كثري من الوزراء واملخططني للحكومة ومستشاريها تبقى هذه العقبة واحدة من أبرز العقبات يف خطط تنفيذ مشاريع التنمية. 

أسوق هذه املقدمة  أمال يف أن أوفق بوضع النقاط عىل الحروف، فكيف تريد الحكومة التغلب عىل عقبة العامل البرشي؟ وهي 

التي ويف نفس الوقت تبخل عىل الكوادر الفنية الكويتية، فنحن املهندسون ورغم املسؤوليات امللقاة عىل عاتقنا والتي ستزداد 

مع هذه املشاريع نعاين كثريا، فليك نحصل عىل أبسط الحقوق ومنها بدالتنا املقرة قانونا ) القرار 5/ 2010(، ترص بعض الوزارات 

عىل التفنن يف عرقلة رصف بدالتنا، والكثري من زمالئنا يعانون كثريا جراء أعذار واهية تسوقها بعض هذه الوزارات ومنها تحديث 

البيانات، وهذا أمر مرفوض فكشوف املهندسني وطبيعة عملهم واضحة وجلية، فالتحديث اليحتاج اىل كل هذه االجراءات وحتى 

تعليامت الديوان مل تنص عىل هذا التحديث الذي يحتاج إىل أيام معدودة ليك تقوم به كل جهة عىل حدة،لكن أن تبقى األمور 

مجمدة حتى يطالب زمالؤنا ببدالتهم فهذا أمر بات غري مقبول بكل األشكال.

 ليس هذا فحسب فهناك جهات حكومية أخرى ترفض ادراج هذه البدالت، أو بعضها يف شهادات الراتب أو »ملن يهمه األمر« بعد 

أن ترتب عىل الكثريين منا التزامات مالية وفقا لشهادات كانت نفس هذه الجهات متنحنا إياها، فلامذا هذا الرتاجع وهذا الحرمان 

وتعقيد األمور يف وجه املهندسني؟.

 نريد تنمية ونريد كوادر وطنية تدير وتنفذ مشاريع مليارية أو ترشف عليها ويف نفس الوقت نحرم هذه الكوادر  من أبسط الحقوق، 

فبهذا الوضع ال ميكن أن يستقيم األمر،فاملهندسون يتحملون مسؤوليات جسام وعندما تتاح لهم الفرصة يبذلون ويقدمون ويبدعون.

وبكل موضوعية وحب أقول كفاكم محاربة لكوادرنا الوطنية، فطاقات املهندسني كبرية، فافسحوا لهم املجال وامنحوهم مستحقاتهم 

املقرة وفق القانون والقرارات فاملشاريع التي نشيدها لن تدار ولن تستمر إال بسواعد أبناء الكويت. 

يف الختام أود أن أشري اىل االهتامم والرتحم والنعي الكبري من كل أهل الكويت  للزميل املغفور له بإذن الله 

تعاىل املهندس مجبل املطوع،ونسأل املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،ويلهم ذويه الصرب والسلوان، 

فقد كان يرحمه الله مثاال حيا عىل عطاء املهندسني وابداعهم وهو من واكب هذا الرصح الحضاري أقصد »املركز 

العلمي« من بدايته كفكرة ومن ثم كمدير للمرشوع وتاليا مديرا لهذا املركز، حتى أصبح قدوة لكل زمالئه . 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،، 

رئيس التحرير 

المهندس ياسر محمد العواد 



الكويتية المهندســـين  جمعيـــة  تصدرها  فصليـــة  مجلة 

يف هذا العدد

المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر ورأي كتابها، 
والمجلة غير مسؤولة عما يرد في هذه المقاالت.
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المحيليب: نعمل النجاز الرتاخيص المطلوبة 

لمبىن جديد لجمعية المهندسين 

الجمعية تشيد بالجهود وتدعو الغانم لرعاية 

يوم المهندس الكوييت

رحلة العمرة السنوية

 للعام 2016

مجلس اإلدارة
رئيس الجمعية 

م. سعد سعود املحيلبي 

نائب الرئيس 
م. عدنان عباس الرصاف

أمين السر 
م. نواف رميح املطريي

أمين الصندوق 
م. حسن نارص بن طفلة

أمين السر المساعد 
م. فيصل عويد العنزي

أمين الصندوق المساعد 
م. عيل عبدالله الفيلكاوي 

أعضاء مجلس اإلدارة
م. أسامء الخالدي 

م. خالد يعقوب الدعيج 

م. عبد الله عبدالخرض معريف

م. مطلق نايف بورقبة 

م. هنادي خالد الحاي

رئيس التحرير
م. يارس العواد 

نائب رئيس التحرير
م. فاهم الشمري 

مدير التحرير
عبدالرحمن تيسري 

أعضاء هيئة التحرير
م. أحمد البغيل

م. بثينة الشاميل

م. بيبي الشاميل

م. حسني ششرتي

م. دانة كالس

م. عقيل مراد 

م. عيل العجمي 

م. وليد املجني 

المدير العام
م. عمر السعدون

السكرتير العام
م. راشد العنزي
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يف هذا العدد

26

40

47

التوعية بأهمية الرتشيد تحقق نتائج مرضية 

باستهالك المياه والكهرباء يف الكويت

الهيئات االمريية لتطوير وإدارة المدن 

الشمالية والجنوبية

مشروع مبىن ركاب جديد 

 لمطار الكويت 

ترحب مجلة " المهندسون " التي تصدرها جمعية 

المهندسين الكويتية ، بمشاركات كافة الزمالء والزميالت 

واألساتذة الكرام  من مختلف التخصصات الهندسية، من 

خالل نشر دراساتهم وبحوثهم أو أية مقاالت هندسية – 

تخصصية يرغبون بنشرها وفقا لما يلي:

-  على أن اليزيد عدد كلمات المقال على 1600 كلمة.

تكون  أن  على  الصور   أو  واألشكال  بالرسومات  المقال  يزود    -

high resolution هذه الصور صالحة لالستخدام في الطباعة

- ارفاق صورة شخصية وموجز سيرة ذاتية لصاحب المقال.

- يمكن ارسال المقاالت إلى رئيس التحرير المهندس ياسر العواد

  email: almohandesoon@kse.org.kw

دعوة للمشاركة والنشر بمجلة 

22409496 

kse.website@gmail.com

@KSEWEB

@KSEWEB

مجلة فصلية تصدرها جمعية المهندسين الكويتية - العدد 120 يوليو  -  سبتمبر 2016
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مطار  الكويت الدولي الجديد
يلبي احتياجات المستقبل القريب

»الرتشيد« حل مثالي للحد 

من االسراف يف استهالك 

الكهرباء والماء 

نظام الشراكة بين

 القطاعين العام والخاص

حلول هندسية

 لمدارس ذكية

اتفاق علمي مع جامعة 

ميموريال الدولية
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24 - »زوايا فكرية« رؤية هندسية لقضايا ثقافية 

26 - التوعية بأهمية الرتشيد تحقق نتائج مرضية 

 باستهالك المياه والكهرباء يف الكويت

28 - نظام الشراكة بين القطاعين  

 PPP العام و الخاص 

32 - هل تسبب الهواتف الخلوية السرطان؟ 

34 - الحد من إرتفاع درجة الحرارة داخل المركبات 

 أثناء الصيف

40 -مقرتح الهيئات االمريية لتطوير وإدارة المدن 

 الشمالية والجنوبية

42 - تسالي هندسية   

44 - حماية المنشآت الخرسانية المسلحة من 

 خطر صدأ الحديد

47  - مشروع مبىن ركاب جديد لمطار الكويت  

52 - ترميم حوائط الطوب بإستخدام ألياف الكربون  

58 - معالم العمارة اإلسالمية بالشارقة  

62   »HardWired« للحد من الحوادث -

64 - نظام هندسة الحركة والمكان  

 )االرجونوميكس( 



مجلس  تقارير  للجمعية  العادية  العمومية  الجمعية  أقراجتامع 

من  2015، وسط حضور الفت  للعام  واالدارية  املالية  االدارة 

قبل املتطوعني واملتطوعات األعضاء يف الجمعية العمومية، 

وممثيل وزارة الشؤون االجتامعية والعمل، وقد عقد االجتامع مساء 

يوم األربعاء 20 أبريل 2016 بقاعة االجتامعات الكربى بالجمعية.  

وقدم رئيس الجمعية املهندس سعد املحيلبي الشكر للثقة املمنوحة 

من أعضاء الجمعية العمومية لرئيس وأعضاء مجلس االدارة، كام 

شكر مجلس الوزراء عىل دعمه ألعامل الجمعية التطوعية، الفتا 

اىل جهود وزارة الشؤون االجتامعية والعمل الخاصة بدعم عمل 

جمعيات النفع العام. 

ولفت املحيلبي إىل أن الجمعية أقامت هذه الفعاليات ودعمتها 

وفق االمكانيات املتاحة، معربا عن األمل يف تحقيق املزيد من 

الجمعية العمومية  للمهندسسين اعتمدت تقريري مجلس اإلدارة المالي واالداري

المحيليب: نعمل النجاز الرتاخيص 

المطلوبة لمبىن جديد لجمعية 

المهندسين 

 املحيلبي متوسطاً أمني الرس م. نواف رميح وأمني الصندوق م. حسن بن طفلة وممثيل الشؤون ومراقب الحسابات واملسؤول املايل سعيد زيدان

 الحضور خالل التصويت عىل تقارير مجلس االدارة
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تطورات  حول  سؤال  ويف  للجمعية.  االنجازات 

النقاب  املبنى الجديد للجمعية كشف املحيلبي 

عن انتهاء املخططات والرتاخيص التنظيمية للمبنى 

وأن العمل جار الستخراج رخص االطفاء وأن مجلس 

بوضع جدول  العام سيقوم  انتهاء  ومع  االدارة 

زمني النجاز املبنى يعرض عىل اجتامع الجمعية 

العمومية املقبل إن شاء الله بعد انتهاء الدورة 

املستندية والرتاخيص املطلوبة لتشييده. 

وكشف املحيلبي أن املخططات التي تم ترخيصها 

تشتمل عىل انشاء برج من 20 دورا، ومنطقة استثامرية 

وصالة  صحي،  ونادي  مرت،   2500 نحو  مبساحة 

متعددة األغراض. 

وقدمت إحدى عضوات الجمعية العمومية مقرتحا 

لتطوير املهارات الهندسية من خالل تكثيف الدورات 

التدريبية املطلوبة وخاصة يف مجال الصيانة، كام 

أشاد الحضور بجهود مركز التدريب بالجمعية.

وكان  التقرير املقدم ألعضاء الجمعية العمومية 

حافال بالفعاليات التي أنجزتها لجان الجمعية وفرق 

عملها وروابطها ومجالسها التخصصية، حيث بلغ 

عدد اللجان العاملة  25 لجنة ومركزاً وفريق عمل 

ورابطة ومجلسا. 

كام نظمت لجان الجمعية وفرق عملها وروابطها 

التخصصية وبدعم من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

تضمنها   ،2015 العام  فعاليات خالل   130 نحو 

التقرير كلها )وبالضبط 131( ومبعدل 11 فعالية 

شهريا. بينام بلغ عدد الربامج التدريبية يف مركز 

التدريب 107 برامج، ووصل عدد املتدربني اىل 

892 متدربا ومتدربة. وثلثي هذه الربامج مدعومة 

الحضور  فوض  االجتامع  ختام  ويف  مجانية.  أو 

للعام  الحسابات  مدقق  الختيار  االدارة  مجلس 

املقبل وتحديد أتعابه. 

ومجموعة أخرى خالل املشاركةزمالء يف  الجمعية العمومية

مهندسات بتابعن  مناقشات التقريرين  املايل واالداري

أمني الصندوق خالل مناقشة التقرير املايل

مهندسون يتابعون املناقشات

أمني الرس متابعا مناقشة فعاليات الجمعية
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 أعلنــت  الجمعيــة رشاكتهــا مــع مكتب 

املدن الصحية يف تطبيق مبادرة »املدن 

الصحيــة  يف دولة الكويــت«.  جاء ذلك 

خالل اســتقبال رئيس الجمعية املهندس 

ســعد املحيلبي مع عضو مجلس اإلدارة 

املهندســة هنادي الحــاي لرئيس مكتب 

املــدن الصحية بوزارة الصحــة الدكتورة 

آمال اليحيى مســاء يــوم 10 ابريل مبقر 

الجمعيــة حيث اتفق الجانبــان أيضا عىل 

اقامة ندوة أو ورشة عمل خاصة  بالتنسيق 

مع اللجان املعنيــة بالجمعية حول هذه 

املبادرة، وتعريف املتطوعني بهذه املبادرة.

رئيس الجمعية املهندس سعد املحيلبي 

قال: اطلعنا عىل تفاصيــل هذه املباردة 

القيمــة، واتفقنــا عىل أمن نكــون رشيكا 

مــع وزارة الصحة ممثلــة مبكتب املدن 

الصحية، مضيفا أننا سنعمل عىل تعريف 

املتطوعني واســتقطابهم للمشــاركة يف 

تطبيقهــا مبختلف املواقــع التي انطلقت 

فيها هــذه املبادرة. 

ولفت املحيلبي إن وجود مدن صحية كان 

واحدا من أهداف مؤمتر »حلول مستقبلية 

للمدن الذكية« الــذي أقامته الجمعية يف 

فرباير املايض، الفتا اىل مناقشة املؤمتر 

عددا من أوراق العمل ذات العالقة بهذه 

املبــادرة بعــد أن قامت اللجنــة العلمية 

باقرارها.  للمؤمتر 

وأضاف املحيلبي: أن اللجان املعنية بالجمعية 

ســتتعاون مع مكتب املن الصحية القامة 

ورشة عمل خاصة يتم خاللها التعريف بها 

واستطالقها أفاق التعاون املمكنة لتحقيق 

برنامج املبادرة وتطبيقه يف دولة الكويت، 

مشريا إىل تحسني احالة الصحية للسكان 

ورفع مستوى الخدمات البيئية يحتاج إىل 

دعم هنديس ســتقوم الجمعية بتوفريه 

بــكل ما هو ممكــن من  خــربات متوافرة 

لدى أعضاء الجمعية. 

ومتنى املحيلبي للمبادرة التوفيق والنجاح، 

الفتــا اىل أن خطواتها التــي قامت تبرش 

بالخري يف دعم تحقيق االحتياجات التنموية 

املتكاملة للدولة من خالل مشاركة املجتمع 

املدين فيها. 

 ويف 15 مايــو عقــد أول اجتــامع متابعة 

برئاســة نائب رئيس الجمعيــة املهندس 

عدنان الرصاف وشارك فيه رئيس وأعضاء 

لجنة البيئــة بالجمعية. 

شراكة بين
  »المهندسين « ومبادرة 
المدن الصحية 

 املحيلبي متوسطا الحاي واليحيى

 جانب من اجتامع املتابعة مبشاركة نائب الرئيس م. عدنان الرصاف وعضو مجلس اإلدارة م. مطلق العتيبي ورئيس لجنة البيئة م. محمد الهاشمي وأعضاء اللجنة مع اليحيى
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الجمعيـة  أشــادت 

بجهود معايل رئيس 

مجلس األمة املهندس 

مرزوق الغانم الخاصة 

بالبديل االسرتاتيجي 

يف القطاع النفطي، 

كام قامت خالل زيارة 

عضو مجلس االدارة 

هنــادي  املهندسة 

ابريل   6 الحاي يف 

2016 بتويجه الدعوة 

للغانم لرعاية »يوم 

املهندس الكويتي« 

الذي تعتزم الجمعية 

القيام به.

 م. الحاي خالل لقائها بالغانم 

 أمني الرس مكرما الدكتور مشاري

 املهندسون يحتفون بالدكتور مشاري املطريي

الجمعية تشيد بجهود مجلس األمة وتدعو الغانم لرعاية يوم المهندس الكوييت

الجمعية تكرم المخرتع 

مشاري المطريي

لمعالجته الرتبة 

النفطية الملوثة

كرمـت الجمعيـة مسـاء يـوم الثالثـاء 5 أبريـل الدكتور مشـاري 

سـعد املطـريي الحائـز عـىل بـراءة اخـرتاع يف معالجـة الرتبة 

النفطيـة امللوثـة، واسـتقبل أمـني الـر املهندس نـواف رميح 

املطـريي الدكتور مشـاري بحضور أمني الر املسـاعد فيصل 

العنزي وعضو مجلس اإلدارة عبد الله معريف مع املدير العام 

املهندس عمر السعدون ونائب املدير العام عبد الله املطريان . 

وتـم خالل اللقاء بحـث امكانيات التعـاون، والتأكيد عىل دعم 

الجمعية لكافة الكوادر الوطنية والخربات الكويتية يف مختلف 

املجاالت. 

كام استمع الحضور عىل رشح من الدكتور مشاري املطريي عن 

براءة اخرتاعه التي ميكن من خاللها تنظيف الرتبة بنسـبة 97 % 

من امللوثات النفطية بتقنية متفردة مسجلة كرباءة اخرتاع باسمه. 
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وقعت الجمعية وجامعة ميموريال الكندية مذكرة 

تفاهم تحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، 

وتهدف الى تطوير وتعزيز القدرات الهندسية 

والفنية لدى أعضاء الجمعية باالستفادة من 

البرامج األكاديمية التي تطرحها الجامعة وخاصة 

الدراسات العليا. 

توقيع مذكرة تعاون 
بين »المهندسين« 
وجامعة ميموريال 
الكندية

المحيلبي : برامج دراسية 
وتدريبية وفقا لمتطلبات 
قطاع الهندسة بالكويت

جاء ذلك يف ختام أمسية تعريفية أقامتها رابطة 

املهندسني البحريني بالجمعية التي قامت اىل 

بالتنسيق لزيارة الوفد الكندي اىل الجمعية مساء 

يوم األحد 22 مايو2016، وقد وقع املذكرة 

رئيس الجمعية املهندس سعد سعود املحيلبي 

و الدكتور ليونارد ليو عميد مساعد الدراسات 

العليا، بحضور عدد من أعضاء مجلس االدارة 

ورئيس رابطة املهندسني البحريني جالل الفضيل 

ومقدم العرض املريئ املهندس م. عبد العزيز 

النكاس .

وتقيض املذكرة ببحث سبل التعاون املشرتك 

مبا يعود بالفائدة عيل قطاع الهندسة يف دولة 

خالل  من  املعلومات  تبادل  وتتيح  الكويت، 

تتضمن  التي  العلمية  والنرشات  املطبوعات 

املستجدات البحثية واتاحتها للباحثني الراغبني 

باملتابعة واالستفادة منها. 

الربامج  تقديم  بتقديم  االتفاقية  كام تقيض 

قطاع  ملتطلبات  وفقا  والتدريبية  الدراسية 

الهندسة بدولة الكويت، وتتيح املشاركة يف 

وورش  املؤمترات  مثل  الهندسية  الفعاليات 

العمل والربامج التدريبية التي يقوم بها أي 

من الطرفني. 

وقال رئيس الجمعية املهندس سعد املحيلبي 

يف كلمة خالل حفل التوقيع : إننا نهدف اىل خلق  

مزيد من الفرص العلمية واالرتقاء األكادميي 

 الضيوف مع عدد من أعضاء الجمعية ومجلس اإلدارة

 جانب من الحضور
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للزمالء والزميالت بالجمعية، الفتا اىل أن املذكرة 

تتيح ألعضاء الطرفني وضع مبادرات مشرتكة 

مبا يف ذلك برامج الدراسات العليا باإلضافة 

إىل الربامج التدريبية . 

تاريخ  عن  عرضا  كلمته  يف  املحيلبي  وقدم 

الجمعية وجهودها يف خدمة املجتمع، مؤكدا 

أنها تسعى دامئا اىل استقطاب أرقى وأفضل 

الخربات األكادميية يف العامل ووضعها بني يدي 

أعضاء الجمعية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، 

مضيفا أن توقيع هذه املذكرة يهدف اىل اتاحة 

مزيد من فرص االرتقاء األكادميي والتطور املهني 

للزمالء والزميالت يف الجمعية. 

ومن جهته قال رئيس رابطة املهندسني البحريني 

املهندس جالل الفضيل: إن وجود مثل هذه 

الفرص لالرتقاء االكادميي واملهني يف أروقة 

جمعية املهندسني الكويتية واحدا من األهداف 

التي سعت الرابطة اىل تحقيقها، مشريا اىل 

أن االرتقاء بالقدرات الهندسية هدفا رئيسيا 

للرابطة. 

الرابطة  أنه وزمالءه يف  الفضيل  إىل  وأشار 

متنوعة  برامج  هناك  تكون  أن  عىل  عازمون 

ومتاحة عىل الدوام لكل الزمالء املهندسني 

وخاصة املهندسني البحريني، مؤكدا أن الحاجة 

ال تزال ماسة لهذا العنرص البرشي الهنديس 

املتخصص يف كافة مرافق الدولة . 

ومن جهته قدم العميد املساعد للدراسات العليا 

بالجامعة الدكتور ليونارد ليو عرضا عن الربامج 

الدراسية املتاحة فيها وخاصة برامج املاجستري 

والدكتوراه، الفتا اىل إىل أن الجامعة تأسست 

يف العام 1925و ُمنحت صفة جامعة كاملة 

يف عام 1943 وأصبحت اآلن أكرب جامعة يف 

منطقة األطليس الكندية والجامعة الوحيدة يف 

دراسات  تقدكم  الجامعة  أن  كيم:  وأضاف 

البكالوريوس، املاجيستري، الدكتوراه املهنية 

والدكتوراه األكادميية، والعديد من الشهادات 

والديبلومات الدولية لدى جامعة ميموريال يف 

نيوفاوندالند بكندا، مشريا اىل أنها تضم كليات: 

الهندسة، الطب، الصيدلة، الفنون، التجارة 

واألعامل، الرتبية والتعليم، الخدمات االجتامعية، 

باإلضافة اىل الصيد واملالحة والهندسة والبحرية 

بشكل خاص. 

سواحل كندا الرشقية التي لديها اعرتاف دويل 

عاملي وتقدم أكرث من 100 برنامج للحصول 

عىل الدرجات العلمية للطالب . 

ومن جهته قال أندرية كيم مدير كلية الدراسات 

العليا بالجامعة: أن عدد الطلبة حاليا يف الجامعة 

نحو 20 ألف طالب يف أربعة مواقع يف كندا 

وإنجلرتا، موضحا أن الجامعة واحدة من أفضل 

5 جامعات دولية بكندا وفقا ملجلس مكلنس 

الدويل . 

الفضلي: 
التزال الحاجة 
ماسة لتخصص 

الهندسة 
البحريـــة فـــي 
قطاعات  كل 

الدولـــة 

 جانب آخر من الحضور م. عبد العزيز النكاس يقدم األمسية

 خالل حفل التوقيع 

 املحيلبي ورئيس الجانب الكندي  يتبادالن وثائق املذكرة 
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فـــي  مســـتمرون  المحيلبـــي: 
دعم وتكريم ورعاية المبدعين 

بمختلـــف المجاالت 

جوري العازمي: اخترت دراسة 
العلوم السياسية والعمل 

بالسلك الدبلوماسي

 املحيلبي مع زمالئه يكرمون جوري ومدرساتها

 تكريم خاص من أعضاء نادي زوايا فكرية
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هذه التأكيدات أطلقها املحيلبي يف كلمة له 

عىل هامش لقاء مفتوح نظمه »زوايا فكرية« 

بالجمعية مساء يوم 14 يونيو مع الفائزة جوري 

العازمي ومديرة مدرسة النور املشرتكة – بنات 

بيبي الصايغ ومديرة املكتبة آالء الكندري، 

وأداره اإلعالمي محمد حيات وحرضه نائب 

رئيس الجمعية املهندس عدنان الرصاف وأمني 

الصندوق املهندس حسن بن طفلة، وأعضاء 

مجلس االدارة املهندسني؛ عيل الفيلكاوي 

وهنادي  الخالدي  وأسامء  بورقبة  ومطلق 

الحاي و حشد من املعنيني بالشأن الثقايف 

تقدمهم رئيسة »زويا فكرية« املهندسة سعاد 

الكندري، وعضو النادي املهندس وليد املجني 

وعضوة النادي ومنظمة األمسية فاطمة حيات 

والكاتب طالب الرفاعي والكاتب املهندس 

عبد الله الرفاعي. 

وقال املحيلبي: نحن فخورون بهذه األمسية 

التكريم واللقاء املفتوح مع جوري  وهذا 

ومدراساتها، مضيفا أننا نتمنى أن اليتوقف 

هذا االنجاز وأن نستمر بدعم دوري لتحقيق 

مزيد من االنجازات ورفع اسم الوطن عاليا 

وأن تكريم » املهندسني« لجوري ومدرساتها 

واجب وليس وتفضال العطائهم الدعم املعنوي 

عىل أقل تقدير.

وبدروها قدمت رئيسة زوايا فكرية املهندسة 

سعاد الكندري عرضا عن النادي، مشرية إىل 

أنه يهدف اىل التشجيع عىل القراءة الصحيحة 

ونرش ثقافة القراءة عىل أسس علمية صحيحة، 

أكد رئيس الجمعية المهندس 
سعد سعود المحيلبي  أن دور 

جمعيات النفع العام،يمتد إلى 
جوانب مجتمعية أخرى باإلضافة 

إلى الجانب المهني الذي تقوم به 
هذه الجمعيات، الفتا الى أن تكريم 

الجمعية للكويتية جوري العازمي 
من قبل نادي زوايا فكرية في » 

المهندسين«  لفوزها بالمركز األول 
في مسابقة تحدي القراءة على 
مستوى دولة الكويت واحدة من 

المبادرات التي تقوم بها الجمعية 
وترى أنها واجب مجتمعي عليها 
تأديته في دعم المبدعين بالدولة 

والمجتمع. 

جمعية المهندسين كرمت 
الفائزة بالمركز األول بمسابقة 
تحدي القراءة جوري العازمي 



سعاد الكندري: خطة 
نصف سنوية لقراءة ست 

كتب ومناقشة واحد 
منها شهريا 

الصايـــغ: المنافســـة كانت 
شديدة بين دوري وزميالتها 

في المدرسة 

آالء الكندري: لدينا 1000 
قصـــة بلغة بريـــل مطبوعة 

على ورق شفاف 

 م. حسن بن طفلة مع عالء الكاظمي وعبد الله الرفاعي متحدثا وطالب الرفاعي متابعا جوري اىل جانب مديرة املدرسة بيبي الصايغ ومديرة املكتبة آالء الكندري واالعالمي محمد حيات

 جوري تتحدث خالل اللقاء
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مشرية إىل خطة نصف سنوية يتم خاللها 

قراءة ست كتب ومناقشتها يف لقاءات النادي 

املفتوحة. 

وبدورها قالت الفائزة باملركز األول مبسابقة 

التحدي للقراءة عىل مستوى دولة الكويت 

دوري العازمي : لقد كان للمدرسة والبيت 

دور كبري يف دعمي وتشجيعي عىل القراءة، 

مضيفة أنها ورغم هذا التشجيع تؤمن بأنه ال 

جدوى من تحدي اإلعاقة وإن اإلعاقة دافعا 

الغري، وعلينا التعايش معها ونرىض بها عىل 

أن ال نعيش عىل هامش الحياة بسبب هذه 

اإلعاقة. 

وأوضحت جوري : أن البيئة املدرسية واملنزلية 

كان لهام دور لكن الرغبة بالتحدي والعمل 

بجد كانا عامال رئيسيا يف تحقيق هذا الفوز، 

مشرية إال أنها عملت عىل املواءمة واملوازنة 

بني دراساتها والقراءة كام أنها حريصة عىل 

مواكبة التواصل عرب وسائط التواصل االجتامعي 

من خالل برامج صوتية متكن الكفيف من 

متابعة ما يدور عىل هذه الوسائط اإللكرتونية. 

وقالت جوري : أنها  فخورة بوجود جميعات 

مهنية تتناول قضايا خارج اطار تخصص أعضائها، 

مشيدة مببادرة »زوايا فكرية« ونادي القاءة 

بجمعية املهندسني، وبقراءاتها للمهندس 

عبد الله الرفاعي التي أثرت فيها كثريا »ومن 

قراءاته بدأتن أحب القراءة أكرث« .

 ويف ختام كالمها قالت جوري أنه لن تقبل 

وأنها  لها  مايقرر  تحت  منضوية  تكون  أن 

ترفض الكثري من املهنة، لكنها مرصة عىل 

بالسلك  والعمل  السياسية  العلوم  دراسة 

الدبولومايس رغم االحباطات . 

من جانبها ذكرت مدير مدرسة النور املشرتكة 

املدرسة وفرت  أن   : الصايغ  بيبي  بنات   –

مكتبة كبرية للكتب مطبوعة بطريقة بريل 

عىل ورق شفاف، مام يتيح للطالبات مزيدا 

من فرص القراءة، موشحة أن جوري فازت 

بتصفية داخلية قامت بها املدرسة حيث تم 

اختيار 3 طالبات للمشاركة باملسابقة وفازت 

جوري باملركز األول .

وأشارت الصايغ إىل وجود دورات للطالبات 

بشكل مستمر، وتفاعل مع مختلف الجهات 

املعنية بالجانب الثقايف وبعض الكتاب الذين 

يحرصون عىل تقديم مؤالفاتهم وطباعتها 

بلغة بريل ليتمكن فاقدي البرص من قراءتها.

الكندري  وأما مدير املكتبة باملدرسة آالء 

برصيا  املعاقني  تخدم  مكتبتنا  فقالت: 

ولدينا أكرث من 1000 قصة  مطبوعة عىل 

ورق شفاف يتيح مزيدا من الدميومة لهذه 

الكتب، باإلضافة إىل مئات الكتب األخرى، 

مضيفة أن املنافسة كانت شديدة بني بنات 

املدرسة للوصول اىل األدوار النهائية يف 

هذه املسابقة. 

ويف كلمتة له قال الكاتب طالب الرفاعي: 

كبريا ومل  تحديا  باتت ظاهرة جوري  لقد 

تعد فقط ألهلها فهي للكويت وعلينا جميعا 

مسؤولية دعمها وتشجيعها ملزيد من النجاحات 

. فجوري رمز يعطي حافز لكل أهل الكويت. 

ومن جهته أعلن الكاتب عبد الله الرفاعي عن 

تقوم جوري  عمل  أول  لطباعة  استعداده 

بكتابته دعام لها . 



أكد باحثان متخصصان يف شؤون الطاقة الشمسية، أن ارتفاع حرارة الجو واحد من أبرز 

التحديات التي تواجه تركيب الخاليا الشمسية  وتشغيلها يف الكويت، مشريين إىل وجود 

تقنيات وجيل جديد من ألواح الخاليا الشمسية املعتمد عىل تقنيات مستمدة من »تكنولوجيا 

النانو« ميكن أن تكون حال مثاليا لهذه املشكلة يف الكويت. 

جاء ذلك يف محارضة أقامتها لجنة الطاقة املتجددة يف الجمعية مساء يوم  األربعاء 

18  مايو 2016 مبقر الجمعية وحارض فيها صاحبا ابتكار جيل جديد من الخاليا الشمسية  

للخاليا  »جيل جديد  بعنوان  ماراغليانو وهي  كارلو  والدكتور  ألفرد جوست  األمريكيان 

الشمسية – الكهروضوئية«. 

انطلقت اىل  2009 وأنها  العام  التقنية كانت يف   iأن االنطالقة لهذ ولفت املحارضان 

مرحلة متقدمة جدا خالل األشهر املاضية، الفتني إىل أن انتاج هذه األلواح الجديدة 

يعتمد أساسا عىل منتجات بوليمرية مستمدة من تقنيات النانو، وحصلت عىل اعتامدات 

من جهات عاملية محايدة لضبط االعتامدية والجودة. 

وأكد الباحثان : أن هذه األلواح قادرة عىل مواجهة مشكلة ارتفاع 

درجة الحرارة لألجواء التشغيلية وخاصة املامثلة للطقس يف 

الكويت، مؤكدين أن إنتاجيتها بتحويل الطاقة الشمسية اىل 

كهربا ضوئية أثبتت كفاءة بنسبة 97 %، وأنها توفر خفضا يف 

الكلفة التشغيلية للخاليا الشمسية تصل اىل 30%.

ومن جهته قال رئيس لجنة الطاقة الدكتور بدر الطويل : أن 

هذه التقنية صديقة للبيئة 100 % وقادرة عىل تجنب إنعكاسات 

بعض االشعاعات الضارة من انعكاس األشعة الشمسية. 

سعد  املهندس  الجمعية  رئيس  قام  املحارضة  ختام  ويف 

املحيلبي بتكريم املحارضين مع عضو مجلس اإلدارة مطلق 

العتيبي وبحضور مسؤولة الرتشيد بوزارة الكهرباء املهندسة 

اقبال الطيار، وعضو اللجنة سامل الحبيط، كام شهدت املحارضة 

حضورا الفتا من قبل املهتمني . 

باحثان أمريكيان 
يعرضان يف الجمعية 
التحديات اليت تواجه 
تشغيل خاليا الطاقة 

الشمسية يف الكويت

 رئيس الجمعية ورئيس لجنة الطاقة املتجددة د. بدر الطويل وأعضاء اللجنة يكرمون الباحثني

 م. اقبال الطيار وم. مزيد املطريي مع جانب من الحضور

 حضور كثيف
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شاركت الجمعية يف املؤمتر الصحايف، الذي 

عقدته 12 منظمة، مبقر رابطة االجتامعيني 

مبنطقة العديلية يف  16 ابريل حول القانون 

املقرتح من قبل املنظامت الخاص بالتعيني 

يف الوظائف القيادية

وبنّي رئيس  املهندس  ســـعد املحيلبي، ان 

املناقشات التي تم مبوجبها صياغة القانون 

املقـــرتح كانت »عىل مســـتويات عالية من 

األريحية، وقد عملنا عـــىل أن تكون معايري 

اختيـــار القياديني واضحة، بـــدال من تركها 

ألمور غـــري مقبولة، وســـوف يصبح اختيار 

القياديني يف حال اقـــرار القانون، خاضعا 

للكفاءة والخربة فقط، بال ظلم أو واسطة«.

وقد قدت املقرتح كل من : جمعية الشفافية 

الكويتية – الجمعيـــة االقتصادية الكويتية – 

جمعية الخريجني الكويتية – االتحاد العام 

لعامل الكويت – الجمعية الكويتية لحقوق 

االنســـان – جمعية املحاسبني واملراجعني 

الكويتية – رابطة االجتامعيني الكويتية – جمعية 

املهندســـني الكويتيـــة – جمعية املعلمني 

الكويتيـــة – الجمعية الكويتيـــة للدفاع عن 

الكويتية ملتابعة  الجمعيـــة  العام –  املال 

وتقييم األداء الربملـــاين – االتحاد الوطني 

التنفيذية. الهيئة  الكويت  لطلبة 

 رئيس الجمعية مع عدد من ممثيل الجمعيات املقدمة القرتاح قانون تعيني القياديني

 الجمعية تشارك يف اقرتاح قانون التعيين يف الوظائف القيادية

و ترعى المؤتمر 

النفطي الثالت 

)كاينتك 2016(

رعت الجمعية املؤمتر النفطي الفني الثالث )كاينتك 2016( ومعرض 

الكويت الصناعي الذي نظمته رابطة املهندسني الهنود يف الكويت 

يف 3  ابريل 2016 ،وقال ممثـــل الجمعية يف املؤمتر عضو مجلس 

االدارة املهندس عبـــد الله معريف أن أهميـــة املؤمتر تتمحور يف 

جمع املهندسني يف الكويت يف القطاع النفطي والهيئات الحكومية 

والقطاع الخاص وغريهم باالضافة اىل جامعة الكويت التي يشـــارك 

عدد من طلبتهـــا يف حضور هذا املؤمتر.

وافـــاد ان املؤمتر ترعاه وتشـــارك فيـــه العديد مـــن الهيئات منها 

رشكة البـــرتول الوطنية الكويتيـــة والهيئة العامـــة للبيئة واملجلس 

البلدي وبرعاية وزير النفط بالوكالة أنـــس الصالح موضحا أن فائدة 

املؤمتـــر تتلخص يف جمع هذا العدد الكبري من املهندســـني تحت 

ســـقف واحد ملناقشـــة محاور املؤمتر حول التنمية املســـتدامة 

والتحديات والتطوير والخطط املســـتقبلية وتبادل االفكار باالضافة 

املصاحب. املعرض  اقامة  إىل 

من جهته قال مدير جمعية املهندسني للجالية الهندية ىف الكويت، 

آنيل كومار ان مؤمتر املهندسني الثالث يهدف اىل التوعية الحقيقية 

بالتنمية املستدامة للمستقبل ىف كافة املشاريع التى تنفذها الكويت 

سواء عىل املســـتوى الحكومي او للقطاع الخاص،مضيفا أن منظمة 

املهندســـون الهنود تتعاون مـــع جمعية املهندســـني الكويتية من 

اجل تبـــادل الخربات يف هـــذا مجال النفط والغـــاز وكل ما يتعلق 

لنقل الخربات واســـتخدام كل ما هو جديـــد يف املصايف وقطاع 

التكرير بشـــكل خاص النفط والغاز بشكل عام .

 عضو مجلس اإلدارة م. عبدالله معريف خالل مشاركته يف املؤمتر  
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بحمالت تعريفية 
بالقانون 

البييئ الجديد 
ومعاقبة 

المخالفين

ندوة »للبيئة شرطة تحميها« تطالب

 شدد املشـــاركون يف ندوة »للبيئة رشطة 

تحميهـــا« التـــي أقامتها لجنة البيئة مســـاء 

يوم  االثنني 11 / 4 / 20116   مبقر الجمعية 

البيئة الجديد،  عىل رضورة تطبيق قانـــون 

الفتني اىل الحاجة املاسة ملزيد من حمالت 

إزاء  املجتمعية  والتوعية  بالقانون  التعريف 

العقوبات التي يتضمنها بحق األفراد والرشكات 

والجهات العامة والخاصة عىل حد ســـواء.  

وأشاد املشـــاركون يف الندوة بالدور الكبري 

الذي تقـــوم به الرشطـــة البيئية عىل رغم 

محدودية امكانياتها، وعدم تشكيل محكمة 

اآلن.  حتى  بالبيئة  خاصة 

بدأت الندوة بكلمة لرئيس اللجنة البيئية يف 

جمعية املهندسني املهندس محمد الهاشمي: 

الذي أكجـــد أن دور اللجنـــة توعوي، وأنها 

تهدف من هذه الندوة اىل تعريف الجمهور 

عموما واملهندسني بشـــكل خاص بالجهود 

الرســـمية التي تقوم بها الجهـــات املعنية 

العام  الصـــادر يف  البيئي  القانون  بتطبيق 

2014 والتعديالت التي متت عليه يف العام 

2015، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشـــهر. 

وأضاف الهاشـــمي : أن هذه الندوة تأيت يف 

إطار جهـــود جمعية املهندســـني التوعوية 

بقانون البيئـــة الجديد وتنويـــر املواطنني 

واملقيمني بالواجبـــات امللقاة عىل عاتقهم 

يف مجال تطبيق هذا القانـــون، مضيفا أنه 

 متحدثون ومنظمون يف صورة جامعية

 جانب من املهندسني خالل الندوة

 مهندسات شاركن يف الندوة

العجمي : 174 نشاطا منها  
54 بالغا و 86 عملية رقابة 

وتفتيش بيئي
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 تكريم الدكتور خالد العنزي

 وتكريم لعبد الله الكندري تكريم من عضو مجلس اإلدارة م.فيصل العويد وم.الهاشمي للعجمي

سيتم تسليط الضوء عىل دور الرشطة البيئة 

يف تطبيق هذا القانون والجهود التي تقوم 

املجال. هذا  يف  بها 

وتحدث مدير إدارة الرشطة البيئية يف وزارة 

الداخليـــة العقيد حســـني العجمي، مؤكدا 

أن االدارة أنشـــأت بقرار وزاري وأنها تعمل 

عىل ضبط املخالفات البيئية التي يشـــملها 

القانون الجديد وفقا ألليـــات تنفيذية تبدأ 

بتلقي البالغـــات ومتابعة تطبيـــق القوانني 

واالشـــرتاطات البيئية املحددة يف القانون.  

وعرض العجمي بعض االحصائيات ملا قامت 

به الرشطة البيئية خالل األشـــهر الثالث من 

العام الحـــايل، موضحـــا أن اإلدارة قامت 

بنحو 174 نشـــاطا، تشـــتمل عىل تلقيها 54 

بالغا، 86 عملية رقابـــة وتفتيش بيئي، و29 

عملية رقابيـــة وتنفتيش بحـــري، باإلضافة 

إىل 5 عمليـــات فنيـــة وتنســـيقية، مضيفا 

أنها قامـــت بإبعاد وافدين يف فرتة ســـابقة 

التجميلية  واملرزوعات  الحشائش  لقطعهام 

عىل الطريق الدائري الســـادس.  ولفت إىل 

أن دائـــرة الرشطة البيئية تحتـــاج ملزيد من 

الدعم والتنســـيق مـــع الجهـــات املعنية 

يف البيئيـــة، وأن امكانيـــات جهازها ال تزال 

محدودة مشـــيدا بالـــدور الترشيعي الذي 

قام به مجلـــس األمة والدور التوعوي الذي 

به جمعية املهندســـني.  تقوم 

ومن جهته قال عضـــو املجلس البلدي عبد 

الله الكندري: إننا نحتاج اىل وحدات للرشطة 

البيئية يف كل املناطق، ورضورة االرساع بقيام 

املجلس األعىل للبيئة بتحديد دور الضباط 

القضائيني وتفويض كامـــل للرشطة البيئية 

لتطبيق ومراقبة وتنفيذ املخالفات البيئية. 

وأشـــار الكندري إىل وجود جدية يف انطالق 

تطبيق القانون وعلينا أن نعمل عىل الحد من 

امتداد مساحات ردم النفايات التي تبلغ اآلن 

نحو 103 كليومـــرتات مربعة، هذا باإلضاقة 

إىل تطوير عقود النظافـــة التي يعمل عليها 

املجلس البلدي للعام 2017 لتكون مصدرا 

للدخل بدال من رصف نحو 300 مليون دينار 

عىل عمليـــات النظافة، هـــذا باإلضافة إىل 

التعجيل بتنفيذ الدراسات واملقرتحات حول 

موقع ردم االطارات يف »ارحية«، الفتا الى 

أن الرؤية بـــأن العمل الرشطـــي عىل تنفيذ 

مخالفة منع التدخني يعني فهام بيئيا سطحيا  

وانتقاصا من الجهود الكبـــرية التي يقومون 

بها رغم محدوديـــة االمكانيات ونعول كثريا 

الجهاز.  هذا  تطوير  عىل 

ومن جهتـــه قال مديـــر العالقـــات العامة 

الدكتور  للبيئة  العامـــة  الهيئة  واإلعالم يف 

خالد العنزي: أن الهيئـــة مرصة عىل تطبيق 

القانون عىل الجهات العامة والخاصة، الفتا 

إىل إحالة 51 جهـــة حكومية اىل للنيابة. 

وأضـــاف : إننـــا نحتاج اىل االرساع بانشـــاء 

املحكمة البيئيـــة، للحد من الخلل يف عدم 

التزام بعض الجهـــات بتطبيق القانون،وأن 

الهيئة لديها 70 ضابط قضايئ يعملون عىل 

الساعة.  مدار 

ِوأشـــار العنزي إىل قيـــام الهيئة بنحو 300 

الحاجة  امليـــاه، وإىل  اختبار شـــهريا عىل 

املاسة اىل ترسيخ ثقافة الحد من االستهالك 

وفرز النفايات منزليا مام يساهم يف تقليص 

اآلثار الناتجة عن عدم وجود مصانع تدوير 

للنفايـــات يف الكويت والتـــي باتت الحاجة 

لها.  ماسة 

وقال العنزي أن الهيئة حاليا تقوم بالدراسات 

البيئية لثالث مواقع طلبـــت بلدية الكويت 

قيام مرادم نفايات بيئيـــة فيها، وأنها تتابع 

يوميا سبل الحد واملشاريع املقرتحة ملعالجة 

مشكلة املجارير عىل الشواطئ، وأنها قامت 

بإحالة مسؤولني مبحطة معالجة مياه مرشف 

إىل النيابة. 

العنزي : أحلنا مســـؤولين 
في محطة معالجة المياه 

بمشرف الى النيابة 

الكندري: تحديد دور الضباط 
القضائيين ونقاط شـــرطة 

بيئية في كل منطقة 
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 نائب رئيـــس الجمعيـــة م.عدنان الـــرصاف وم. معجب 

العجمـــي يتابعان عمليـــة االنتخابات 

 م. محمد ضيف الله بعد إعالن نتائج االنتخابات  

الجمعية استضافت انتخابات رابطة المهندسين المصريين بالكويت

جميعاً  لحرضاتكم  اتوجه  ضيف:  وقال 

بالشكر ملا ظهرت عليه انتخابات اليوم يف 

اعيل درجات الشفافية والنزاهة والرقي الذي 

يليق باملهندس املرصيون ينيس فضل من 

اسسوا الرابطة وفضل من أعادوا لها النشاط 

والطاقة والحيوية،مثمنا عاليا جهود لجنة تسيري 

الكويتية عىل  املهندسني  االعامل وجمعية 

الجهد املضني الذي بذل يف الشهور املاضية. 

الرائع  القيادي  بالدور  فخر  كلنا    : وأضاف 

لوفد النقابة العامة والذي بدعمه املتواصل 

بها  اإلنجازات ونحقق  تحقيق  سنستمر يف 

مسئوليتنا  ندرك  األهرام  بناة  نحن  شعارنا 

يف عامرة االرض وتحقيق الريادة . 

وكانت االنتخابات قد شهدت حضورا الفتا 

وصل إىل  بنسبة تجاوزت %76،حيث فاز 

مرشح قامئة بناة األهرام املهندس  محمد 

ضيف سعد املهدي مبنصب االمني العام 

الذي حصل عىل 337 صوتا وحصل منافسه 

265 صوتا من إجاميل  أرشف حسني عىل 

 602 عددها  البالغ  الصحيحة  األصوات 

صوت،وكان عدد األصوات غري الصحيحة 

» باطلة » 3 أصوات. وتنافس عىل مقاعد 

عضوية مجلس اإلدارة 26 مرشحاُ عىل 12 

األهرام«من  »بناة  قامئة  متكنت  مقعدا، 

12،وجاء ترتيب  حصد جميع املقاعد الــ 

األصوات كالتايل:

-1 هيثم مجدي أبو سمرة 353 صوتا.

-2  أحمد عبد الحميد محمد زيتون 352 صوتا.

3. غادة محمد عبد الحليم بدر 351 صوتا.

4. أحمد إبراهيم محمود مرعي 339 صوتا.

5. أسامه عبد املنعم محمود رشيف 330 صوتا.

6. رايض فتحي محمد عبد اللطيف 325 صوتا.

7. أحمد محمد حسني الرشقاوي 322 صوتا.

8. أحمد محمود إبراهيم رشيف 316 صوتا. 

9. يارس محمد عبد الوهاب 312 صوتا.

10. حسن عبد الفتاح محمود مريس 310 أصوات. 

11. أسامه محمد احمد عبد النبي 307 أصوات .

12. يوسف فاروق جوزيف عطية 282 صوتا.

 وأرشف عىل االنتخابات لجنة مكونة من وفد 

استضافت الجمعية انتخابات رابطة 
المهندسين المصريين بالكويت التي أقيمت 

في 28 مايو 2016،وأشرف عليها وفد 
من النقابة المصرية بالقاهرة ونائب رئيس 
الجمعية المهندس عدنان الصراف وعضو 

المجلس األعلى التحاد المهندسين العرب 
المهندس معجب العجمي. 

وقد أكد أمين عام رابطة المهندسين 
المصريين العاملين  المهندس محمد 

ضيف حرص الرابطة على المساهمة في 
تعزيز روابط األخوة والتعاون بين كل من 

نقابة المهندسين المصريين وجمعية 
المهندسين الكويتية بشكل خاص،والدفع 
بتعزيز دور المهندس المصري في تحقيق 

التنمية التي تنشدها الكويت. 
ووجه ضيف بعد إعالن فوزع في انتخابات 

الرابطة الختيار رئيس وأعضاء مجلس الرابطة 
للسنتين المقبلتين،وجه الشكر الى كل 

زمالئه والى الداعمين لعمل الرابطة،متمنيا 
التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في 

انتخابات مجلس ادارة رابطة المهندسين 
المصريين بالكويت . 

و فوز قائمة »بناة األهرام«

من نقابة املهندسني املرصية بالقاهرة وجمعية 

املهندسني الكويتية،وأعضاء اللجنة هم. 

1. املهندس عدنان عباس الرصاف نائب رئيس  

جمعية املهندسني الكويتية.

العام  االمني   - فايق  جرجس  فايق  م.    .2

املساعد لنقابة املهندسني املرصية.

لجنة  رئيس   - الشافعي  رفيق  أحمد  م/   .3

الشكاوي بنقابة املهندسني املرصية و نقيب 

املهندسني بالبحرية .

4. - م/ حسن عبد العليم عبد املقصود - رئيس 

اللجنة العليا لالنتخابات بنقابة املهندسني 

املرصية و نقيب املهندسني بالسويس.

5. - م/ هشام الشافعي - رئيس جمعية املهندسني 

املرصيني باململكة العربية السعودية.
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لجنة المهندسين الشباب شاركت بمعرض

شاركت الجمعية يف معرض التصميم الهنديس بجامعة 

الكويت الذي أقيم يومي 18 و 19 مايو لطلبة كلية 

الهندسة الخريجني، حيث أقامت لجنة الشباب جناحا 

خاصا باملعرض، وقام رئيس اللجنة عبد الهادي العنزي 

مع زمالئه بالتعريف باللجنة وأنشطة الجمعية، وتفقد 

كل من أمني الر املهندس نواف رميح املطريي 

وعضو مجلس االدارة املهندسة هنادي الحاي واملدير 

العام املهندس عمر السعدون املعرض .
 أمني الرس م. نواف الرميح واملدير العام م. عمر السعدون مع م. العنزي بجناح الجمعية باملعرض

 م. الحاي خالل مشاركتها بالفعالية م. مزيد املطريي وم.هنادي الحاي يف الجامعة األمريكية بالكويت

 م. الحاي مع عدد من الخريجيات

تصاميم خريجي كلية الهندسة بجامعة الكويت

الجمعية شاركت يف تأسيس 

فرع »المعماريين األمريكية« 
شـاركت الجمعية يف احتفالية تدشـني فـرع الكويت لجمعيـة املعامريني 

األمريكية،والذي أٌقيم يف 5 أبريل 2016،حيث قامت عضو مجلس االدارة 

املهندسة هنادي الحاي ممثال لرئيس وأعضاء مجلس االدارة ورئيس رابطة 

املعامريني املهندس مزيد املطريي،ببحث أوجه التعاون بني الجمعيتني 

وخاصة مع رابطة املعامريني الكويتية. 

ويذكر أن  AIA  تأسست يف الواليات املتحدة األمركية  23 فرباير 1857،وأول 

رئيـس لها مؤسسـها  ريتشـارد ابجونز ولها فـروع عديـدة يف العامل وهذا 

هو الفرع الثالث لها يف الرشق االوسـط .
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نظمت جمعية املهندسني الكويتية وبالتعاون مع مركز صباح 

األحمد للموهبة واإلبداع ورشة »الروبوتكس« ألبناء املهندسني 

من الجنسني للفئة العمرية من 8 إىل 14 سنة، حيث أقيمت 

الورشة مبقر الجمعية يف الفرتة من  19 – 23 يونيو . 

شارك يف الدورة نحو 25 طفال وطفلة، وقدمها املدربان باملركز 

املهندس محمد الظفريي واملهندس عبد الرحمن العنزي،ويف 

ختام الورشة قامت عضو مجلس اإلدارة املهندسة هنادي الحادي 

وعضوا املركز اإلعالمي بالجمعية املهندس عالء الكاظمي وعبد 

املجيد عبد الله بتوزيع الشهادات عىل األطفال . 

وتأيت هذه الورشة يف إطار مذكرة التفاهم املوقعة بني مركز باح 

األحمد للموهبة واالبداع والجمعية وتهدف اىل تعزيز التعاون 

بني املهندسني واملركز يف مختلف املجاالت. 

 يف ختام الدورة شهادات تقديرية  لألطفال أمام جمعية املهندسني مع الحاي والكاظمي

 أثناء التدريب

ورشة الروبوتكس التدريبية األولى  ألبناء المهندسين يف رمضان

األطفال يتعرفون على جماليات المهنة الهندسية يف الجمعية 
قامت مجموعة من أطفال نادي »انرجي كامب«  بزيارة ميدانية للجمعية يف الرابع 

من شهر ابريل 2016، حيث استقبلتهم رئيسة لجنة العالقات العامة املهندسة 

وفاء باقر وقدمت لهم وملرافقيهم رشحا عن الجمعية ودورها يف تنظيم املهنة 

يف  البلد،وجهودها  يف  الهندسية 

والزمالء  والدولة  الخدمة  مجتمع 

املهندسني . 

وقد استمع األطفال لرشح توضيحي 

عن أسس تعلم املبادئ الهندسية 

وتعرفوا عىل جامليات املهنة الهندسية  

فيها.  االبداعية  الجوانب  وخاصة 

كامب« إىل  »انرجي  نادي  ويهدف 

خالل  من  األطفال  مدارك  توسيع 

معايشتهم وتعريفهم باملهن املختلفة . 

 جانب من زيارة األطفال للجمعية
 رشح وتوضيح عن املهنة الهندسية من احدى املعلامت

بالتعاون مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
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أقامــت لجنــة املهندســات محارضة 

توعوية حول النظم الذكية يف املدارس 

بعنوان: »الحلول الهندسية يف املدارس 

الذكية لتوفري الطاقة الكهربائية – دراسة 

مقارنة«، أقميت املحارضة مبدرسة الدعية 

املشرتكة – بنات يف 18 أبريل 2016.

 وقدمت املحارضة املهندســة فاطمة 

الجرخي مبشــاركة مــن املهندس عمر 

ربيع مدير حســاب مجموعــة بيكوف 

بالكويت، حيث قدم املحارضان رشحا 

تفصيليا عن نظم ترشيد الطاقة الكهربائية 

الحديثة، وحرض املحارض عضو مجلس 

االدارة املهندس مطلــق بورقبة وعدد 

من مهنديس املشاريع بوزارة الرتبية، 

وتم يف ختام املحارضة تكريم مديرة 

املدرسة األستاذة جميلة الرفاعي، كام 

تكريم الرشكة الراعية للمحارضة. 

»الحلول الهندسية

 لمدارس الذكية «

 جانب من الحضور 

 عضو مجلس اإلدارة م. مطلق العتيبي مكرماً مديرة املدرسة م. فاطمة الجرخي وجانب من تكريم املهندسني واملهندسات بعد  املحارضة

لجنة المهندسات أقامت محاضرة
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أمتت الجمعية رحلتها السنوية الرمضانية إىل الديار 

املقدســـة للعام 15 عـــىل التوايل  حيـــث أقيمت 

العمرة الســـنوية يف الفرتة مـــن 16 اىل 19 يونيو، 

وأرشف عليها عضو مجلـــس االدارة املهندس عيل 

الفيلكاوي. 

وقـــام الزمـــالء بقيـــادة املهندس مطلـــق بورقبة 

باســـتقبال املعتمرين الذين أشادوا بحسن التنظيم  

فقد كانت االقامة بفندق قريب من  الحرم واألسعار 

خاصة باملهندسني، مع تأمني املواصالت من واىل 

املطار، وكذلك تأمني وجبة االفطار. 

وقـــد أكـــد عضـــو مجلـــس االدارة املهندس عيل 

الفيلـــكاوي أن الجمعية حريصة عـــىل القيام بهذه 

الرحلة السنوية للمهندسني واملهندسات وعوائلهم، 

الفتـــا إىل أن اللجنة املنظمة وفرت  كافة وســـائل 

الراحة للمعتمرين ليؤدوا منسكهم عىل أفضل وجه.

رحلة العمرة السنوية 
للعام 2016

 عضو مجلس اإلدارة م.مطلق العتيبي وم.عالء الكاظمي يف استقبال املعتمرين ورود من م. يعقوب الغانم لعضو مجلس اإلدارة م. عيل الفيلكاوي

 عضو مجلس اإلدارة  م. هنادي الحاي ورئيس املركز االعالمي م. حسني ششرتي مع العتيبي والغانم
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 عضو مجلس اإلدارة م.مطلق العتيبي وم.عالء الكاظمي يف استقبال املعتمرين

 نائب الرئيس م. عدنان الرصاف وأعضاء مجلس اإلدارة م. عيل الفيلكاوي وم. هنادي الحاي  ورئيس مركز اإلعالمي م. حسني ششرتي يكرمون  الشيف محمد املطوع

 عضوتا مجلس االدارة م.هنادي الحاي وم.اسامء الخالدي مع املنظامت

 الفائزة م. دالل املطر تتوسط املهندسات م.رزان الدعيج وم.بثينة الشاميل

 وم.سهيلة بخيت مع زميلتني آخريني

 م. جامنة جعفر تقدم للجمهور لجنة التحكيم

أنهت الجمعية استعدادتها الستقبال شهر رمضان بحفل قريش أقامته مطلع يونيو  مبقر 

الجمعية، ومتيز قريش هذا العام بوجود محكمني كويتيني هم: الشيف تهاين القامس، 

والشيف محمد املطوع والشيف سامي الرشيدة. 

ومتيز قريش هذا العام بأناقة الرتتيب الذي أعدته لجنة مكونة من املهندسات، جامنة جعفر 

وسارة البكر، نادية الخلف و شهد الصفار، حيث قمن بوضع ديكور خاصة باملناسبة بقاعة 

الجمعية، وبلغ عدد األطباق املشاركة نحو 40 طبقا. 

ويف الختام أعلنت لجنة الحكم فوز أفضل طبق سلطة معد من املهندس محمد عوض، 

وأفضل طبق رئييس معد من املهندسة دالل املطر، وأفضل طبق حلويات معد من املهندس 

عبدالعزيز البلويش. وقام نائب رئيس الجمعية املهندس عدنان الرصاف مع أعضاء مجلس 

اإلدارة م. هنادي الحاي وم.أسامء الخالدي وم.عيل الفيلكاوي بتوزيع الجوائز عىل الفائزين. 

قريش  هذا العام.. أناقة وتنوع 

 منظامت القريش املهندسات م.جامنة جعفر وم.سارة البكر وم.نادية الخلف وم.شهد الصفار
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شـــهدت غبقة جمعية هذا العـــام  حضورا 

الفتا بـــني أعضاء الجمعيـــة الذين تقدمهم 

الرئيس املهندس ســـعد املحيلبي وشـــاركه 

استقبال املهندسني واملهنئني زمالؤه أعضاء 

مجلس اإلدارة،وشـــهدت غبقـــة هذا العام 

حضورا نســـائيا الفتا . 

وقد ألقى املحيلبي كلمة جـــدد فيها حرص 

الجمعية عـــىل التواصل خالل املناســـبات 

االجتامعية واملجتمعية، مرحبا بكل املهندسني 

واملهندســـات يف بيتهم املهني. وقام أمني 

الصندوق م.حســـن بن طفلة مـــع عدد من 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بتكريـــم عدد من 

املهندسني واملهندســـات الذين عملوا عىل 

اإللكرتوين  للمحتوى  الكويت  إنجاح مسابقة 

التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 

 مجموعة من املهندسني مع الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 مجموعة من املهندسات مع عدد من الضيفات 

 املحيلبي واملطريي مع املهندسني البحريني  

 الدكتور بدر الرشيعان مباركا للمهندسني  

 املحيلبي يتلقى لوحة من أحد الفنانني الضيوف  

 م. نواف املطريي مع رئييس الجمعية السابقني م. طالل القحطاين وم.حسام الخرايف

 مجموعة أخرى من املهندسني

تهاني المهندسين الرمضانية لجمعيتهم .. حشد وأناقة
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 املحيلبي يتلقى لوحة من أحد الفنانني الضيوف  

 م. نواف املطريي مع رئييس الجمعية السابقني م. طالل القحطاين وم.حسام الخرايف

 أقامت الجمعية   مسابقتها القرآنية – الرمضانية للعام الثامن عىل التوايل، 

مبشاركة نحو 40 مشاركا ومشاركة من أبناء املهندسني واملهندسات 

وبإرشاف ولجنة تحكيم من وزارة األوقاف والشؤون االسالمية.

وقام نائب رئيس الجمعية املهندس عدنان الرصاف ورئيس لجنة 

التدريب املهندس غازي املشيعيل وعضو لجنة التدريب املهندس 

عبد الله مبارك املطريي   بتكريم لجنة من دائرة القرآن الكريم بوزارة 

االوقاف والتي أرشفت عىل املسابقة وقامت بتحكيمها، كام تم توزيع 

الشهادات عىل املشاركني والجوائز عىل الفائزين يف 22 يونيو 2016.

وشكر كل من الرصاف واملشيعيل وزارة األوقاف عىل تعاونها للعام 

الثامن عىل التوايل، بينام شدد عضو اللجنة املهندس عبد الله مبارك 

املطريي يف ختام حفل توزيع الجوائز عىل أن الجمعية تهدف من هذه 

املسابقة اىل دعم الجهود الرسمية يف تعزيز واالعتدال واملساهمة 

بحفظ ورعاية القرآن الكريم وهو أرشف الكتب وأطهرها عىل االطالق، 

 مسابقة القرآن الكريم 
للعام الثامن على التوالي 

 املنظمون مع الفائزين ومجموعة من املشاركني ولجنة التحكيم من االوقاف

 الرصاف واملطريي  يكرما ن احد املتسابقني

 وتكريم لباسمة سعيد زيدان

وذلك  بتنظيم وارشاف من وزارة االوقاف والشؤون االسالمية التي 

تقوم سنويا مشكورة بتوفري لجنة خاصة تقوم بتحكيم هذه املسابقة  

وتضع لها ضوابطها ورشوطها، الفتا إىل الجمعية بيت لكل املهندسني 

واملهندسات واملشاركة برعاية وتربية أبنائهم من اولويات الخدمات 

التي تقدمهم لهم. 

وأضاف: أن الجمعية جمعية مهنية – تطوعية  وغري ربحية، تهدف إىل 

املساهمة ببناء املجتمع الكويتي مع الجهات الرسمية وخدمة أعضائها 

وفقا لقانون اشهارها، والعمل عىل تحقيق مصالحهم والذود عنهم، 

الفتا إىل أن أعضاء الجمعية من املهندسني واملهندسات الذين نفخر 

بهم وبأدائهم املهني يف مختلف الجهات العامة والخاصة. 

واعلنت يف الحفل أسامء الفائزين والفائزات  وهم :  فئة االناث من 

8 إىل 12 سنة لحفظ سورة الذاريات فازت باملركز األول غال الشطي، 

وباملركز الثاين نور مرزوق، وبالثالث أميمة توفيق . ولفئة اإلناث من 

13 إىل 18 عاما لحفظ سورة الفتح فازت بالقرعة باملركز األول فاطمة 

الثالث  الخالق، وباملركز  آية عبد  التواب وباملركز األول مكرر  عبد 

مالك رفعت. 

ولفئة الذكور من 8 إىل 12 عاما لسورة الذاريات فاز باملركز األول 

محمد شرب، والثاين يوسف قرطام والثالث رفعت خليل، ولفئة من 

13 اىل 18 عاما لحفظ سورة الفتح للذكور فاز باملركز األول حيدر 

عجرش وباملركز الثاين عيل سيد وباملركز الثالث عبد الرحمن زيان. 
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يعتبر نادي زوايا فكرية أحد اللجان التابعة لجمعية المهندســـين الكويتية والذي 
تأســـس فـــي 7 أكتوبر من عـــام 2013م بهـــدف التشـــجيع على القـــراءة الصحيحة 
واكتساب مهارات الحوار والنهوض بعملية حب القراءة والمطالعة ومناقشة األفكار 

ونشـــر ثقافة أن األمم ال ترتقي إال بالقراءة.
ينظم نادي زوايا فكرية لقاء شـــهري بشـــكل مســـتمر في احدى قاعـــات الجمعية، 
كل يـــوم أربعـــاء من بداية كل شـــهر، يتم مـــن خالل تجمع أعضاء النادي ومناقشـــة 
فكرة ومضمون أحد الكتب الذي وقع عليه االختيار بشكل مسبق وتعميمه على 
أعضاء النادي، كما تسبق عملية المناقشة شرح محور من محاور القراءة والتعرف 

على آليات واهداف وأنـــواع القراءة لصقل العلم بالتجربة.

»زوايا فكرية« 
رؤية هندسية 
لقضايا ثقافية

يستقبل النادي مقرتحات األعضاء حول نوعية 

الكتب املطلـــوب قراءتها وتحديد عدد كتابني 

من كل عضـــو يف مختلف املجاالت ثم نقوم 

بالتصويـــت عليها كام هو مقرر واختيار ســـتة 

كتب للفصـــل القرايئ األول النصف ســـنوي 

وباملثل يتم إعادة آلية االختيار والفرز للنصف 

العام.  من  الثاين 

يضـــم النـــادي يف الوقت الحـــايل نخبة من 

األعضاء ســـواء من املهندســـني املنتســـبني 

للجمعية أو من هواة ومحبي القراءة بحيث ال 

يقل عمر املشرتك عن 18 ســـنة، كام يستقبل 

نـــادي زوايا فكرية كل عـــام أعضاء جدد عىل 

مستوى الزيارة من خالل مراسلة حساب النادي 

عىل الربيـــد اإللكرتوين أو من خـــالل مواقع 

التواصل اإللكرتوين أو تقديم طلب االشرتاك 

متى ما ســـمح النظام بذلك.

النادي بشـــكل فصيل أحد رموز  يســـتضيف 

كُتاب الروايـــة أو الشـــعر يف الوطن العريب 

ويتم مناقشـــته حول الســـبل التـــي تزيد من 

أهمية القراءة وكيفية الوصول ألهداف القراءة 

للقارئ. بالنفع  تعـــود  التي  الصحيحة 

ومـــن الضيوف الكبـــار الذي تـــرشف النادي 

بحضورهم ومشـــاركتهم يف احـــدى الربامج 

: فية لثقا ا

- الروايئ األستاذ إسامعيل فهد إسامعيل.

- األستاذة سعدية مفرح.

- الدكتور ساجد العبديل.

- الشـــاعر نارص العجمي )الحاصل عىل لقب 

املليون(. شاعر 

• ومن الـــزوار املميزين الذين شـــاركوا النادي 

بحضورهم:

- األستاذة ليىل العثامن.

- الروايئ سعود السنعويس.

- الروايئ عبدالوهاب الحامدي.

- األستاذ خالد نرص الله .

يف عـــام 2015 ناقش نادي زوايـــا فكرية 

12 كتابـــاً وهم:

- رواية سمرقند ألمني معلوف، ٧ يناير ٢0١٥.

- لكتاب العرب وجهة نظـــر يابانية ل نوبوأيك 

نوتوهارا، 4 فرباير ٢0١٥.

- كتاب خوارق الالشعور للدكتور عيل الوردي، 

4  مارس ٢0١٥ .

- رواية حديقـــة الحيوان لجـــورج أورويل، ٨ 

.  ٢0١٥ ابريل 

- كتـــاب املخ رجـــل أم أنثى للدكتـــور عمرو 

رشيف والدكتـــور نبيل كامل، ٦ مايـــو ٢0١٥ .

- لقاء كتاب حلـــق عاليا ملرييـــك روزنربج و 

دانييل ســـيلفرت، ٣ يونيو ٢0١٥ .

- كتاب الرحيق املختوم للشـــيخ لصفي الدين 

 أعضاء النادي مع الكاتبة سعدية مفرح والروايئ إسامعيل فهد إسامعيل

 أعضاء النادي مع الكاتبة ليىل العثامن والروايئ إسامعيل فهد إسامعيل
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املباركفوري، ١ يوليو ٢0١٥ .

- كتاب جدد حياتك للدكتـــور محمد الغزايل، 

٥ اغسطس ٢0١٥ .

- روايـــة موانئ املـــرشق ألمـــني معلوف، ٢ 

.٢0١٥ سبتمرب 

- أوراق الـــورد ملصطفى صـــادق الرافعي، ٧ 

.  ٢0١٥ أكتوبر 

- رواية لون املاء لجيمـــز ماكربايد، 4 نوفمرب 

. ٢0١٥

- أسبوع »هندســـة الرواية« من ١ إىل ٥ نوفمرب 

الثقافية. اللجنة  مع  بالتعاون   ٢0١٥

- محارضة د.ســـاجد العبديل )سريته الذاتية(، 

٣0 سبتمرب ٢0١٥ .

-  كتـــاب يف صالـــون العقاد كانـــت لنا ايام 

ألنيس منصور )الجزء األول(، ٢ ديسمرب ٢0١٥ .

- كتـــاب يف صالون العقـــاد كانت لنـــا ايام 

ألنيس منصور )الجزء الثاين(، ٩ ديسمرب ٢0١٥ .

وقد ناقش نـــادي زوايا فكرية كتـــاب تكوين 

املفكـــر للكاتب الدكتـــور عبدالكريم بكار.

وقـــال املهنـــدس وليد املجنـــي يعترب كتاب 

تكوين املفكـــر للكاتـــب أ.د عبدالكريم بكار 

من الكتب النخبوية القليلة التي تســـاهم يف 

الخيال وتحســـني  الفرد فرصة إلطالق  إعطاء 

مدارك األفالك يف املوضوعات الخاصة بالعقل 

األفكار. وتطوير  والدماغ 

يقع الكتاب بـ ٢٨٩ صفحة من القطع املتوسطة 

الحجم املعدلة بالطبعة الثالثة والتي احتوت 

عىل مراجع وفهرسة شاملة وبعض االقتباسات 

من املواضيع.

تطرق الكاتب إىل العديد من النقاط الجوهرية 

التي من املمكن أن ينتفع بها كل قارئ للوصول 

إىل ما سامه باملحاكمة العقلية الجيدة ورسعة 

متليكه قدرا جيًدا من الـــرؤى واملفاهيم التي 

تســـاعده عىل فهم ذاته وفهـــم عرصه. كام 

للتفكري بطريقـــة أوضح يف  القارئ  يســـاعد 

ســـبيل تطوير الواقع واالرتقاء به.

وأشار بكار للطريق التي متيض بنا نحو إعداد 

املفكر وتكوينه فقال أن هناك من يقطعها عىل 

نحو كامل فيصبح فعالً يف عداد األشـــخاص 

الذين ال يختلف الناس يف أنهم يرتبعون عىل 

قمة الفكر والوعـــي الثقايف. وهناك من يقطع 

ربع الطريق أو نصفه ثـــم ال يجد من الوقود 

الروحي ومن االمكانيات الشخصية ما يساعده 

ويرتاجع. فيتوقف  االستمرار  عىل 

وأوضح الكاتب يف الفصـــل األول من الكتاب 

عن بعـــض التعريفات املهمـــة التي يجب أن 

يفصـــل بينها كل مـــن يُقدم عـــىل أن يكون 

مفكراً أو ليتعرف القارئ عن مكانه الحايل من 

ضمن تلك التعريفات )العالِم(، )الفيلسوف(، 

)املفكر(، )املثقف(، )املتخصص(، )الداعية(، 

. )املُصلح(. 

ومن هنا ميكننا القول أن كل فيلســـوف مفكر 

وليس كل مفكر فيلسوفاً، وإن كل مفكر مثقف 

مفكر. مثقف  كل  وليس 

وجاء الكاتب بعدة أفكار عديدة قســـمها عىل 

مجمل الكتـــاب بينها من هـــو املفكر وماهي 

صفاته وتكوينه ومـــا هو التفكري وبناء النامذج 

وكيفية فهم الواقع عرب الخرائط اإلدراكية والفرق 

واملتغريات  والثوابت  والنســـبي  املطلق  بني 

. وتنمية االبداع وتطوير األفكار 

وبنّي بكار: »إن فضل اإلنســـان يعود يف نهاية 

املطاف إىل استقامة الشخصية ومدى مساهمته 

يف رُقي األمة«. وتقييم الكتاب: 3.9 من 5 .

ومن جانبه أضاف املهندس عبدالله املطريي :

الكتاب يهدف إىل وضع منهج وقواعد لتحسني 

املحاكمة العقلية لدى القـــارئ ومتليكه قدراً 

جيداً من الرؤى واملفاهيم التي تســـاعده عىل 

فهم ذاته وفهـــم عرصه، كام تســـاعده عىل 

امتـــالك رؤية نقدية للواقع الـــذي يعيش فيه 

ولسبل تطوير ذلك الواقع واالرتقاء به، ويتميز 

الكتاب بأسلوب سهل ومتسلسل وزاخر باألمثلة 

التوضيحية رغم معالجته ملوضوع معقد. 

يقع الكتاب يف ٢٨0 صفحة هذا إذا ما استبعدنا 

صفحات الفهرس.

يبـــدأ الكاتـــب بالتعريفات للتفريـــق بني كل 

من العـــامل واملصلـــح والداعيـــة واملثقف 

ما  أقرب  الـــذي  املفكر  وأخرياً  والفيلســـوف 

يكون إىل الفيلسوف، إال أن املفكر أكرث واقعية. 

وينتقل بعـــد ذلك إىل ذكر صفـــات املفكر، 

كحبه للمعرفـــة واحتفائه بالجديد وشـــعوره 

باملسؤولية وإىل سعيه لالستقالل بفكره وبذل 

الجهد يف بناء عقليـــة متحررة من القيود التي 

يواجهها يف الحياة مثل قيد املحيط واألفكار 

السائدة يف املجتمع باإلضافة إىل قيد االنتامء 

والتعصـــب، ومن الصفات التـــي متيز املفكر 

هي اتســـاع الرؤية فهو ال يحفل بالجزئيات إال 

من أجل عبورهـــا إىل الكليـــات، حيث تجده 

َعرَب معارفه باملـــايض إىل توظيفها يف فهم 

الحـــارض واصالحه، وبعد ذلـــك يعرب رؤيته 

للواقع من أجل اســـترشاق املســـتقبل، فهو 

يعشـــق العبور يف كل االتجاهات، وتأىب عىل 

الحـــرش يف الزوايا الضيقة.

إن الدعوة إىل التحرر ليست مطلقة، فاملفكر 

املسلم يســـتند إىل ثوابت وهو ميارس عملية 

التفكـــري،  لتحفظه من الضيـــاع يف فضاءات 

الكاتب جزءاً  أفرد  ولذلك  الالنهائية  النســـبية 

لتوضيح الفرق بني املطلق والنسبي ويصعب 

للقـــارئ الرجوع للكتاب  إيرادها هنا، وميكن 

ليســـتفيد من هذا اإليضاح،  ويخلص اىل ان 

التفكري النســـبي يجعلنا منفتحـــني عىل آراء 

الغري فلكل منا زاويته التـــي ينظر من خاللها 

لالشياء، ويتجىل هذا باملبدأ يف قول الشافعي 

- رحمه الله : مذهبنا صـــواب يحتمل الخطأ، 

ومذهب غرينا خطـــأ يحتمل الصواب. .

وتحـــدث الكاتـــب أيضـــا عن عالقـــة العقل 

بالدمـــاغ، وكيـــف أن بيئة اإلنســـان وتقاليده 

وديانته وجنسيته تســـهم يف تشكيل دماغه، 

فالعقل وبنيتـــه الفكرية التي تكونت من خالل 

محيطه، ترســـم األخاديد والدوائر التي تشبه 

الدوائـــر الكهربائية  بالدمـــاغ لتزيد من عدد 

الوصالت بـــني خالياه، وبذلك ينمـــو الدماغ 

مع منو الفكر ومـــن هنا تنشـــأ لدينا عقليات 

. مختلفة

وكان للمهندســـة رزان الدعيج - رئيس اللجنة 

الثقافيـــة يف جمعية املهندســـني الكويتية - 

آخر! رأي 

فقالت ان الكتاب يحمـــل عنواناً ضخامً عكس 

محتواه البسيط املتواضع يصلح الكتاب للقرّاء 

يف مقتبل العمر كونه أقرب إىل مقدمة يف منهج 

تعليمي، أو ملن هم حديثي عهد بالقراءة.

اللغة ســـليمة، بســـيطة، واضحة وخالية من 

األخطاء )وهذا يشء طبيعي كون ا.د. عبدالكريم 

عربية(. لغة  أستاذ  بكار 

- أعيب عىل الكاتب التكرار واإلسهاب واإلطالة 

دون داٍع لذلك، وبســـاطة األمثلة إىل حد كبري 

جـــداً ؛ ال يدعـــو للتفكري والتأمـــل )عكس ما 

أتوقع(. كنت 

- برر الكاتب نفسه كثرياً ويف أكرث من موضع!، 

أرى ذلك عدم قناعة منه أو عدم ثقة مبا كتب.

 جانب من إحدى جلسات النادي
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شـــاركت لجنة البيئة بالجمعيـــة يف فعاليات 

االحتفال باليوم العـــريب للمياه،حيث أقيمت 

احتفالية يف مركز تنميـــة مصادر املياه بالويخ 

التابع لـــوزارة الكهرباء واملـــاء يف الثالث من 

.2016 مارس 

ومتثلت مشـــاركة الجمعية يف تقديم كل من 

التميمـــي واملهندس محمد  املهندســـة فاتن 

ابراهيم ورقة عمـــل بعنوان: »فلنقتصد باملاء 

لتحقيق التنمية املســـتدامة«.

النقاط  العمـــل املقدمة  تناولت ورقة  وقد 

التالية:  الرئيسية 

- التنمية املستدامة.

- إنتاج املياه العذبة يف الكويت.

- اإلحصائيات،وتضمنت استهالك املياه العذبة 

يف الكويت خالل العقد املايض، واســـتهالك 

املياه العذبة  للفرد يف الكويت والدول املجاورة.

- التوقعات املستقبلية للقدرة االنتاجية ملحطات 

تقطري املياه.

لتحقيق  امليـــاه  الحلول املقرتحة لرتشـــيد   -

املســـتدامة. التنمية 

التنمية املستدامة:

عرف الباحثان التنمية املستدامة بأنها “  عملية 

تطوير املجتمعات بـــرشط أن تلبي احتياجات 

الحارض دون املســـاس بقدرة األجيال القادمة 

عىل تلبية حاجاتها مع مراعاة خطورة التدهور 

لبيئي. ا

انتاج املياه العذبة يف الكويت :

 يبلـــغ إنتاج امليـــاه العذبـــة يف الكويت نحو 

إعداد:  
م. فاتن يعقوب التميمي 
-  مهندسة كيميائية - جامعه الكويت 
 عام 2008.
 - عضو بجمعيه المهندسين الكويتية.
- عملت  بوزارة الكهرباء بمحطة الشويخ 
لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه 
 منذ -2010  
- تعمل حاليا بمحطة الشعيبة لتوليد 
القوى الكهربائية و تقطير المياه.

التوعية ستقلل حاجة ادولة 
لبناء من محطة من 8 سنوات 

الى 5 سنوات

 م. محمد إبراهيم م. التميمي خالل تقدميهام ورقة العمل املهندسة فاتن التميمي
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في ورقة عمل قدمها عضوان في لجنة البيئة باليوم العربي للمياه

التوعية بأهمية الرتشيد تحقق نتائج 
مرضية باستهالك المياه يف الكويت



العذبة:  امليـــاه  إنتاج  اجاميل 

MIGD 517مليون غالـــون امرباطوري يوميا، و 

يتم انتاج امليـــاه يف الكويت  بطريقيتني: 

- حراريـــة : التقطري الوميض املتعدد املراحل 

Multi-Stage Flash Distillation )MSF(، وهذه 

تنتج نحو %88.64 مـــن املياه يف الكويت.

 Reverse غري حراريـــة : التناضح العكـــيس -

Osmosis )RO(، وتبلـــغ نســـبة املنتج منها 

نحـــو %11.36 من امليـــاه يف الكويت.

وتبلغ نســـبة استهالك الســـكن الخاص من 

املياه نحـــو %50 من االنتاج الكيل، مام يدل 

عىل أن الحاجة ماسة لتطوير عمليات التوعية 

املياه.  الرتشيد يف استهالك  والحث عىل 

حيـــث تؤكد املـــؤرشات أنه ومـــع التوعية 

انخفضت النسبة إىل أعىل نسبة يف العامني  

2007 و2014 نتيجة لحمالت الرتشـــيد، مام 

يؤكد أن الحمـــالت الوعوية مفيدة.

محطات املياه يف الكويت: 

- الصبية، الدوحة الرشقيـــة، والدوحة الغربية  

التقطري الوميض  و الشعيبة : وهذه تستخدم 

MSF املراحل  املتعدد 

- الشويخ  والزورتستخدمان الوميض والتناضح 

العكيس. 

الحلـــول املقرتحة لرتشـــيد امليـــاه  لتحقيق 

املســـتدامة:  التنمية 

• اســـتخدام التكنلوجيـــا الحديثـــة - الخالية 

الكهروضوئيـــة.

• استمرار وزارة الكهرباء واملاء بحمالت الرتشيد 

التوعوية.

• النظر يف رفع أســـعار املياه عىل املستهلك 

الرشائح.  نظام  بتطبيق   -

• اللجوء إىل تحلية امليـــاه بنظام التناضح 

العكيس )غـــري الحراري(.

• العمل عىل وضع خطط واضحة إلنشـــاء 

محطات مياه الســـتيعاب الزيادة الســـكانية 

السنوية، حيث تبني أنه ومع حلول الرتشيد 

ســـتحتاج الدولة إىل بناء وحـــدة كل نحو 8 

– 10 بدال من 5 ســـنوات حاليا. 

إعداد:  
 م. محمد علي ابراهيم.

- خريج جامعة االمريكية في الكويت - 
 بكالريوس هندسة كمبيوتر.
 - عضو في جمعية المهندسين الكويتية
عضو بعدد من المنظمات الهندسية 
العالمية.

27

JULY-SEPTEMBER 2016 - ISSUE 120
ة 

دام
ست

ة م
مي

تن



يعرف قانون رقم 2014/116 الصادر بدولة 

الكويــت مشــاريع الرشاكــة بــني القطاعني 

  Public-Private Partnership- العام و الخاص

PPP بأنــه نظام يقــوم مبقتضاه مســتثمر 

مــن القطاع الخــاص باالســتثامر عىل أرض 

متلكها الدولة –متى تطلب املرشوع ذلك- 

يف أحــد املرشوعــات التــي يتــم طرحهــا 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــة الرشاك ــل هيئ ــن قب م

أحــد الجهــات العامــة، بعــد توقيــع عقــد 

معــه يقــوم مــن خاللــه بتنفيــذ أو بنــاء أو 

تطويــر أو تشــغيل أو إعــادة تأهيــل أحــد 

املشــاريع الخدميــة أو البنيــة التحتيــة , و 

تدبــري متويــل لــه و تشــغيله أو إدارتــه و 

تطويــره, و ذلــك مــن خــالل مــدة محــددة 

يــؤول بعدهــا إىل الدولــة.  وهــذا النظام 

مطبــق عامليــا يف شــتى الــدول املتقدمــة 

ــا  ــتعرض هن ــة. وأود أن اس ــا و النامي منه

تجربتــني ناجحتــني يف إحــدى الــدول 

املتقدمة يف هذا املجال و هي أســرتاليا:

التجربة األوىل -  مرشوع مستشـــفى بنديقو 

اإلقليمي بوالية فيكتوريا – اســـرتاليا

- تكلفة املرشوع: 630 مليون دوالر أمرييك.

- مالك املرشوع: حكومة والية فيكتوريا.

- املســـتثمر: تحالف من عـــدة رشكات يطلق 

اكزملر هيلث كونســـورتيوم. عليه اســـم 

- املوقع: منطقة مايل بوالية فيكتوريا و الواقعة 

جنوب رشق اسرتاليا.

- توقيع العقد: 28 من مايو 2013.

-  مـــن املتوقع االنتهـــاء من تنفيـــذ و افتتاح 

.2016 عام  بنهايـــة  األوىل  املرحلة 

يعد املرشوع من أضخم مشاريع البنية التحتية 

يف منطقـــة »بنديقو«  حيـــث قامت الحكومة 

بالتعاقد مع أحد التحالفات املكونة من رشكات 

القطاع الخاص إلنشـــاء مستشفى إقليمي عىل 

مســـتوى عاملي و ســـوف يخدم منطقة مايل 

ويطور من مســـتوى الخدمة الصحية املقدمة 

فيها، وسيضم املستشفى مركزا متكامال لعالج 

مرىض الرطان، ووحدة للطب النفيس، ومركز 

متقدم للدراسات والبحوث الطبية الرائدة وذلك 

الجامعات املتخصصة يف  بالتعاون مع كربى 

املنطقة، إىل جانب مرافق أخرى.

يقـــوم قانـــون فيكتوريا للرشاكـــة عىل طرح 

املشاريع باألســـلوب األمثل الذي يحقق قيمة 

 Value For Money VFM أفضل ألموال الدولة

و هو يختلف عن أســـلوب الطرح بأقل األسعار 

)نظـــام املناقصة(. و يتضمن االختيار أســـس 

ماديـــة كمية و أخرى تعتمـــد عىل الجودة.

 كيف متت دراسة املرشوع و اختيار أفضل 

لتنفيذه؟ السبل 

 يف عام 2010 قامت الحكومة بدراســـة عدة 

بدائل دراسة تفصيلية فكانت البدائل كام ييل:

1-  الطريقة التقليدية لتنفيذ املشاريع الحكومية 

و ذلك بإســـناد عملية التنفيذ ألحد املقاولني 

و من ثم إدارتـــه من قبل الوزارة.

2 -  نظام الرشاكة مـــع القطاع الخاص بحيث 

يتم إسناد مهام تصميم و تنفيذ و كذلك إدارة 

إعداد:  
 المهندسة بشرى أحمد الوايل 
مراقب التطوير التموي – إدارة تنمية 
المشارع بلدية الكويت 
 بكاروريوس هندسة مدنية – جامعة 
الكويت 1998.

ماجستير هندسة مدنية جامعة الكويت 
 . 2002

 جانب من مجسم مرشوع مستشفى بنديقو

نظام الشراكة بين القطاعين 
PPP العام و الخاص
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تجربتان ناجحتان لمشروعين 
في استراليا 

و صيانـــة املبنى إىل رشكـــة أو تحالف من عدة 

رشكات بحيث تتضمن اإلدارة تقديم الخدمات 

الثانوية. الخدمات  للمستشفى دون  الرئيسية 

3 - نفس البديل الســـابق – الرشاكة مع القطاع 

الخاص مع إضافة الخدمات الثانوية للمستشفى 

بحيث يظل تقديم الخدمـــات الطبية فقط من 

مهام وزارة الصحة.

أسس إختيار الرشكة املتقدمة:

وضعت الحكومـــة عدة أســـس للميض قدما 

يف خيـــار الرشاكة وهي:

1 - تنفيـــذ املرشوع خالل مـــدة زمنية محددة 

ومعقولة.

2 - تكلفـــة أقل للمرشوع للدولـــة من الطريقة 

. لتقليدية ا

3 - تقليل املخاطـــر التي تتحملها الدولة بحيث 

الخاص.  للقطاع  إسنادها  يتم 

4 - تقديـــم خدمة ذات جـــودة عالية و تحقق 

للمستخدمني. والســـالمة  األمن 

5 - التحكـــم بامليزانيـــة املخصصة للمرشوع 

املرشوع. عمـــر  طوال 

6 - املرونة يف اســـتغالل املـــرشوع و قابليته 

للتطويـــر عىل مدى عمـــر املرشوع.

7 - اإلبداع و االبتكار يف تصميم املباين وتقديم 

الخدمة للجمهور.

وقد خلصت نتائج الدراســـات التي أقيمت إىل 

أن أفضـــل البدائل هـــو البديـــل  القائم عىل  

الرشاكة مع القطاع الخاص نظرا ألنه ســـيوكل 

مهام التصميـــم والتنفيـــذ واإلدارة وما يرتبط 

بها من مخاطر إىل القطـــاع الخاص مبا ميتلك 

من كفـــاءة عالية وإبـــداع ومهـــارة يف تقديم 

الخدمـــات بتكلفة منطقيـــة معقولة عىل مدار 

املرشوع. عمر 

ولقد متت يف بداية الدراســـة حساب التكلفة 

الكلية لتنفيذ وصيانة و إدارة املستشفى املزمع 

إنشـــاؤه و ذلك يف حال الطريقـــة التقليدية 

لتنفيذ املشـــاريع الحكوميـــة، مع األخذ يف 

االعتبار التكاليـــف اإلضافية التي عادة ترتافق 

عند البدء الفعـــيل للتنفيذ وكذلك خالل عمر 

املرشوع ) عادة تحســـب 25 ســـنة( املتعلقة 

بصيانته و إدارته. هذه التكلفة تســـمى »تكلفة 

Public Sector Comparator - PSC  املخاطر« أو

وهـــي مهمة التخـــاذ قرار املـــيض قدما يف 

أســـلوب الرشاكة من عدمه. فإذا كانت الصيانة 

التي  التكلفة  املتقدمة بها الرشكات أقل مـــن 

وضعتها الحكومة، فهذا معناه أن خيار الرشاكة 

أفضل للدولة لتنفيذ املرشوع  هذا من الناحية 

املادية، مـــن ناحية أخرى, تنظـــر الدولة إىل 

العروض املقدمة، فـــإذا كانت تقدم خدمات 

أفضل و اســـتغالل أفضل للمســـاحات مثال، 

فهذا مام يرجح خيـــار الرشاكة أيضا.

تكلفة املرشوع عىل الدولة:

لقد تم حســـاب تكلفة املـــرشوع يف حال تم 

تنفيذه من قبـــل الدولة دون نظـــام الرشاكة 

ييل: كام 

تكلفة البناء : 422.1 مليون دوالر.

تكلفة الصيانة : 248.7مليون دوالر. 

تكلفة التشغيل و اإلدارة: 501.6مليون دوالر. 

التكلفة الكلية : 1172.4 مليون دوالر 

تكلفة املخاطر : 141.9 مليون دوالر . 

التكلفة الكليـــة + املخاطـــر  : 1314.3 

دوالر. مليون 

دوالر  باملليون  املذكـــورة  التكاليف  مالحظة: 

محســـوبة عىل مدار الـ 25 عامـــاً كقيمة حالية 

NPV  وقيمتهـــا بتاريخ 31/مارس/2013 مبعدل 

.4.98% خصم 

مقارنة بني التكلفة املعروضة من قبل التحالف 

الفائـــز والتكلفـــة الكلية املحســـوبة من قبل 

»PSC« الدولة 

التكلفة الكليـــة املعروضة من قبـــل التحالف 

الفائـــز: 1110.5 مليون دوالر 

 خارطة أسرتاليا 

1314.3 : ” “

التوفري عىل خزانـــة الدولة: )1314.3 – 1110.5 

= 203.9( مليون  دوالر 

نسبة التوفري: 15.5%.

املزايا اإلضافية املقدمـــة من قبل التحالف 

 : الفائز 

1 - تصميم معـــامري رائع جـــدا يحتوى عىل 

باحـــة كبرية تخلـــق جوا لالســـتجامم والراحة 

للـــرواد و العاملني.

2 - التكلفة الكلية للمرشوع مناسبة جدا.

3 - بناء مايل و تجاري قوي جدا.

4 - مرافـــق خدميـــة إضافية للـــرواد: مواقف 

ســـيارات متعدد األدوارمع مهبـــط للطائرات، 

شـــقق فندقية منخفضة التكاليـــف للعائالت، 

حضانة لألطفال، مركز مؤمترات، سوق مركزي، 

جر يربط بني مرافق املـــرشوع، وذلك دون 

تكلفـــة إضافية للدولة.

تنفيذ املرشوع :

 سيتم تنفيذ املرشوع عىل مرحلتني كام ييل:

 املرحلة االوىل:

- بناء املستشـــفى الجديد و تشغيله  باإلضافة 

صغري. فندق  بناء  إىل 

املرحلة الثانية:

- مبنـــى متعدد األدوار ملواقف الســـيارات مع 

للمروحيات. مهبط 
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-  سكن للعائالت منخفض التكاليف.

- مركز مؤمترات بسعة 180 كرسيا.

- سوق مركزي.

كام تتضمن املرحلة الثانية بناء جر يربط بني 

املرحلتـــني األوىل والثانية حيث يفصل بينهام 

شارع، كام تتضمن أعامل الزراعة التجميلية.

 بنـــود االتفاقية بـــني الحكومة ممثلـــة بوزارة 

الصحـــة والتحالف من القطـــاع الخاص:

1 - ســـيقوم القطاع الخـــاص بتصميم وبناء 

الجديد. املستشـــفى  ومتويل 

2 - ســـيقوم القطاع الخاص بتوفري الخدمات 

املتعلقة بإدارة املستشفى وذلك ملدة 25 سنة.

3 - ســـيقوم القطاع الخاص بتصميم ومتويل 

باملستشفى.  امللحقة  التجارية  املرافق  وإدارة 

 تتضمـــن الخدمـــات املتعلقة باملستشـــفى 

تنظيـــف وصيانة املبنى، خدمات االســـتقبال، 

األمن والحراســـة، توفري الغذاء للمرىض إدارة 

مواقف الســـيارات، الخدمات اإلدارية للطاقم 

النفايات. إدارة  املـــواد،  توزيع  الطبي، 

للمزيــــــــد من املعلومات يرجى االطالع عىل 

موقـع حكومــة واليــــــة فيكتوريـــا للرشاكـــــة 

www.dtf.vic.gov.au Project summary: Ben-

digo Hospital Project

توســـعة ســـجن  - مرشوع  الثانية  التجربة 

فيكتوريا: بواليـــة  ريفينهول 

- مالك املرشوع: حكومة والية فيكتوريا.

- املســـتثمر: تحالف من عـــدة رشكات يطلق 

.GEO عليه اســـم

- املوقـــع: منطقـــة ريفينهول غـــرب ملبورن 

فيكتوريا. واليـــة  عاصمة 

- توقيع العقد: 15 من سبتمرب 2014 .

ومن املتوقـــع االنتهـــاء من تنفيـــذ و افتتاح 

املرحلـــة األوىل بنهاية عـــام 2017.

يهدف املـــرشوع إىل توفري طاقة اســـتيعابية 

1000 سجني كمرحلة أوىل، مع  جديدة قدرها 

زيادتها إىل 1300 ســـجني  يف املستقبل، كام 

يهدف إىل تدعيم وزيادة أمن وسالمة املجتمع 

إنسانية  بطريقة  املســـاجني  احتواء  من خالل 

وتوفـــري الخدمات الالزمة إلعـــادة إصالحهم 

وإرجاعهم للمجتمـــع، وتقليل فرص عودتهم 

الرتكاب الجرائـــم مرة أخرى.

ويعد هذا املـــرشوع جزًءا مـــن برنامج عمل 

الحكومة الشـــامل لإلصالح وتطوير الخدمات 

املقـــدم، وتنميـــة اقتصاد الدولـــة من خالل 

توفري مـــن 600 إىل 700 فرصة عمل.

وســـوف يوفر املرشوع مجموعـــة متنوعة من 

املباين منها )السكن منخفض االرتفاع – اإلدارة 

وبرامج اإلصـــالح، الخدمات الصحية والعقلية 

والحرف اليدوية واألنشطة الرتويحية(، ويحاط 

للحراسة. منيع  بسور 

مكونات املرشوع:

1( سكن عام للسجناء.

2( سكن يستوعب 75 رسيرا للسجناء املصابني 

باألمراض العقلية.

3( مبنى يســـتوعب 25 رسيرا للســـجناء ذوي 

الســـلوك الخطر.

4( مبنى يســـتوعب 25 رسيرا  للسجناء الشباب 

دوايئ خاص. لعالج  يخضعون  الذين 

• القوانني التي يخضـــع لها املرشوع هي نفس 

السابق. لها املرشوع  التي يخضع  القوانني 

كيف متت دراســـة املرشوع و اختيار أفضل 

لتنفيذه؟ السبل 

قامت الحكومة عام 2011 بدراسة عدة بدائل 

لتنفيذ املرشوع دراسة تفصيلية فكانت البدائل 

ييل:  كام 

أوالً: فصـــل عملية تصميم وإنشـــاء املرشوع 

عن إدارته وتشـــغيله، بحيث يتم إســـناد كل 

التقليدية  الطريقة  عملية لجهة منفصلة، وهي 

الحكومية. للمشاريع 

ثانياً: تطبيق نظام الرشاكة PPP بني القطاعني 

العام والخاص لتنفيذ املرشوع، بأحد البدائل 

التالية:

1( إسناد عملية تصميم وإنشاء وإدارة تشغيل 

املرشوع إىل القطاع الخاص وإسناد الخدمات 

املســـاندة )مثل الربامج العالجيـــة والتأهيلية 

والخدمات الصحية( إىل رشكة أخرى من القطاع 

الخاص ويكون توفري مهمة احتجاز الســـجناء 

الحكومة. عىل 

2( إسناد عملية تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل 

وصيانة املرشوع باإلضافة إىل الخدمات املساندة 

إىل رشكـــة تحالف من القطـــاع الخاص وتكون 

مهمة احتجاز السجناء عىل الحكومة.

3( إســـناد جميع العمليات املرتبطة باملرشوع 

 مجسم مرشوع السجن

30

مجلة فصلية تصدرها جمعية المهندسين الكويتية 
A L . M O H A N D E S O O N

ية
الم

 ع
ب

جار
ت



مبا فيها مهامت االحتجـــاز إىل رشكة أو تحالف 

الخاص. القطاع  من 

كام أسس دراسة املرشوع:

قامت الحكومة بوضع األســـس التالية لدراسة 

وهي:  البدائل  تلك 

1( تنفيذ املـــرشوع وبدء تشـــغيله يف وقت 

محدد بدون تأخري وفق برنامـــج زمني واضح.

2( تقديم مســـتوى أعىل من الخدمات وإدارة 

عالية. بكفاءة  املرشوع 

3( تصميـــم أفضل للمـــرشوع وصيانة بكفاءة 

. لية عا

4( أفضل نقل للمخاطر بحيـــث يتم تقليلها 

الحكومة. عىل 

5( املســـتوى املطلوب واملتطلبـــات الالزمة 

لإلرشاف عىل املـــرشوع يف نظـــام الرشاكة 

ومـــدى توفرها لـــدى الحكومة.

6( مـــدى اســـتيعاب القطاع الخـــاص وتوفر 

اإلمكانـــات الالزمـــة لديه لتنفيـــذ املرشوع.

وبناء عىل هذه األســـس وبعد عمل تقييم 

مفصل لكل بديل مقرتح فقد قررت الحكومة 

اختيـــار البديل الثالث الذي يســـند جميع 

العمليات املختصـــة باملرشوع وعىل مدى 

25 عاماً إىل جهة واحـــدة )رشكة /تحالف( 

من القطاع الخاص، كونه ســـيقدم أفضل 

مستوى من األداء: يف التصميم، التشغيل، 

والصيانة عىل مدار فرتة الـ 25 عاماً ويخفض 

أفضل  ويقـــدم  الحكومة  عـــىل  املخاطر 

للامل. قيمة 

تكلفة املرشوع عىل الدولة :

لقد تم حساب تكلفة املرشوع يف حال تنفيذه 

من قبل الدولة دون نظام الرشاكة كام ييل:

تكلفة البناء :  539 مليون دوالر.

تكلفة الصيانة : 285 مليون دوالر.

تكلفة التشغيل واإلدارة: 2198 مليون دوالر.

التكلفة الكلية: 3023 مليون دوالر

تكلفة املخاطر: 203 ماليني دوالر. 

التكلفة الكلية + املخاطر  : 3.225 مليون 

دوالر .

مع العلـــم أن  التكاليف املذكـــورة باملليون 

دوالر محســـوبة عىل مدار الــــ 25 عاماً كقيمة 

حالية NPV  وقيمتها بتاريخ 30/ســـبتمرب/2014 

.4.65% خصم  مبعدل 

أما هذه التكلفة للمرشوع »PSC« فقد اعتربتها 

الكليـــة للمرشوع وكحد  التكلفة  الحكومة هي 

أعىل للتكلفة عـــىل ميزانية الدولة.

مقارنة بني التكلفة املعروضة من قبل التحالف 

الفائـــز والتكلفـــة الكلية املحســـوبة من قبل 

: »PSC« الدولة

- التكلفة الكلية املعروضـــة من قبل التحالف 

2529 مليون دوالر. الفائز: 

-  : 3225 مليون دوالر . 

- التوفـــري عىل خزانة الدولـــة: )3225 – 2529 

دوالر(  مليون   696  =

- نسبة التوفري: 22%.

- وسوف يقوم التحالف بتنفيذ املرشوع بطاقة 

استيعابية )1300( سجني.

املزايا اإلضافية املقدمة من قبل التحالف الفائز:

1( الرعـــة يف إنشـــاء املـــرشوع والبدء يف 

اســـتغالله خالل مدة تســـبق الربنامج الزمني 

الدولـــة نوفمرب2017. قبـــل  املتوقع من 

2( برنامج أكرث كفاءة لتشغيل املرشوع وإدارته.

3( استخدام التكنولوجية املتقدمة إلدارة السجن.

4( حلول إبداعية جديـــدة للخدمات املقدمة 

للســـجناء مبختلف الرشائح.

5( عمل تحالفات مع رشائح املجتمع املختلفة 

إلرشاكها يف تصميم الربامـــج املعدة لتأهيل 

بعد  للمجتمع  لالنضامم  وتهيئتهم  الســـجناء 

انتهاء فرتة الحبـــس من ضمنها إنشـــاء مركز 

إعداد السجناء ملا بعد إطالق رساحهم  )بعد 

انتهاء فـــرتة تنفيذ الحكم(.

6( التـــزام التحالف بتخفيض عدد الســـجناء 

الذيـــن يعودون الرتـــكاب الجرمية. 

وســـوف تتحمـــل الدولة تكاليـــف إضافية 

: ع و للمرش

• تكلفة العالج الطبي للسجناء خاصة املرىض 

العقليني.

• تكلفة األدوية.

• تكلفة زيـــادة الطاقة االســـتيعابية لتصل من 

1300 سجني. 1000 إىل 

• تكلفة إعادة التأهيل.

للمزيد من املعلومات يرجـــى االطالع عىل املوقع 

/www.corrections.vic.gov.au/

 Project Summary: Revenhall Prison Project.

 موقع املرشوعني عىل خارطة أسرتاليا
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تقرير جديد لنحو ٣١ عاملـــا ضمن إجتامع بني 

املنظمة الدولية للصحة العاملية والوكالة الدولية 

ألبحاث الرطان، وجد بأن استخدام الهواتف 

النقالـــة من املمكـــن أن يزيد خطـــر اإلصابة 

بأنواع معينـــة من رسطان املـــخ، يف الوقت 

األبحاث مستمرة بخصوص هذا  مازالت  الذي 

. املوضوع 

وقد صنـــف العلامء املجتمعـــون من ١4 دولة 

الهواتف الخلوية من الفئة 2B الفئة املرطنة 

واملشـــابهة للفئة التي تندرج تحتها املبيدات 

الحرشية والغازات الخارجةمن عوادم السيارات.

يف دراســـة جديدة تصب الوقود عـــىل النار 

للنقـــاش الدائر حول »هـــل الهواتف الخلوية 

تســـبب الرطان ؟«،فمن خالل قياس  ممكن 

املعطيات تـــزداد الصعوبة يف إجراء التجارب 

عىل اإلنســـان ولهذا الســـبب تحول الباحثون 

للفرئان.

فمن خالل تعريض الفـــرئان لجرعة معينة من 

اإلشعاعات املســـاوية - أو يف بعض األحيان 

أكرث - مـــام يتعرض له عادة النـــاس من خالل 

أجهزة هواتفهم الخلويـــة. يأمل الباحثون يف 

إيجاد حل لهذه القضيـــة. وإليكم مامتخضت 

الدراسات. آخر  عنه 

الدراسة

من خالل آخر الدراســـات عىل الفرئان، عرَّض 

الباحثون يف املعهـــد الوطني لعلوم الصحة 

البيئيـــة فرئان لجرعات من اإلشـــعاعات يوميا 

وملدة ســـنتني، وقارنوا بينهـــا وبني فرئان مل 

الباحثون عىل  ركز  تتعرض إلشـــعاعات،حيث 

عدد الفـــرئان التي ظهرت فيهـــا أورام باملخ 

والخاليـــا العصبية بالقلب.

التقرير الحايل هـــو تقرير أول مـــن تقريرين 

صادرين من املعهد. وأما التقرير الثاين سوف 

- يعتقد الباحثون بأنه 

يمكاننا إيجاد الجواب من 

خالل التجارب على القوارض 
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يتضمـــن معطيات وقراءات مـــن الفرئان التي 

ظهرت لديهـــا أورام رسطانية يف أعضاء أخرى 

باألنسجة. أو 

ما تم إيجاده

وجـــد الباحثون أن ٢٪ - ٣٪ مـــن ذكور الفرئان 

التي تعرضت لإلشعاع تكون لديها أورام باملخ 

الباقي. مع  مقارنة 

ووجـــدوا أن العدد باإلناث التـــي طورت هذا 

النـــوع من الرطان كان أقل بنســـبة ١٪ .

كذلك باملثل هنـــاك ما بني ٢٪ - ٧٪ من الذكور 

الذين تعرضوا لإلشـــعاع تطـــور لديهم أورام 

بالقلب و٢٪ فقط من اإلناث مقارنة مع الفرئان 

التي مل تتعرض لإلشعاعات .

األسئلة أكرث من اإلجابات

حجم األبحاث الذي تم بهـــذا املوضوع مل 

الخلوية  الهواتـــف  إشـــعاعات  يجد صلة بني 

وخطر اإلصابـــة باألورام عـــىل الرغم من أن 

اإلحتامليـــة باإلصابة مل تُنفى، وهـــذا ما قاله 

جراح اآلعصـــاب يف معهد نورث وول الصحي 

لجراحه األعصـــاب يف مانهاســـت - نيويورك 

الدكتور ســـلفاتور انسينغا .

غري  النتائج  سلفاتور:«..بسبب  الجراح  ويضيف 

املعتادة والتي وجدت يف الدراســـة الجديدة 

من املمكن أن تثار اســـئلة أكـــرث من اإلجابات 

ومع ذلـــك نقرتح بأنه عـــىل الباحثني مضاعفة 

بحوثهم ودراساتهم حول إمكانية ربط اإلصابة 

بالرطان واإلشـــعاعات الصادرة من الهواتف 

الخلوية..«.

وكانت هناك بعض ردود األفعال واملالحظات 

من قبل الباحثني حول هذه الدراســـة. وإليكم 

بعض أبرز هذه املالحظات خاصة فيام يتعلق 

بإستخدام الفرئان باألبحاث:

* أوالً قارن أحـــد الباحثني بني الحياة القصرية 

لفرئان التجارب التي مل تتعرض لإلشعاع ،وبني 

الفرئان التـــي تعرضت للتجربـــة، وقال لو أن 

فرئان التجارب عاشت نفس فرتة حياة الفرئان 

التي تعرضت لإلشـــعاع لكان مـــن املمكن أن 

يتطور معدل اإلصابة لديها باألورام ســـواءاً 

باملخ والقلـــب حتى يف ظل عـــدم تعرضها 

1.7 %و ٪1.3 عىل التوايل. لإلشعاعات بنسبة 

* ثانياً  ليس من الواضح ملاذا تطورت األورام 

اإلناث. الذكور من  لدى  أكرب  بصورة 

حيث قال جون آر بوترش مساعد مدير الربنامج 

الوطني لعلوم الســـموم وأحـــد الباحثني يف 

التقرير الجديد بأنه الحظ من خالل الدراســـة 

بأن ذكـــور الفرئان بصفة عامـــة رسيعة التأثر 

من ناحية ظهـــور األورام لديها.

إال أن بعض الدراســـات القليلة التي 

أجريت عىل اإلنســـان مل تالحظ 

اإلصابة  إمكانية  بني  رابط  أي 

بالرطان من خالل الهواتف 

الخلوية وإختالف الجنس.

* ثالثا كان هناك تساؤل 

عن املعدل الكبري من 

اإلشعاع الذي تعرضت 

له الفرئان،حيث كانت 

تلقتها  أقـــل جرعـــة 

 1.5 هي  الحيوانـــات 

واط/ كغم  من الطاقة 

املمتصة بالجسم وهو 

تحت الحد املسموح  به من قبل هيئة اإلتصاالت 

اإلتحاديـــة األمرييكية والذي يبلـــغ 1.6 واط / 

كغم مع أن الحيوانات تعرضـــت لهذا القدر 

من اإلشعاع لكامل الجســـم وملدة ٩ ساعات 

عامني. وملدة  يوميا 

الحاجة ملزيد من الدراسات

قالـــت هيئة اإلتصاالت اإلتحاديـــة األمرييكية 

بأنـــه اليوجد دليل علمي حاليـــا يدعم بصورة 

أكيدة بأن هناك رابط بني إســـتخدام األجهزة 

الالســـلكية والرطان . وقال خـــرباء بأن هذه 

الدراســـات األخرية عىل الفرئان التقدم سوى 

منظور جديد عىل هـــذه القضية .

املصدر /

Carina Storrs / CNN
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 الحد من إرتفاع 

درجة الحرارة 

داخل المركبات 

أثناء الصيف

 دراسة ميدانية 
يف دولة الكويت

إعداد: 

د.م سامي فهد الفهد.
- جامعة الكويت-كلية الهندسة والبترول-قسم 
الهندسة الميكانيكية. 
- أستاذ مشارك- له بحوث تطبيقية  في علوم 
الحرارة والموائع.

- دكتوراه – الجامعة الكاثوليكية االمريكية 
.1983 –

يتصـــف المنـــاخ صيفا فـــي دولة الكويـــت بإرتفـــاع ملحوظ بدرجـــة الحـــرارة وإنخفاض في 
الرطوبة النســـبية حيث تصل الحرارة )يونيو إلى ســـبتمبر( إلى مستوى األربعينيات وقد 
تصـــل درجة الحـــرارة الخمســـين مئويـــة وأحيانا تتعداهـــا بدرجتيـــن أو ثالث. أمـــا الرطوبة 
النســـبية فـــي هذه الفترة  تتراوح فـــي معدلها ما بين 10 إلـــى %25 أغلب األحيان عدا 

فترة إســـبوعين من شـــهر أغســـطس حيث تصل إلى 80-90%.

إن اإلرتفاع يف درجة الحرارة ىف الصيف 

والذي ميتد لفرتة أربعة أشهر يؤثر سلبيا 

عىل املركبات- بالذات املركبات التي تتعرض 

مبارشة ألشعة الشمس حيث أن الحرارة تنتقل 

اىل داخل املركبة بتأثريعدة عوامل وهم : 

بالتوصيل، واإلشعاع، وحركة الهواء. والتي 

ينتج عنها إرتفاع ملحوظ يف حرارة الزجاج 

األمامي، ولوحة القيادة، واملقود، ومقعد 

السائق، والهواء داخل املركبة. إن هذا اإلرتفاع 

بالحرارة قد ينتج عنه تشققات يف املقاعد 

واألبواب ولوحة القيادة واملقود واألهم من 

ذلك هو التاثري السلبي عىل أداء جهازالتكييف 

يف املركبات مام يؤدي اىل زيادة يف إستهالك 

الوقود وهذا يف النهاية يساهم يف زيادة 

تركيزامللوثات واإلحتباس الحراري.

إن عدم توفر مواقف مظللة لكثريمن الناس 

سواء عند املساكن أو مراكز العمل يضطرهم 

لرتك مركباتهم  لساعات طويلة مبارشة تحت 

أشعة الشمس مام يؤدي اىل إرتفاع ملحوظ 

يف درجات الحرارة داخل املركبات. وللحد 

من شدة تأثريالحرارة يف فرتة الصيف يلجأ 

أصحاب املركبات إلبتكار طرق مختلفة فمنهم 

من يظلل زجاج املركبة، ومنهم من يضع 

غطاء من الداخل عىل الزجاج األمامي، وقد 

يقوم البعض بفتح إحدى النوافذ قليال. 

الهدف من البحث :
الهدف من هذا البحث هو القيام  بدراسة 
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م. فهد سامي الفهد
جامعة الكويت-كلية الهندسة والبترول-قسم 
هندسة الكمبيوتر-الدفعة الرابعة.

يف إرتفاع حرارة الهواء وإزدياد تركيز امللوثات 

التي هي أحد أسباب اإلحتباس الحراري.

Alahmer et al )2011(

تم يف هذا البحث مراجعة شاملة للدراسات 

النظرية والعملية التي لها عالقة  بدرجات الحرارة 

والراحة الحرارية يف املركبات. كام أبرزت هذه 

الدراسة التحديات التي يواجهها الباحثون يف 

حساب الراحة الحرارية داخل املركبة والسبب 

يف هذه التحديات هو التغيرياملتواصل لدرجة 

حرارة الهواء خارج املركبة، وفقدان الحرارة 

من داخل املركبة اىل الخارج بطريقه إنتقال 

الحرارة بواسطة اإلشعاع.

Sanaya et al )2012(

يف هذه الدراسة قام الباحثون بعمل منوذج 

الرطوبة  الحرارة ونسبة  لحساب درجات 

داخل املركبة عن طريق حساب األحامل 

الحرارية والتي تتم من خالل إنتقال الحرارة 

وحركه  الشميس،  واإلشعاع  بالتوصيل، 

إمكانية  الدراسة  هذه  وأوضحت  الهواء. 

خفض إستهالك الوقود للمركبات.

من الدراسات السابقة نستخلص أن هناك 

حاجة ماسة إىل تقليل حدة إرتفاع الحرارة 

داخل املركبات يف فصل الصيف وخاصة 

يف الكويت، حيث أن الحرارة تصل إىل 

الخمسني مئوية. ولهذا قمنا بعمل دراسة 

ميدانية بإستخدام عدة طرق عملية للحد من 

إرتفاع درجات الحرارة داخل املركبة. حيث 

أن هذه الدراسة  العملية تقدم للباحث 

ميدانية إليجاد أفضل السبل للحد من إرتفاع 

درجات الحرارة داخل املركبة حني تكون 

مبارشة تحت الشمس ويف فصل الصيف 

يف دولة الكويت. لقد قمنا بإختيار ودراسة 

تاثري ثالثة من الطرق الشائعة التي يستخدمها 

قائدي املركبات وهم: إستخدام غطاء معتم 

عاكس للزجاج األمامي، واقي حراري شفاف 

وذو نسبة من العتمة  للزجاج األمامي، فتح 

النوافذ األمامية  بنسبه قليلة. وللمقارنة تم 

دراسة حالتني أخريتني وهام: وضع املركبة يف 

الظل أومبارشة تحت الشمس بدون إستخدام 

أي وسيلة للتقليل من الحرارة. ويف جميع 

الحاالت تم قياس درجات حرارة كل من: 

الهواء داخل وخارج املركبة، مقعد السائق، 

عجلة القيادة، لوحة القيادة، والزجاج األمامي.

 

 البحوث السابقة
إن مراجعة األعامل السابقة أكدت وجود 

والعملية  النظرية  الدراسات  الكثريمن 

الخاصة بحساب وقياس درجات الحرارة 

والراحة الحرارية داخل املركبات، ومن تلك 

الدراسات األيت :

Chakron and Al – Fahed  )1997(

حيث قاما بعمل دراسة نظرية وعملية لقياس 

الراحة  معامل  وحساب  الحرارة  درجات 

الحرارية داخل مركبة معرضة مبارشة ألشعة 

الشمس يف فصل الصيف وذلك بإستخدام 

طرق مختلفة لتقليل درجة الحرارة وتحسني 

الراحة الحرارية داخل املركبة. ومن هذه 

الدراسة تم إستنتاج إنه باإلمكان تقليل درجة 

الحرارة داخل املركبة مثان درجات مئوية 

عند تثبيت مروحة تعمل بالطاقة الشمسية 

يف إحدى النوافذ.

Kaynakli  and Kilic )2005(

اعتمدت الدراسة عىل الجانب النظري والعميل 

لحساب الراحة الحرارية داخل املركبة يف 

فرتة الحرارة املرتفعة. وقد إتضح أن النتائج 

املستخلصة من هذه الدراسة قد تساعد 

مصممي ومصنعي املركبات لتحسني أداء 

أنظمة التكييف يف املركبات.

Lambert et al )2006(

أظهر البحث أن التكييف يف املركبات قد 

يزيد من إستهالك الوقود بنسبة ترتاوح ما 

بني %17-12. كام أوضح البحث أن هذه 

الزيادة يف إستهالك الوقود لها تأثري مبارش 

املركبة مبارشة يف
واقي حراري 

للزجاج األمامي

 النوافذ 

األمامية

الزجاج 

األمامي
الحالة *  

الشمس ال يوجد مغلقة مكشوف ١

الشمس ال يوجد مفتوحة قليال مكشوف ٢

الشمس ال يوجد مغلقة مغطاة ٣

الشمس يوجد مغلقة مكشوف 4

الظل ال يوجد مغلقة مكشوف 5
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والقارئ صورة واضحة إلختيار السبيل األمثل 

من بني عدة طرق للحد من إرتفاع درجة 

الحرارة داخل املركبة عندما تكون مبارشة 

تحت أشعة الشمس يف فصل الصيف. مام 

يساهم بتحسني أداء جهاز التكييف للمركبات 

وتقليل معدل إستهالك الوقود.

الدراسة الميدانية واألجهزة 
المستخدمة: 

تم دراسة خمس حاالت للمركبة، أربع منها 

تكون املركبة معرضة مبارشة تحت الشمس 

والخامسة  يف الظل )انظر جدول رقم 1(. 

درجة  وتسجيل  قياس  تم  حالة  كل  ويف 

الحرارة كل نصف ساعة للفرتة من 10:00 اىل 

18:00 لسبع مواقع داخل املركبة باإلضافة 

اىل درجة حرارة الهواء خارج املركبة )انظر 

جدول رقم 2(. وتم قياس وتسجيل الحرارة 

بإستخدام مجسات نوع K موصلة بجهاز 

قياس للحرارة )انظر الشكل 1(.املركبة التي 

أستخدمت يف هذه الدراسة لونها فيض 

. SUV 2012:وهي من نوع

زجاج النوافذ، الزجاج الجانبي، والزجاج 

األمامي مغطى  الزجاج  كلها عدا  الخلفي 

بالواقي الشميس بنسبة %30 عتامة. وللحفاظ 

عىل كفائة جهاز قياس الحرارة داخل املركبة 

بسبب شدة حرارة الهواء والتي قد تصل اىل 

70 مئوية تم وضعه داخل صندوق مغلق 

ومربد ومعزول. ثم تم توصيل املجسات 

من الجهاز اىل نقاط القياس داخل وخارج 

املركبة. وقد وضعت مقدمة املركبة لتكون 

معرضة مبارشة للشمس باالتجاه الغريب 

)انظر الشكل1-(.

)جدول1-( الحاالت املختلفة للمركبة

الخلفي ونوافذ املركبة مغطاة  الزجاج   *

بالواقي الحراري نسبة %30 عتامة.           

موضع املجس الرقم

الهواء السفيل 1

الهواء الوسطي 2

الهواء العلوي 3

الهواء خارج املركبة 4

مقعد القيادة 5

لوحة القيادة 6

عجله القيادة 7

الزجاج األمامي 8

  )جدول - 2(   أرقام وأماكن مجسات الحرارة   
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%
املساحة  

m2 زجاج املركبة

39 1.20 األمامي

16 0.50 الخلفي

45 1.40  النوافذ  واألجناب

100 3.1 املجموع

3( املساحات والنسب املئوية  )جدول - 

لزجاج املركبة.

النتائج
نتائج   10 اىل   2 رقم  من  األشكال  تبني 

الخطي  امليل  يوضح   2 الشكل  الدراسة. 

للحرارة داخل وخارج  املركبة للفرتة من 

10:00 اىل 18:00عندما تكون املركبة مبارشة 

يف الشمس والزجاج األمامي بدون واقي 

من   .)1 )الحالة  مغلقة  والنوافذ  للشمس 

الشكل نرى أن درجة حرارة الهواء املتوسطة 

وصلت إىل 58 درجة مئوية الساعة الثانية 

أما مقعد السائق، لوحة القيادة، والزجاج 

األمامي فقد وصلت حرارتهم اىل 68، 70، 

و 85 درجة مئوية. أما درجة حرارة الهواء 

الخارجي فكانت ترتاوح من 40 إىل 45 درجة 

مئوية. إن درجات الحرارة التي سجلت للحالة 

عندما تكون املركبة بالظل هي موضحة يف 

الشكل 3. نالحظ أن جميع درجات  الحرارة 

املسجلة للمركبة يف الظل قريبة من درجة 

حرارة الهواء الخارجي حيث أنه ال يوجد 

إرتفاع ملحوظ  ىف الحرارة داخل املركبة 

عندما تكون املركبة يف الظل.     

     املنحنيات لدرجات حرارة الهواء )أسفل، 

املركبة  داخل  واملتوسط(  أعىل،  وسط، 

باإلضافة اىل درجة حرارة الهواء الخارجي 

للحالة عندما تكون املركبة معرضة مبارشة 

تحت الشمس )الحاله 1، انظر جدول 1( 

موضحة يف الشكل 4. نالحظ أنه هناك تباين 

واضح بني درجات الحرارة من األسفل إىل 

األعىل داخل املركبة يقدر بحوايل 15 درجة 

مئوية يف وقت الذروة )14:00(. وكمثال 

لو أن قائد املركبة يف هذا الوقت دخل 

وجلس فإن وجهه سيشعر بدرجة حرارة 

62 مئوي أما قدماه فتشعرا بدرجة حرارة 

47. ومبا أن الحرارة خارج املركبة هي 43 

درجة مئوية  فإن رأس و وجه قائد املركبة 

لراحة  بالنسبة  جزأين  أهم  هام  اللذين 
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الجسم الحرارية يتعرضان إىل ما يقارب 

العرشون درجة مئوي أعىل من درجة الهواء 

الخارجي. لو نظرنا إىل الحالة 5 )جدول 1( 

عندما تكون املركبة بالظل )شكل 5( نرى 

أنه اليوجد تباين مذكور يف درجات حرارة 

الهواء داخل املركبة.  

ميثلون   10 اىل   6 رقم  من  األشكال 

املنحنيات لفرق درجة الحرارة بني داخل 

املركبة والهواء الخارجي للحاالت من 1 

4. بالنظر إىل الشكل رقم 6 والذى  اىل 

ميثل امليل الخطي لفرق درجة الحرارة 

بني متوسط حرارة الهواء داخل املركبة 

 4 اىل   1 للحاالت  املركبة  والهواء خارج 

نرى أن الحاله 1 )املركبة معرضة مبارشة 

بالشمس، جميع النوافذ مغلقة، والزجاج 

األمامي مكشوف( هي األسوء حيث يصل 

الفرق إىل 12 مئوية عند الذروة )14:00(. أما 

الحالتني 2 ,4 فهام األفضل حيث أن فرق 

درجات الحرارة هو 8 درجات مئوية خالل 

الساعة 14:00. للحالتني 2 , 4 تكون املركبة 

مبارشة تحت الشمس غري أن يف الحالة 

2 الزجاج األمامي مضلل بالواقي الحراري 

)%30 عتامة( وجميع النوافذ مغلقة ويف 

الحالة 4 الزجاج األمامي مكشوف والنوافذ 

األمامية مفتوحة قليال. أما الحالة 3 )الزجاج 

األمامي مغطى من الداخل وجميع النوافذ 

مغلقة( فتؤدي نفس التاثري كالحالتني 2 و 

4 لغاية الساعة 14:00 أما بعد ذلك فيكون 

فاعليتها للحد من الحرارة تكون منتصف 

الحالة 1، 2 و4. من هذه النتائج نرى أن 

تغطية الزجاج األمامي له نفس الفاعلية 

للحد من إرتفاع درجة الحرارة داخل املركبة 

كالحالتني هام استخدام الواقي الحراري 

أو فتح النوافذ  قليال للفرتة ما بني 10:00 

اىل 14:00 وبعد ذلك تكون فاعليته وسط 

بني الحاالت 1، 2 و 4. مبا أن وضع غطاء 

للزجاج األمامي غري مكلف وفتح النوافذ 

وكذلك  األمنية  الناحية  من  مناسب  غري 

األمامي مكلف  للزجاج  الحراري   الواقي 

يفضل   لذا  الليلية  الرؤيه  ويحجب  ماديا 

تغطية وعدم إستخدام الواقي الحراري 

للزجاج األمامي للمركبة. 

     الشكل رقم 7 ميثل منحنى فرق درجات 

الحرارة بني مقعد قائد املركبة والهواء 

 )1 جدول  )أنظر   1 للحالة  الخارجي.  

الفرق قد يصل إىل 25 درجة مئوية عند 

الذروة )14:00(. وللحالة 3 يصل الفرق 

إىل 20 درجة مئوية وأغلب الوقت الحالة 

2 ويف  كالحالة  النتيجة  نفس  تعطي   3

كلتا الحالتني يكون امليل الخطي يتوسط 

الحالتني 1 و 4. الحاله 4 )الزجاج األمامي 

مظلل بالواقي الشميس( أعطت أفضل 

)2 درجة  الفرق كان قليال  النتائج ولكن 

بالنسبة  الحاالت.  بباقي  مقارنة   ) مئوية 

للفرق الكبري لكل الحاالت فلن يكن الفرق 

الناتج من إستخدام الواقي الحراري ذا 

اهمية بالنسبة لدرجة حرارة مقعد قائد 

املركبة. من ذلك يرى أن تغطية الزجاج 

األمامي تفي بالغرض للحد من درجة حرارة 

املقعد. الشكل 8 ميثل املنحنى للفرق بني 

حرارة لوحة القيادة والهواء خارج املركبة. 

إن الفرق للحالة 1 قد يصل إىل 40 مئوية 

عند الساعة 14:00 وهو أعىل فرق لدرجة 

الحرارة سجل يف هذه الدراسة العملية. 

مبا أن لوحة القيادة هي من أهم األجزاء 

الداخلية للمركبة ألنها تحتوي عىل أغلب 

أجهزة الرصد كالوقود ودوران املحرك 

وحرارة املحرك ولوحات التحكم لكل من 

التكييف و الراديو. باإلضافة إىل ذلك هي 
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جزء ذات كتلة كبرية وموقعها مبارشة أمام 

قائد املركبة. فإن هذا اإلرتفاع امللحوظ 

لحرارة لوحة القيادة له تاثريسلبي ومبارش 

عىل الراحة الحرارية لقائد املركبة وكذلك 

ال يقل أهمية التاثري السلبى عىل كفاءة 

نظام التكييف يف املركبة عند ركوب وقيادة 

املركبة بعد وقوفها لفرتة طويلة  مبارشه 

تحت الشمس. ومن الشكل نرى أن الحالة 3  

تعطي افضل فرق لدرجات الحرارة للفرتة 

من 10:00 اىل 14:00 ثم الحالة 4 تكون 

أفضل بفارق بسيط )3 درجة مئوية(. مرة 

أخرى يتضح أن تغطية الزجاج األمامي يفي 

بالغرض. يف الحالة 2 )النوافذ األمامية 

لوحة  لحرارة  تقليل  نتج  قليال(  مفتوحة 

مقارنة  مئوية  درجة   10 القيادة مبقدار 

بالحالة 1 . املنحنى لفرق الحرارة للزجاج 

األمامي والهواء الخارجي للمركبة موجود 

يف الشكل رقم 9. الحالة 1 تشري إىل أن 

الفرق قد يصل إىل 25 مئوية . الحالة 3 

تشري إىل أن هناك تحسن ضئيل يف درجة 

الزجاج األمامي عند وضع غطاء  حرارة 

ولكن لكل الحاالت إن تقليل الفرق ليس 

 3  – 2 أنه يف املتوسط  باألهمية حيث 

درجة مئوية مقارنة بالفرق 25 مئوية. وهذا 

يشري إىل داللة واضحة أن تغطية الزجاج 

األمامي ذو أهمية قصوى للمركبة حيث أن 

الزجاج األمامي مساحته كبرية مقارنة بباقي 

زجاج املركبة )انظر جدول 3(. إن نسبة 

الزجاج األمامي هي 39 % للمركبة التي 

أستخدمت بهذه الدراسة. الشكل رقم 10 

ميثل املنحنيات لفرق الحرارة بني مقود 

املركبة والهواء الخارجي للحاالت 2 اىل 4. 

يالحظ أن الحالة رقم 1 غري موجودة، حيث 

أنه مل يتم تسجيل حرارة حرارة املقود 

لهذه الحالة. إن تغطية الزجاج األمامي 

للمركبة يعمل عىل تقليل الفرق مبقدار 10 

درجة مئوية, أما الواقي الحراري فيعمل عىل 

تقليل الفرق 3 درجات. وكذلك نالحظ أن 

الحالة  3 )النوافذ األمامية مفتوحة قليال( 

هي األسوء لتقليل حرارة مقود املركبة. 

اإلستنتاجات

يتضح من هذه الدراسة العملية أنه :

مبارشة  معرضة  املركبة  تكون  عندما   .1

للشمس صيفا يف دولة الكويت، والزجاج 

األمامي للمركبة مكشوف والنوافذ مغلقة 

قد تصل درجات الحرارة داخل املركبة إىل 

مستويات مرتفعة.

للمركبة  قليال  األمامية  النوافذ  أن فتح   .2

يحد كثريا من إرتفاع درجات الحرارة داخل 

املركبة )عدا املقود(. غريأن فتح النوافذ 

ليس بعملية آمنة، وقد يكون سبب لدخول 

الغبار، وهي طريقة مناسبة عندما يكون 

املكان آمن وخايل من الغبار.

3. الواقي الحراري رضوري للحد من إرتفاع 

درجات الحرارة داخل املركبة عندما تكون 

معرضة مبارشة  للشمس. ويفضل تغطية 

عاكس  بغطاء  للمركبة  األمامي  الزجاج 

مقارنة بوضع واقي حراري شميس، حيث 

أن التغطية تفي بالغرض وتعطي أفضل 

نتيجة  للحد من إرتفاع درجة حرارة املقود، 

وكذلك تكلفتها أقل بكثري. أضف إىل ذلك 

أن الواقي الحراري يؤثر عىل الرؤية الليلية 

لقائد املركبة وإن كانت درجة العتامة 30% 

وهي السقف املسموح به يف دولة الكويت.

التوصيات
تويص الدراسه بالتايل :

أوال : عدم وضع واقي حراري شميس للزجاج 

األمامي للمركبات ولو كان مسموح به ألنه 

يؤثر عىل الرؤية الليلية. باإلضافة إىل أنه 

مكلف من الناحية املادية.

ثانيا : نوىص مصنعي املركبات بوضع غطاء 

عاكس للزجاج األمامي من الداخل ويعمل 

بطريقة أوتاماتيكية عند الحاجة حني تكون 

املركبة مبارشة تحت أشعة الشمس. 

Nomenclature

Ta, Ambient temperature )°C(

Tdb, Dashboard temperature )°C(

Tst, Steering wheel temperature )°C(

Tws, Windshield temperature )°C(

Tds, Driver seat temperature )°C(

Tavg, Average air temperature inside 

the vehicle )°C(
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مقرتح إنشاء 

الهيئات األمريية 

لتطوير وإدارة المدن 

الشمالية والجنوبية
إعداد: 

د. جاسم الفهد
عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي 
والمشروعات االنشائية الكبرى,

ملا متر به الكويت والحمدلله برخاء مايل 

واستقرار سيايس وأمن داخيل وخارجي، 

وتوافر عقول وطاقة نرية شبابية تطمح 

مبستقبل واعد، ولرفع الروح املعنوية 

للشعب، نرى أن تبارش الحكومة بتطوير 

األرايض الفضاء وذلك بتبني أليات إدارية 

مبتكرة وفعالة يطلق عليها الهيئات االمريية، 

مدن  مجموعة  وتطوير  بإنشاء  وذلك 

وجزر يف شامل الكويت، من  ضمنها 

مدن الحرير والصبية واملناطق السكنية 

حولها، باالضافة إىل جزر بوبيان وفيلكا، 

وذلك للتوافق مع خطة الدولة ومشاريع 

التنمية، وما يتوافق مع مع مرشوع وتوجه 

البديل اإلسرتاتيجي للدولة لخلق بيئة عمل 

ممتازة، وتطوير العمل الحر الذي جبل 

عليه اهل الكويت، ووضع حل للطاقة 

الوطنية املهدورة، وذلك بسبب الزيادة 

الهائلة السلبية لنسبة العاملني يف الحكومة 

الذي قارب ما نسبته %92 من القوة العاملة 

يعمل  من   8% يقابله  والذي  الوطنية، 

يف القطاع الخاص، والذى كان مسبب 

رئييس لفشل لخطط التنمية.

مقرتح الهيئات االمريية لتطوير وادارة 

للمدن يتضمن االمكانية يف عمل نقلة 

عمرانية وتنموية ومالية وتجارية غري مسبوقة 

لدولة الكويت، وتفادي مشاكل الرتهل 

كيانات إدارية جديدة في الكويت: 

 مقرتح شكل مدينة الحرير يف شامل الكويت
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والبريوقراطية يف الجهاز اإلداري للدولة الذي 

قد يعيق التطوير ومشاريع التنمية.

فكرة الهيئات االمريية لتطوير وادارة للمدن 

ان مجموعة املدن والجزر تدار تحت نطاق 

»الهيئات  وهو  واداري جديد  قانوين  كيان 

االمريية«، وهذه الهيئات هيئات مستقلة قانونيا 

للكويت،  الحايل  النظام  وفنيا عن  وإداريا 

ومن املقرتح أن تتبع مبارشة حرضة صاحب 

السمو أمري الدولة، ويكتب نظامها القانوين 

واإلداري الفني من قبل مستشارين عامليني 

وفق أفضل املعايري والكودات. الفكرة من 

الكيان الجديد البعد وتجاوز مشاكل الدولة 

واالجتامعية  والفنية  واإلدارية  الترشيعية 

اإلداري  والرتهل  التضخم  مثل  وغريها، 

الحكومي، والبريوقراطية، ونقص وتشابك 

الترشيعات واالنظمة، غياب مشاركة القطاع 

الخاص، والتكسد السكاين، والزحمة املرورية، 

ومخالفات التخطيط العمراين والبلدي، وضعف 

تطبيق القانون. 

تهدف الهيئات االمريية لتطوير وإدارة للمدن 

إىل انشاء مدن عاملية بشرتك يف تصميمها 

أكرب رشكات عاملية متخصصة مع فرق وطنية 

يف تصميم املدن الجديدة، وذلك للوصول 

إىل  تصميم مدن عرصية يراعى يف تخطيطها 

توفري االحتياجات الحالية واملستقبلية لسكانها 

أن   املقرتح  من  حيث   . عليها  واملرتددين 

تضم إىل جانب املناطق السكنية املختلفة 

الخرضاء  املساحات  وعامرات،  فيالت  من 

الواسعة، ومالعب الجولف، والفنادق الراقية 

توفر  التي  اليومية  الخدمات  إيل  باإلضافة 

احتياجات السكن، واملناطق الرتفيهية، كام 

تضم املدن عىل أطرافها الخارجية خدمات 

ضخمة وجديدة من نوعها لتلبي احتياجات 

املدينة واملدن املجاورة وحتى مدينة الكويت، 

مبا يتيحه من أنشطة يتجسد بها ومراكز التسوق 

الحديثة، ومناطق األلعاب املائية واملؤسسات 

التعليمية املختلفة .

 مقرتح الهيئة األمريية لتطوير وإدارة للمدن الشاملية والجنوبية والجزر

 إعادة تخطيط القوى العاملة وخلق فرص وظيفية وفتح مدن جديدة
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إعداد: 

م. سعاد الكندري
- رئيسة نادي »زوايا فكرية«
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· تعريف الهندسة:أداء األمانة مفتاح الرزق. - عيل بن ايب طالب· حكمة العدد: 
هندسة: ) اسم(  مصدر َهنَدَس

مه وأنشـــأه هندَس  يهندس، هندسًة ،فهو  ُمهنِدس ،واملفعول  ُمهنَدس   َهنَدَس: ) فعل (  ـــخُص البناَء وغـــريه : هندزه ؛ صمَّ  هندس  الشَّ
أســـس علميّة ـــطوح والزوايا والكميّات أَو املقاديـــر املَادِّيَّة من حيُث الَهنَْدَســـُة: العلُم الريايضُّ الذي يبحث يف الخطوط واألَبعاد عىل  ها وقياُسها أَو تقوميُها وَعالقُة بعضها ببعض، وللهندسة والسُّ ،منها  الهندسُة  اآللية ) أَو خواصُّ املعادن،والهندسُة الكيامويّة؛ والهندسُة املدنيَّة و غريها.امليكانيكية (؛ والهندسُة الكهربيَّة،والهندسُة الحربية،وهندسُة العلمية أَنواٌع،لكلٍّ منها غرٌض معنيَّ

معجم املعاين الجامع

مهندس مصمم  كتب يف التعليامت للاملك :

يجـــب وبأهمية  قصـــوى حضـــور املصمم  

لإلرشاف عىل كافة عمليات االنشـــاء ،ويتحمل 

املالك املســـئولية الكاملة يف حالة استخدامه 

مرشفا غـــريه،وال يتحمل املصمـــم أية أخطاء 

يف التنفيـــذ، واذا حدث هبـــوط أو انهيار يف 

املبنـــى أو وقوع ضحايا يتكفـــل املالك بدفع 

الديات ومعالجة املصابني وال يتحمل املصمم 

أي مســـئولية،حتى وان وجد أخطاًء بالتصميم 

سهوا. حدثت 

فمن أجل عدم حدوث ذلك يجب االســـتعانة 

كمرشف. نفسه  باملصمم 

· طرفة:

شعر

تسالي هندسية

 عدسة
م. ناصر عبدالله



المهندس
 فهد عيد الكريباني
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خري ع�سى  اهلل  ويا  خريه  ع�سى  اهلل  يا 

املقادير بيدك  ايل  احلكيم  اأنت 

غري وال  وحدك  احلقِّ  االإله  اأنت 

وتبا�سري �سرور  قلبي  على  ادخل 

امل�ساوير واعجزتها  �ساقت  الّنف�س 

تدابري من  الحدنا  ما  لك  امللِك 

التيا�سري وق 
َ
�س اأ�ساأْلك  ثم  اأ�ساأْلك 

معاذير يل  ترى  القادر  ب 
ِّ
ي الطَّ يا 

�سري بال  فرحه  منك  واأرجي  عاجز 

يبيها وكلٍّ  الفرحه  تاأخريِك 

فيها واملعافاة  فرحه  ارجوك 

حمتويها والب�سر  وي�سمع  قادر 

احرتيها زمان  يل  بفرحه  عّجل 

يديها يف  وال  نف�سي  يف  حيل  ال 

يجيها واملقدر  ت�سعى  الّنا�س 

عليها و�سكري  الفرحه  يل  اأكتب 

اإليها بي  و�سل  ما  بذلته  جهدي 

اتهديها ال�ّسراط  ميِّ  بعد  ونف�سي 

شعر

ية
دس

هن
ي 

سال
ت



حماية المنشآت 

الخرسانية 

المسلحة من 

خطر صدأ الحديد

عمرها االفتراضي ال يقل عن خمسين عاما

إصالح  تكلفة  قدرت   1989 العام  ويف 

نتيجة للصدأ  إنكلرتا وويلز،  الجسور يف 

جنيه  مليون   616 بنحو  التسليح  بحديد 

إجاميل  من   %  10 فقط  وهي  إسرتليني، 

الجسور يف اململكة املتحدة.

العمر االفرتايض 

إن العمر االفرتايض للمباين السكنية الخرسانية 

ال يقل عن خمسني عاما-كحد أدىن -وفقا 

للمعايري الدولية للتصميم املنشآت الخرسانية. 

ويجب أن تقاوم هذه املباين خالل هذه 

الفرتة جميع العوامل الطبيعية والتشغيلية 

التي تؤثر عىل جودة ومتانة املنشأة )مكوناتها 

اإلنشائية( دون الحاجة إىل إصالحات رئيسية، 

بالطبع مع االلتزام بتنفيذ أعامل الصيانة 

الدورية والوقائية الالزمة لها.

عوامل مؤثرة

املنشأة  عمر  عىل  تأثريا  البيئات  أكرث  إن 

البحرية  البيئة  هي  املسلحة  الخرسانية 
إعداد: 

 م. فيصل اليماني 

عمليـــة حمايـــة المنشـــآت ومعالجتهـــا 
مـــن صـــدأ حديـــد التســـليح مـــن أولويـــات 
الدراسات الخاصة بالمنشآت الخرسانية، 
فإغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية 
وبشـــرية، وزيادة مســـتمرة في تكاليف 

إنشاء وتشـــغيل تلك المنشآت.
ويكتسب األمر أهمية أكبر في المناطق 
ذات العوامـــل والظروف القاســـية وغير 
المالئمـــة حيـــث تؤثـــر الظـــروف البيئية 
الســـائدة فـــي المـــدن الســـاحلية علـــى 
متانة المواد اإلنشائية المستخدمة في 
المباني الخرسانية إذا لم تتوفر الحماية 
الالزمة لها من التـــآكل، ففي الواليات 
المتحدة األمريكية على سبيل المثال 
حصرت تكلفة الصدأ السنوية في العقد 
الســـابق بنحو 150 مليون دوالر نتيجة 
لمشاكل الصدأ على المباني والجسور 
والتي تحدث في أمريكا وأوروبا نتيجة 

إذابة الجليد باستخدام الملح.
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 الحفاظ على 
المنشآت من 

التعرض للصدأ أمر 
ممكن وواقعي 

ويحافظ على الرثوة 
الوطنية

بشكل عام من خالل عدة عوامل أهمها: 

1 - درجة الحرارة ونسبة الرطوبة يف الجو. 

2 -درجة احتواء الغبار والرطوبة من األمالح 

الضارة. 

3 - درجة تركيز األمالح الضارة يف الرتبة.

وهذه العوامل تحدث تفاعالً كيميائياً مع 

أو املسلحة مام يؤدي  العادية  الخرسانة 

إىل تحليل املكونات الرئيسية للخرسانة، 

وتآكلها مع التأثري السلبي عىل قضبان الحديد 

األمر الذي يؤدي إىل تأكسدها ومن ثم تآكل 

الحديد وتٌكون طبقة من الصدأ تعمل عىل 

تشقق الخرسانة.

صدأ الحديد 

تعرض  نتيجة  عام  بوجه  الصدأ  يتكون 

الحديد للهواء واملاء، ويبدأ صدأ حديد 

 Pit( التسليح يف التكون من نقرة صغرية

Formation( يف السيخ ثم تزداد هذه النقر 

ويحدث اتحاد بينها مام يكون الصدأ العام.

والخرسانة بطبيعتها مادة مسامية تحوي 

رطوبة ولذلك من الطبيعي حدوث صدأ 

للحديد بداخلها.

- ومن األسباب غري املبارشة لتكون الصدأ 

تقوم  والتي  بالرتبة،  املوجودة  البكترييا 

حمض  إىل  واألحامض  األمالح  بتحويل 

ويسبب  الحديد  يهاجم  الذي  الكربيتيك 

عملية الصدأ.حيث تتآكل الخرسانة نتيجة 

للتفاعل الكيميايئ الذي يحدث بني الكربيت 

الذائب )Soluble Sulphates( مع اإلسمنت 

مام يؤدي إىل ضعف متانتها وبالتايل إىل 

تصدعها وتفتت أجزائها.

ومن املعلوم أن قلوية الخرسانة تعمل عىل 

وضع طبقة حول حديد التسليح وتقوم بحامية 

الحديد من الصدأ بتكون طبقة قلوية كثيفة 

متنع حدوث الصدأ )طبقة حامية سلبية(.

باإلضافة اىل ما سبق يحدث الصدأ نتيجة 

تكسري طبقة الحامية السلبية التي تحول 

دون وصول أمالح الكلورايد واألمالح الضارة 

عىل الخرسانة إىل حديد التسليح.

وتدخل هذه األمالح إىل جسم الخرسانة 

عن طريق عوامل خارجية مثل:

1 - الرتبة املحيطة بالخرسانة.

2 - الرياح املحملة بغبار يحتوي عىل األمالح. 

3 - رذاذ املاء املشبع باألمالح يف املباين 

القريبة من البحر أو املواد التي تدخل يف 

الخلطة الخرسانية مثل الرمل والحىص واملياه 

التي تحتوي عىل نسبة عالية من األمالح. 

وعمليا هناك عدة عوامل تؤدي إىل كر 

هذه الطبقة تتمثل يف: 

1 -  الكربنة Carbonation  :من الجو املحيط 

بالخرسانة.

2 - مهاجمة الكلوريدات للخرسانة )من الرتبة 

املستخدمة  واملواد  بالخرسانة  املحيطة 

بالخلطة الخرسانية وعدم استخدام املياه 

املناسبة للخلط.

كام أن دخول األمالح األخرى إىل مسامات 

الخرسانة وتبلورها بداخلها يتسبب يف تفكك 

األجزاء الخارجية للخرسانة تدريجيا وتظهر 

هذه املشكلة يف الخرسانة املوجودة بالقرب 

من املياه املالحة والرمال املشبعة باألمالح. 

وتتفاوت درجة تأثري تلك العوامل عىل الخرسانة 

بتفاوت نفاذية الخرسانة حيث كل ما زادت 

النفاذية زاد تأثري العوامل السابقة.

معدل الصدأ 

يرتبط هذا املعدل بعوامل كثرية، وتعترب 

الرطوبة ودرجة الحرارة عوامل رئيسيه ومؤثرة 

بدرجة كبرية جدا يف معدالت الصدأ ولذلك 

يجب التحكم يف تلك العوامل للحيلولة 

دون الوصول إىل مشكلة فنية واقتصادية 

عىل املنشأة الخرسانية.

حامية املنشأة 

الحفاظ  تم  وإذا  العالج  من  خري  الوقاية 

عىل املنشاة الخرسانية من التعرض للصدأ 

يكون ذلك أكرث واقعية وحفاظاً عىل الرثوة 

الوطنية. ويتم تفادي صدأ حديد التسليح 

يف الخرسانة بالتقيد مبواصفات التصميم 

والتنفيذ وباتباع الكودات املختلفة الخاصة 

بتصميم القطاعات الخرسانية والتي تعمل 

عىل تقليل احتامالت حدوث الصدأ يف حديد 

حامية  يف  املهمة  العوامل  ومن  التسليح. 

املباين الخرسانية من صدأ حديد التسليح 

طريقة استخدام الخرسانة وتحديد محتوي 

اإلسمنت واالهتامم باملعالجات الخرسانية 

أثناء التنفيذ.

وهناك طرق مختلفة لحامية حديد التسليح 

من الصدأ من أهمها:

1 - الحامية الكاثودية التي تعترب يف الوقت 

الحايل أفضل طرق الحامية للمنشآت الخرسانية 

للمناطق الساحلية وخصوصاً منشآت مياه 

البحر لتربيد املصانع، لكنها مكلفة نسبيا 

لذلك يفضل إجراء دراسة هندسة قيمية 

الختيار الطريقة التي تفي بالغرض. 

2 - إضافة بعض املواد إىل اإلسمنت لتقليل 

نفاذيته: قد تكون هذه العملية أقل كلفة من 

الحامية الكاثودية ولكن عمر حاميتها أقل 

بكثري من الحامية الكاثودية لذلك نحتاج 

إىل الهندسة القيمية الختيار طريقة الحامية. 

3 - موانع الصدأ: وهي نوعان يعتمد النوع 

األول عيل حامية الطبقة السلبية حول حديد 

التسليح ويعتمد النوع اآلخر عىل منع توغل 

األوكسجني داخل الخرسانة. 

 Galvanized 4 - استخدام الحديد املجلفن

Bar ويعترب الحديد املجلفن ذو كفاءة مناسبة 

خصوصا للمباين التي تتعرض للكربنة. 

5 - دهان حديد التسليح بـ )االبوكيس( هذه 

الطريقة أعطت نتائج إيجابية وخاصة لحديد 
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التسليح املعرض ملياه البحر،  لكن ينصح 

بعدم طالء حديد التسليح بـ)اإلبوكيس( 

ألنه يف حالة حدوث الصدأ ال ميكن حاميته 

بالحامية الكاثودية وألنه يف حالة حصول 

قصور يف الطالء فسيرع عملية الصدأ 

يف حالة وصول الكلورايد إليه. 

 Stainless Steel 6 - حديد ستنلس ستيل

نظرا الرتفاع تكاليف هذا النوع من الحديد 

فإن استخدامه يتم يف نطاق محدود. 

7 - حامية أسطح الخرسانة من النفاذية: وذلك 

إما باستخدام مادة سائله يتم رشها أو دهانها 

أو ألواح وطبقات من املطاط أو البالستيك.

مراحل الصيانة 

يتم اختيار املواد وأسلوب العمل يجب أن 

يكون معتمداً عىل دراسات دقيقة، و موثوق 

بها من خالل املختربات املتخصصة، وذلك 

لتقييم مدى فعاليتها ومدى رضرها يف 

بعض األحيان، حيث يفضل االلتزام مبا ييل: 

1 - التنظيف: إزالة األمالح واملواد الضارة 

عىل سطح املبنى وهذا يقترص عىل إزالة 

كل  عىل  الحفاظ  مع  الغريبة  األجسام 

الخصائص األصلية للسطح املراد تنظيفه.

ببعض  التنظيف  أعامل  تتسبب  أن  ميكن 

املشاكل الفنية، فيجب التعامل معها بحذر 

شديد لتجنب أي تلف أو رضر، وتحافظ عىل 

تواصل طبيعة السطح، فمثالً يف حالة وجود 

تشققات عىل السطح فإنه من خالل التنظيف 

ميكن أن تترب املياه وما يتبعها من الغبار 

واألجسام الضارة إىل داخل هذه التشققات. 

وقد تعددت طرق التنظيف املسموح بها 

كاستخدام املاء بالرش، الكامدات املائية، 

املحاليل املخربية، اللدائن، استخدام الليزر، 

وهناك أيضا العديد من الطرق امليكانيكية 

يف حال السطوح املتامسكة..... إلخ. 

2 - اللصق: وهو إعادة تركيب جزء أو أجزاء 

سقطت من السطح املراد ترميمه باستخدام 

الجزء  بني  تربط  معدنية  أو  مواد الصقة 

املواد  أن  مراعاة  والسطح، مع  املضاف 

الالصقة ال بد أن تحتفظ باملعايري اآلتية:

- فعالية جيدة يف اللصق.

- مدة طويلة يف الفعالية.

- تقلص ضئيل يف كثافة املادة.

- مرونة وصالبة حسب الوضع الخاص.

- الخصائص امليكانيكية يجب أن تتشابه 

لحد كبري من السطح املراد لصقه.

- استخدام قضبان معدنية لربط املواد عىل 

أن يكون معامل التمدد لها يتشابه مع املواد 

املراد لصقها وتتسم بثبات كيميايئ جيد.

- يجب الحذر من استخدام قضبان معدنية 

قابلة للصدأ مثل الحديد والنحاس.

3 - املعجنة: هي تعبئة الفراغات والتشققات 

وإغالقها للوصول إىل تجانس نوعي للامدة 

وضامن استمرارية املواد وحاميتها من التعرض 

للمياه أو العوامل الطبيعية األخرى التي 

تساعد يف تآكلها وتلفها. 

4 -  يجب اختيار نوعية املعجنة املناسبة 

لكل حالة بحيث يكون الناتج النهايئ قريب 

فيام  وخاصة  معجنته  املراد  السطح  من 

يتعلق باملسامات والقدرة عىل امتصاص 

املاء واملقاومة امليكانيكية، مقاومة الضوء 

والتمددات الحرارية، بخالف ذلك يجب أن 

تكون متشابهة من الناحية البرصية.  

5 - التثبيت والتقوية: هي استخدام مادة 

لزجة أو محاليل تعمل لدى وضعها عىل 

جزيئات  بني  الرتابط  تقوية  عىل  السطح 

املادة التي تعرضت لتفكك أو تلف بسبب 

عوامل الزمن أو أي أسباب أخرى.

تتم عملية إزالة األمالح قبل البدء يف أعامل 

التقوية، ثم تبدأ أعامل التقوية تكون عىل 

مراحل يف جو معتدل، حيث أن رسعة تطاير 

املذيبات العضوية سوف تتسبب يف تغري 

نسبة املحاليل كام أنها تؤدي إىل تراكم مواد 

البدء  املبنى؛ ويجب  التقوية عىل سطح 

مبحاليل مخففة وبعد جفافها تستخدم 

محاليل أكرث تركيزاً وهكذا تتم عملية التقوية. 

6 - الحامية: تتم أعامل الحامية من خالل 

استعامل مواد كيميائية وغري كيميائية تهدف 

إىل تبطيئ عملية التلف التي تتعرض لها 

املادة. ويفضل أسلوب الحامية باستخدام 

املواد الكياموية يف الحاالت التي يكون التلف 

مؤثر بشكل دقيق عىل السطح الخارجي من 

املادة )تلوث بيئي، رطوبة،... الخ(.  بينام 

ال ينصح باستعامل هذه الطريقة يف حالة 

كون املادة قادرة عىل امتصاص املاء من 

خالل الخاصية الشعرية من األرض ويف 

حالة وجود ترب مياه يف مناطق يصعب 

الوصول إليها. 

األجزاء  استكامل  ويعني  الرتميم:   -  7

والعنارص املفقودة. ويجب تحديد نسبة 

صالبة الحجر املراد ترميمه بالنسبة لصالبة 

املواد املستخدمة يف الرتميم عند الجفاف؛ 

حيث متأل الفجوات والشقوق إىل مستوى 

أقل من مستوى سطح استخدام اللدائن 

الصناعية القوية مثل االيبوكيس أو األرالديت 

أو البويل أو املاريكوريزن.

الصيانة والكشف الدوري

نظرا للوجود املستمر للعوامل السلبية التي 

تفتك بالخرسانة املسلحة وتهدد السالمة 

العامة للمنشأة  يجب املحافظة عىل الوجود 

الدوري ألسطح  الكشف  لنظام  املستمر 

الخرسانة املسلحة ويف حالة مالحظة تصدعات 

أو آثار تدهور بسبب تآكل حديد التسليح 

الصيانة واإلصالح  عمليات  بإجراء  ينصح 

املبارش لتفادي استمرار تدهور الخرسانة 

وتشمل طرق اإلصالح: 

1 - إزالة أجزاء الخرسانة املترضرة إىل ما 

وراء حديد التسليح بعمق 25مم وتنظيف 

حديد التسليح جيدا من الصدأ املوجود 

عىل سطحه. 

2 -  طالء الحديد مبواد خاصة لهذا الغرض 

كاإليبوكيس املشبع بالزنك. 

3 -  القيام بتجهيز املواد االسمنتية البديلة 

ووضعها مكان الخرسانة املزالة وذلك حسب 

املوصفات وإرشادات الجهة املصنعة لهذه 

املواد. 

4 - يفضل أن تطىل أسطح الخرسانات بعد 

وذلك  عازلة  مبواد  إصالحها  من  االنتهاء 

لتحسني أدائها املستقبيل. 

للعوامل  مقاومة  دهانات  استخدام   -  5

الجوية يف املناطق الساحلية.

ويف حال التصدعات الكبرية فإن عمليات 

اإلصالح تستدعي وجود أخصائيني يف هذا 

األجزاء  هذه  تأثري  مدى  لتقويم  املجال 

املبنى  سالمة  عىل  املترضرة  الخرسانية 

واختيار املواد وإعداد طرق اإلصالح ويف 

كل الحاالت يجب الحرص عىل إتباع إرشادات 

الجهات املصنعة ملواد عمليات اإلصالح.

 يجب اختيار مواد 
وأسلوب الصيانة  

بناءا على دراسات 
دقيقة  موثوق بها 
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إنطالق مشروع مطار 

الكويت الدولي الجديد.. 

مع صدور هذا العدد من » المهندسون « تكون األعمال قد انطلقت 
في مشـــروع انشـــاء مطار جديـــد في دولـــة الكويت ، فمـــن المقرر 
أن يزيـــد مطـــار الكويت الدولي إلـــى حد كبير في القدرات وإنشـــاء 
محـــور جوي إقليمي جديـــد في الخليج - األهداف االســـتراتيجية 
للمشروع هي إنشاء مبنى بآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات، 
والذي ســـوف يوفـــر أعلى مســـتويات الراحـــة للركاب ويضـــع معيارا 

بيئيـــا جديدا لمباني المطارات.

يلبي احتياجات المستقبل القريب

 يمكن استيعاب 
50 مليون راكب 

مع مزيد من 
 التطوير 

د 
عد

ع ال
رو

مش

إعداد:
المهندس عقيل مراد 
عضو هيئة تحرير “ المهندسون”. 
مقرر المركز اإلعالمي.



 منظور للمنطقة املحيطية
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 التصميم: 

وفقا للتقارير األولية يعكس تصميم املبنى 

مزايا املكان ويستجيب للجوانب املناخية 

يف واحدة من أشد البيئات املأهولة حرارة 

عىل سطح األرض، كام أن التصميم مستوحى 

من األشكال واملواد املحلية.

مكونات املرشوع:

يحتوي تصميم مبنـــى املطار عىل هيئة 

تتألف من ثالثة أجنحة متناظرة من بوابات 

املغادرة، متتد كل واحدة منها مســـافة 

١.٢ كيلومرتا وكل هـــذه الواجهات متتد 

من مســـاحة مركزية ارتفاعهـــا ٢٥ مرتا، 

عـــىل الجانب اآلخر فإن هذه املســـاحة 

الشاسعة من مبنى املطار يوازيها تصميم 

يحظى بقبول عال عىل الصعيد البرشي - 

تغيري  الحد من  ولسهولة االستخدام تم 

الطوابق.

تقرر  الحضارية،  التوجهات  ومتاشـــيا مع 

أن يتم البنـــاء تحت مظلة ســـقف واحد 

تتخلله فتحات زجاجية لها خاصية تصفية 

ضوء النهار بينام ترصف اإلشعاع الشميس 

املبـــارش، متتد املظلة لتوفـــر ظال ظليال 

ملساحة املدخل التي هي مدعومة بأعمدة 

مستدقة من الخرسانة - أشكالها االنسيابية 

التباين بني صالبة  العضوية مستلهمة من 

الحجر وشـــكل وحركة القوارب الرشاعية 

التقليدية يف الكويت.

أهداف املرشوع:

يهـــدف املـــرشوع إىل  الحصـــول عىل 

املعيـــار الذهبي يف معايـــري الريادة يف 

يهدف  إنه   - البيئـــي  والتصميـــم  الطاقة 

إىل أن يكون أول محطة ركاب يف العامل 

البيئي،   االعتامد  تبلغ هذا املســـتوى من 

إذ يوفـــر الهيكل الخرســـاين كتلة حرارية 

ويغطي الســـقف رقعة كبرية من اللوحات 

 الضوئية لالســـتفادة من الطاقة الشمسية.

ولقد تم وضع تصميم رئييس مرن للموقع 

بحيث يكون مبنى محطة الركاب ذا موقع 

اسرتاتيجي قابل للتوسع مستقبال، وسوف 

يســـتوعب املطار مبدئيا نحـــو ١٣ مليون 

ليزيد  التوســـع  إمكانية  مع  راكبا ســـنويا 

 لقطة جوية
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مليون مســـافر واستيعاب   ٢٥ العدد إىل 

٥0 مليون راكب مع مزيـــد من التطوير.

حقائق و أرقام:

املوقع: مدينـــة الكويت، الكويت، الرشق 

عامة: إحصاءات  آسيا  األوسط، 

- املرحلة األوىل: سيتم استيعاب ١٣ مليون 

مسافر سنويا.

- املرونة لزيادة العدد إىل ٢٥ ملون مسافر 

سنويا ومن مثة زيادة توسيع نطاق ومتكني 

محـــور اقليمي جديـــد يف منطقة الخليج 

لخدمة ٥0 مليون مسافر سنويا.

د 
عد

ع ال
رو

مش

 جانب من الطرق املحيطة

 مخطط مباين الوصول



50

مجلة فصلية تصدرها جمعية المهندسين الكويتية 
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- مدرج قابل للتوســـيع الستيعاب بني ٣0 

- ٥١ مدرجـــات اتصال يف مرحلته األوىل.

- منطقـــة املهبط كافية للســـامح بوقوف 

سيارات ومبنى املواصالت العامة ومرافق 

املهبط األخرى مثل املكاتب ومقر اإلدارة 

املدين. للطريان  العامة 

- سقف املظلة ميتد إىل ٦0 مرتا.

- تقليـــل مســـافة امليش إىل حـــد أدىن 

مســـافته أقـــل مـــن ٦00 مرت مـــن نقطة 

 املركـــز إىل نقطة النهايـــة ملبنى املطار.

- تتألف خارطـــة املطار حاليا من مدرجني 

متوازيـــني )من املقرر بناء مـــدرج ثالث( 

د 
عد

ع ال
رو

مش

 جانب من املمرات التي ينتقل عربها املسافرون
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ومبنيني للمســـافرين ومنشأة صيانة ثقيلة 

ومرفق شحن و مزرعة وقود وقاعدة املبارك 

الكويتية. الجوية  للقوات 

- منطقـــة مخصصـــة لفندقـــني ملنطقة 

. يت نز لرتا ا

مساحة املوقع:

- تقسيم املساحة الكلية يف منطقة املهبط 

ســـوف يكون نحو  ١٥0 هكتارا  ونحو ٣٦0 

املدرجات. ملنطقة  هكتارا 

مساحة البناء:

١40.000 مرت مربع.

ارتفاع املبنى:

يصل إىل ٣٩ مرتا.

عدد الطوابق:

مبنـــى محطة الـــركاب له أربعـــة طوابق 

 فوق األرض و تحـــت األرض طابق واحد.

 الهيكل:

يتكون هيكل الســـقف الخرســـاين من ٧٨ 

قطعة محيطية و ١٢ قطعة هيكلية داخلية.

 الكسوة:

واجهة منوذجيـــة: واجهة زجاجية 4٥ مرتا 

مظلة. تحميها 

 االستدامة:

نسعى إىل أن نكون أول صاالت ركاب يف 

العامل تحقق املركـــز الذهبي يف الريادة 

البيئي. والتصميم  الطاقة  يف 

بنية خرســـانية توفر كتلة حرارية والسقف 

يشـــمل رقعة كبرية من اللوحات الضوئية 

الشمسية. الطاقة  من  لالستفادة 

إجراءات السفر والتعامل مع األمتعة:

- ١٢0 كاونـــرتا إلجراءات ســـفر ١٣ مليون 

مســـافر سنويا.

- ١٨0 كاونـــرتا إلجراءات ســـفر ٢٥ مليون 

مســـافر سنويا.

- أجهـــزة للتعامل مع حقائـــب وأمتعة ١٣ 

مليون مسافر ســـنويا قادرة عىل التعامل 

مع وقت الـــذروة مبعـــدل ٢.٩٣0 حقيبة 

لساعة. با

- أجهـــزة للتعامل مع حقائـــب وأمتعة ٢٥ 

مليون مسافر سنويا قادرة عىل التعامل مع 

وقت الذروة مبعدل ٥.٣٩0 حقيبة بالساعة.

- سيور األمتعة طولها نحو ٦ كيلومرتات.

- أطقم فـــرز األمتعة عالية الرعة طولها 

نحو ١.٥ كيلومرت.

- أنظمة فحص األمتعـــة تتضمن الفحص 

والفرز. الحيوي  والتخزين 

- وصالت إىل املطار ومواقف للسيارات.

- مبنى املطـــار الجديد ســـيكون له منفذ 

وصول املهبط الجديد من الجنوب حيث أن 

هناك طريق جديـــد يربط بني طريق امللك 

فيصل الريع ٥١ والطريق الدائري السابع.

- هناك مخطط إلنشاء مرتو يربط املطار 

الكويت. مدينة  بوسط 

د 
عد

ع ال
رو

مش

 موقع املطار عىل خارطة دولة الكويت
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ية
دن

ة م
دس

هن

ترميم حوائط 
الطوب بإستخدام 
ألياف الكربون 
 Restoration of
 brick wal ls using
carbon f iber

1 - مقدمة 

تواجه هندسة البناء اليوم حاجة متزايدة 

إلجراء عمليات ترميم وتدعيم وتقوية ملنشآت 

موجودة فعال من أجل الحول دون إنهيارها 

كاملباىن األثرية، أو من أجل زيادة تحملها 

للحموالت املطبقة عليها، فمثال تحتاج كثري 

من األبنية خالل مراحل إستثامرها إىل تدعيم 

وتقوية بسبب تغيري نظام خدمتها أو ترضر 

مواد بنائها نتيجة مرور الزمن أو الحرائق أو 

صدمات املركبات، أو بسبب تعرضها لهزة 

أرضية أو عيوب طارئة ىف الرتبة.

نحو  األخرية  الفرتة  ىف  التوجه  كان  لقد 

الرتميم  ىف  جديدة  أساليب  إستخدام 

والتدعيم كالرتميم بإستخدام رشائح ألياف 

الكربون حيث أصبح اآلن من املمكن صناعة 

رابط من أجل تدعيم أو ترميم الخرسانة 

املسلحة والحوائط الطوب أو عنارص البناء 

الخشبية، وذلك من خالل رشائح مقاومة 

للتآكل مصنوعة من بوليمريات مقواة بألياف 

الكربون أو ألياف زجاجية يربط بينها مادة 

ملخص  البحث 
تهدف الدراسة إلى التعرف على كيفية ترميم حوائط الطوب بواسطة شرائح 

ألياف الكربون لدراسة مدى فعاليتها مع جدران الطوب الموجودة فى المبانى 
األثرية القديمة للتأكد من إمكانية استخدام تلك الطريق فى ترميم المبانى 
األثرية بدولة الكويت. فى هذا البحث تم تجهيز الحوائط بأبعاد  )  103*82 

*12 سم ( وتم تحميلها بحمل رأسي. تم تحميل الحوائط بحمل ) 50 – 70 
% ( من الحمل األقصي إلحداث شروخ مختلفة فى الحوائط.

 تم دراسة أشكال الشروخ الناتجة من التحميل على الحائط حيث كانت 
الشروخ الناتجه هى شروخ قص تميل بزوايا مختلفه فى اتجاه حافه الحائط 

 ) V ( السفليه. وكان إتجاه لصق ألياف الكربون على الحائط على شكل حرف
بحيث تكون ألياف الكربون عمودية على إتجاه الشروخ حتى تتحمل األلياف 

قوة الشد المائله التي سببت الشروخ فى المرة األولى للتحميل, حيث تم 
ترميم الحائط بشريحتين بعرض ) 10 سم ( للشريحه متقاطعتين على شكل 

حرف  )V( على كل وجهه من وجهي الحائط وأثبتت تلك الطريقة كفائتها 
حيث زادت مقاومة الحائط لألحمال. تم دراسة  شكل اإلنهيار فى الحائط بعد 

ترميمه بشرائح األلياف الكربونية ومعرفه سبب اإلنهيار وأوضحت النتائج 
المعملية أن سبب اإلنهيار هو اإلنهيار عند سطح التالمس بين شرائح ألياف 

.) Debonding ( الكربون وبين الحائط الطوب والذى يطلق عليه إسم الـ
بناءا على النتائج المعملية من البحث أثبتت طريقة ترميم الحوائط بإستخدام 

ألياف الكربون كفاءتها حيث زادت مقاومة الحائط بنسبة 150%.

إعداد: 

م. وليد مفرح حمدان الحميدي

أحمد حسنين عبد الرحيم *, 

محمد يسري الشيخ* , أحمد محمد 

طهويه** , ***
      * أستاذ بقسم الهندسة اإلنشائية, كلية 
الهندسة, جامعة المنصورة, مصر 
      ** أستاذ مساعد بقسم الهندسة اإلنشائية, 
كلية الهندسة, جامعة المنصورة, مصر  
      *** رئيس قسم الترميم والمحافظة علي 
المبانى التاريخية، المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون واآلداب, الكويت 
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 اطار التحميل وشكل الحائط قبل اإلختبار  (4شكل)

          
 ) W2وشكل الشروخ فى الحائط ) ) W1شكل اإلنهيار للحائط )( 5شكل )

                        
 (Vعلى شكل حرف ) لصق ألياف الكربون على الحوائط  (6شكل )
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ميكن إستخدامها ىف تدعيم الجسور دون 

إيقاف الحركة املروري عليها، ولها معاير 

مرونة ومواصفات هندسية جيدة ومتوافرة 

بأبعاد ) طول- عرض- سامكة ( مختلفة، توجد 

ألياف باتجاه واحد أو بإتجاهني، ذات منظر 

جميل وصفائحها رقيقة لذا ميكن استخدام 

أكرث من طبقة للتقوية والرتميم. ومن أهم 

عيوبها أنها غالية الثمن وذلك ألن جميع املواد 

الخام املستخدمة ىف التصنيع غالية الثمن 

بسبب أن تصنيع كل منتج عىل حدا عمليه 

معقده و يدخل ىف تصنيعه مواد أخرى كثرية، 

وعند إنتاج منتج جديد يف السوق يحتاج 

الصقة، ففي حال إنهار ليف من هذه الرشائح 

فإن التمزق أو الشق الحاصل ليس بالرضورة 

أن يواصل إمتداده كام ىف املواد املتجانسة، 

وإمنا ميكن أن تبقي بقية األلياف مصونة 

وغري متأثرة بهذا الشق.

2 - الهدف من البحث

لقد قدمت العديد من البحوث والدراسات 

ىف مجال الرتميم والتدعيم بواسطة ألياف 

الكربون وذلك من أجل تدعيم أغلب العنارص 

اإلنشائية ) أعمدة، بالطات، كمرات، جدران، 

إطارات وأساسات ...( والهدف من هذا البحث 

هو التعرف عىل هذه املواد والتعريف بها 

لدراسة مدى فعاليتها ىف تدعيم وترميم 

حوائط الطوب للتأكد من إمكانية إستخدامها 

ىف ترميم املباين األثرية أو تدعيم وتقوية 

املنشأت الحديثة.

3 - ألياف الكربون 

 تستخدم ألياف الكربون ىف تدعيم عنارص 

الجسور، املباين العادية، جدران القص، 

خزانات املاء، الصوامع، األنفاق ]1[.

1-3 مميزات وعيوب ألياف الكربون:

إن سهولة تركيب هذه املادة يجعل تنفيذها 

مع إستمرار العمل باملرشوع ممكنا وهى ال 

تتطلب معدات ثقيلة كام أنه ال داعى لوصلها 

كونها موجودة بأطوال كبرية، وهذه املميزات 

تجعلها ىف بعض األحيان كافية لتكون حال 

املادة  لهذه  مثنها.  غالء  يغطي  إقتصاديا 

وللتأثريات  للتآكل  ومقاومة  كبرية  دميومة 

الكيميائية واألمالح واألتربة والصدأ وهي مادة 

ذات مقاومة عالية للشد وميكن إستخدامها 

تحت سطح املاء حيث لها أنواع مناسبة لكل 

حالة وهى مادة عازلة ومقاومة للتعب وميكن 

إستخدامها ىف األماكن الضيقة والحرجة،كام 

شكل)1( شكل الطوب املستخدم ىف الحوا ئط وعينة الطوب وهى بحوض املياه أثناء اختبار االمتصاص

شكل )3( شكل الحائط الطوب بعد البناءشكل )2( إختبار الضغط للطوب املستخدم

شكل )4( اطار التحميل وشكل الحائط قبل اإلختبار
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ملده إلثبات جودته وسط الطرق الشائعة 

األخرى فيقل استخدامه فيتسبب ذلك ىف 

جعل سعره غايل عن املواد األخرى.

ومن املالحظات التى يجب معرفتها ودراستها 

الحرارة  تتأثر بدرجات  الكربون  ألياف  أن 

املرتفعة وتقل كفاءتها كلام زادت درجة الحرارة 

مبقدار كبري جداً فمثالً ألياف  الكربون تنهار 

وتتالىش من عىل الخرسانة املُدعمة بها عند  

درجة حرارة من 350 ٳىل 400 درجة مئوية 

ولكن قبل انهيار ألياف الكربون سنجد أن 

الخرسانة قد تدهورت وانهارت ولكن الفرق 

بينهام أن ألياف الكربون تنهار برعة بفعل 

الحرارة بعكس الخرسانة تحتاج فرتة زمنية 

معينة تكون فيها معرضة أللسنة اللهب أو 

للحرارة العالية حتى تتأثر بها.

وميكن حل تلك املشكلة بعمل طبقة حامية 

بسمك مناسب فوق ألياف الكربون حتى 

متنع أو تقلل تأثري الحرارة عليها. 

أنها  أيضاً  عيوبها  من  بأن  القول  وميكننا 

حيث  عاليه  بكفائه  ُمدربه  لعاَملَه  تحتاج 

أعامل قص األلياف وتحضري نسب الخلط 

لإليبوكيس وأسلوب الخلط وكيفية الدهان 

وكيفية اللصق وكافة خطوات اإلستخدام...... 

حيث أن هناك مخاطر ناتجة من االستخدام 

وهناك احتياطات لالستخدام مثل ارتداء 

واقى للعينني التقطيع. 

3-2 إستخدام األلياف ىف الرتميم والتدعيم 

السنة   25 ال  املهندسون خالل  إستخدم 

املاضية األلواح املعدنية بغرض تدعيم 

وترميم القطاعات الخرسانية وتحسني سلوكها 

أو أدائها ىف ظروف التشغيل املختلفة، ولكن 

هذة الطريقة من طرق الرتميم كانت تسبب 

املشاكل والعوائق الكثرية أثناء التنفيذ ومنها :

- األلواح املعدنية )plates( ثقيلة الوزن 

وغري مرنة. أيضاً صعبة املعالجة والتثبيت 

ىف ظروف املوقع الصعبة.

     جدول )1( خصائص املواد املركبة ومقارنتها بالحديد ]2[:

نوع األلياف
مقاومة الشد  

)ميجا باسكال(

معاير املرونة

 ) جيجا باسكال(

االستطالة

) مم/مم (

معامل التمدد 

الحرارى

الوزن 

النوعى

0,0359,92,4-620,05-120741-517ألياف الزجاج

0,0150,01,5-1650,01-2410150-1650ألياف الكربون

1,25-0,0261-740,02-20050-1200ألياف األراميد

0,111,77,9-0,04>200-1862186-483الحديد

) W2 ( وشكل الرشوخ ىف الحائط ) W1 ( شكل اإلنهيار للحائط )شكل )5

) V ( لصق ألياف الكربون عىل الحوائط عىل شكل حرف ) شكل ) 6

شكل ) 7 ( الحوائط بعد االنتهاء من ترميمها برشائح

) V ( ألياف الكربون عىل شكل حرف

شكل ) 8 ( شكل إنهيار الحائط
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- بسبب وزنها الكبري تكون هناك قيود عىل 

زيادة الطول واألبعاد وجعلها متصلة.

- نتيجة للسبب السابق يكون عدد األلواح 

كبري وبالتاىل كرثة نقط التثبيت مع العنرص 

الخرساىن.

مهندس ضبط  الصعب عىل  من  يكون   -

الجودة التأكد من جميع النقط ومراجعتها  

العنارص  مع  األلواح  من متاسك  والتأكد 

املختلفة وعملهم معاً  كقطاع مركب واحد.

الحديد  لصدأ  األلواح  تعرض  إمكانية   -

وبالتاىل تحتاج صيانة دورية أو معالجة.

وهذة الصعوبات جعلت الباحثني يدرسون 

إمكانية إستبدال تلك األلواح بألواح أخرى 

 Fibre خفيفة الوزن، وغري قابلة للصدأ مثل

 reinforced polymer )FRP( composite

laminates.  وهى رقائق سمكها صغري جداً 

)3-1 مم( من ألياف ذات مقاومة عالية جداً 

 polymer مع مادة أو منظومة من البوليمر

matrix material(  وتلك الرقائق تنتج أو 

ألياف  إدخال  أو  غمس  طريق  عن  تصنع 

متصلة وعالية املقاومة سواء تلك األلياف 

ألياف كربون أو ألياف زجاجية أو أرميد ىف 

منظومة متصلدة بالحرارة من االيبوكىس 

أو البوليسرت.

وهذة األلياف ميكن أن ترص ىف اتجاة واحد 

أو اتجاهني أو اتجاهات متقاطعة بأى شكل 

ويعتمد ذلك عىل توزيع الحمل واملقاومة 

املطلوبة. وتلك الصفائح أو الرقائق ميكن 

تقسيمها اىل ثالث مجموعات وهى : ]3[

.)GFRP( 1 - ألياف الزجاج

)CFRP(. 2 - ألياف الكربون

.)AFRP( 3 - ألياف األراميد

جدول)1( يوضح خصائص املواد املركبة 

السابقة ومقارنتها بالحديد ونالحظ االختالف 

الكبري بني خصائص أى مادة مركبة والحديد. 

4 - الربنامج العمىل 

4-1 اإلختبارات 

تم عمل اختبارات للطوب املستخدم يف 

 جدول ) 2 ( نتائج إختبارات عينات الطوب : 

نتيجة اإلختبارالخاصية

10,5النسبة املئوية المتصاص الطوب)%( 

11,97 مقاومة الضغط )نيوتن/مم2(

جدول ) 3 ( نتائج اختبار الحوائط  األولية قبل الرتميم:

حمل اإلنهيار ) طن (حمل الترشيخ ) طن (رقم الحائط

1225الحائط األول

-10الحائط الثاىن

-12الحائط الثالث

-10الحائط الرابع

-10الحائط الخامس

-11الحائط السادس

جدول ) 4 ( نتائج اختبار الحوائط  بعد ترميمها بألياف الكربون :

حمل اإلنهيار ) طن (حمل الترشيخ ) طن (رقم الحائط

--الحائط األول

35,4 15,4 الحائط الثاىن

30,7 18,4الحائط الثالث

15,435,4الحائط الرابع

1534الحائط الخامس

14,534,5الحائط السادس



56

مجلة فصلية تصدرها جمعية المهندسين الكويتية 
A L . M O H A N D E S O O N

الحوائط وهي : اختبار االمتصاص للطوب 

املستخدم و اختبار مقاومة الضغط للطوب 

للمواصفات  طبقا  و)2(  بالشكل)1(  كام 

القياسية املرصية ملعرفة خواص الطوب 

املستخدم ىف عمل الحوائط .

تم عمل اختبارات عىل الحوائط الطوب 

والتى  تم عملها يف مخترب كلية الهندسة 

من  6 حوائط  عمل  تم  بالجامعة، حيث 

الطوب بأبعاد )  103*82 *12 سم ( حيث 

حمل  وحساب  حائط   2 عدد  اختبار  تم 

االنهيار الكىل ودراسه شكل منو الرشوخ 

واتجاهتها وعالقتها بالحمل املؤثر وبعد 

حساب أقيص حمل تم التأثري عىل باقى 

الحوائط بقيمة أقل منه )50 اىل 70 % من 

أقيص حمل( لترشيخها فقط وترميمها برشايح 

ألياف الكربون وأعادة اختبارها مرة أخرى 

الكربون ىف  ألياف  كفائة رشائح  لدراسة 

ترميم وعالج حوائط الطوب.

4-2 ترميم الحوائط

تم ترميم الحوائط بعد ترشيخها حسب 

الخطوات التالية :

1 - تقطع ألياف الكربون طبقا للمقاسات 

املطلوبه وتجهيزها وتجهيز أدوات اللصق 

كام بالصور.

2 - تم عمل طبقه من املونة األسمنيه )أسمنت 

الحائط من  بنسب خلط 1:3( عىل  ورمل 

الخارج.

3 - تم تحديد املناطق التى سيتم لصق 

الرشائح عليها )بعرض 10 سم ( وهى عىل 

V بحيث تكون عمودية عىل  شكل حرف 

الرشوخ الناتجه من التحميل عىل الحائط، 

الرشائح املائلة تكون ىف اتجاه اجهادات 

الشد القطرية ) القص ( والتى تسبب األنهيار 

بالحائط  وأيضا توجد رشيحه علويه تحت 

مكان تاثري الحمل مبارشة.

4 - تنعيم وتسوية املناطق التى تم تحديدها 

ىف الخطوة السابقة بالصاروخ.

5 - تنظيف األماكن املحدده بالهواء املضغوط 

)بلور( كام بالصور، للتخلص من أى مواد 

جدول )5( الزيادة ىف حمل الترشيخ لكل حائط بعد الرتميم بألياف الكربون :

رقم الحائط
النسبة املئوية حمل الترشيخ ) طن (

للزيادة ىف 

الحمل)%(

النسبة املئوية حمل اإلنهيار ) طن (

للزيادة ىف 

الحمل)%( بعد الرتميمقبل الرتميمبعد الرتميمقبل الرتميم

15,4542535,441,6 10الحائط الثاىن

1218,453,32530,722,8الحائط الثالث

1015,4542535,441,6الحائط الرابع

101550253436الحائط الخامس

1114,531,82534,538الحائط السادس
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ناعمه عىل السطح. 

تجهيزة  بعد  اللصق  - وضع طبقه من   6

بخلط املركبني )A+B( بالنسب املحدده 

طبقا للمواصفات.

7 - وضع رشائح ألياف الكربون فوق اللصق 

عىل الحائط ودهانها مره أخرى وتغطيتها 

باملاده الالصقه وذلك باستخدام الفرشاه 

) الرول( املخصص لذلك.

8 - تركها 48 ساعه لتجف وتكتسب مقاومتها 

وبهذا تكون عملية الرتميم قد إنتهت.

4-3 النتائج 

1-3-4 نتائج مقاومة الضغْط ونتيجة اختبار 

اإلمتصاص للطوب كام بجدول رقم ) 2 (.

2-3-4 نتائج اختبار الحوائط  األولية قبل 

الرتميم بالجدول رقم ) 3 (.

3-3-4  أشكال الرشوخ واتجاهاتها ىف الحوائط:  

)5( يبني أشكال الرشوخ وتوزيعها  شكل 

الحمل ونالحظ  الحوائط ومنوها مع  ىف 

بدأت  بها رشوخ  الحوائط حدثت  أن كل 

من أعىل الحائط وىف الثلث األوسط من 

العرض ) تحت الحمل مبارشة ( وأمتدت 

هذه الرشوخ ألسفل ومبيل ىف اتجاه الطرف 

األمين واألير للحائط كام بالصور ولذلك عند 

لصق الرشائح تم لصقها ىف اتجاه متعامد 

  Vمع الرشوخ  ) اللصق عىل شكل حرف

- 11 - 
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حتى تتحمل األلياف قوة الشد القطرى التى 

تسببت ىف الرشخ وتاليش الرشوخ عند إعاده 

التحميل مرة أخرى( وعند أعاده التحميل 

بعد الرتميم ظهرت الرشوخ ىف األماكن 

األضعف وهى األماكن التى مل يتم لزقها 

بألياف الكربون ولكن بدات تلك الرشوخ 

بعد الوصول لحمل أعىل من املرة األوىل 

للحائط  األصىل  للحمل  الوصول  مبعنى 

وتخطيه والوصول ألحامل أكرب.

4-3-4 نتائج اختبار الحوائط بعد الرتميم بألياف 

الكربون بالجدول رقم )4( ونالحظ زياده ىف 

حمل الترشيخ بعد الرتميم باأللياف بنسبة 

متوسطة )50 %( أيضا زاد حمل لإلنهيار لكا 

حائط بعد الرتميم باملقارنة بحمل اإلنهيار 

املرجعى للحائط األول كام بالجدول رقم 

)5( والشكل رقم )9(.

ىف  واتجاهاتها  الرشوخ  أشكال   4-3-5

الحوائط  بعد الرتميم بألياف الكربون كام 

بالشكل )7( حيث وجدنا أن سبب اإلنهيار 

هو اإلنهيار عند سطح التالمس بني رشائح 

ألياف الكربون وبني الحائط الطوب والذى 

يطلق عليه إسم الــ  ) Debonding (  ولكن 

حدث اإلنهيار عند قيم عاليه للحمل أكرب 

من القيمة األوىل للحائط قبل الرتميم وهو 

ما يعنى نجاح إستخدام ألياف الكربون ىف 

الرتميم بالطريقة املوضحة ىف هذا البحث.

5 - الخالصة 

1 -  سبب األنهيار ىف حوائط الطوب هو 

إجهادات القص أو اجهادات الشد القطرى 

التى تسبب رشوخ مائله عىل جوانب الحائط 

عند التأثري بحمل ضغط رأيس عىل الحائط.

الكربون ىف  ألياف  استخدام رشائح   -  2

ترميم حوائط الطوب زادت من قوة تحمل 

الحائط بنسبة )50 % ( تقريبا كام بجدول )5(.

 )V( 3 -  شكل لزق الرشائح عىل شكل حرف

أثبت كفاءة عالية حيث بالرغم من صغر 

عرض الرشائح ) 10 سم ( إال أنها أعطت 

نتائج جيدة ونجاح ىف ترميم الحائط حيث 

زادت قوتة مبعنى الوصول للتدعيم وليس 

الرتميم فقط حيث زاد حمل الترشيخ للحائط 

بعد لزق الرشائح.
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1( السوق املركزي إبداع فريد يف العامرة 

اإلسالمية 

تشتهر الشارقة بأنها عاصمة الثقافة ومن أبرز 

معامل الشارقة السوق املركزي أو كام يطلقون 

عليه »السوق اإلسالمي«، فال يستطيع القادم 

إىل الشارقة سواء أكان عربياً أو أجنبياً تجاهل 

هذا السوق أو املرور عليه مرور الكرام فالبد 

أن يقودك الفضول املعريف للدخول إىل 

ذلك املبنى املميز الذي يتخذ شكل القطارين 

املتوازيني حيث يربطهام جران ممتدان.

يف السطور التالية نلقي نظرة داخلية وتاريخية 

عىل ابرز أسواق الشارقة: 

بحوايل  تقدر  مساحة  عىل  السوق  أقيم 

بحرية  شاطئ  بني  مربع:  مرت  ألف  مثانني 

خالد وشارع امللك فيصل كأول سوق من 

نوعه من حيث الهندسة والتصميم، ووصفته 

صحيفة »الفايننشال تاميز« الربيطانية بأنه 

من أجمل وأروع األشكال املعامرية، يف كل 

منطقة الرشق األوسط بعد املسجد األموي 

بدمشق واستغرق بناؤه تسعة وعرشين شهراً، 

ابتداًء من شهر يونيو/ حزيران 1976 وحتى 

شهر نوفمرب/ ترشين الثاين 1978 م بتكلفة 

إمارة الشارقة العاصمة الثقافية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
وهي إحدى إمارات دولة اإلمارات 
المتحدة والتي تتكون من سبع 

إمارات وكمعظم المدن اإلسالمية 
فإن المباني خليط من كل الطرز 

وأبراج من الخرسانة المسلحة 
والزجاج ولكن في مدينة الشارقة 

كان للعمارة اإلسالمية نصيب األسد 
من هذه الطرز ونحن نتكلم عن 
أهم المباني التي تمثل العمارة 

اإلسالمية في إمارة الشارقة .

معالم العمارة 

اإلسالمية بالشارقة

إعداد:  
المعماري/ جادالله فرحات
معماري مصري 
يعمل في دولة الكويت
عضو جمعية المهندسين
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إجاملية بلغت إلنشاء واستكامل هذا املرشوع 

حوايل خمسة ومثانني مليون درهم، أي حوايل 

اثنني وعرشين مليون دوالر أمرييك، يتكون 

هيكل السوق من جناحني رئيسيني لبناية مكونة 

من طابقني، يشتمالن عىل مثاين بلكونات، 

ويتصالن بجرين ممتدين يربطان بينهام، 

يطل أحدهام عىل بحرية خالد مبارشة، بينام 

يطل اآلخر عىل شارع امللك فيصل، ويبلغ 

التي يضمها السوق  إجاميل عدد املحالت 

600 محل تجاري. 

2( متحف الشارقة للفنون : 

أنشئ متحف الشارقة للفنون يف عام 1995 

الثقافة  دائرة  الفنون يف  يتبع إلدارة  وهو 

بيت  ىف  موجودا  املتحف  وكان  واإلعالم 

الركال حتي عام 1997 وقد تم تشيد املبنى 

الجديد للمتحف يف منطقة الشوويهني بصورة 

الرتاثية  املباين  البقية  مع  يتكامل  جعلته 

املوجودة يف املنطقة أفتتح املتحف رسميا 

9ابريل 1997 يقع متحف الفنون يف قلب 

مدينة الشارقة وقد خصص للفنون الجميلة 

والنشاطات املامثلة ويضم املتحف معرضا  

دامئا للوحات واملعروضات النية يف الطابق 

تنظيم حوايل  افتتاحة تم  االريض، ومنذ 

ثالثة وثالثني عمال او معرضا فرديا وعدد من 

املعارض واالنشطة املختلفة يف املتحف . 

3( مركز الشارقة للفنون : 

الفنون يف بيت الر كال يف  أفتتح مركز 

9أبريل 1997 كان بيت الر كال يضم متحف 

الفنون خالل الفرتة 1995 إىل 1997.

4( رواق الشارقة للفنون : 

صاالت  أو  للفنون  الشارقة  رواق  يوجد 

العرض يف بيت الركال وتتكون من عدة 

ورش لإلعامل الفنية وبصور دامئة يشارك 

املتنوعة  الفنية  بأعاملهم  فنانا  عرش  أحد 

هذا وتنظم الندوات واملحارضات بصورة 

منتظمة يف بيت الركال . 

5( جمعية االمارات للفنون التشكيلية :

جمعية ذات نفع عام تأسست عام1980 وينضوي 

تحتها الفنانون التشكيليون يف االمارات ولها 

إصداراتها الخاصة كام انها تنظم معارض 

فردية وجامعية وتقوم بالتبادل الثقايف والفني 

مع الجمعيات واالتحادات النظرية وهي عضو 

يف االتحاد العريب للفنون واالتحاد الدويل 

يف باريس مقر الجمعية الرئييس يف الشارقة 

ولها فرعني يف أبوظبي ورأس الخيمة .

6( جامعة الفن الخاص .. منزل عبد الله 

الرسي :

أنشئت يف نوفمرب 1995م وتتبع ملدينة 

الشارقة للخدمات اإلنسانية، وهي تهتم 

عرب  حياتهم  وإثراء  املعاقني  بإبداعات 

الربامج الفنية والثقافية وتقع يف الشويهني، 

خلف السوق القديم وقرب شارع الربج، 

ويوجد موقف عمومي للسيارات عىل طول 

شاطئ البحر عىل بعد ثالث دقائق فقط من 

املنطقة. أيضا باإلمكان استعامل موقف 

متحف  مبنى  تحت  املوجود  السيارات 

الشارقة للفنون . 

7( متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية :

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية، األول 

من نوعه اإلمارات. يقع املتحف يف قلب 

الشارقة التاريخية مبنطقة املجرة. وقد ظهر 
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مبنى املتحف يف نشأته كسوق تقليدي رشق 

أوسطي أو سوق داخيل.

تاريخ املبنى

تم افتتاح الرصح الرائع الذي يحوي بداخله 

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية بدايًة عام 

1987 وُعرف باسم سوق املجرة والذي رسعان 

ما أصبح أحد معامل الشارقة بني أهايل الشارقة 

وزوارها من السائحني. 

8( املدينة الجامعية يف الشارقة :

أهدت عاصمة العرب الثقافية مدينة الشارقة 

افتتاح املدينة الجامعية باإلمارة والتي استغرق 

انشاؤها ستة أشهر فقط وتضم املدينة مباين 

جامعة الشارقة والجامعة األمريكية وسكن 

الطالب. 

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

القاسمي عضو املجلس األعىل  بن محمد 

حاكم الشارقة قد أمر بإنشاء جامعة الشارقة. 

9( الجامعة األمريكية بالشارقة :

ويف أول لقاء له مع طالب الجامعة األمريكية 

يف الشارقة وأولياء أمورهم أوضح الشيخ 

ملاذا  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

الجامعة األمريكية ان سبب تسميتها بالجامعة 

األمريكية هو انها من ألفها اىل يائها علوم 

غربية ال نتخوف منها بل نأخذها ونطورها 

يك تكون مستساغة للعقل العريب االسالمي. 

والن العلم والثقافة يف الشارقة بنيان يتسم 

بالشمول والشموخ والتكامل والطموح الذي 

ال ينضب معينه فقد أصدر صاحب السمو 

 1997 مايو   13 يف  قانونا  الشارقة  حاكم 

بإنشاء جامعة الشارقة، ونص القانون عىل 

انشاء جامعة اسالمية عربية تسمى »جامعة 

الشارقة« وتكون هيئة علمية عامة مستقلة 

 غري ربحية تعود ملكيتها لحكومة الشارقة. 

الطالب  لفرع  االجاملية  املساحة  وتبلغ 

بالجامعة 22670 مرتا مربعا وبلغت كلفته 

95 مليون درهم.

وبعد أن استعرضنا أهم املباين التي عىل 

الطراز اإلسالمي بإمارة الشارقة يأيت السؤال 

ملاذا العودة إىل العامرة اإلسالمية ؟ 

إن التوجه الستلهام الفن العريب اإلسالمي 

يف العامرة يف تصميامت املباين الحديثة 

يشكل نقلة مهمة يف هندسة البناء والتخطيط 

العمراين بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وألنها 

تجربة تستحق املتابعة بالدراسة والتقويم، 

ومن ثم االستفادة منها بتعميمها يف تخطيط 

مدننا العربية، يك تخرج من تقليدها للمدينة 

األوروبية  وحول مدى مالءمة العامرة اإلسالمية 

بالصورة التي عرفناها عنها تاريخياً لنمط حياتنا 

املعارصة بكل تعقيداتها، وإضافاتها .

قال املهندس »عبيد الطنيجي« مدير التخطيط 

واملساحة يف بلدية الشارقة : »إن هذا التوجه 

نحو بناء املعامر عىل طريقة املهندسني 

اإلسالميني قد ارتبط بتاريخنا العريب اإلسالمي، 

ثم بعاداتنا وتقاليدنا، وقد طبقنا هذا التوجه 

عىل مجموعة من املرافق واملنشآت يف إمارة 

الشارقة، منها السوق املركزي يف مدينة 

الشارقة، ومبنى الحكومة، وسوق املجرة، 
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والديوان األمريي، ومبنى البلدية، وال شك 

أن فن العامرة العربية اإلسالمية ال يقترص 

عىل القباب واألقواس فقط، وإن كانت هذه 

من أحد معامله، وإمنا تتجىل فوائد الفن 

املعامري العريب اإلسالمي يف التوزيعات 

الداخلية واألروقة والساحات املسقوفة التي 

يحتويها هذا البناء، وما توفره من جو ظليل، 

وبخاصة يف منطقة حارة كمنطقتنا، لقد 

راعى »األسطى« القديم هذه الظاهرة، فبنى 

األسواق املسقوفة، واستغنى عن النوافذ 

العريضة بفتحات مناسبة، تسمح بدخول 

»البادجري«  الضوء املطلوب، واستخدم 

نسبة  وتقليل  املسكن،  جو  تلطيف  يف 

الحرارة، وكان »األسطى« القديم يتحاىش 

اتجاه الشمس ما أمكن ذلك. من هنا نستطيع 

القول أن طراز العامرة العربية اإلسالمية يفي 

بالغرض املطلوب، ويناسب مستلزمات حياتنا 

الحارضة، إذا أدخلنا عليه بعض التعديالت 

الرضورية« .

أما املهندس سامل خالد املرزوق فيقول: 

»لقد تضمنت قرارات مؤمتر املهندسني 

العرب يف دورة انعقاده األخرية قرارا يقيض 

باملحافظة عىل الطراز املعامري العريب 

اإلسالمي وتشجيع ذلك . والحقيقة أن بعض 

تبنت هذا األسلوب،  العربية قد  أقطارنا 

يف حني مل تستقر الفكرة أو تتضح عند 

الرئييس  السبب  ويرجع  اآلخر،  بعضها 

إىل أن الكثري من املكاتب الهندسية غري 

العربية ال تعيش الجو والحضارة العربية 

كام نعيشها نحن، ومن الطبيعي أن تكون 

متأثرة بحضارتها هي، مع أن العامرة هي 

نعيش  للحياة، فمن خاللها  أسايس  إطار 

ونتعبد، وننام ونعمل، ونتعلم ونحتفل، 

لذلك فنحن يف حاجة إىل إيجاد ترشيعات 

ملزمة لجميع املكاتب الهندسية بتبني فن 

العامرة العربية اإلسالمية التي تعكس مقومات 

بيئتنا وثقافتنا وعنارصهام عىل حقيقتها، إذ 

ال يكفي أن نزين مبانينا من الخارج أو من 

الداخل بأشكال ونقوش معينة لنعرب عن 

الطابع اإلسالمي، بل يجب أن نتبع مقومات 

الطابع يف الهيكل األسايس للتصميم . إنني 

أنادي هنا ومن خالل مجلتكم واسعة االنتشار 

بتعيني هيئات مختصة عىل مستوى جامعة 

الدول العربية أو منظمة املدن العربية، 

التخطيط  يف  اختصاصيون  فيها  يشرتك 

والعمران، لوضع أسس ومقاييس لفنون 

العامرة العربية اإلسالمية، عىل أن يشمل 

ذلك كل النواحي العمرانية، انطالقات من 

البيئة الصغرية للعائلة وهي املسكن، والحي 

بكامله،  ثم املنطقة واملدينة واملجتمع 

مروراً بالساحات واملباين العامة وغريها، 

وأن يرصد لهذه الهيئات األموال الالزمة، مع 

توفري تقنية متقدمة لدراسة أساليب البناء 

واملواد املناسبة لهذا النوع من املعامر، 

وأود أن أشري هنا إىل نقطة مهمة، وهي 

تصور بعضهم بأن املغاالة يف الزخرفة 

هي التعبري عن العامرة العربية اإلسالمية، 

وهذا تصور خاطيء، وقد يكون هذا سبباً 

يف إحجام كثريين عن تصميم منشآتهم 

وفقا لطراز العامرة العربية اإلسالمية .
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 للحد من الحوادث
»HardWired«

نواصل يف هذا العدد نرش مشاريع تخرج لطلبة 

كلية الهندسة والبرتول بجامعة الكويت،فقد 

تلقينا هذا املرشوع من املهندسني: حسني 

أحمد،سعد عيد،عبد الله عادل وعبد الله 

موىس، حيث تم تكرميهم من قبل رابطة 

املهندسني املدنيني بالجمعية يف وقت 

سابق )سلطنا الضوء عىل تكرميهم يف العدد 

السابق من مجلة املهندسون(، ولنستعرض 

معا تفاصيل هذا املرشوع. 

ما هو مرشوع “HardWired” ؟:

يعترب فضول السائقني سلوك مروري متعلق 

بشكل رئييس بالحوادث املرورية،حيث 

يقوم السائق بتخفيف رسعة مركبته فقط 

ملجرد رؤية لحادث مروري، وهذا نابع 

السلوك  للسائق. هذا  من فضول بحت 

العديد من األرضار من  املروري سبب 

الناحية املرورية، االقتصادية،األمنية و 

أخريا البيئية. ومن هنا أتت فكرة مرشوع 

مرشوع  “HardWired”هو  الـ   التخرج 

طاليب أكادميي، هدف لدراسة وتحليل 

عند  السائقني  لفضول  حلول  وإيجاد 

املرورية،باستخدام  لألحداث  رؤيتهم 

التكنولوجيا  طرق هندسية وباستخدام 

إيجاد حلول  أيضا ملحاولة  و  الحديثة، 

منطقية واقعية لتقليل األرضار التي يتسبب 

بها هذا السلوك.

كيف بدأت الفكرة؟

الفكرة بدأت كحل ملكافحة فضول السائقني 

عن  طريق وضع نظام ذيك يقوم مبخالفة 

الحدث  لرؤية  بتخفيف رسعته  يقوم  من 

املروري، لكن مع مرور الوقت تبني أن هذه 

 أعضاء فريق املرشوع خالل تكرميهم بالجمعية من قبل رابطة املهندسني املدنيني

- الشاشات الحاجبة 

للرؤية حل مالئم 

، لكنه يحتاج  
ً
وواقعي جدا

إلى برامج توعوية
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الفكرة غري واقعية ومن ثم تحول املرشوع 

إىل دراسة سلوك مروري، بحيث أن التحدي 

السلوك هندسياَ،  اثبات وجود  يكمن يف 

بإستخدام طرق تحليلية هندسية متاحة 

و برامج ذكية متوفرة تساعد الباحثني يف 

إستخراج بيانات مهمة جداً يف سبيل إثبات 

وجودية السلوك.

وما هو السبب وراء اختيار االسم ؟

السبب وراء إختيار اإلسم يكمن يف التعريف 

العلمي للمصطلح االنجليزي Hardwired، حيث 

أن املصطلح يعرب عن طابع أو سلوك  موجود 

فطرياً يف العقل البرشي، و مبا أن الفضول 

لرؤية أي يشء يلفت اإلنتباه موجود يف 

كل العقل البرشي، رأينا أن هذا املصطلح 

مالئم جداً و يضيف أيضاً شخصية و نوع من 

الغموض لدى املتلقي ليك يطلب املزيد 

من املعلومات عن املرشوع.

كيف كان التسلسل الفكري للمرشوع 

التسلسل يف التفكري كان كالتايل :

-كيف نثبت وجود السلوك ؟

-ما هي األدوات الالزمة إلثبات السلوك ؟

-ما هي املعلومات الالزمة التي تساعدنا يف 

إيجاد أفكار و ظواهر سلبية عن السلوك ؟

-ما هي اآلثار السلبية للسلوك؟ و كيف نثبت 

وجودها؟ و ما هي البحوث السابقة التي 

تناولت هذا السلوك؟

ما هي الحلول املجربة و املستخدمة ملكافحة 

السلوك يف الدول األخرى؟

تقسيم العمل و التحليل وإيجاد الحلول: 

 بعد اإلجامع كانت كالتايل :

الظواهر  السلوك و  اثبات وجود  أن يتم 

املتعلقة به احصائياً بإستخدام إستبيان تم 

تطويره و توزيعه عىل ٧00 شخص، وتحليل 

 SPSS- “ نتائـــج اإلستبيــــان بإستخدام برنامج

 Statstical Package for Social Studies

عىل أن يتم تحليل السلوك مروريا و تبيني 

وجوده باستخدام تجربة واقعية تضمنت 

أخذ  ذلك  أثناء  وتم  إجراء حادث وهمي 

قراءات كل مركبة تعرب خالل محيط الحادث 

 WaveTronix Smart Sensor بإستخدام جهاز

HD و من ثم أخذ هذه القراءات من الجهاز 

و تحليلها بإستخدام رسومات بيانية دقيقة 

تعرب عن الربكة املرورية التي حدثت حني 

وقوع الحادث.

عىل  أن يتم تجربة حل من الحلول املستخدمة 

يف الدول األخرى كجزء من التجربة الواقعية 

و هو أن يتم وضع شاشات تحجب الرؤية 

عن الحادث أو الحدث املروري.

الدراسة  تكبري مدى  يتـــم  أن  والحقــــا 

»Macrosimulation« وبيان مدى تأثري السلوك 

.»Synchro 9« عىل البيئة بإستخدام برنامج

وأن يتم تحليل التأثري االقتصادي السلبي 

من خالل إستخدام معادالت إقتصادية تم 

اشتقاقها خصيصاً لدراسة تأثري الحوادث 

الناتجة من هذا  التأخريات  و  واالصابات 

السلوك  عىل اقتصاد الدولة.

والحقـــا  يتـــم تصغيـــر مدى الدراسة 

برنامج  »Micro simulation« بإستخدام 

»SimTraffic« و إستخدام البيانات املصغرة 

املستخلصة من الربنامج و إدخالها بربنامج 

آخر لتحليل مدى تأثري الشاشات الحاجبة 

عن الرؤية يف تحسني األمن و السالمة يف 

املحتملمة  االصطدامات  وتقليل  الشارع 

»SSAM«

»Surrogate Safety Assessment Model«

النتائج و الحقائق: 

تم إنجاز الدراسة بالشكل املطلوب ونجحت 

يف  السلوك  وخطورة  وجود  إثبات  يف 

الكويت  تهديده للنظم املرورية.

متواجدان  والبيئي  االقتصادي  الخطر   -

من  يزيد  مام  املروري  للخطر  باإلضافة 

أهمية مكافحة السلوك.

- الشاشات الحاجبة عن الرؤية حل مالئم 

و واقعي جداً،لكنه يحتاج إىل منو ليك 

يتم إستخدام الشاشات بفعالية أكرث من 

خالل إنشاء برامج توعوية وتعويد السائقني 

عىل الشاشات ليك ال تم التخفيف لرؤية 

الشاشات!

 وخالل عرضهم للمرشوع بالجمعية
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:musculoskeletal disorders )MSD(أنواع إصابات الـ 
· آالم أسفل الظهر.

· إصابات الرسغ.

· آالم األربطة والغضاريف.

:musculoskeletal disorders )MSD(أسباب اإلصابة بـ
1. القوة.

2. التكرار.

3. الوضعية الساكنة أوغري املريحة. 

نصائح من نظام ) االرجونوميكس(
نذكر هنا بعض األخطاء والترصفات الشائعة بيننا والتي قد تسبب إصابات 

باملكتب:

· املكتب الفوضوي: 

نظام هندسة الحركة 

والمكان )االرجونوميكس(
اعتقاد خاطئ  !!!

الكثري ون منا يعتقدون أن املكتب هو املكان االكرث أماناً يف العمل !

ال ...
فاملكاتب قد تكون خطرة وهناك الكثري من املخاطر املحتمل حدوثها 

باملكاتب خاصًة عند عدم التزامنا بقواعد األمن والسالمة.

تعريف: 
Ergonomics  ) االرجونوميكس( : هو العلم املختص بتصميم بيئة عمل 

تناسب حدود وقدرات العاملني بها، ليك تحقق أعىل نسبة من الراحة 

واملردود والعمل الفعال وتقلل من اإلصابات واألمراض.

الهدف من ) االرجونوميكس( :
الهدف الرئييس من هذا العلم هو التقليل من اإلصابات الناتجة من العمل،

 ) musculoskeletal disorders -MSD( وتسمى

و هذه اإلصابات ناتجة عن تعرض العاملني إلجهادات عضلية لفرته طويلة 

من الزمن، وغالبا ما تتعلق بالجهاز العصبي و غشاء العضالت. 

1. استخدم نوعية جيدة من املقاعد ، تكون مزودة بساند متحرك للظهر.

2. اجلس بحيث يكون أعىل جزء من شاشة العرض أعىل من مستوى نظرك 

بـ ) 8-5 سم(.

3. ال تركز نظرك بقوه واستخدم نظارات مناسبة لشاشة العرض.

4. اجلس بحيث تكون املسافة بينك وبني شاشة العرض تساوي طول ذراعك.

5. ضع قدميك عىل األرض أو عىل سناده القدمني.

6. استخدم حامل لألوراق ويكون مبحاذاة شاشة العرض.

7. اجعل الرسغ مستقيامً اثناء استخدامك للوحه املفاتيح أو فأره التحكم.

8. ارخ عضالت الكتف واليدين واملرافق واجعلها قريبة من جسمك.

9. اجعل شاشة العرض ولوحة املفاتيح مبنتصف واجهتك.

10. ضع فأرة التحكم ولوحة املفاتيح بوضعية مناسبة بحيث تكون مائلة.

11. استخدم سطح ثابت ومتزن ومستوي لشاشة العرض ولوحه املفاتيح.

12. قم بأخذ فرتات للراحة بني حني وآخر .

إعداد:  
م. محمد اسماعيل الموسوي

مهندس سالمة في شركة البترول الوطنية 
الكويتية

· منطقه عمل الحاسب اآليل:                 اثنتا عرشة نصيحة الستخدام

·  الحاسب اآليل بأمان
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