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ترحب مجلة " المهندسون " التي تصدرها جمعية 

المهندسين الكويتية، بمشاركات كافة الزمالء والزميالت 

وا�ساتذة 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.

-  يزود المقال بالرسومات وا�شكال أو الصور  على أن تكون 

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





كوادر الجمعية..
 خربات كويتية تحتاج
إلى فرص حقيقية ..!

كلمة رئيس التحرير  

تنشط جمعية املهندسني الكويتية يف مجاالت مهنية كثرية، ولديها 

كوادر هندسية تطوعية من كافة التخصصات، وقد قدمت الجمعية 

ومنذ تأسيسها قبل نحو 55 عاما عرشات بل واملئات من الدراسات 

واملشاركات الفنية والهندسية وهذا بالطبع يتوافق وقرار اشهارها 

كأول جمعية نفع عام يف دولة الكويت. 

ورغم أنني من الكوادر األحدث سناً يف الجمعية، إال أنني المست 

العديد من القضايا التي ساهمت الجمعية بها ، وكان لدراساتها 

ومقرتحاتها وقع وأثر بالغني يف انعاش العمل الفني - الهنديس، 

ومنها عىل سبيل املثال: القضية االسكانية، قضايا االزدحام املروري 

والتي قدمت للجهات التنفيذية منذ العام 2003، وكذلك قوانني 

وأنظمة البناء يف البلدية، وأوراق عمل لعرشات القضايا الفنية 

تم عرضها عىل مجلس األمة منذ عدة سنوات وغريها الكثري. 

اليوم تضم الجمعيةكوكبة مميزة من  الكوادر الشبابيةاملطلعة 

الهندسية يف  التقنيات يف العامل ومتارس مهنتها  عىل أحدث 

القطاعني العام والخاص ومنهم من استعانت بهم رشكات عاملية 

كربى، ومع التوسع أصبح عدد األعضاء املسجلني يف الجمعية 

أكرث من 30 ألف مهندسة ومهندس كويتيني وغري كويتيني، مئات 

منهم يقومون بأعامل تطوعية داخل الجمعية من خالل مشاركاتهم 

باللجان والروابط وفرق العمل التخصصية ومنهم من له مرشوعه 

الهنديس الخاص، يقدمون الوقت والجهد واملال أحيانا حبا بهذه 

املهنة وبخدمة وطنهم وزمالءهم وجمعيتهم.

وقد واجهت الجمعية منذ سنوات الكثري من التحديات التي استطاعت 

إزاحة كافة العرثات، ومع ذلك التزال  الشباب  أبنائها  بسواعد 

الجمعية تقدم أفضل الخدمات والحلول التي من شأنها االرتقاء 

بالعمل الهنديس، إال أننا نلمس أن هناك عزوف حكومي يقطع 

بني العمل التطوعي وبني حبال املشاركة الوطنية و االستعانة 

بجهود وخدمات املتطوعني واملتطوعات بالجمعية، وأستثني هنا 

االستعانة بالجمعية يف حاالت قليلة  لبعض املشاكل الفنية التي 

تحصل مبواقع العمل الحكومي كانهيار ملبنى أو تأخر مبرشوع، 

وهي حاالت قليلة جدا وتعد عىل عدد أصابع اليد.

نعم الجمعية لديها كوادر هندسية تطوعية من كافة التخصصات 

وغالبية هذه الكوادر دافعها للتطوع حب العمل والعطاء واملشاركة 

يف بناء هذا الوطن دون انتظار ألي مردود مادي وحتى معنوي، 

وكلنا أمل بأن تعود السطلتان الترشيعية والتنفيذية يف البالد 

ومثلهام مؤسسات القطاع الخاص إىل االستعانة بكوادر جمعية 

املهندسني الكويتية .

املعنيني  قبل  من  واملقاطعة  بالتجاهل  يكون حديس  أن  آمل 

لهذه الكوادرالهندسية  مخطئا، لكنه الواقع مع األسف، ولهذا 

فإنني كمتطوع آمل استجابة رسيعة حتى اليحبط أصحاب العمل 

التطوعي الذين  ترضيهم كلمة “ عساكم عىل القوة “ أو “جزاكم 

الله خري”، فأبناء الكويت أوىل بها قلناها سابقا ونقولها اليوم، 

فال أمل بأية تنمية دون تحقيق التنمية البرشية والعمل التطوعي 

واحدا من أبرز املساهمني بالنجاحات التي حققتها أمم كثرية 

قبلنا، فال تحاربوه ومدوا يد العون له واستعينوا به فهو قادر 

عىل مواجهة وحل الكثري من املشاكل يف البالد. 

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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اعتماد شعار جديد لالتحاد الخليجي 

والملتقى المقبل يف االمارات 

105 مهندسين يف »البرتول«

 يطالبون بالعمل 

حفل  للتوعية بمرض سرطان

 الثدي بـ »المهندسين«

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 

أسرة  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

40

46

62

نصائح توعوية

 يف  السالمة المرورية

معالجة مياه الصرف الصحي لالستفادة منها 

يف ري المزروعات وترطيب الرتبة 

 علوم وتكنولوجيا

 4 -  المشاركة يف أعمال المجلس  األعلى لإلتحاد الهندسي 

الخليجي  بمكة المكرمة

6 -  المشاركة بمؤتمر »ملقا«   

8 - 105 مهندسين  يف »البرتول« يبحثون عن عمل  

11 - مؤتمر التحكيم الهندسي   

12 - تكريم فريق »ازري«    

14 - ندوة للطاقة المتجددة   

18 - رابطة المهندسين الطبيين شاركت  

بمسابقة التمزي للشباب 

24 - معرض كفاءات    

25 -  االحتفاء بأبناء المهندسين   

26 - تدريب 27 مهندسا على »المباني الذكية «  

27   يف دورات » كيف تبين بيتك؟«  
ً
-140  مشاركا

 29 انطالق  »نحن نهتم« من الجمعية للتوعية بالمرض النفسي 

30 -  دورة مبادرة الرتشيد يف المساجد  

32 -  حفل  للتوعية بمرض سرطان الثدي  

34 -  لجنة المهندسات نظمت حلقة نقاشية بمناسبة 

 اليوم العالمي للكبد الوبائي 

36 -  مشروع العدد    

42 -  قرأت لك     

50 -  المعايري الجغرافية للمساحات الخضراء  

56 -  المساجد الرتاثية    

58 -  القواطع الكهربائية    

62 - علوم وتكنولوجيا    

64 - أنواع البزنين يف الكويت و أفضلها للسيارات  
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أكدت الجمعية حرصها عــى دعم العمل 

العريب والهنديس الخليجي املشرتك وتطوير 

التعاون بني الجمعيات والنقابات والهيئات 

الهندسية الخليجية . 

وقال رئيس الجمعية املهندس سعد املحيلبي 

خالل مشــاركته وأمني صنــدوق الجمعية 

املهندس حسن بن طفلة ورئيس الجمعية 

األسبق املهندس طالل القحطاين يف أعامل 

املجلس األعى لالتحاد الهنديس الخليجي 

املنعقد مبكــة املكرمة يف الفرتة 28 – 29 

أكتوبــر : أن الجمعية وافقــت مع نظرياتها 

املنظامت الخليجية الشــقيقة عى اعتامد 

الشعار الجديد لالتحاد مع توصية بتطوير 

شــعار جديد للملتقى الهنديس الخليجي، 

مضيفا أنه قد تم االتفــاق أيضا عى اقامة 

ورشــة لتطويــر النظام االســايس لالتحاد 

لتطوير العمل يف نوفمرب ٢٠١٦. 

وأشــار  املحيلبي إىل أنه قد متت مناقشة 

امللتقى الهنــديس الخليجي الذي ســوف 

تنظمه اإلمارات العــام املقبل يف فرباير 

املقبل  باالضافة اىل تطوير النظام االسايس 

لالتحاد، واطــالق الحملة االعالمية لالتحاد 

عى املوقــع الجديــد لوســائل التواصل 

 . االجتامعي 

وأشاد املحيلبي بالتجربة الكبرية التي اطلع 

عليها الوفــد خالل تفقدة ملــروع قطار 

الحرمــني الريفني، مؤكــدا أن مثل هذه 

االنجــازات تثبت الكفاءة والقــدرة الكبرية 

ملهنديس الخليجي العريب للتصدي لكافة 

التنموية.  املشاريع 

المحيليب : اعتماد شعار جديد لالتحاد 

الخليجي والملتقى المقبل يف االمارات 

 صورة جامعية للوفود املشاركة

 األمني العام لالتحاد الخليجي يكرم املحيلبي واملهندسني

المشاركة في  أعمال المجلس األعلى بمكة المكرمة
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الجمعية تعرض  أفضل السبل للتعاون بمجال 

اعتماد تخصص مهندسي اإلطفاء وإدارة الكوارث

 جانب من اللقاء

 الجمعية تكرم املكراد

قدمت التهاني للمكراد بمناسبة توليه مهام عمله الجديد

جددت الجمعية حرصها عى التعاون املثمر 
مع كافــة الجهــات الحكوميــة يف مختلف 
التخصصات الهندسية، مشيدة بالجهود التي 
يبذلها الزمالء يف اإلدارة العامة لإلطفاء يف 
تحقيق أهــداف اإلدارة واالرتقاء بالكفاءات 

فيها. العاملة  الهندسية 
تجديد هذا املوقــف أطلقه رئيس الجمعية 
املهندس سعد سعود املحيلبي بعد قيامه 
ووفد من الجمعية ضم املهندســني: أحمد 
بهمن وعبد الله املحوريف ورئيس الجمعية 
األســبق طالل القحطاين بزيــارة اىل مدير 
عــام اإلدارة العامة لإلطفــاء الفريق خالد 
املكراد، يف منتصف أغسطس 2016، حيث 
قدموا له التهاين مبناسبة توليه مهام منصبه 
الجديد، وعرضوا عليــه جهود الجمعية يف 

وأعضائها.  واملجتمع  الدولة  خدمة 
وقال املحيلبي: إننا نثمن جهود اإلدارة العامة 

لإلطفــاء يف الكويــت ونحن عــى ثقة بأن 
مديرها العــام الفريق املكراد ســيحقق ما 
تنشــده الدولة من هذه اإلدارة يف الحفاظ 
عى الســالمة العامــة والحد مــن الحرائق 
ومكافحتها، مشريا اىل أنه تم عرض الجمعية  
بإمكانية االســتفادة من خربات املهندسني 
يف مجال ادارة الكــوارث حيث ان الجمعية 
عضــو يف اللجنة العامليــة إلدارة الكوارث 
 WFEO الخاصة باملنظمة العاملية الهندسية
من حيث اســتقدام الخــرباء العامليني او 

اســتدعاؤهم اثناء الكوارث . 
وأضاف املحيلبي: لقد أكدنا خالل اللقاء أيضا 
اســتعداد مركز التدريب بالجمعية لتقديم 
جميــع الــدورات الخاصة باملهندســني او 
الضباط مبختلف التخصصات املتعلقة باألمن 
والسالمة والهندســة املتعلقة باالشرتاطات 
الهندسية واملعامرية،  بالرتاخيص  الخاصة 

مضيفا أنه تم أيضا عرض التنسيق مبا يتعلق 
باعتامد تخصص هندسة االطفاء خاصة يف 
ظل استعداد االدارة العامة لإلطفاء الفتتاح 
االكادميية الجديدة لإلطفاء وبالتنســيق مع 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. 
وختم املحيلبــي بالتأكيد عى أنه تم عرض 
الجمعية لتقديم خدماتها مبا يتعلق باختبار 
واستخراج شهادة مهندس اطفاء اختصايص 
او مهندس اطفاء استشاري معتمد ملهنديس 
رشكات االطفاء املعتمدة لدى االدارة العامة 
لإلطفاء وبالتعاون مــع جامعة الكويت من 
خالل لجنة تقييم املؤهالت ومجلس تأهيل 
وتصنيف املهندسني، وكذلك اعتامد تخصص 
هندسة االطفاء بلجنة مزاولة املهنة ليتسنى 
لهم فتح مكاتب هندســية معتمدة لتقديم 
االستشارات الهندسية او اعتامد املخططات.



أكــدت الجمعية عــى أهمية الــدور التوعــوي الذي 

يقوم به املهندســون يف تنفيذ التطبيقات الذكية يف 

املشــاريع االســكانية القادمة القامة مدن ذكية قادرة 

عــى محاكاة متطلبــات العرص وتحافظ عــى البيئة. 

جاء ذلك يف ورقــة عملية قدمها رئيــس لجنة الطاقة 

املتجــددة يف الجمعية الدكتور بــدر الطويل وعضو 

اللجنــة املهندس ســامل الحبيط يف مؤمتــر »املدن 

الذكية« الذي أقيــم يف مدينة ملقا االســبانية، حيث 

شــاركا باملؤمتر اىل جانب رئيــس الجمعية املهندس 

املحيلبي.  سعد 

وعى هامــش املؤمتر التقــى املحيلبي مــع الطويل 

والحبيــط محافظ مدينة ملقا املهندس فرانسييســكو 

دي توري ومستشــاره م. أدولفو بوريــرو، حيث اتفق 

عى البحث مســتقبال يف ســبل التعاون املشرتك يف 

إقامة مدن ذكية يحتاج لرفع مستوى الوعي
السكاني بأنظمة وتطبيقات الطاقة المتجددة

 واملحيلبي مكرما املحافظ مبشاركة زمالئه الطويل والحبيط

 الطويل واملحيلبي والحبيط مع محافظ ملقا ومنظمي املؤمتر

إنشاء 210 آالف منزل يتطلب مزيدا 
من الخبرات بمجال التطبيقات الذكية 

في مجال الطاقة المتجددة
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خالل المشاركة بمؤتمر » ملقا » وتقديم  ورقة علمية للمدن 



 الحبيط متحدثا باملٔوتم الطويل متحدثا يف املٔوتم

النواحي العلمية واالجتامعية واالســتفادة 

من الخــربات لــدى الجانبــني يف مجال 

باملؤمترات  التطوعي واملشــاركة  العمل 

والربامــج التدريبية القادمــة، وتم خالل 

اللقــاء التكريم املتبادل بــني الطرفني .

وقال رئيس لجنة الطاقة املتجددة الدكتور 

بدر الطويــل بعد املشــاركة يومي 5 و 6 

أكتوبر 2016 : أن الورقة املقدمة منه ومن 

زميله الحبيــط  بعنوان: » املــدن الذكية 

املســتقبلية يف الكويــت ودور جمعيــة 

املهندســني الكويتية فيها«، الفتا اىل أنه 

تم عرض  أهم املشاريع الكربى املستقبلية 

وخاصة مشاريع املدن االسكانية الجديدة 

من  أهمها مدينــة جنوب املطالع ومدينة 

جنوب سعد العبدالله ومدن جنوب صباح 

األحمد والخريان ونواف األحمد والصابرية. 

وأضاف : إن اقامة هذه املدن التي يتوقع 

أن تشتمل عى نحو 210 آالف منزل يتطلب 

مزيــدا من الخــربات مبجــال التطبيقات 

الذكيــة يف مجــال الطاقة، الفتــا اىل أننا 

كمهندسني ملســنا حرصا حكوميا عى أن   

تكون هذه املــدن وفق التقنيات الحديثة 

الذكية واملعايــري البيئية الخرضاء.

وأشار إىل أنه تناول رؤية دولة الكويت يف 

االســتفادة من مصادر الطاقــة املتجددة 

وحجــم املشــاريع املســتقبلية يف هذا 

املجال. الفتا  اىل دور توعوي  مبكر قامت 

بــه جمعية املهندســني الكويتية يف هذا 

املجال  من خالل نر مفاهيم املدن الذكية 

واقامــة برامج تدريبية خاصــة ألعضائها، 

وكذلك اقامة مؤمتر متخصص يف فرباير 

املايض مبشاركة عاملية، الفتا اىل رضورة 

تعزيز االستفادة من خربات » املهندسني 

»يف تقديم الدراســات والربامج العلمية 

للحكومة ومد يد التعاون لها بشكل مستمر 

لرفع مســتوى الوعي لــدى  املجتمع يف 

كيفيــة االســتفادة من التطبيقــات الذكية 

حتى يواكب املجتمع مــع رؤية الحكومة 

القادمة، باالضافــة اىل دور الجمعية يف 

تكثيف برامجها الفنية والعلمية للمهندسني 

وتقديم كافة الخدمات والســبل يف رفع 

وتعزيز مهاراتهم املهنيــة ليكونوا رشكاء 

البلد. يف رفعة ونهضة 

أبرز توصيات املؤمتر 

وأشــار الطويــل اىل أن ابــرز توصيــات 

املؤمتــر والتــي أعلنــت من قبــل عضو 

اللجنة العلمية ب املهندس أدلفو بوبرو  

تتمثل الدعوة لتشكيل مجالس متخصصة 

أو إدارات تنفيذية بقيــادة حكومية يكون 

بعضويتها مختصني من الهيئات التعليمية 

والجامعــات وذوي العالقة مــن القطاع 

الخاص وجمعيات النفع العام وغريهم 

مام يحقق تكامل يف األفكار يضمن النجاح 

يف تنفيذ املدن الذكية، مضيفا أنه  ومن 

أهم التوصيات أيضــا الرتكيز عى وضع 

ســبل تحقيق ايجابيات املــدن الخرضاء 

يف تحقيق كفاءة الطاقــة والذي يتطلب 

االتجاه نحــو تقنيات الطاقــة املتجددة 

وتقنيــات االنظمة الذكية ومــا تتطلبه من 

سن تريعات وتحديد مواصفات تتوافق 

مــع املواصفــات العاملية حتــى تتحقق 

األهــداف املرجوة منها.

وختم الطويل باإلشــارة إىل توصية ثالثة 

تركز عى  رضورة وجود مركز بحثي علمي 

مختص يف مجال اســتدامة املدن الذكية 

ألهميته يف تحقيق الدعم املســتمر لها. 

تشكيل مجالس متخصصة 
أو إدارات تنفيذيـــة بقيـــادة 
حكومية يكون بعضويتها 
الهيئـــات  مـــن  مختصيـــن 
التعليمية والجامعات وذوي 
العالقة من القطاع الخاص 

وجمعيات النفع العام

وتحديـــد  تشـــريعات  ســـن 
مـــع  تتوافـــق  مواصفـــات 
المواصفات العالمية حتى 
تتحقق األهداف المرجوة

وجـــود مركز بحثي علمي 
مختص في مجال استدامة 
المدن الذكية ألهميته في 
تحقيق الدعم المستمر لها
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استنكرت الجمعية مماطلة وزارة المالية ومؤسسة  

البترول الكويتية في حل مشكلة أكثر من 105 

مهندسين ومهندسات في »البترول« اجتازوا 

اختبارات التعيين ورفضت  المؤسسة تعيينهم 

بحجة الميزانية. 

105 مهندسين  
ومهندسات يف »البرتول« 
يطالبون الجمعيةبمخاطبة 
مجلس الوزراء 

المحيلبي: نطالب سمو 
رئيس الوزراء بإنهاء مماطلة 

المؤسسة والوزارة

هذا االستنكار وإدانة املامطلة أطلقها رئيس الجمعية املهندس سعد 

املحيلبي لدى لقائه حشد من هؤالء  املهندسني واملهندسات الذين 

تجمعوا أمام الجمعية مطالبني بأن تقف الجمعية معهم يف وجه هذه 

املامطلة مساء يوم 30  أكتوبر، وشارك يف الوقوف مع املهندسني 

واملهندسات أمني الصندوق املهنس حسن بن طفلة وعضوة مجلس 

االدارة املهندسة هنادي الحاي وحشد من مهنديس الجمعية. 

وقال املحيلبي مخاطبا املحتشدين أننا نقف معكم يف وجه هذا 

التعسف من قبل املؤسسة ووزارة املالية، وندعوا سمو رئيس مجلس 

الوزراء إىل إنهاء هذه املامطلة، مضيفا إننا نرفض تعطيل تعيني 

 املحيلبي وبن طفلة والحاي مع مجموعة من املهندسني واملهندسات

 املحيلبي والرشيدي خالل الحديث عن معاناة 

مهنديس البرتول
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مهندسني ومهندسات اجتازوا االختبارات ومجال 

عملهم الوحيد املؤسسة والركات النفطية التابعة 

لها وخاصة رشكة نفط الكويت ورشكة البرتول 

الوطنية الكويتية. 

وأكد املحيلبي أن الحكومة معنية بأبناء الكويت 

وتوفري العمل لهم وخاصة أنهم مهندسون شباب 

تخرجوا من جامعة الكويت ومن جامعات مرموقة 

ومعتمدة ورغم ذلك متاطل الحكومة بحجة امليزانية 

يف تعيينهم، مضيفا كيف ملؤسسة البرتول ووزارة 

املالية أن تديرا مشاريعها املليارية التي تقومان 

بتشييدها وتريدان رفع االنتاج اىل أربعة ماليني 

برميل وترفض الكوادر البرية الكويتية. 

ودعا املحيلبي سمو رئيس الوزراء اىل االرساع 

والبت يف هذا األمر فمن غري املقبول أن اليجد 

مهندس البرتول الكويتي عمال يف بلد البرتول، 

ومن غري املقبول أن تكرس املؤسسة والركات 

التابعة تجميد  أبناءنا املهندسني وبناتنا املهندسات 

اىل أكرث من 3 سنوات وهم ينتظرون  تعيينهم 

وفرص العمل املناسبة. 

ومن جانبه رشح املتحدث باسم زمالئه الذين تم 

رفض تعيينهم املهندس خالد الرشيدي معاناتهم 

بالتأكيد عى انهم طرقوا األبواب كلها وتوسطوا 

لدى الوزير والرئيس التنفيذي ملؤسسة البرتول 

الكويتية وال حياة ملا تنادي، الفتا اىل أن معاملتهم 

بهذا األسلوب سابقة خطرية فألول مرة يف تاريخ 

مؤسسة البرتول ينجح املهندسون واملهندسات 

باالختبارات واملؤسسة ترفض تعيينهم بحجة 

امليزانية. 

وأضاف الرشيدي : إننا مل نتلق من املسؤولني اىل 

املامطلة والوعود بأن ننتظر امليزانية املقبلة، 

موضحا أن املؤسسة وبعد أن رفضت تعيينهم 

عرضت االنتظار اىل اإلعالن مرة أخرى لطلب 

مهندسني مام يعني مساواة من نجحوا يف االختبارات 

مبن مل يتجاوز هذه االمتحانات وهذا خلل كبري 

يف ميزان العدالة واملساواة يف الفرص . 

ولفت الرشيدي اىل أن ديوان الخدمة املدنية 

اليقبل مثل هذا التخصص ومن غري املعقول 

أن يتم توظيف هؤالء املهندسني يف وزارات 

الصحة والبلدية وهم مهنديس برتول، مؤكدا 

أن مشاريع مثل مجمع البرتوكيامويات والركة 

املزمع انشاؤها مبصفاة الزور، والتوسع بعمل 

القطاع، كلها مشاريع وطنية نحن أوىل يف العمل 

بها وإدارتها. 

وأضاف الرشيدي : إننا نحث الجمعية  وهي “بيت 

رئيس مجلس  املهندسني” عى مخاطبة سمو 

الوزراء والوزير الصالح النهاء مأساتنا، فمن غري 

املقبول أن النجد عمال ونحن يف بلد من أكرب 

البالد انتاجا للنفط، الفتا اىل املعاناة االنسانية 

التي يتعرض لها هو وزمالؤه وزميالته  الكربى 

حيث أن الكثريين منهم أرباب لعوائل وعليهم 

التزامات أرسية كبرية والمردود مايل لهم . 

 الحاي واملشيعيل مع املهندسني

 جابب من اعتصام مهنديس البرتول 

 املحيلبي والحاي وبن طفلة مع املهندسني واملهندسات  

الرشيدي: سابقة 
خطيرة رفض 
تعيين مهندسين 
ومهندسات اجتازوا 
االمتحانات 
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طلبت الجمعيـــة من  معايل وزيـــر الكهرباء واملـــاء املهندس 

أحمد الجســـار إعفاء الذيـــن أمضوا 25 عامـــا وأكرث بعملهم يف 

الوزارة من نظام البصمة، مشـــرية إىل أنه ووفقا لقرارات الخدمة 

املدنية يحـــق للوزير اتخـــاذ مثل هـــذا القرار الذي  ســـيكون 

مبثابة تقدير من الوزير والوزارة لهـــؤالء املوظفني الذين تفانوا 

بعملهـــم وخدمة الوزارة طوال هذه الســـنني.

رئيس الجمعية املهندس ســـعد ســـعود املحيلبـــي أوضح يف 

ترصيح صحايف نـــر يف 28 أغســـطس 2016، إننا نقدر حرص 

معـــايل الوزير املهندس الجســـار عى االنضبـــاط يف العمل و 

االلتـــزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها يف الدولة، ونناشـــده 

إعفاء أصحـــاب الخدمة الطويلة ممن أمضـــوا 25 عاما وأكرث يف 

العمل من البصمـــة، موضحا أن مثل هذا القـــرار اليتعارض مع 

قرارات الخدمة املدنية التي ســـمحت للوزيـــر أو املدير العام 

إعفاء من أمضوا 25 عاما من التوقيـــع للحضور واالنرصاف، كام 

ينـــص القرار عى اعفاء املدراء ورؤســـاء األقســـام من التوقيع 

 . واالنرصاف  الحضور  يف 

وأضـــاف املحيلبي: إننا عى ثقـــة بأن هؤالء الزمالء ســـيكونون 

أكرث التزاما وعطاءا وســـيكون قرار معايل الوزيـــر باعفائهم من 

البصمة مبثابة تقدير لهم ســـيتجاوبون معـــه مبزيد من االلتزام 

وتلبيـــة النداء بالعمل وخاصـــة يف الظـــروف الطارئة، والعمل 

عى نقـــل خرباتهم اىل األجيـــال الالحقة لهـــم بالعمل، متمنيا 

للوزير والعاملـــني يف الوزارة مزيدا مـــن التوفيق يف عملهم .

الجمعية تطالب وزير الكهرباء والماء باعفاء أصحاب الخدمة الطويلة من البصمة 

الجمعية تعمل للسماح لمهندسي

الكهرباء والميكانيك بفتح مكاتب 

هندسية

زف رئيس لجنة مزاولة املهنة الهندسية باإلنابة ورئيس جمعية 

املهندســـني الكويتية املهندس ســـعد املحيلبي  للمهندسني 

نبـــأ موافقـــة اللجنة وباالجامع عـــى منح مهنـــديس الكهرباء 

وامليكانيك تراخيص لفتح مكاتب هندســـية، مبـــا يتوافق مع 

رأي اإلدارة القانونية ببلدية 

الكويت. 

يف  املحيلبي  وأوضـــح 

يف  صحـــايف  ترصيح 

اللجنة  أن  يونيـــو   21

 21 يف  اجتمعـــت 

وقررت   ،2016 يونيو 

املوافقـــة عى فتح 

التخصصني  هذين 

عـــى  للحصـــول 

ملكاتب  تراخيص 

مشريا  هندسية، 

اىل أن هذا القرار 

مـــع  يتوافـــق 

الالئحـــة الجديدة ملزاولـــة املهنة الهندســـية وإىل أن املادة 

الخامسة من الالئحة تنص عى »إضافة التخصصات الهندسية 

التي لهـــا عالقة بتصميم املباين واإلنشـــاءات مـــن جامعات 

معـــرتف بها مـــن قبـــل وزارة التعليم العـــايل« ..

ودعـــا املحيلبي زمالئه املهندســـني الراغبـــني بالحصول عى 

تراخيص ملكاتب هندســـية اىل مراجعة لجنة 

مزاولة املهنة الهندسية للبدء 

هذه  اصدار  بإجراءات 

أن  مضيفا  الرتاخيص، 

هذا القرار سيساهم يف 

بفرص  املساواة  تحقيق 

العمل لكافة املهندسني، 

كام أنه سيساهم يف تفعيل 

يف  الخاص  القطـــاع  دور 

تنشدها  التي  التنمية  خطط 

الكويـــت، و التخفيـــف من 

الضغـــط وازديـــاد الطلبات 

الحكومية.  الوظائف  عى 

 صورة ضوئية من رأي الشؤون القانونية  بالبلدية حول املوضوع
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استضافت الجمعية مؤمتر الكويت األول 

للتحكيم الهنديس واملؤمتر الثاين للهيئة 

العربية للتحكيم الهنديس، برئاسة رئيس 

مجلس ادارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم 

الهنديس – الدويل ورئيس الجمعية األسبق  

املهندس طالل القحطاين، ورعاية اتحاد 

املهندسني العرب .  

جمعية  رئيس  املؤمتر  فعاليات  افتتح 

املهندسني الكويتية املهندس سعد املحيلبي 

يف صباح 16 أكتوبر 2016  بفندق ومركز 

مؤمترات ميلينيوم الكويت. وترأس لجنته 

العلمية رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة العربية 

للتحكيم الهنديس وزير املياه والري ووزير 

السياحة واآلثار السابق يف األردن املهندس 

داود خلف، وشارك فيه نحو 15 متحدثا من 

مختلف الدول العربية، واستمر فعاليات 

املؤمتر 3 أيام وناقش »تريعات التحكيم 

يف الكويت والدول العربية« و أسباب تعرث 

والدول  الكويت  اإلنشائية يف  املشاريع 

التحكيم لحل  العربية، وطرق وأساليب 

النواعات، ومهام مجلس فضل النزاعات. 

إقامة  مؤتمر التحكيم الهندسي 
األول والمؤتمر الثاني للهيئة 

العربية للتحكيم الهندسي 

  لقطة جامعية للمشاركني واملنظمني

  من اليمني م. محمد السبيعي وم.نارص املطريي وم. فتوح العصفور وإحدى املتحدثات باملؤمتر
  املطريي والقحطاين يكرمان مشاعل الياقوت
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الفائز بجائزة 
» إزري« 

الدولية  
بالواليات 
المتحدة 

تكريم  فريق وزارة الكهرباء والماء

أقامت الجمعية لقـــاءا كرمت خالله أعضاء 

فريق علم تطبيق نظم املعلومات الجغرافية 

يف وزارة الكهرباء واملاء، لفوزهم يف بجائزة 

»إزري« الدوليـــة ألفضل إنجـــاز يف مجال 

مســـتوى  الجغرافية عى  املعلومات  نظم 

العامل، وذلك خـــالل حفل أقيم يف مدينة 

)ســـاندييغو( بوالية كاليفورنيا بحضور أكرث 

مشارك.  الف   15 من 

الفريـــق يف مقر  كـــرم  املناســـبة  وبهذه 

الجمعية مســـاء يوم 28 ســـبتمرب كل من : 

املحيلبي  ســـعد  املهندس  الجمعية  رئيس 

ونائـــب الرئيس املهنـــدس عدنان الرصاف 

ونائب أمـــني الرس وعضو مجلـــس االدارة 

املهنـــدس فيصل العنـــزي وعضوا مجلس 

االدارة املهندسة أسامء الخالدي واملهندس 

 رئيس الجمعية سعد املحيلبي متوسطا املكرمني وعدد من أعضاء الجمعية

 خالل اللقاء بالجمعية

 أسامء الخالدي تكرم زينب القالف

12

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

ارنا
خب

أ



 الطوالة والعيادة يكرمان  شعالن الشمري

 املطريي والذايدي والطوالة

 عبدالعزيز الذايدي مع أحد املكرمني

 وتكريم هشام كركش

 عدنان الرصاف وفيصل العويد يكرمان العبيد

عبد الله معريف ومدير عام الجمعية باإلنابة 

م. نايف الطوالة واملهندس منصور الرحيان 

البحريني مساعد  املهندسني  رابطة  وأعضاء 

العيادة وعبد العزيز الذايدي ورئيس املركز 

اإلعالمي حسني ششرتي وعدد من املهندسني. 

الجمعية عن فخرهم  وأعرب رئيس وأعضاء 

واعتزازهـــم بإالنجاز الذي حققتـــه الوزارة 

»بـــكل جـــدارة واســـتحقاق« واملتمثل يف 

تنفيذها مروع نظم املعلومات الجغرافية 

إلدخال جميع أصولهـــا يف نظام واحد يتيح 

للمستخدمني االطالع عى البيانات وتحديثها 

منها.  التقارير  واستخراج 

واستمع الحضور اىل رشح موجز عن النظام 

قدمه أعضاء الفريق املركيمن وهم: املهندس 

خالد العبيد، املهندس عبد الله العصيمي، 

املهنـــدس بدر العنزي، املهندس شـــعالن 

الشمري، املهندسة زينب القالف واملهندس 

كرتش.  هشام 

ارنا
خب

أ
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 »تعرفة الكهرباء بين الكفاءة والرتشيد « : 
نحتاج الى شبكات تفاعلية ذكية تحد من االسراف باالستهالك 

ندوة نظمتها لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية 

أٌقيمت مساء 9 مايو 2016 بالجمعية ندوة 

بعنـــوان “تعرفة الكهرباء بـــني الكفاءة 

والرتشـــيد“، والتي نظمتها لجنة الطاقة 

املتجددة وشـــارك فيهـــا كل من: رئيس 

الجمعيـــة املهندس ســـعد املحيلبي، 

هيئة  الزمانـــان عضو  نـــارص  والدكتور 

التدريس يف كلية الدراسات التكنولوجية، 

ومستشار املنظمة األوروبية – الخليجية 

للطاقة النظيفة الدكتور مصطفى التومي، 

ورئيس قسم الهندسة الكهربائية وعضو 

هيئة التدريس يف الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب الدكتور محمد الهاجري، 

وقدمهـــا عضو لجنـــة الطاقة املهندس 

العجمي.  حبيط  سامل 

وقد حث املشـــاركون بالندوة املعنيني 

عى رضورة استخدام التقنيات الحديثة 

والتكنولوجيـــة الذكية وتطبيقات الطاقة 

املتجددة يف عمليات انتاج وتوزيع الطاقة 

الكهربائيـــة، موضحني أننـــا نحتاج إىل 

خلق حالـــة مجتمعية تواكـــب عمليات 

رفع تعرفة الكهربـــاء واملاء، وخاصة أن 

القانون برفع األسعار لن يشمل  مروع 

نحو 40 % من املســـتهلكني املواطنني 

البالد.  يف  واملاء  للكهرباء 

 املتحدثون مع عدد من املتخصصني بختام الندوة

 املتحدثون الرئيسيون

المحيلبي: نحتاج لشبكة 
توجه مياه األمطار لتعزيز 

المخزون الجوفي 

14

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

ارنا
خب

أ



 جانب من الحضور 

 املهندسني يكرمون الزمانان

الجهود التطوعية

بدأت الندوة بتقديم لعضو لجنة الطاقة 

املهندس ســـامل العجمي قال فيها: أن 

الهدف من هذه الندوة تحديد املواضيع 

التقنية ذات العالقـــة بتعرفة الكهرباء، 

وتحديد السبل املمكنة للحد من استهالك 

الكهربـــاء واملاء يف الكويـــت، متوجها 

الكهربائية  الهندســـة  قسم  اىل  بالشكر 

بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

الندوة.  هذه  إلقامة  تعاونه  عى 

تأُثريات سياسية 

ومن جهته قال رئيس الجمعية املهندس 

سعد املحيلبي يف كلمة افتتاحية للندوة: 

إننا نريد تقديم حلوال علمية وعملية بعيدا 

أسعار  لقرار رفع  السياسية  التأثريات  عن 

الطاقة يف البالد، موضحـــا أن متطوعي 

الجمعية واملشاركني يف الندوة نخبة من 

الحبيـــط: عملنـــا تطوعي 
وهدفنا تعزيز الرأي الفني 
ووضعه أمام أصحاب القرار 
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مجموعة  وضع  عى  القادرين  االســـتاذة 

من التوصيات للحد من االرساف وتطبيق 

آليات عمـــل تحد من االســـتهالك الكبري 

للكهربـــاء واملاء، باإلضافـــة اىل عرض 

الجوانـــب األخرى لقضية رفع األســـعار 

وتـأثرياتها االجتامعية واالقتصادية والبيئية.

40 % تعرفة قدمية 

 ثم قدم الدكتور نارص الزمانان عضو هيئة 

التدريس يف كلية الدراسات التكنولوجية 

عرضا مرئيا رشح فيه أســـباب رفع قيمة 

التيار، مشريا اىل أن استثناء منازل املواطنني 

حل سيايس فهم ميثلون نسبة 40 % من 

مستهليك الكهرباء واملاء يف الكويت. 

وأشـــار الزمانان إىل أن الحديث ركز عى 

موضوع الكهربـــاء ومل يتم التفصيل فيه 

مبوضـــوع املاء الذي لن يقـــل أهمية عن 

الكهرباء بل أنه رفع األسعار سيطال املياه 

أكرث من الكهرباء حيـــث أن نحو 70 % من 

قيمة  واملاء هي  الكهرباء  استهالك  فاتورة 

للمياه املستهلكة و30 % منها قيمة كهرباء. 

وأشار الزمانان اىل رضورة أن تكون العدادات 

الذكية التي تزمع الـــوزارة تركيبها ثنائية 

التي  العدادات  أن  موضحا  االستخدام، 

تحســـب فقط حجم االستهالك ستكون 

من  الدولة  وتحـــرم  الفائـــدة  محدودة 

إمكانية ارشاك املواطنني بتزويد الشبكة 

الرئيســـية بفائض اســـتهالكهم يف حال 

تم اســـتخدام وســـائل توليد متجددة 

الشمسية.  للكهرباء يف املنازل كاأللواح 

كود للكهربائيات

ودعا الزمانان إىل تطوير كود املواصفات 

الكهربائية وتطويره ليشـــمل كودا حول 

العام  أنه ومنذ  الطاقة املتجددة، واىل 

1983 مل يتم تطويـــر كود املواصفات 

الكهربائية، مضيفا أن عى وزاريت الكهرباء 

واملاء والتجارة أيضا وضع قوانني وأنظمة 

وسائله  وتحديد  الحراري  العزل  لتطبيق 

لتفادي االرتفاع املتزايد يف استهالك عملية 

التكييف من التيـــار الكهرباء والتي متثل 

نحو 70 من استهالك الفرد للكهرباء. 

رؤية خليجية -أوربية

ثم قدم مستشـــار املنظمة األوروبية – 

الخليجية للطاقة النظيفة الدكتور مصطفى 

التومي عرضا عن دور املنظمة ومجاالت 

عملها، موضحا أنها تعمل عى االستفادة 

من البحث العلمي وتسخريه يف مجاالت 

الطاقـــة املختلفة من خـــالل 5 محاور 

لديها.  معتمدة  رئيسية  عمل 

وأشـــار التومـــي إىل االبعاد السياســـية 

واالجتامعيـــة واالقتصادية لعملية إعادة 

تســـعري الكهرباء ورفع تعرفتها، مضيفا 

إال أنهـــا تحتاج اىل عملية توعية شـــاملة 

لدى املواطنني للحد من االثار الســـلبية 

ولتطويـــر تعاملهم مع ســـبل ترشـــيد 

الطاقة.  استهالك 

وقـــال التومي: إن وجـــود مصادر طاقة 

متجـــددة يف الدولة ســـيعود بالفائدة 

عليهـــا، وأنه ال بـــد من إعادة دراســـة 

اســـرتاتيجية العمل يف كل مجتمع عى 

حدة كل 5 سنوات، باإلضافة اىل الرتكيز 

عى البحث العلمـــي مبخرجات عمليات 

التقنيات  وتطوير  واالســـتهالك  الرتشيد 

يف انتاج وتوزيـــع التيار الكهرباء واملاء. 

الشبكات الذكية 

ومن جهته قال رئيس قســـم الهندســـة 

الكهربائية يف التعليم التطبيقي والتدريب 

الدكتور محمد الهاجري: أن وجود شبكات 

ذكية لتوزيع وإنتاج التيار الكهربايئ بات 

رضورة ملحة للحد من الفقد يف التيار، 

ويوفر الجوانـــب التفاعلية بني املواطن 

الزمانان: استبعاد المواطنين 
من التعرفة قرار سياسي ولن 
يشمل 40 % من المستهلكين 

الهاجري: الشبكات الذكية – 
التفاعلية حاجة ملحة ستعزز 

الترشيد وترفع اإلنتاج 

 تكريم الدكتور التومي
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وإدارة الشبكة والتوزيع. 

وتطرق الهاجري اىل مجموعة من الوسائل 

التقنية التي ميكن مـــن خاللها الحد من 

املنشود،  التوفري  وتحقيق  االســـتهالك 

موضحا أن وجود وسائل للطاقة املتجددة 

باملنازل أحد الوســـائل املمكنة فوجود 

ألواح شمســـية عى نحـــو 60 ألف منزل 

تنوي الدولة انشـــاؤها خالل الســـنوات 

القليلـــة القادمة ميكـــن أن يوفر 6 غيغا 

واط عـــى الـــوزارة ومبا يعـــادل انتاج 

كاملة.   محطة 

توصيات متعددة الجوانب

النقاش مع الحضـــور قام رئيس  وبعد 

لجنة الطاقة املتجددة بجمعية املهندسني 

الدكتور بـــدر الطويل بعرض التوصيات 

والتي تتمثل يف: 

1 - تحديث تعديل قواعد وأعامل التمديدات 

الكهربائية يف وزارة الكهرباء واملاء بحيث 

يشـــمل األنظمة الذكية وكفـــاءة الطاقة 

التكييف  وأجهـــزة  املتجـــددة  والطاقة 

الحديثة.

2 - تحديد مواصفات كفاءة طاقة األجهزة 

الكهربائية وملحقاتها مام يحقق اإلستخدام 

األمثل للكهرباء.

3 - ســـن لوائح تحقق التكامل بني وزارة 

الكهرباء واملاء ووزارة التجارة وإدارة الجامرك 

والهيئة العامة للصناعة لتفعيل التحكم 

باسترياد األجهزة الكهربائية وملحقاتها.

4 - تحديد مفهوم كفـــاءة املصانع مام 

يحقـــق تحســـني نســـب األداء مبعدل 

اســـتهالك الكهرباء.

5 - تحديـــد مواصفات العـــزل الحراري 

لألبنيـــة بشـــكل دوري ومراقبة تنفيذها 

الهندســـية. املكاتب  قبل  من 

6 - يجب عـــى وزارة الكهربـــاء واملاء 

تفعيل شـــبكة الربـــط الكهربائية الذكية 

التي تحقق جـــودة يف النقل الكهربايئ 

حديثة  بطرق  العدادات  قراءة  وتحسني 

والكرتونية.

7 - يجب عى وزارة الكهرباء واملاء اإلهتامم 

بالعدادات الذكيـــة الثنائية اإلتجاه التي 

يكون لها تطبيقات فعالة لقراءة انتاجية 

باالضافة  املســـتهلك  قبل  من  الكهرباء 

لقراءة الكهرباء املزودة من الحكومة.

8 - عدم زيادة نســـبة مساحة البناء يف 

جميع القطاعات إال بعد دراسة مستفيضة 

وأخذ موافقة وزارة الكهرباء واملاء.

9 - الرتكيز عى البحوث يف مجال ابتكار 

طرق حديثة تعمل عى خفض تكاليف نقل 

الطاقة و رفع كفاءة التشغيل واستخدام 

الطاقة املتجددة بالشكل األمثل.

10 - عى وزارة الكهرباء واملاء تفعيل برامج 

منظمة لتوعية املجتمع عن مفهوم كفاءة 

الطاقة يف االســـتخدام األمثل للكهرباء 

وأيضا عمـــل برامج توعويـــة مكثفة عن 

املتجددة. الطاقة  استخدام  أهمية 

11 - اعتامد أســـاليب معامرية تحد من 

اســـتنزاف التيار الكهربايئ وتعزز العزل 

املحيطة.  البيئة  يف 

12 - توجيه مياه األمطار اىل خزانات تعزز 

املخزون الجويف، وعـــدم توجيهها من 

خالل أقنية الرصف اىل البحر. 

13 - دعم املواطنني لرتكيب واستخدام 

أنظمة للطاقة املتجددة والقيام بدراسة 

األجهزة  اســـتخدام  جـــدوى  مدى  عن 

الكهربايئ ذات الكفاءة العالية باستهالك 

املنازل.  يف  الطاقة 

التومي: التقنيات المتطورة 
تخدم الدولة قبل المواطن 
بالدراســـات  واالســـتمرار 

ضرورة ملحة 

 وتكريم محمد الهاجري

الطويل: 12 توصية تغطي 
كافة الجوانب وخاصة الحاجة 

لتقنيات تعزز الترشيد 
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نبذة  عامة عن مبادرة “الصحة اآلمنة” 

مبادرة الصحة اآلمنـــة هي مبادرة أطلقتها رابطة املهندســـني 

الطبيـــني، إحـــدى الروابط املهنيـــة التخصصيـــة يف جمعية 

املهندســـني الكويتية، خالل فعاليات ملتقـــى الكويت ألنظمة 

ولوائح تكنولوجيـــا الرعاية الصحية الذي عقـــد يف مايو 2012 

بهدف تحقيق أعى معايري من األمن والسالمة لكل من املريض 

ومقدم الرعاية الصحية )الطبيب، املمرض، املهندس الطبي، 

اختصايص العلوم الطبية املســـاعدة، إلخ( جراء االستخدام 

اآلمن لتكنولوجيـــا الرعاية الصحية، وكذلـــك توعوية املجتمع 

املدين بأهمية استخدام التكنولوجيا املنزلية اآلمنة واملعتمدة 

من الجهـــات الرقابية لألغـــراض الصحية )مثـــل أجهزة قياس 

ســـكر الدم وضغط الدم والتي تســـتخدم يف املنازل بكرثة 

يف اآلونة األخرية مـــن قبل جميع رشائـــح املجتمع(. وتهدف 

املبادرة أيضـــاً إىل اســـتحداث جهاز رقايب- قضايئ مســـتقل 

يعنـــى بتنظيم ومراقبـــة تكنولوجيا الرعايـــة الصحية يف دولة 

الكويـــت )الهيئة العامـــة لتكنولوجيا الرعايـــة الصحية( وذلك 

بالتعاون مع املؤسســـات الحكوميـــة والتريعية ذات الصلة. 

مبادرة “الصحة اآلمنة” والتنمية يف دولة الكويت  

يف ظل غياب التريعات الصحيـــة التي تضبط وتنظم الرعاية 

الصحية يف دولة الكويت، فإن استحداث جهاز مستقل لتنظيم 

تكنولوجيـــا الرعاية الصحيـــة )والذي هـــو يف الواقع ترجمة 

فعلية ملبادرة الصحـــة اآلمنة( يعمل عى:

� تعزيز الصحة العامة يف املجتمع الكويتي.

� ضامن أمن وسالمة كل من املريض ومقدم الرعاية الصحية 
)املمرض، الطبيب، أخصايئ العالج الطبيعي، فني األشـــعة، 

إلخ(. الطبية،  املختربات  فني 

�  ضامن سالمة ودقة التشخيصات والتحاليل الطبية. 
� الحد من الحـــوادث الســـلبية )Adverse Events( لألجهزة 

الســـونار(. الجلد ألجهزة  )مثال حـــروق  الطبية 

� حفظ الحقـــوق القانونية لكل من املريـــض ومقدم الرعاية 
الطبية خاصة يف قضايـــا األخطاء الطبية.

� الحد من األخطـــاء الطبية الناجمة من اســـتخدام األجهزة 
الطبية املقلـــدة أو غري اآلمنة. 

� االرتقاء بالخدمـــات الطبية املقدمة يف البالد )يف القطاعني 
والخاص(. العام 

� الحفاظ عى البيئة من خالل ســـن لوائـــح وتريعات بيئية 
)والعمـــل عى مراقبـــة تنفيذها( خاصة بعمليـــة التخلص من 

األجهـــزة الطبية املتهالكـــة بطريقة آمنة بيئيـــاً )حالياً ال توجد 

لوائـــح بيئية خاصة للتخلص وتكهني األجهـــزة الطبية يف دولة 

الكويت(.   

كذلك فـــإن للهيئة العامـــة لتكنولوجيا الرعايـــة الصحية حال 

اســـتحداثها دور مهم يف دعم التنمية االقتصادية يف املجتمع 

الكويتـــي من خالل: 

� تعزيز الشفافية والتنافس الحر يف السوق.
� جذب املســـتثمر األجنبي إىل الســـوق املحيل )خاصة عند 
توافـــر تريعات ولوائـــح تحتفظ حقوقـــه التعاقدية وحقوق 

الفكرية(.  امللكية 

شاركت رابطة الهندسين الطبيين بمبادرة “الصحـة اآلمنـة تكنولوجيا آمنة 

... رعاية صحية آمنة”، في المسابقة الشابية المنظمة من قبل وزارة الشباب 

والرياضة في 20 أكتوبر حيث قام أعضاء الرابطة م. حسين الصائغ وم. 

عبدالرسول الموسوي بعرضها في المعرض المصاحب للجائزة. 

وقدمت رئيسة الرابطة المهندسة حنان العوضي شرحا للمبادرة كما تمت 

المشاركة في المعرض المصاحب، وفيما موجزا قدمته العوضي عن المبادرة.

يف مسابقة

التمزي للشباب 

وملتقى 

الكويت 

ألنظمة ولوائح 

تكنولوجيا 

الرعاية الصحية

رابطة المهندسين 
الطبيين عرضت 

مبادرتها »الصحة اآلمنة«
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� الحد من انتشار منتجات تكنولوجيا الرعاية الصحية املقلدة 
يف البالد.

� حفظ الحقوق القانونية والتسويقية للركات الطبية املحلية 
والعاملية.

� تشجيع ثقافة الجودة والسالمة يف السوق الكويتي.
� استحداث فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي.

� املســـاهمة غـــري املبـــارشة يف تحويل الكويـــت إىل مركز 
عاملي. اقتصـــادي 

وتعكس مبادرة الصحة اآلمنة )ومروع الهيئة العامة لتكنولوجيا 

الرعاية الصحية( املســـئولية املجتمعية العاليـــة لدى أعضاء 

وعضوات جمعية املهندسني الكويتية ورابطة املهندسني الطبيني 

عى وجه الخصـــوص، األمر الذي يجعلها رشيك اســـرتاتيجي 

يف التنمية يف دولـــة الكويت تنافس بها مؤسســـات املجتمع 

املدين األخـــرى، وكذلك حلقـــة وصل مهمة بـــني املنظامت 

العاملية ودولة الكويـــت )مثل الهيئة العامـــة للغذاء والدواء 

يف اململكة العربية الســـعودية ومنظمة الصحـــة العاملية(. 

فمنذ عام 2012 تقوم الرابطة بتســـويق هـــذا املروع لدى 

القياديني يف البالد، ويف املحافـــل اإلقليمية والعاملية، ويف 

وســـائل التواصل االجتامعي كام هـــو موضح أدناه: 

� ملتقى الكويت ألنظمة ولوائـــح تكنولوجيا الرعاية الصحية، 
الكويت. دولة   ،2012 مايو 

� املؤمتر العريب للصحة السابع والثالثني، يناير 2013، دولة 
اإلمـــارات العربية املتحـــدة )أول جمعية نفع عـــام خليجية 

علمية(. بورقة  تشارك 

� املؤمتر الخليجي للصحة اإللكرتونيـــة، مارس 2013، دولة 
الكويت.

� املؤمتر العـــريب األول للرقابة عى الغذاء والدواء واألجهزة 
الطبية: الطموحات والتحديـــات، إبريل  2013، جمهورية مرص 

العربية )كتمثيـــل وحيد لدولة الكويت(.

� املنتدى العاملي الثـــاين لألجهزة الطبيـــة ملنظمة الصحة 
العاملية، نوفمرب 2013، سويرسا )كتمثيل وحيد لدولة الكويت 

وأول ورقة علمية كويتية يف املؤمترات العلمية ملنظمة الصحة 

العاملية(.

� الحملـــة التوعوية املســـتمرة ملبادرة الصحـــة العامة عى 
موقع تويرت، مـــارس -2013 اآلن )ميكـــن الحصول عى جميع 

التغريدات الخاصة باملبـــادرة باللغتني العربيـــة واإلنجليزية 

  .)Safe_Care# هاشتاغ  عى 

وعالوة عى ما ســـبق، فإن مبادرة “الصحة اآلمنة” تعكس حب 

وانتامء الشـــباب الكويتـــي نحو بلده من خـــالل ترجمة خرباته 

 وجانب من املشاركة باملسابقة

 م. حنان العويض تعرض املبادرة يف املسابقة 
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العلمية ومهارته الفنية إىل مروع يعرز الســـالمة يف املرافق 

الصحية العامة والخاصـــة، ويعزز الصحة العامة يف املجتمع، 

وينمي االقتصاد الكويتـــي. فجميع القامئني عـــى املبادرة من 

فئة الشـــباب الكويتي اليافع )حديثي التعيني- 12 سنوات خربة 

مهنية( مقارنـــة مع أعامر العاملني يف القطـــاع الصحي الرقايب 

ســـواء يف املنطقة اإلقليميـــة أو يف بقيـــة دول العامل. وهذا 

بحـــد ذاته يعطـــي املبادرة ميـــزة خاصة بـــأن أصحابها ميكن 

تصنيفهم من فئة قيادي املستقبل. وتســـاهم املبادرة، أيضاً، 

عى املـــدى الطويل يف خلـــق جيل من املســـتهلك الصحي 

الواعي )املريض الواعـــي(. فأخذ رأي املريـــض، اليوم، جزء 

مهم مـــن عملية اتخاذ القرار الصحي ســـواء عند التشـــخيص 

أو العـــالج والذي يعرف لـــدى العاملني يف القطـــاع الصحي 

مبفهوم صحة املســـتهلك )Consumer’s Health(. فكلام كان 

وصف املريـــض لحالته الصحيـــة دقيقاً )خاصـــة فيام يتعلق 

بقـــراءات األجهزة الطبيـــة املنزلية والتطبيقـــات الصحية يف 

األجهزة الذكية(، كان تشـــخيص حالته أكرث دقة وعالجه فعالية.  

الحملة التوعوية اإلعالمية ملبادرة »الصحة اآلمنة«

الحملة التوعوية اإلعالمية ملبـــادرة »الصحة اآلمنة« هي حملة 

إعالمية متتد إىل اثنى عر شـــهراً يف كافـــة الصحف املحلية 

العربية وغـــري العربية ووســـائل اإلعالم املختلفـــة باإلضافة 

إىل وســـائل التواصل االجتامعي التي تســـتقطب جميع رشائح 

املجتمـــع الكويتي من مواطنـــني ومقيمني بهـــدف تعريفهم 

باألنظمة واللوائح الخاصـــة بصناعة األجهزة الطبية وتكنولوجيا 

الرعايـــة الصحية عامليا وكافة حقوقهم القانونية كمســـتهلكني 

لهذه األجهـــزة )مثل حق اســـتخدام األجهـــزة الطبية اآلمنة، 

وحـــق التقايض من جـــراء األخطاء واألرضار الطبيـــة الناجمة 

عن اســـتخدام أجهـــزة طبية غري آمنـــة، إلـــخ(، باإلضافة إىل 

تســـويق مروع الهيئة العامـــة لتكنولوجيـــا الرعاية الصحية 

وهو مروع يهدف إىل اســـتحداث جهاز رقـــايب - قضايئ يف 

دولـــة الكويت يعنى بتنظيـــم تكنولوجيا الرعايـــة الصحية يف 

املحيل. السوق 

خـــالل الحملـــة التوعوية اإلعالميـــة ملبادرة الصحـــة اآلمنة، 

والتي تســـتمر ملدة اثنى عر )12( شـــهراَ، تقوم الرابطة بنر 

إعالن واحد أســـبوعياً يف الصحف املحلية الورقية واإللكرتونية 

ووسائل التواصل االجتامعي يحمل رسالة توعوية خاصة بسالمة 

منتجات تكنولوجيا الرعاية الصحية، واألرضار التي تهدد كال من 

املريض ومقدم الرعاية الصحية حال استخدام املنتجات غري 

اآلمنة، عوضاً عن الحقوق القانونيـــة للمرىض ومقدمي الرعاية 

الصحية،  الرعاية  تكنولوجيـــا  الصحية كمســـتهلكني ملنتجات 

وأهميـــة تنظيم ورقابة هـــذه املنتجات يف الســـوق الكويتي 

صحيـــاً، واقتصادياً، وبيئياً )52 إعالنا توعويـــاً مختلفاً خالل 12 

شهراً(. وتشـــتمل الحملة اإلعالمية عى اآليت: 

� املؤمتر الصحفي لتدشـــني الحملة 
الكويتية. املهندسني  جمعية  مقر  يف 

� اإلعالنات مدفوعة األجر يف الصحف 
املحلية الورقية العربية وغري العربية.

� الترصيحات الصحفية يف الصحف 
املحلية الورقية العربية وغري العربية.

� اإلعالنات مدفوعة األجر يف الصحف 
املحليـــة اإللكرتونيـــة العربية وغري 

العربية. 

� الترصيحات الصحفية يف الصحف 
املحليـــة اإللكرتونيـــة العربية وغري 

لعربية. ا

التواصل  اإلعالنـــات يف وســـائل   �
Facebook, Twitter, In- )االجتامعـــي 

.)stagram

القنوات  التســـويق للمبـــادرة يف   �
اإلعالمية املحلية الســـمعية واملرئية 

)إذاعة دولة الكويـــت، تلفزيون دولة 

إلخ(. الكويت، 

� اإلعالنات الرتويجية يف املجمعات 
التجارية.

 م. حنان العويض مع زمالئها يف املعرض
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شركات تقدم خصومات 
وعروض ألعضاء الجمعية

دنتل كير - مركز رعاية األسنان

الكوت 
للسياحة والسفر

مركز سما 
لطب األسنان

دانة داماس

Crowne plaza

مركز برايت 
لطب األسنان

معهد جت فت

المحترف العقارية

حليب وهيل

شبكة الخليج 
لالتصاالت

القرين كازا 
العقارية

اللؤلؤة 
مركز طب األسنان

أمل الكويت 
للبخور والعطور

مرابحات 
للحلول العقارية

الكويتية القطرية 
للتأمين

2572120197770524

23919994

22525234

22412235

24711946

1828444

22415660

23900710

22640000

22322233

22960182

24742000

22923333

99515363

22273787

الشايع 
للتجهيزات الغذائية 

الرياضي 
للتجارة العامة والمقاوالت العائلة كلينكفلكس ريزورتس

224673532252256625343330 25759767

مختبر الهاللدرماستر كلينك Boxitتيجان لألسنان
222993352225151522203660 25664342

Tel.: 22445588 - 22409496
 Fax.: 22428148

إلضافة خدماتكم إلى قائمتنا يمكنكم
 التواصل مع لجنة الدعم والخصومات

kse.org.kw



أقامت لجنة البيئـــة يف الجمعية محارضة 

البديلة  الطاقـــة  »انتاج  بعنـــوان  بعنوان 

مـــن النفايـــات الصلبة« قدمهـــا الدكتور 

املهندس ســـلطان الســـامل مـــن معهد 

مســـاء  وذلك  العلمية،  لألبحاث  الكويت 

يوم 24 أغســـطس 2016، وشـــارك فيها 

الهاشـــمي  املهندس محمد  اللجنة  رئيس 

وعضو مجلس اإلدارة املهندســـة هنادي 

الحاي ورئيس تحرير مجلة »املهندسون« 

املهندس يـــارس العواد، وعضـــو اللجنة 

من  ومجموعة  العنزي  أســـامء  املهندسة 

البيئيني. الناشطني 

قدم املحارض يف الجزء األول من محارضة 

معطيات علمية وفنية عن مكونات النفايات 

الصلبة العضوية، وقدم وصفا هندسيا لها. 

وأشـــار الباحث إىل 6 طرق رئيسية إلدارة 

النفايات هـــي: الردم العشـــوايئ والذي 

يوثر عى امليـــاه الجوفية والحياة البيئية، 

البحر وهذه  النفايـــات يف  والتخلص من 

تأثرياتها البيئة ال تقل خطورة عن سابقاتها،  

والردم الصحي، والتصدير الذي له تبعات 

سياسية وإعادة التدوير، الفتا إىل أن صدور 

قانون البيئة يف الكويت يساهم يف تطوير 

إدارة النفايات يف الكويت. 

وقال الســـامل : أن التكنولوجيا هي الحل 

األمثل الستخراج غاز امليثان ) غاز املرادم(، 

وتحويله من خالل التفاعالت الكيامئية اىل 

طاقة وتفرز منتجـــات تضاهي املنتجات 

الغاز  اســـتخراج  أن  البرتوليـــة، موضحا 

واالســـتفادة منه يحقق عـــدة فوائد أولها 

املردود الجيد بيئيـــا والعائد االقتصادي. 

وقدم الباحـــث رشحا عن آلية اســـتخرج 

هذا الغاز من خالل أربع مراحل رئيسية، 

الفتا إىل أن كل 100 مليون طن من النفايات 

تنتـــج 430 قدم مكعب مـــن الغاز يوميا 

بشكل متوســـط وعى مدار 20 عاما. 

وتناول املحارض الســـامل بشكل تفصييل 

مروع معهد الكويـــت لألبحاث العلمية 

النتاج الطاقة من النفايات الصلبة واسمه” 

النفايات  تدوير  إلعادة  الحكومية  املبادرة 

يتضمن  أن املروع  وأبحاثها”، موضحـــا 

10 مراحل وقـــد قطع عددا منهـــا، وأنه 

يركز كثريا اىل توفري وتطوير كوادر بشـــية 

قادرة عى القيـــام بهذا العمل.

بدوره أكـــد رئيس لجنة البيئـــة بالجمعية 

أهمية الدو الـــذي تقوم بـــه التجمعات 

البيئية يف التوعية، ورفع مســـتوى البيئي 

يف املجتمع، متوجها بالشكر اىل الجهات 

التي تتفاعل مع مقرتحات الجمعية ودوها 

البيئي يف خدمـــة املجتمع والدولة. 

 املحارض السامل متوسطا املهندسني 

محاضرة عن الطاقة النظيفة نظمتها اللجنة البيئة 

جدوى بيئية واقتصادية لعملية استخراج الغاز من النفايات الصلبة العضوية 

 الهاشمي والعنزي يكرمان املحارض 
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احتفت الجمعية باألطفال المشاركين في 
ورشة “ روبوتكس “ الثانية التي أقيمت  

بالتعاون مع مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع في الفترة من 28 أغسطس إلى 
األول من سبتمبر بمقر المركز بالشويخ.  

ويف حفــل التكريم املقــام باملناســبة أكد 

رئيــس الجمعية املهنــدس ســعد املحيلبي 

حرص الجمعية عى اســتمرار عــى التعاون 

مع مركــز صباح األحمــد للموهبــة واالبداع. 

مشــيدا بجهود الزمــالء املهندســني ورئيس 

املركــز، مجددا اســتعداد الجمعيــة لتطبيق 

الجــزء الخــاص بالتعاون مبجــال التطبيقات 

اإلليكرتونية يف برامــج التعليم والتي طرحها 

الزمــالء يف املركز . 

وأعرب املحيلبي عن االعتزاز واالفتخار باملستوى 

الطيب الذي أبداه األطفال، داعياً الحكومة اىل 

تبني هذه املواهب ومواقبة تطورها لرفع اسم 

الكويت عاليا.، وقد شــارك بالتكريم منســقة 

الدورة وعضوة مجلس االدارة املهندسة هنادي 

االحتفاء بأبناء المهندسين والمهندسات المشاركين في دورة 

الـ »روبوتكس«  الثانية المقامة

 يف مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع  

الحاي ورئيس تحرير مجلة » املهندسون« 

املهندس يارس محمد العواد ورئيس وحدة 

االنرتنت املهندس عبد الهادي القرايش.  

وتأيت هذه الورشة يف إطار مذكرة التفاهم 

املوقعة بني مركز صباح األحمد للموهبة 

واالبداع والجمعية وتهدف اىل تعزيز التعاون 

بني املهندسني واملركز يف مختلف املجاالت. 

 صورة جامعية لعدد من األطفال مع الحاي ويارس العواد 

 الحاي وتكريم مناير السامل تكريم خالد  يارس العواد

 وتكريم لفهد الزعبي
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شاركت الجمعية يف معرض » كفاءات« الذي 

نظمته  املجاميع الشبابية يف وزارة الكهرباء 

واملاء يف الفرتة من 22 اىل 25 أغسطس 

2016، و أقيم برعاية وكيل الوزارة املهندس 

محمد بوشهري و يهدف إىل إبراز قدرات 

مهنديس ومهندسات الوزارة الراغبني يف 

املشاركة والتعبري عن أنفسهم الوزارة بتحويل 

املعامالت الورقية إىل معامالت إلكرتونية 

اإللكرتونية«. التطبيقات  فيها   نســتخدم 

وقام الزمالء املهندســني واملهندســات 

باســتقبال املهندســني الراغبني بالتعرف 

عى الجمعية وقدمــوا عرضا عن برامجها 

التدريبية بشكل خاص وفعالياتها عموما، 

ومزايا التطوع واالنخراط بالعمل الهنديس 

– التطوعي. وقد تواجد يف الجناح الخاص 

بالجمعيــة كل من: عضو مجلــس االدارة 

املهندس مطلــق بورقبة و م. عبد العزيز 

درويش، م. حسن اشكناين، م. ارساء الوزان، 

م. سارة الهويدي، م.عايشة الجريان.

ويف ختام املعرض تلقت الجمعية شهادة 

تقدير قدمها باســم املجاميع الشــبابية 

والوزارة الوكيل املساعد لقطاع الخدمات 

الرهان.  محمد 

و قالت املهندسة ســارة الهويدي  خالل 

املشاركة باملعرض إن »جمعية املهندسني 

تقــدم دورات تدريبية لدعم الكوادر يف 

جميع التخصصات الهندسية وهدفنا من 

املشاركة يف املعرض دعم الشباب الكويتي 

يف مختلف التخصصات الهندسية يف وزارة 

الكهرباء واملاء«.

مشاركة ممزية بمعرض »كفاءات« وتقدير

 من وزارة الكهرباء والمجاميع الشبابية للجمعية 

 املهندسة سارة الهويدي والزمالء يقدمون للوكيل رشحا عن الجمعية

 بورقبة مع املهندسات واملهندسني بجناح الجمعية
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 المشيعلي مكرما الرندي بمشاركة العنزي والهرشاني

التدريبية  الربامج  من  مجموعة  امتام  تم 

املصممة خصيصا ملهنديس الهيئة العامة 

للرياضة،الفتة إىل أن هذه الربامج أقيمت 

خالل الشهرين املاضيني وهدفت اىل االرتقاء 

مبهارات املهندسني العاملني يف الهيئة ومن 

مختلف التخصصات،واختتمت مطلع أكتوبر 

.2016

وأوضح مدير مركز التدريب والتطوير الهنديس 

يف الجمعية املهندس غازي املشيعيل: أن 

تصميم  يف:  متثلت   5 الربامج  هذه  عدد 

شبكات التكييف املركزي،وهندسة االضاءة 

الداخلية والديكور، املباين الخرضاء ونظام 

خاص  برنامج  إىل  باإلضافة  »ليد«،  تقييم 

عن إعداد وكتابة التقارير الفنية للمهندسني 

والفنيني،وبرنامج معالجة الصور الهندسية 

باستخدام الفوتوشوب. 

ويف ختام هذه الربامج قام املشيعيل بتوجيه 

الشكر اىل إدارة الهيئة حيث قام بتكريم باسم 

الجمعية اىل مدير ادارة التدريب والتطوير 

بالتكليف يف الهيئة منصور الرندي بحضور 

باحث التطوير االداري حمد العنزي والباحث 

القانوين محمد الهرشاين، مؤكدا عى استعداد 

الجمعية عى تصميم برامج تدريبية خاصة 

للمهندسني يف مختلف املواقع الحكومية 

والخاصة حيث أنها جهة غري ربحية هدفها 

الجمعية  ألعضاء  الخدمات  هذه  تقديم 

وغريهم من الزمالء. 

اختتام 5 برامج تدريبية للهيئة العامة للرياضة

25

OCTOBER 2016-JANUARY 2017 - ISSUE 121
ارنا

خب
أ

انطالق  »نحن 

نهتم« من الجمعية 

للتوعية بالمرض 

النفسي 
انطلقت يف الجمعية حملة »نحن نهتم« للتوعية باألمراض 

النفسية مساء يوم األحد 16 أكتوبر 2016، مبحارضة ألقتها  

كل مـن : د.عـذاري الفضـيل املعالج النفـي - اإلكلينييك 

واملعالجة واالستشارية ثريا ابو السعود، ورئيسة املروع 

الوطني التنموي »أمتنى« الشيخة حصة الصباح 

وانطلقـت الحملـة  بالتعاون مـع »مركـز األرسة« حيث تم 

اطـالع الحضور عى أسـباب املـرض النفي والفـرق بينه 

وبـني الجنـون، واألدوية املعالجـة واالدمـان، والفرق بني 

الطبيـب النفي واملعالـج النفي؟ والطريقـة الصحيحة 

ملعاملة املرىض النفسـيني؟.

وقامـت املحـارضات باإلجابـة عى أسـئلة املشـاركني يف 

املحارضة واستمعوا اىل رؤية الجمهور عن بعض القضايا 

النفسية. واملحارضة نظمها ورتب لها مركز االعالم بالجمعية.

 م . علي الفيلكاوي في مقدمة الحضور

 م . أسماء الخالدي مع عدد من المهندسات



أنهت لجنة الطاقة املتجددة يف الجمعية تدريب نحو 27 مهندسا ومهندسة 

عى أفضل التطبيقات العاملية مبجاالت  املباين الذكية، حيث قامت اللجنة 

بعقد دورة متخصصة يف مجال املباين الذكية مبخترب »سامرت الب« املعتمد 

عامليا من مجموعة سامرت هوم.

استمرت الدورة 3 أيام من 25 إىل 27 سبتمرب 2016، وقدمها كل من رئيس 

اللجنة وعضو هيئة التدريس يف كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور بدر 

الطويل وعضو اللجنة وعضو هيئة التدريب يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب املهندس سامل الحبيط،وقام مدير عام الجمعية املهندس عمر 

السعدون بتوزيع شهادات انهاء الدورة عى املتدربني وهم من القطاعني 

العام والخاص. 

وذكر عضو اللجنة املهندس سامل الحبيط أن املتدربني تعرفوا عى مفاهيم 

االدارة والتحكم يف املباين الحديثة عن طريق األنظمة الذكية أهمها نظام 

Smart-Bus لتحقيق عدة فوائد للمبنى أومن أهمها تحقيق كفاءة الطاقة عن 

طريق التحكم الذيك يف تشغيل وإيقاف األحامل الكهربائية . 

وأضاف كام تعرف املتدربون عى أفضل السبل لتحقيق  

اجراءات األمن والسالمة عن طريق الربط الذيك املتكامل 

الرفاهية  لتحقيق  باالضافة  املختلفة  املبنى  بعنارص 

العالية وسهولة االستخدام، مشريا إىل أن الدورة متيزت 

بالتطبيقات العملية التي مارسها املتدربون من عمليات 

التصميم والتمديد والتشغيل كام تعرفوا عى خطوات 

التحكم وادارة املبنى باستخدام برامج خاصة.

تدريب 27 
مهندسا 

ومهندسة 
على »المباني 

الذكية «

 الطويل والحبيط والسعدون مع مجموعة من المتدربين

 الطويل يتابع تدريب المهندسين في سمارت الب

 إحدى المتدربات
ً
 السعدون مكرما



 ألحد مهندسي وزارة الداخلية
ً
 ومكرما
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شهدت الجمعية حضورا كثيفا لدورات النصائح 

واالرشادات التي يطلق عليها دورات»كيف تبني 

وأعضاء  رئيس  الزمالء  يقدمها  والتي  بيتك؟« 

لجنة خدمة املواطنني  مجانا،  فقد بلغ عدد 

الحضور نحو 140 مواطنا ومواطنة يف الفرتة 

من 28 أغسطس وحتى األول من سبتمرب2016.

وتضمنت الدورة خمس محارضات ارشادية فقدم 

املهندس  املواطن  خدمة  لجنة  رئيس  األوىل 

راشد العنزي وهي بعنوان:»األعامل املدنية«، 

ويف اليوم الثاين قدم املهندس حسني مريزا  

»أعامل التكييف« كام حارض يف اليوم الثالث عن 

» أعامل الصحي «، ويف اليوم الرابع املهندس 

خالد ملك عن »اإلضاءة وترشيد الطاقة«، ويف 

اليوم األخري تحدث املهندس نزار العواد عن 

»تراخيص البلدية« . 

وقد قام املحارضون خالل الدورة بالرد عى 

أسئلة املشاركني واستفساراتهم، وتقديم النصائح 

االرشادية كل يف مجال تخصصه، حيث أشاد 

املواطنون مبثل هذه الدورات متمنني عى الجمعية 

عقد املزيد منها وخاصة أنها تقدم باملجان. 

140 مواطنا ومواطنة يشاركون 
يف دورات » كيف تبين بيتك؟«

 العنزي محاضرا 

 حضور كثيف

 ونزار العواد عن التراخيص وخالد ملك يتحدث عن التمديدات الكهربائية

 حسين ميرزا يشرح للمواطنين عن التكييف
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 المشيعلي  والدكتور بدر الطويل بختام الدورة

 خالل تدريب المهندسين استعداد للمبادرة
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أعلنت الجمعية انطالق حملة الرتشيد يف املساجد، وذلك بدعم 

الشباب، وعى  الدولة لشؤون  ورعاية اسرتاتيجية من قبل وزارة 

مدى شهر كامل. 

حيث أكد رئيس مركز التدريب وصاحب مبادرة الحملة املهندس 

غازي املشيعيل أوضح يف ختام تدريب املهندسني الذين سيعملون 

الشباب  تدريب  تستهدف  الحملة  أن  يونيو   19 املبادرة يف  عى 

دورة تدريبية العداد 
مهندسين يطبقون 

مبادرة  ترشيد الطاقة 
بمساجد الكويت

املهندسني وخاصة الشباب منهم لتطبيقات برنامج هنديس ذيك 

يقوم بعمليات التشغيل واالطفاء الكهرباء يف املساجد بشكل خاص. 

وأضاف املشيعيل أن الحملة وبعد انتهاء فرتة التدريب لنحو 40 

شابا وشابة ستبدأ بعملية التطبيق الفعيل يف 5 مساجد خصصتها 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مؤكدا أن الحملة تستهدف عمليا 

كل مساجد الكويت التي تقع تحت مسؤولية وزارة األوقاف.

وأوضح، أنه ومن خالل هذا التدريب والتطبيق العمليني سيتعرف 

املشاركون عى مدي االستفادة اإليجابية من توفري الطاقة، إضافة 

لتطبيق  نواه عملية  اختيارها ستكون  تم  التي  إىل كون املساجد 

تقنية كفاءة الطاقة الذكية بكافة املساجد بالكويت، وذلك برعاية 

اسرتاتيجية من وزارة الدولة لشؤون الشباب لرتسيخ مفهوم كفاءة 

الطاقة الذكية يف املجتمع والخدمات العامة ملا لها من أثر إيجايب 

يف كيفية االستخدام األمثل للطاقة.

وقد قام بتدريب املهندسني املرشحني للقيام وتنفيذ هذه املبادرة 

الدكتور بدر الطويل. 



»مهندسي 
النفط«  نظمت 
محاضرة عن 
السالمة وأداء 
المنظمات 

حرص على التعاون وتهنئة 
»التطبيقي«  بالعام الدراسي الجديد

نظمـــت لجنة مهنديس القطـــاع النفطـــي بالجمعية محارضة 

بعنوان »الســـالمة وأداء املنظامت« حارض فيها داريل ويك، 

وذلك مبقر الجمعيـــة يف 15 أكتوبر 2016 . 

وتناول املحـــارض فيها ســـبل تطوير ثقافة األمن و الســـالمة 

املهنيـــة يف منظومة العمـــل و كيفية تقييم مســـتوى تطبيق 

هذه املعايـــري و االلتزام بها من قبـــل املوظفني و القياديني 

والـــدور املهم الذي يجب عى القياديـــني اتخاذه و العمل به 

للوصول لبيئة عمـــل تؤمن بأهمية اجراءات الســـالمة املهنية 

و تلتزم بها وصوالً ملســـتوى التميز يف الســـالمة املهنية.

وتطرق املحارض داريل ويك اىل  ايدولوجية التفكري املؤسي 

التي غالباً ما تكـــون هي املؤثر األكرب عى االلتزام بالســـالمة 

املهنية يف مواقع العمـــل و اثارها عى املنطق العام و ثقافة 

العمل يف املؤسســـات مبا يظهر أهميـــة دور القياديني حتى 

يف االعامل التي ال تتطلب تدخـــالً او تفاعالً مبارشاً منهم.

أكدت الجمعية حرصها عى التعاون مه الهيئة العامة للتعليم 

والتدريب التطبيقي، مشرية اىل مروع إلعداد مذكرة  للتعاون 

املشرتك بني الجهتني مبا يحقق مصالح منتسبيهام من وأعضاء 

عاملني مبختلف مجاالت التدريب والتطوير الهنديس. 

وذكر نائب رئيس لجنة املهندســـني العاملني يف الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب بالجمعية املهندس فاضل املصيليخ 

يف 19 سبتمرب، أن مروعا جديدا يتم اعداده ملذكرة للتعاون 

مبختلف املجاالت التدريبية، مضيفا أننا نتقدم بالتهنئة بالعام 

الـــدرايس الجديد ملدير عـــام الهيئة الدكتور األثـــري ولنوابه 

ولجميع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب واملهندسني العاملني 

التطبقي والتدريب. للتعليم  العامة  الهيئة  فيها. 

وأضاف أنه ومن دواعي رسور  لجنة املهندســـني العاملني يف 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجمعية املهندسني 

الكويتية اســـتمرار التعاون بينهام وذلك من خالل توقيع مذكرة 

تفاهم للتعاون والعمل املشـــرتك، مشريا أنها ستتضمن تبادل 

الخربات بـــني الطرفني مبـــا يعمل عى تطويـــر آليات العمل 

واألنشـــطة املشـــرتكة من خالل املراكز التعليميـــة ىف كافة 

املجـــاالت العملية والعلميـــة مبا ىف ذلك األنشـــطة الثقافية 

واالجتامعية سواء التى تقوم بها جمعية املهندسني الكويتية أو 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  لألعضاء املهندسني 

للطرفني. املنتمني 

 المحاضر مع عدد من المهندسين والمنظمين

 م. فاضل المصيليخ
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أقامـــت الجمعية حفـــال خرييا عـــاد ريعه 

لصالـــح مرىض رسطـــان الثـــدي وذلك يف 

حديقة الجمعيـــة يومـــي 26 و 27 أكتوبر، 

وشـــاركت فيه حملة »كان« للتوعية بأمراض 

الثدي وبنك بوبيان والنادي كومارو الكويت 

ومجموعة من أصحاب الـــركات الصغرية.  

 املحيلبي ومجموعة من املهندسني واملهندسات يفتتحون فعاليات اليوم املفتوح واملعرض املصاحب له 

 مجموعة من املهندسات خالل الحفل

حفل  للتوعية بمرض سرطان الثدي بـ » المهندسين«

 الحبيل والجرخي والدحيم يكرمن الدكتورة مريم عرب
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 املحيلبي والرحيان مع مجموعة من الضيوف واملهندسات

 فريق بنك بوبيان مشاركا يف االحتفال

 وتكريم د. مريم الزواوي

الجمعية  رئيـــس  وقـــام 

املهندس ســـعد املحيلبي 

االدارة  مجلـــس  وعضويت 

املهندستان أسامء الخالدي 

وهنادي الحـــاي و بافتتاح 

فعاليـــات الحفل مع مدير 

عام الجمعية باالنابة منصور 

الفعالية  ومنظمة  الرحيان 

الجرخي  فاطمة  املهندسة 

ورئيـــس املركـــز االعالمي 

وحشد  ششـــرتي،  حسني 

من املهندسني واملهندسات . 

وشـــهد الحفل وعى مدار 

يومني كاملني معرضا خرييا 

قدمتها  توعويـــة  وفقرات 

»كان«  ومحارضات للدكتور 

بعنوان  القـــالف  الله  عبد 

»التصوير باملوجات الدقيقة 

للكشـــف املبكر عن وجود 

الرسطانية«،  الثدي  أورام 

مريم  للدكتورة  ومحارضة 

»الرياضة  بعنـــوان  عرب  

وحارضت  وعـــالج«  وقاية 

املهندســـة مريم الزواوي 

اليوجا«.  »رس  عن 
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لجنة المهندسات نظمت حلقة نقاشية 

بمناسبة اليوم العالمي للكبد الوبائي 

أقامت لجنة املهندسات يف جمعية املهندسني 

الكويتيـــة وبالتعاون مـــع املركز اإلعالمي 

بـــوزارة الصحة حلقة نقاشـــية مبناســـبة 

اليوم العاملي ملرض التهاب الكبد الوايئ 

شاركت فيه رئيســـة املركز الدكتورة غالية  

العائيل  بالطب  واالختصاصيـــة  املطريي 

الدكتوة ابتهال الحبيـــب وعدد من دكاترة 

الوزارة، وحشـــد من املهندسات وسيدات 

املجتمع، وأٌقيمت الحلقة مســـاء يوم 28 

يوليو   يف مركز »INGA BEAUTY« الصحي 

البحري.  بالشعب  للتجميل 

قدمت للحلقة رئيســـة لجنة املهندســـات 

املهندســـة معايل اليوســـفي بالقول : أن 

األمســـية أول فعالية يف انطالقة جديدة 

لعمل لجنة املهندسات بتشكيلتها الجديدة، 

للعمل  جديدية  اســـرتاتيجية  أن  موضحة 

بإعدادها وترتكز  اللجنـــة  تقوم  التطوعي 

عـــى تفعيل مشـــاركة املهندســـات يف 

التوعيـــة املجتمعيـــة من خـــالل املراكز 

والجهات  الـــوزارات  مختلف  يف  املعنية 

واألهلية.  الحكومية 

التي تقوم  الجهود  إن  اليوســـفي:  وقالت 

بها وزارة الصحـــة مبجال التوعية الصحية 

جبارة وتحتاج منا اىل مزيـــد من الدعم، 

موضحة أن خطة العمل ملواجهة مختلف 

رشائـــح املجتمع بأماكـــن تجمعها خطوة 

تحســـب للوزارة وللمهندسات يف جمعية 

 . الكويتية  املهندسني 

بدورها قالت رئيســـة املركز اإلعالمي يف 

وزارة الصحـــة الدكتـــورة غالية املطريي: 

أن الوزارة تنتهج اســـرتاتجية عاملية ترتكز 

عى عدة محاور ومنها التأكد من ســـالمة 

عمليات نقل الـــدم والفحص قبل الزواج 

وكذلك فحص العاملـــة الوافدة، مضيفة 

اليوســـفي: تفعيل العمل 
التطوعي في الجهود التوعوية 
للجهات الحكومية واألهلية 

 جانب من الحضور 

 تكريم مضيفة الندوة
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الحبيب : استخدام األدوات 
غير المعقمة من األســـباب 

الرئيسية النتقال المرض 
أن الدم يف الكويت وعمليـــات نقله آمن 

 .% 100

وأضافـــت املطريي : أن الـــوزارة تتعامل 

مع نحو 300 حالة بالتهـــاب الكبد الوبايئ 

وهي حاالت تحت السيطرة وتتم معالجتها 

بأحدث الطرق والوسائل واألدوية يف العامل، 

مؤكدة أن الشـــفاء شـــبه مؤكـــد من هذا 

املرض وبنسب تتجاوز 90 % وأن الكويت 

الكبد  التهـــاب  ســـتكون خالية من مرض 

الوبايئ يف 2020 وفقا لخطط عمل الوزارة.

وأشادت املطريي بخطوة وتعاون  جمعية 

املهندســـني الكويتية ولجنة املهندسات، 

معربة عن األمـــل يف تعاون جمعيات نفع 

عام أخرى ملزيد من التوعية بسبل الوقاية 

والكشف املبكر عن املرض وطرق معالجته، 

مضيفة أن التعامل مـــع كل الحاالت يتم 

برسيـــة تامة ووفـــق األنظمـــة والقوانني 

البالد.  يف  بها  املعمول 

العائلة  ومن جهتها دعت اختصاصية طب 

الدكتورة ابتهال الحبيب املهندسات واملرأة 

عموما اىل االهتامم بصحتهن والوقاية  بكل 

الوسائل املمكنة، مشرية اىل أن صحة املرأة  

هي نواة الصحـــة يف املجتمع عموما فهي 

األم واألخت والزوجة والبنت . 

وحـــذرت  الحبيب من مغبـــة االعتقادات 

علينا  يجـــب  التي  الخاطئة  واملامرســـات 

تجنبها، واالنتباه إىل خطر استخدام أدوات 

غري معقمة وخاصة يف يف العمليات التي 

تقوم بها النساء، مستعرضة تجربة إلحدى 

مريضـــات الكبد الوبايئ التـــي انتقل اليها 

املرض عن طريق عملية وشـــم قامت بها 

يف الخـــارج وأنه تـــم التعامـــل مع هذه 

الحالة وللـــه الحمد.  ويف ختام الحلقة تم 

تكريم املشـــاركني والداعمني لها، وخاصة 

الصحي.  »INGA BEAUTY« مركز 

»زويا فكرية« يواصل فعالياته 

ويناقش »أغىن رجل يف بابل« 

واصـل نـادي زوايـا فكريـة يف الجمعية نشـاطه مبناقشـة كتـاب »أغنـى رجل يف 

بابل« للكاتب جورج كالرسون، واسـتضاف النادي املدرب االمارايت املعتمد يف 

االيجابية األسـتاذ سـامل الكرتي.  وأدار الحوار نيابة عن رئيسـة النادي املهندسـة 

سـعاد الكندري، عضـو النادي املهنـدس عيل الفدغـم، حيث قـدم عرضا مرئيا 

تنـاول فيه عـددا من القضايـا ذات العالقة . 

يذكر أن الكتاب يتناول أرسار نجاح شعوب الحضارات القدمية، ودون عى غالفه 

أنـه » أكـرث الكتب تحفيزا عـى االطالق يف مجـال الرثوة واملال«،وذكـر أيضا أنه 

قد تـم بيع أكرث من مليوين نسـخة منه. 

 خالل حضور املهندسني للقاء

 جانب من اللقاء 

استضاف المدرب  االماراتي سالم الكتري  
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التحديات باب االبتكار

متت املبـــادرة بهذا املـــروع يف 2013 

عندمـــا تم عقـــد سلســـلة اجتامعات مع 

ســـكرتاريا اللجـــان الفرعيـــة التي ترف 

عىل عمليـــة الرتقيات ونظـــام املفاضلة 

والتدوير ملناقشة التحديات التي تواجههم 

يف مجال عملهم، وبنـــاء عليه تم صقل 

جوانب املروع ليتحول إىل نظام آيل كامل 

متكامل بالتعاون مـــع مجموعة تكنولوجيا 

املعلومات املشرتكة بالركة، ويختص هذا 

النظام بالرتقيات ونظام املفاضلة والتدوير 

يف الحقـــول التابعة للركـــة، حيث تتم 

عملية التدوير يف الحقول للعاملني مرة كل 

سنتني عىل ثالث مناطق: الشامل، ,الغرب، 

وجنوب ورشق. أما بالنسبة للرتقيات، فيتم 

اتباع نظام املفاضلة، أي عند توفر شـــاغر 

تتـــم الرتقية عن طريق نظـــام املفاضلة 

عىل شـــكل نقاط وذلك لإلبقاء عىل مبدأ 

املســـاواة والعدل بالرتقيات، إذ ال بد أن 

يستويف املوظف عدة رشوط كأن ال يكون 

لديه إجراء تأديبي ســـاري املفعول، أو أال 

اإلجازات  مـــن  عـــدد معني  تجاوز  يكون 

الطبية، وأن يكون مستوفياً الروط الدنيا 

للدرجة املطلـــوب عليها الرتقية، أو يكون 

اللغة اإلنجليزية  عىل مســـتوى معني من 

وله عدد معني من سنني الخدمة، وعندما 

يستويف املوظف كل تلك الروط يدخل 

يف نظام الرتقيات واملفاضلة وهو نظام 

تنافيس لألكرث كفاءة وجدارة، ويقوم هذا 

التي  النقاط  النظام باإلدالء عن مجمـــوع 

حصل عليهـــا املوظف بعد أن اســـتوىف 

الروط ودخـــل نظام املفاضلـــة، وبناًء 

عليه يتـــم تصنيف املوظفـــني املؤهلني 

للرتقية بحســـب املرتبة التي حصل عليها 

كل منهم وفق هـــذا النظام اآليل، حيث 

يقدم النظـــام األفضليات وفـــق النقاط 

التي تم تجميعها، فضالً عـــن أن النظام 

يظهر أسامء املوظفني الذين مل يستوفوا 

الروط يف نظام املفاضلة مع األســـباب 

لذلك.  املربرة 

من يدوي إىل آيل

وتـــم تطوير هـــذا النظام الـــذي يخدم 

العاملني بنظام املناوبة أو العاملني التابعني 

10000 موظف،  للحقول ويغطي أكرث من 

البيانات كافة ويقرأها كاملة  بحيث يستقي 

من الـ )HR MS Oracle( املعتمد من الركة، 

وقبل أن يتم اعتامد نظام SRRS كان يتم 

تجميع البيانات بشـــكل يدوي، حيث كان 

يتم إدخال البيانات بشـــكل يدوي ســـواء 

عدد اإلجازات الطبية أو اإلجراءات التأديبية 

السارية املفعول واحتساب سنني الخدمة 

املوظف مـــام كان يزيد من نســـبة الخطأ 

البـــري، ولكن باعتامد هـــذا النظام تم 

توفري بيانـــات املوظف بشـــكل أكرث دقة 

حيث باتت تتـــم بشـــكل آيل وأكرث دقة، 

وباتت موثقة بشـــكل رســـمي وأكرث رسية 

 )HR MS Oracle( وأمناً عن طريق نظـــام

املعتمد من الركة، علامً بأن أي نظام آخر 

فهو ال ميثل الركة. ومتاشـــياً مع سياسة 

 SRRS رشكة نفط الكويـــت، تم ربط نظام

 SRRS بحيث أصبح نظام POHR مع نظام

قادراً أن يقرأ البيانـــات املدخلة يف نظام 

POHR، الذي بدوره يســـحب البيانات من 

“نظام المفاضلة والتدوير 
 ”SRRS - للعاملين

إعداد: 
شمالن الحساوي 
- آمر إداري للموارد البشرية - مجموعة 
مساندة علميات الغاز - شركة نفط 
الكويت. 

آلي يخدم أكثر من 10000 موظف في الحقول

اســـتبدال النظـــام اليدوي 
الوقـــت  لتوفيـــر  باآللـــي 

والمـــال والجهـــد 

بعد النجاح في تطبيق »نظام الموارد البشرية لعمليات اإلنتاج 

 ،Production Operations Human Recourses)  POHR(-

قدم فريق عمل الموارد البشـــرية )جنوب وشرق الكويت( في 

 لمجموعة تكنولوجيا المعلومات 
ً
شركة نفط الكويت مقترحا

 باسم »نظام المفاضلة والتدوير 
ً
 جديدا

ً
المشتركة لتطوير نظاما

 ”Staff Ranking & Rotation System) SRRS( – للعاملين

 
ً
الستبدال النظام اليدوي للمفاضلة والتدوير، وهو ما يعد إنجازا

 للموارد البشـــرية التابعـــة للحقول، وتم إطـــالق النظام 
ً
كبيـــرا

اآللي  الجديد في يناير 2014 وكانت نتائجه ملموسة ومجدية 

من حيث اختصار الوقت والتقليل من الجهد وبالتالي التكلفة. 

مجلة المهندســـون تلقت هذا المقـــال والذي يلقي الضوء 

علـــى هذا النظام وأهمية بالنســـبة للموارد البشـــرية، كما 

يعرفنا على تاريـــخ هذا النظام.. 
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البيانات  )HR MS Oracle(، فجميع  نظام 

التي تصب يف نظام POHR، يتمكن نظام 

قراءتها.  من   SRRS

POHR ملحة عن نظام

أما عن نظـــام POHR، فقد تـــم إطالقه 

سنة 2010 تحت إرشاف رئيس فريق عمل 

املوارد البرية )جنـــوب ورشق الكويت( 

املتقاعد وليد الرميح، وكان ســـبب إطالقه 

ليحل محل نظام آخر كان قامئاً بحد ذاته 

ال يرتبط بنظام )HR MS Oracle(، ويغطي 

نظام POHR حالياً يغطي سبعة فرق عمل 

للمـــوارد البرية يف الشـــامل، والغرب، 

وجنوب ورشق، والغاز، والتصدير والبحرية، 

واإلطفاء، واألمـــن، ويختص هذا النظام 

بالبيانات الشخصية للموظفني كاالسم وتاريخ 

امليالد، وتاريخ االلتحاق بالعمل، والراتب، 

وتاريخ الرتقية، وأي بيانات شخصية أخرى 

 ،)HR MS Oracle( مبارشة من POHR يقرأها

كام أن نظام POHR يعـــد أداة لإلدخال، 

كإدخال اإلجازات الطبيـــة، ووقت العمل 

وغريها، املوظفني  وتدوير  اإلضايف، 

 SRRS فوائد نظام

واآلن أصبـــح باإلمكان قـــراءة كافة هذه 

البيانات وبكل ســـهولة مـــن خالل نظام  

SRRS الذي تم ربطـــه بنظام POHR  مام 

سهل العمل عى سكرتاريا اللجان املختصة 

داخل الحقول، وتعمـــل هذه اللجان عى 

التدوير  وعملية  املفاضلـــة  عملية  تنظيم 

لـــيك تكون عى أســـس ورشوط وضوابط 

معينة ويف ظل مراقبـــة تقوم عليها لجنة 

لجان  اللجان  وتعترب هذه  رسمية مشكلة، 

فرعية تخضع للجنة املركزية األساسية التي 

تعمل تحت لجنة اإلدارة العليا، وتشـــتمل 

لجنة اإلدارة العليـــا بالركة عى الرئيس 

التنفيـــذي ونوابـــه، وتخضع لهـــا اللجنة 

املركزيـــة للحقول وهي مســـؤولة عن كل 

ما يختص بالحقول، ويندرج تحتها اللجان 

الفرعية، فســـّهل نظام SRRS العمل عى 

التدوير ومن  الفرعيـــة من جهـــة  اللجان 

جهة الرتقيات، حيث تُعرض نتائج البحث 

والتصنيف عى الشاشة ويتمكن كافة أعضاء 

اللجان الفرعية من مشاهدتها وفق اللوائح 

والقوانني التي وضعتهـــا اللجنة املركزية، 

ويف حال وجود أي استفسارات أو تدقيق 

معني، فهذا النظام كفيـــل بإظهار جميع 

باملوظف ســـواء كانت  البيانات املتعلقة 

إجازاته الطبية، أو ســـنني خدمته وما إىل 

لك.   هنا

وقـــد أثبت نظام SRRS عـــن جدارته منذ 

أن تم إطالقه يف يناير 2014 وحتى يومنا 

هذا، حيث يتم اســـتخدامه يف كل لجنة 

منعقدة للرتقيـــات والتدوير، فقد اخترص 

البيانات  تجميـــع  الوقت من حيث عملية 

والتدقيق فيهـــا وإدخالها مبارشة و باذلك 

تجاوز األخطاء البرية ، وكون الحساوي 

سكرتري لجنة ســـابق فهو ملم بالتحديات 

التي مير بها ســـكرتاريا اللجان، لذا قام 

بإرشاكهم يف عمليـــة التطوير لبناء هذا 

تكنولوجيا  مجموعة  مع  بالتعاون  النظام 

املعلومات املشـــرتكة الذين حولوا فكرة 

هذه املبـــادرة إىل برنامج متكامل معتمد 

إطالق  وبعـــد  الحقول،  بـــه يف  للعمل 

الربنامـــج تم تقيص آراء املســـتخدمني 

حوله وطرح أفكارهم لتحســـينه وسد أية 

ثغرة فيـــه ليصبح نظاماً كفـــؤ ومتكامل، 

والجديـــر بالذكر أنه النظـــام األول عى 

مستوى رشكات القطاع النفطي يف الكويت 

عى أن يتـــم تبادل املامرســـات املثى 

مع مؤسســـة البرتول الكويتية لالستفادة 

والتطبيق.  والتعلم 

نظام متكامل بجهود فريق 
عمل الموارد البشرية )جنوب 
وشرق الكويت( ومجموعة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

المشتركة
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 برعاية سامية افتتح مؤخرا في البالد، معلم 
حضاري من معالم الكويت المعاصرة إنه مركز 

جابر األحمد الثقافي، وعكس االهتمام السامي 
بهذا المشروع اهتماما من أعلى المستويات في 

الدولة بضرورة مواكبة الثقافة العالمية وتوفير 
البنية التحتية التي تحتاجها فكان هذا المعلم 

العمالق، في األسطر القليلة التالية نتعرف على 
أبرز هذا المعلم الحضاري.

إعداد: 
م. عقيل مراد 
- عضو هيئة تحرير »المهندسون«. 
- مقرر المركز اإلعالمي. 

مركز الشيخ جابر األحمد الثقايف

معلم حضاري ومصدر للفخر واالعزتاز
د 

عد
ع ال
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املوقع والهدف:

 يقع املروع يف قلب مدينه الكويت )ساحه العلم سابقا( 

بني شارعي الخليج وجامل عبد النارص بجوار قرص السالم.

ويهدف مركز الشيخ جابر األحمد الثقايف إىل تسليط الضوء 

عى الفنون املرسحية وإىل خلق عامل مرسحي داخل مساحات 

خرضاء فسيحة وسيشكل جنبا إىل جنب مع مركز الشيخ عبدالله 

السامل مركزا وطنيا للثقافة بالكويت .

الفنية وقاعات للحفالت  ويضم املركز عى مسارح الدولة 

للوثائق  ومركز  واملعارض  للمؤمترات  وقاعات  املوسيقية 

التاريخية.

التصميم والهيكل: 

وضع للمركز تصميم معامري فريد ومميز، حيث تظهر  املباين 
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الرئيسية األربعة كالجواهر املتأللئة 

داخل حديقة غناء فسيحة من خالل 

ساحات ومداخل واسعة.

وغطي  املبنى بهيكل حديدي منفصل 

متاما عن الكتلة الخرسانية للمبنى و 

ثبتت عليه ألواح من ماده التيتانيوم 

بأشكال هندسيه مركبة  مستوحاه 

من العامرة اإلسالمية لتضفي ثراء 

اعتمد  التصميم، كام  وغنى عى 

التصميم عى املزج بني الضوء 

والظل وتفاعلهام معا عالوة عى نقل 

الزوار يف رحله من خالل املصاعد 

املكيفة واملمىش الكهربايئ

 ويهدف املركز الثقايف إىل جذب 

الرواد من مختلف الفنون يف كافه 

أنحاء العامل ليكون مصدرا ال ينضب 

ملصادر الفخر واالعتزاز للكويت 

دولة وشعبا.

املركز باألرقام :

* أقيم عى مساحة 214 الف مرت 

التصميامت  أعامل  شامال  مربع 

واالرشاف واالنشاءات والزراعات 

التجميلية والفرش الداخيل لكافه 

غرف املباين  واالختبارات والصيانة.

 *  استغرق إنشاء املركز 20 شهرا.

 مكونات املركز:

1 -  مبنى املرسح العاملي : 

- مسطح االرض املخصصة للمبنى 
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نحو 10.000 مرت مربع و يتكون من: 

4 طوابق مع  2 رسداب وأرىض و 

تغطية كاملة منفصلة عن جسم املبنى 

من الحديد اإلنشايئ املغطاة بالواح 

التيتانيوم ويشمل املبنى عى االيت:

– مرسح كبري يسع لـ 1776 كرسيا.

– مرسح وسط  يسع لـ   632   كرسيا.

– مرسح صغري يسع لـ 188 كرسيا.

– غرف تغيري مالبس ومكاتب االدارة 

و قاعات محارضات وغرف استقبال 

وانتظار واسرتاحة للفنانني.

2 - مبنى مركز املوسيقى : 

مسطح األرض املخصصة للمبنى 

نحو 7.000 مرت مربع ويتكون املبنى 

من 2 رسداب وارىض و 4 طوابق مع 

تغطية كاملة منفصله عن جسم املبنى 

من الحديد اإلنشايئ املغطاة بالواح 

التيتانيوم ويشمل املبني عى االيت :

– مرسح كبري للحفالت املوسيقية  

يسع 961 كرسيا.

– مرسح صغري للعروض املوسيقية 

الفردية  يسع لـ   373   كرسيا.

– مكتبه للمؤلفات املوسيقية للكبار 

ولألطفال وغرف تغيري مالبس ومكاتب 

االدارة وغرف استقبال وانتظار واسرتاحة.
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نصائح توعوية
 يف السالمة
 المرورية

ارشادات عامة: 

- اضبط مسند رأس كريس املقعد عى مستوى رأسك، 

وليس عى مستوى الرقبة لتقليل قدر الرضر عند وقوع 

الحوادث.

- امسك مقود املركبة بيديك االثنتني، وبوضعية مؤرش 

الساعة 3 ومؤرش الساعة 9بحيث ال ترضب يديك وجهك 

عند فتح كيس الهواء أثناء الحوادث.

- عند دخولك إلى التقاطعات تأكد من خلوها متاما، ولو 

التقاطعات  الضوئية خرضاء خاصة عند  اإلشارة  كانت 

عى  الطرق الرسيعة .

الرسعة  تثبيت  - عند هطول املطر ال تستخدم وضع 

وضاعف املسافة بينك وبني املركبات عى الطريق.

- قاوم النعاس بقيلولة ملدة 20 دقيقة عى كتف الطريق 

خري من مكابرة تؤدي اىل حادث .

اإلشارات  استخدام  طريق  عن  الطريق  بلغة  تحدث   -

الجانبية للمركبة.

- تعود عى اخالء الحارة اليرسى للمركبات املرسعة القادمة 

من الخلف، حتى  ولو كنت ملتزما برسعة الطريق.

- اضبط املرأتني الجانبيتني بالشكل الصحيح لتعطيانك 

زاوية رؤية كبرية وتجنبانك الحوادث خاصة عن تغيري 

الحارات.

- عند استخدامك النقل الجامعي تأكد من وقوف الحافلة 

متاما لسالمتك.

أخي قائد املركبة التكن سببا يف تعاسة االخرين:

- ال تقود كأن الطريق ملكك، بل قد وكأن السيارة ملكك.

- ال تخمن ما سيفعله قائدوا املركبات األخرى والتزم 

بفعلهم .

-  عدم االنتباه يف الدراسة قد يجعلك تسقط، لكن عدم 

انتباهك عى الطريق قد يفقدك حياتك.

-  تجنب الرسعة فهي أقرص طريق للموت.

إعداد: 
المهندس عبد الله جاسر المطيري 
رئيس لجنة النقل والمرور 
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-  يف كل ثانية تكون فيها عينك عى غري 

الطريق تفوت أكرث مام تحتاج إليه.

هل تعلم أن : 

أنه ويف العام  2014 قتل 3179 شخصا  

وأن 431000 شخص أصيبوا يف حوادث 

السيارات بسبب سائق مشتت يف الواليات 

املتحدة األمريكية. 

- أن حوادث السيارات تقتل يف أمريكا من 

املراهقني أكرث مام يتسبب به القتل واالنتحار.

- تقول منظمة الصحة العاملية أن الحوادث 

تحصد أرواح 1.25 ميلون ويصاب ما بني 

20 –50 مليون شخص سنويا حول العامل.

- حوادث السيارات غري قاتلة كلفت أمريكا 

يف 2013 45 بليون دوالر .

أنواع تشتيت انتباه السائق :

النوع األول برصي : عندما يتحول نظرالسائق 

عن الطريق.

النوع الثاين يدوي : عندما تبعد يديك عن 

مقود املركبة.

النوع الثالث إدرايك : عندما ينشغل العقل 

بغري القيادة.

واخطرها عندما تجتمع جميعها عند قيادتك 

للمركبة . 

أهمية خاصة لحزام األمان :

- احرص عى ارتداء حزام األمان بالطريقة 

الصحيحة. 

- تجنب وضع حزام األمان عى الركبة يك 

ال يسبب عملية اختناق عند الحوادث.

- يجب عى قائد املركبة استخدم حزام 

األمان مهام قرصت املسافة، فالحوادث 

ال تعرتف باملسافات.

- حزام األمان ينقذ سنويا 13000 شخص 

يف أمريكا .

- ويقلل إصابات الحوادث والوفيات إىل 

النصف.

- اذا كانت املركبة تسري برسعة 100 كلم/

الساعة حسب قانونني الفيزياء يف حالة 

املركبة  من  ستقذف  خطر  حادث  وقوع 

بساطة  بكل  /للساعة،  كلم   100 برسعة 

حزام األمان يقيك ذلك.

- ان كيس الهواء مفيد يف الحوادث لكنه 

ال يغني عن حزام األمان.

- حزام األمان يقلل اإلصابات بنسبة 57% 

برسعة منخفضة و 48 % برسعة مرتفعة.

-  اذا التزم 90 % من الشعب بلبس حزام 

األمان ستقل الوفيات بسبب حوادث بأكرث 

من 5500 حالة و اكرث من 132000 إصابة 

سنويا.

- حزام األمان يقلل الوفاة بنسبة 40 % نتيجة 

الحوادث حسب منظمة الصحة العاملية.

استخدام الهاتف عند القيادة :

- ضع هاتفك عى وضع الصامت 

وضعه يف مكان التستطيع الوصول 

فذلك سيساعدك عى  إليه، 

تجنب استخدامه أثناء القيادة.

-  من األفضل البقاء عى 

الحياة بدال من البقاء عى 

االتصال.

-  ال يوجد اتصال أهم من 

حياتك. 

- متوسط ارسال رسالة تشتت 

عيون قائد املركبة عن الطريق 

ملدة 4.6 ثانية والتي تعادل برسعة 

88 كلم /الساعة عبور ملعب كرة 

قدم كامل كانه اعمى.

- االنشغال بالهاتف سواء باالتصال أو ارسال 

رسالة تزيد نسبة الحوادث إىل ثالث مرات.

- عند استخدام الهاتف يجد قائدوا املركبات 

صعوبة يف السري برسعة منتظمة ومناسبة.

- عند استخدام الهاتف يحتاج قائدوا املركبات 

فرتة أطول ال دراك املتغريات عى الطارئة 

عى الطريق.

قائدوا  يهمل  الهاتف  استخدام  وعند   -

املركبات ترك مسافة األمان بينهم وبني 

املركبات التي امامهم يف الطريق.

- وأيضا يزيد العبء عى قائد املركبة مام 

يسبب يف الغالب التوتر واالنفعال.

- دراسة بريطانية أثبتت أن استخدام الهاتف 

أثناء القيادة تعادل القيادة تحت تأثري الخمور 

واملسكرات.
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  رصف  المطارات
.. أنواعه واألعمال اليت يشملهما 

هذا الكتاب من تأليف املهندس مهدي صالح 

سعود الدخيل, ويتضمن 12 فصال باإلضافة 

إىل مثدمة الكتاب وفل خاص عن مراجع 

اعتمد عليها املؤلف. 

 

عناوين محتويات الكتاب:

-عنارص ومكونات ساحة عمليات املطار. 

- الكشف الدوري واملعاينة.

- أنواع صيانة رصف املطارات .

- أعامل الرتقيع )الرتميم(. 

- صيانة  الفوصل . 

- معالجة الروخ.

- إزالة الرواسب املطاطية .

- تحسني خواص سطح املدرج .

- التخشني .

-  تنظيف الزيوت.

- األصباغ والتخطيط .

- أعامل قشط وفرش االسفلت .

 - إعادة انشاء الرصف الخرساين .

- إعادة انشاء الرصف االسفلتي. 

ويف مقدمة الكتاب وبعد أن يعرج املؤلف 

عى أهمية املطارات والجهود التي تبذلها 

لتوفري السالمة فيها, يقول« ...هذا الكتاب هو 

مثرة خربة عملية تجاوزت العرين عاما يف 

ك
ت ل

قرأ

كتاب عن صيانة المدرجات والممرات الفرعية وساحات وقوف الطائرات 

 

واملمرات الفرعية صيانة املـدارج
 وساحات وقوف الطائرات

 للمهندس
 مهدي صاحل سعود الدخيل

 املؤلف
 مهدي صالح سعود الدخيل

 املؤهل العلمي
 بكالوريوس هندسة مدنية

 بوسطن، الواليات المتحدة

 املناصب اليت شغلها
 بمطار الكويت الدولي
 مدير إدارة االنشاءات
 مدير إدارة المشاريع

 رئيس مهندسي المشاريع والمتابعة
 رئيس قسم الرصف
 الرصف مدير مشاريع صيانة

 املشاركات
 متحدث في مؤتمر مشاريع الكويت

 0202الكويت 
 متحدث في المؤتمر العاشر لشركات

 0200الكويت  الطيران
 متحدث في مؤتمر البناء واالنشاءات

 0200أبوظبي 
 متحدث في مؤتمر الشراكة بين القطاع

 0200الكويت  -والخاص  العام
 متحدث في الملتقى االقتصادي العربي

 0200برلين  ياأللمان
 متحدث في مؤتمر البناء في العالم

 0200أبوظبي  العربي
 

 

الكتاب هو مثرة  هذا
خربة عملية جتاوزت 
العشرين عاما يف 
أعمال إنشاء وصيانة 
رصف وخدمات 
املطارات ويستهدف 
شرحية املهندسني 
والفنيني من القطاع 
العام واخلاص 
وسلطات املطارات 

واملقاولني 
واملهتمني بأعمال 
إنشاء وصيانة 
املطارات يف الوطن 

 العربي.

 املؤلف

 غالف الكتاب 
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أعامل إنشاء وصيانة رصف وخدمات املطارات 

ويستهدف رشيحة املهندسني والفنيني من 

القطاعني العام والخاص وسلطات املطارات 

واملقاولني واملهتمني بأعامل إنشاء وصيانة 

املطارات يف الوطن العريب....«. 

ومن هنا أتت فكرة تلخيص هذا الكتاب الذي 

عرض الكاتب نره عى حلقات يف املجلة, 

ولضيق املساحة فإننا نقوم بإيجازه. والراغبون 

يف مزيد من املعلومات ميكنهم الحصول 

عى املتاب واقتنائه, كام توجد لهيئة التحرير 

نسخة اليكرتونية قام الكاتب بتزويدنا بها. 

عنارص ومكونات ساحة العمليات باملطار : 

بعد أن يصفها املؤلف يقول أنها تتكون من 

» شبكة مرتابطة من املدارج واملمرات الفرعية 

وساحات وقوف الطائرات...وتصمم عنارص 

قياسات  وفق  العمليات  ساحة  ومكونات 

أكرب  مناورة  وخواص  وأوزان  ومواصفات 

طائرة يسمح املطار باستقبالها. 

ويستعرض املؤلف عنارصها وهي: 

املدرج : وبعد تعريفه يصف أنواع.

الفرعي : هو مسار معرف ومحدد   املمر 

مخصص لتنقل وحركة الطائراتعى أرض 

املطار.

ساحات وقوف الطائرات: وهي مساحة أو 

مساحات معرفة ومحددة عى أرض ساحة 

العمليات مخصصة لوقوف الطائرات 

بالوقود  ومبيتها وصيانتها وتزودها 

للمؤلف  ووفقا  وتنظيفها وخدمتها, 

فهذه الساحات لها أنواع أيضا وفقا 

لنوعيات الطائرات وغريها من العوامل 

األخرى. 

- الكشف الدوري واملعاينة.

يقول املؤلف : يتطلب الحفاظ عى مستوى 

عال من كفاءة التشغيل عمل معاينة وكشف 

دوري بشكل مستمر للوقوف عى الحالة 

اإلنشائية للرصف يف ساحة عمليات املطار 

والتعامل عى وجه الرسعة مع أي ارضار أو 

تلفيات قد تؤثر عى سالمة وانسيابية حركة 

املالحة الجوية يف املطار.  

ويقوم الجهاز الفني بجوالت تفقدية يـومـيـة 

بـعـد الـشـروق وقـبـل الـغـروب عـلـى 

الـفـرعـيـة  والـمـمـرات  الـمـدارج 

الـرئـيـسـيـة لـلـكـشـف عن األجـسـام 

الـصـلـبـة الـغـريبـة وإزالتها, كام يقوم 

الجهاز الهنديس املختص بجوالت  

وفق خطة مربمجة للوقوف عى حالة 

ساحة العمليات  من مدارج وممرات 

فرعية وقوف الطائرات ووفق مايسمى 

بحالة الرصف.

- أنواع صيانة رصف املطارات .

يتناول املؤلف أنواع الصيانة والتي يحددها 

ك
ت ل

قرأ

 طائرة تتبع مركبة االرشاد عىل أحد املمرات الفرعية  منظر مسايئ ملنطقة الهبوط عىل أحد املدارج 

 من مرافق الطريان العام يف مطار الكويت الدويل

 مجموعة أوىل من صور تضمنها الكتاب
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الجهاز الفني عند الكشف الدوري أو فور ورود 

بالغ من أحد الجهات العاملة يف املطار، 

فمنها الصيانة الطارئة التي التتحمل التأجيل 

بتعبئة  املختص  املهندس  يقوم  حيث 

منوذج معد خصيصا لهذا الغرض يوضح 

فيه نوع الرضر وموقعه والفرتة املطلوبة 

لعمل التصليحات الالزمة ويرسل إلكرتونيا 

إىل الجهة املسؤولة عن خدمات املالحة 

الجوية  لرتتيب إجراءات اغالق املوقع أمام 

حركة املالحة. 

ويستعرض املؤلف أيصا الصيانة الدورية 

)الوقائية( ومتطلباتها وذكلك الصيانة الدورية 

للمدارج واملمرات الفرعية وغريها، كام يتناول 

مرحلة الرتقيع )ترميم( والرصف الخرساين 

وأسس القيام به وكيفية استالم أعامل ترقيع 

الرصف الخرساين. 

ويقدم املؤلف رشحا تفصيليا عن أعامل 

الرتقيع )الرتميم( والتدقيق عليها، وترقيع 

)ترميم( الرصف االسفلتي وكيفية القيام بها, 

وكفالك أعامل الرتقيع السطحية  ) النهائية(, 

وكذلك كيفية استالم أعامل ترقيع الرصف 

أعامل  من  وغريها  والخرساين  األسفلتي  

الصيانة.

ويتناول أيضا صيانة فواصل الرصف الخرساين 

السطحية  الروخ  معالجة  و  واالسفلتي 

واالسفلتي  الخرساين  للرصف  والعميقة  

كل عى حدة واسس استالم هذه األعامل .  

الرواسب  إزالة  أعامل  الكاتب  يتناول  كام 

كثريا  ويكرز  استالمها،  وكيفية  املطاطية  

عى أهمية دور الجهاز الفني – الهنديس 

يف هذه األعامل. 

تحسني خواص سطح املدرج )التخشني(:  

ووفقا للكتاب فإن هذه العملية تتم بحفر 

خطوط )حزوز( متصلة متعامدة مع اتجاه 

حركة االقالع والهبوط، باستخدام آلة شبيهة 

باملنشار اآليل تحتوي مجموعة متوازية من 

االقراص  قرصا، حيث يؤكد عى أن الحفر 

يتم وفقا ملقاييس دقيقة جدا, مع مراعاة 

تفادي اتالف خطوط تغذية االنارة االرضية 

بالكهرباء أو وحدات االنارة أو الفواصل عى 

املدارج ذات الرصف الخرساين.

وحول الخطوط والعالمات األرضية فيقول 

فإنها من املساعدات للمالحية املرئية الهامة . 

وتستخدم مجموعة ألوان محددة لكل غرض، 

فاللون األبيض لتحدةد محاور وأطراف ومناطق 

الهبوط عى املدارج، واألصفر لتحديد محاور 

وأطراف املرات الفرعية ومحاور مسارات 

الطائرات والعالمات االرشادية عى أرض 

ساحة العمليات، واألحمر لتوضيح حدود 

منطقة األمان حول الطائرات. 

ك
ت ل

قرأ



ختاما: 

وخاصة  املجلة  تحرير  أرسة  نويص 

الراغبني بالعمل يف الطريان املدين أو 

املطارات بشكل خاص برضورة االطالع 

الكتاب ملا له من أهمية يف  وقراءة 

تثيقفهم واطالعهم عى خبايا وأعامل 

الصيانة بشكل خاص وطرق التعامل 

فيها, وخاصة أن النموذج املتبع يف 

الكتاب هو مطار الكويت الدويل. 

مراجع الكتاب : 
  Annex 14 to the Convention of 
International Civil Aviation – Volume 
I, Aerodrome Design and Operation.
 ICAO Doc. 9137 Airport Service 
Manual: Part 2 - Pavement Surface 
Conditions. Part 8 - Airport Oper-
ational Services. Part 9 - Airport 
Maintenance Practices.
 ICAO Doc. 9157 Aerodrome Design 
Manual: Part 1 – Runways. Part 
2 - Taxiways, Aprons and Holding 
Bays. Part 3 – Pavements.
 Apron Marking and Signs Hand-
book – Airports Council Interna-
tional (ACI).
 Pavement Section Archive – 
Kuwait DGCA

 مجموعة من الصور التي تضمنها الكتاب 
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كام يستخدم اللون األسود كإطار لتحديد 

وابراز الخطوط والعالمات املالحية عى 

الرصف ذو اللون الفاتح. 

ولصبغ أو إعادة صبغ الخطوط أو العالمات 

األرضية، يجب أن تكون املنطقة جافة ونظيفة 

متاما من أي أتربة أو رواسب مطاطية 

أو مياه أو زيوت أو شحوم، كام 

يجب أن يكون الرصف الخرساين 

خال متاما من أي آثار أو بقايا من 

مادة معالجة لخرسانة حديثة الصب. 

أعامل  استالم  كيفية  يتناول  كام 

األصباغ والتخطيط، وينوه إىل أن 

أصباغ االبوكي تسخدم لتخطيط 

مواقف الطائرات لقدرتها عى مقاومة 

الناتج  االحتكاك  للزيوت وتحمل 

عن حركة معدات و آليات خدمة 

الطائرات املتكررة. 

قشط  أعامل  املؤلف  ويتناول 

وفرش األسفلت إذ يؤكد عى أهمية 

ارسال عينات ساخنة من االسفلت 

للمخترب املعتمد لفحص املحتوى 

البيتوميني والتدرج الحبيبي للرمل 

والصلبوخ.  

حيث يشري إىل أنه » يف حالة فشل 

نتائج الفحوصات، يتم قشط ما 

تم فرشه يف ذلك اليوم، وإعادة 

تنفيذ أعامل فرش ودحل األسفلت 

بنفس التسلسل والرتتيب...« 

وبرح فني مفضل يتناول الكاتب أيضا كيفية  

إعادة إنشاء الرصف الخرساين وبنود األعامل 

التي يتظمنها وبعض االختالفات بني أعامل 

الرصف االسفلتي. 

 خالل أعامل الصيانة 



معالجة مياه الصرف الصحي 

لالستفادة منها يف ري المزروعات 

وترطيب الرتبة 
مام ال شك فيه أن مشكلة تلوث البيئة ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بوسائل التنمية. فالتلوث البيئي 

يعترب من أكرب املظاهر السلبية للتنمية عى 

الرغم من الفوائد الكثرية التي تتحقق للجميع 

من التطور التكنولوجي. واملقصود بالتلوث 

البيئي بصفة عامة هو ذلك التغري الذي ميكن 

أن يحدث يف الصفات الطبيعية والكيميائية 

والحيوية للبيئة التي يعيش فيها اإلنسان، 

مام يسبب تأثريات بالغة الرضر عى صحته.

إن االستخدامات البرية للمياه عادة ما ينتج 

عنها ما يعرف مبياه الرصف الصحي، والتي 

إذا تم رصفها بدون معالجة فان املستقبالت 

املائية سوف تتلوث وتصبح ناقلة لألمراض، 

مام يعرض حياة الناس إىل الخطر، ومن هنا 

أتت أهمية معالجة هذه املياه وفيام ييل يتم 

عرض منوذج إلحدى عمليات معالجة مياه 

الرصف الصحي باستخدام وحده معالجة

1 - رشح مفصل لعملية املعالجة ابتداء 

من دخول املياه امللوثة حتى خروجها 

بالصورة النهائية: 

تتم عملية املعالجة عى مرحلتني أساسيتني:

1 - املعالجة البيولوجية

يتم تجميع مياه الرصف الصحي يف خزان 

 GRPتجميع مصنوع من مادة عازلة متاماً وهي

تحت سطح األرض ثم ضخه الَلة التحكم 

بالتدفق قبل دخوله لوحدة املعالجة.

تتكون وحدة املعالجة البيولوجية من أربع 

إعداد

المهندسة دانا الكالس
– مهندسة كيميائية - بكالوريوس هندسة كيميائية - 

جامعة الجمهورية العربية السورية. 

– عملت كمهندسة بيئية في مشروع جسر الشيخ 

جابر األحمد الجابر الصباح ومشروع مصفاة الزور.

– تعمل حاليا كمهندسة واستشارية بيئية  في 

شركة عالم البيئة لالستشارات البيئية.

 وحدة معالجة مياه الرصف الصحي
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ـة
يئـ

بـ

شرح مفصل لعملية المعالجة ابتداء من دخول المياه الملوثة حتى خروجها



غرف وهي كالتايل:

• الغرفة األوىل هي غرفة اإلختزال: حيث تعمل كخزان ملزج الحأمة 

الداخلة يف ظروف اإلختزال  الصحي  املعادة مع مياه الرصف 

النرتات  النيرتوجني )مثل  النيرتوجني أي تحويل أكاسيد  لفصل 

والنيرتيت( إىل غاز النرتوجني كام يتم فيها إضافة مادة كلوريد 

الحديد )FeCl3( لرتسيب الفوسفات وبعدها تنتقل املياه للغرفة 

التالية بفعل الجاذبية األرضية.

• الغرفة الثانية هي غرفة الوسط البيولوجي: حيث يتم إزالة امللوثات 

وتخفيض محتوى املواد العضوية ) COD و BOD( ضمن املياه 

املعالجة  بواسطة كائنات بيولوجية )بكترييا(  متجمعة عى األغشية 

تتحرك بحرية يف الغرفة مهمتها تحويل املواد العضوية إىل  كتل 

حيوية (حأمة( تزال بعدها بواسطة الرتسيب. ويؤدي هذا النشاط 

إلنتاج غازي امليثان وكربيتيد الهيدروجني، باإلضافة إىل األمونيا 

والكربيت العضوي لألمينات.

•  الغرفة الثالثة هي غرفة الحأمة النشطة: وفيها تتم املعالجة 

الهوائية حيث يتم تكثيف الحأمة لزيادة تركيزها وتقليل حجمها 

بواسطة الرتسيب ثم تهضم الحأمة املكثفة إلزالة املواد الضارة 

منها عن طريق تغذيتها بالهواء حيث تحول البكترييا بوجود الوسط 

األكسجيني املواد العضوية يف املياه امللوثة إىل نوع جديد من 

البكترييا وثاين أكسيد الكربون وأمونيا باإلضافة إىل منتجات ثانوية. 

ومع انتهاء العملية تكون الحأمة أكرث كثافة وتركيزا للمواد الصلبة 

وتتم  األرضية.  الجاذبية  بفعل  الرتسيب  غرفة  ليتم فصلها يف 

التهوية يف الغرفة الثانية والثالثة بواسطة منافخ للهواء يف قناة 

جانبية، وموزعات ذات فقاعات صغرية.
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7. Odor Control Unit (for the Equalization Tank) 

 
Type            : Biological Odor Control Unit with Biomedia 
Manufacture  : ARGES 
Accessories  : Including spray nozzles and fans 
Amount  : 1 set 
Material  : Stainless Steel 304 
Dimensions (DxH) : 900 x2400 mm 
Control Equipment  : pH meter, solenoid valves, level sensors 
Quantity        : 1 ea  

 
7.1. Fan Air 

 
Make    : Eurofan or equal 
Capacity   : 8 m3/min 
Power   : 0,37 kW-415 V-50 Hz-3 phase 
Quantity    : 1 ea 

 
7.2. Water Spray Pump 

 
Manufacturer   : EBARA 
Type   : Centrifuge pump 
Capacity  : 1,2 m3/h  
Head   : 20,7 m 
Motor Power   : 0.37 kW-415 V-50 Hz-3 phase 
Accessories      : Manuel Manometer,  PVC inlet valf 
Quantity         : 1 ea  
 
7.3. Biomedia 

 
Type   : Moving Bed Biofilm Biomedia  
Surface Area / Volume : 750 m2/m3 
Volume   : 0,5 m3 
Material   : PE 

 مخطط تفصييل خاص بوحدة املعالجة

 منافخ هواء أغشية بيولوجية
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• الغرفة الرابعة هي غرفة الرتسيب: ينقل املحلول املمزوج يف 

وحدة املعالجة البيولوجية )خزان التهوية( بواسطة جهاز تغذية 

داخله إىل خزان الرتسيب بفعل الجاذبية األرضية. إن وظيفة خزان 

الرتسيب هي فصل الحأمة عن تيار املياه بواسطة صفائح مائلة.

يتم التخلص من الحأمة النشطة الطافية عى سطح خزان الرتسيب 

بواسطة تجميعها وإعادتها لخزان التهوية عرب مضخة رفع هوائية، 

بواسطة  فتنقل  الرتسيب  خزان  أسفل  يف  املرتسبة  الحأمة  أما 

منها  والتخلص  تجفيفها  ليتم  الحأمة  تجميع  خزان  إىل  صامم 

بشكل دوري بطريقة آمنة بيئيا بواسطة إحدى الركات املرخصة. 

بينام يتم تفريغ تيار السائل املفصول من الخزان عى سد )لرفع 

مستوى املياه( للتخلص منه كأخر تيار سائل ناتج عن املعالجة 

البيولوجية لتبدء عملية املعالجة املتقدمة له.

2 -املعالجة املتقدمة

فيها فالتر رملية و كربون نشط إلزالة امللوثات مثل  يستخدم 

النيرتوجني و الفوسفور و املواد العضوية التي ال ميكن إزالتها 

بالطرق التقليدية. ويتم تجميع التيار السائل الناتج عن املعالجة 
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5. Sludge Dewatering Container (OUT OF ARGES SCOPE) 

 
Type : One Room Container      
Dimensions  : 2.4 x 3 m 
Isolation   : Sandwich panels 
Quantity  : 1 ea 
Accessories  : air fan (220 V) 
 
5.1. Bag Type Dewatering Unit 

 
Manufacturer : ARGES 
Type : Bag Type Dewatering Unit 
Number of Bag : 2 ea  
Material : SS 304 
Bag Material : Mesh nylon 
Active volume of the bag : 100 L 
Height : 2000 mm 
Length : 1500 mm 
Width : 700 mm 
Mode of operation : Manual 
Quantity  : 1 ea 
 
Note: Static mixer and sludge collecting tank are included 
 
5.2. Polymer Dosage Pump 

 
Manufacture : SEKO 
Type : Electronic Dosing Pump      
Capacity  : 0 – 1,2 L/h 
Power   : 220 V 
Quantity  : 1 ea 
 
Note: Polyethylene tank can be used for storage of chlorine solution 
 
5.3. Sludge Pump  

 
Manufacturer : EBARA or equivalent 
Model   : Best One Vox 
Flow  : 1,2 m³/h 
Head : 6 m 
Power : 0,25 kW, 220 V 
Quantity  : 1 ea 
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Lamella Plates       Separator Air Lift pump     Weir 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scum Collector 
 

 
2.4.1. Automatic Excess Sludge Withdrawal Valve 

 

Access sludge will be taken out from the bottom of the 
sedimentation tank automatically with motorized valve and 
transferred to the sludge holding tank. 
Type    : Electrically controlled butterfly valve 
Model    : Yortan 
Diameter   : Ø 50 mm  
Quantity   : 1 ea  
 
 
 

2.5. Clean Water Tank  
 
It is assembled at the end of the package type tank. 
 
Type        : Semicircle 
Volume  : 300 L 
Amount  : 1 ea 
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2.1.1. Submersible Mixer 

 

 
Manufacturer      : ARGES 
Speed  : 1370 rpm 
Power  : 0.55 kW, 380 V, 3 Phases 
Quantity               : 1 ea  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Flow Control Mechanism 
 
To control the flow rate according to desired conditions. 
 Material  : SS 304 
Manufacturer  : ARGES 
Quantity           : 1 ea  
 
 
 
 
 
 
2.1.3. FeCl3 Dosage Pump (for chemical phosphorus removal) 

 
Manufacture : SEKO or equal 
Type : Electronic Dosing Pump      
Capacity  : 0 – 0,4 L/hr 
Power   : 220 V 
Amount  : 1 ea 
 
Note: Polyethylene tank can be used for storage of FeCl3 solution 
 
2.2. Moving Bed Biofilm Compartment 

 
In the second compartment of the aeration tank the pollutants which give rise 

to the Biochemical Oxygen Demand (BOD) are removed by the bio mass freely 
circulating in the compartment. Specially designed free floating Bio Media provides a 
large biofilm surface area as host for the bacteria and freely flows inside the 
compartment. 
 
Volume  : 4,62 m3 
Dimensions  : 0,7 m (L) x 2.2 m (W) x 3,0 m (H);  
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PARTS OF THE SYSTEM 
 

 
1. EQUALIZATION TANK (OUT OF ARGES SCOPE) 

 
Type   : Reinforced Concrete Underground Tank 
Net Volume  : 3.8 m3  

Quantity  : 1 ea 
 
1.1. Lifting Pump  

 
Manufacturer  : Ebara or equal 
Flow  : 2,4 m³/h 
Head : 9,5 m 
Power : 0,75 kW 
Quantity  : 2 ea (1 for duty, 1 for stand-by)  
Accessories : skid/rail system  
 
 
 

1.2. Manual Coarse screen 
 
Type   : Manual Coarse Screen 
Bar Opening : 20 mm 
Bar Material  : SS 304 
Quantity  : 1 ea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فلرت كربوين وحدة تجفيف الحأمة

 مصفاة يدوية للمواد العالقة الكبرية مازج غاطس صامم أوتوماتييك لسحب الحأمة الناتجة
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البيولوجية يف خزان للمياه النظيفة ويضاف إليه محلول هيبوكلوريت 

الصوديوم و الكلور لتعقيمه وتطهريه ثم يعاد جزء منه لخزان 

التجميع أما الجزء االَخر فيخضع ملعالجة متقدمة للحصول عى 

درجة نقاوة عالية للمياه.

وتعمل املضخات عى ضخ التيار الناتج من خزان املياه النظيفة 

لفلرت رميل. إن نفاذ املاء خالل فلرت رميل يؤدي إلزالة معظم 

الجسميات العالقة والتي مل يتم ترسيبها يف أحواض الرتسيب 

نظراً لصغر حجمها إضافة إىل إزالة املواد الصلبة املتبقية بعد 

عملية املعالجة البيولوجية.

بعد مرور التيار يف الفلرت الرميل ينفصل جزء منه من أعى الفلرت 

ليعاد لخزان التجميع بينام يتدفق الجزء اآلخر إىل الفلرت الكربوين 

النشط.

يدخل التيار املايئ إىل فلرت الكربوين النشط إلزالة املواد العضوية 

املذابة حيث يتم مترير املياه عى الوسط الكربوين المتصاص املواد 

العضوية املذابة املوجودة والروائح الكريهة يف مياه الفضالت 

)عند تشبع الوسط الكربوين يتم إعادة تنشيطه بواسطة استخدام 

مواد كيميائية( ويعاد جزء من التيار أعى الفلرت إىل خزان التجميع 

بينام يضاف محلول هيبوكلوريت الصوديوم والكلور إىل الجزء 

األخر ليتم نقله إىل خزان الغسيل العكي. 

يتم يف خزان الغسيل العكي خروج جزء من التيار املايئ من 

أسفل الخزان إلعادة ضخه بواسطة مضخات الغسيل العكي إىل 

الفلرت الرميل ليتم غسله بصورة دورية مام مينع من انسداده، أما 

الجزء األخر فيتدفق بشكل مبارش لخزان املياه املعالجة حيث 

يتم استخدامها يف موقع املروع لري املزروعات.

وتكون املياه الناتجة يف هذه الحالة صالحة لالستخدام يف أعامل 

بعد  وذلك  التنظيف  أعامل  الرتبة ويف  وترطيب  والزراعة  الري 

مقارنة نتائج لعينة من املياه املعالجة الناتجة، حيث يجب أن 

تكون مواصفاتها مطابقة ملعايري مياه الرصف العادمة املعالجة 

املستخدمة ألغراض الري، والواردة بامللحق رقم )15(: معايري 

مياه الرصف العادمة املعالجة املستخدمة ألغراض الري من القرار 

رقم )210( لسنة 2001، قبل البدء يف استخدام املياه املعالجة.
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2.5.1. Cartridge Filter 

 
Cartridge filter is installed in the intermittent tank. 
 
Model   : ATLAS 
Type   : Vertical Filter 
Permeability   : 100 micron 
Amount   : 1 set 
 
 
 
 
 
 
2.5.2. Chlorine Dosage Pump 

 
Manufacture : SEKO or equal 
Type : Electronic Dosing Pump      
Capacity  : 0 – 0,4 L/hr 
Power   : 220 V 
Amount  : 2 ea 
 
Note: Polyethylene tank can be used for storage of chlorine solution 
 
2.6. Walkways and Handrail 

 

 
Manufacture   : ARGES 
Material   : Hot Deep Galvanized ST 37 
Width   : 70 – 80 cm 
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2.5.1. Cartridge Filter 

 
Cartridge filter is installed in the intermittent tank. 
 
Model   : ATLAS 
Type   : Vertical Filter 
Permeability   : 100 micron 
Amount   : 1 set 
 
 
 
 
 
 
2.5.2. Chlorine Dosage Pump 

 
Manufacture : SEKO or equal 
Type : Electronic Dosing Pump      
Capacity  : 0 – 0,4 L/hr 
Power   : 220 V 
Amount  : 2 ea 
 
Note: Polyethylene tank can be used for storage of chlorine solution 
 
2.6. Walkways and Handrail 

 

 
Manufacture   : ARGES 
Material   : Hot Deep Galvanized ST 37 
Width   : 70 – 80 cm 

 

 

 خزان تجميع املياه النظيفة  

 مضخة كلور موزع هواء
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المعايري الجغرافية 

للمساحات الخضراء 

والحدائق ونظم تصميمها 

يف المدن العربية

إعداد :

 م. عبد الرحمن حسين قشلق.

مهندس مدني – جامعة دمشق 1985.

يعمل في المملكة العربية السعودية. 

له اهتمامات ومقاالت متنوعة نشرت في مجاالت عدة. 

abdulrahma888@gmail.com

مع التزايد املستمر يف عدد السكان وكرثة 

وسائل النقل واملواصالت وكرثة املصانع 

والتوسع الرأيس واألفقي يف اإلسكان أصبحت 

الحاجة ملحة إىل التوسع يف املساحات 

الخرضاء، فأي مدينة بدون حدائق ليست 

ذات قيمة، فالحدائق بأشجارها وشجرياتها 

وأزهارها ومسطحاتها الخرضاء مع توفر 

أماكن اللعب لألطفال والكبار متثل وجه 

وشخصية أي منطقة سكنية.

وقد أخذ القامئون عى املدن إعداد الدراسات 

يف مجال التشجري والحدائق ووضع التصاميم 

واملعايري التخطيطية إلنشائها وتصميمها 

باإلضافة إىل  أنواعها،  وتنسيقها وتحديد 

توضيح أهمية استثامر الحدائق واملنتزهات 

العامة. 

تصميم وتنسيق الحدائق واملنتزهات العامة:

تعد الحدائق واملنتزهات العامة من أساسيات 

عى  يعمل  التي  الحديثة  املدن  تخطيط 

إنشائها لتكون مرافق عامة للنزهة وقضاء 

أيام للراحة واإلجازة للسكان والرتفيه عنهم، 

ويخصص يف هذه الحدائق أو املنتزهات 

الرياضية  األلعاب  بعض  أماكن ملامرسة 

مثل امليش والجري وأماكن للعب األطفال 

ومناطق للجلوس واالسرتاحات وغريها من 

وسائل الرتفيه.

للحدائق  التخطيطية  املعدالت  تتوقف 

الظروف  عى  عامة  بصفة  واملنتزهات 

فرد  لكل  ويخصص  مدينة  لكل  املحلية 

من  محددة  مساحة  املدينة  سكان  من 

النحو  عى  وتقسم  الخرضاء  املساحات 

التايل: مناطق خرضاء بني املساكن. ومناطق 

خرضاء يف املراكز املختلفة باملدينة ومنها 

مركز املجاورة السكنية. ومناطق خرضاء أو 

عامة عى مستوى املدينة.

معايري للتخطيط:

هناك منطقة للرتويح والرتفيه عى مستوى 

مركز املجاورة السكنية تحتسب مساحتها 

بناء عى عدد سكان املجاورة ومن بعض 

املعايري العربية والعاملية يف هذا املجال 

ما ييل :

يف جمهورية مرص العربية 4٫2 م2 للشخص 

كحدائق عامة. يف الواليات املتحدة األمريكية 

21 م2 للشخص كحدائق عامة. وترتاوح 

املعدالت العاملية لنسبة املناطق املفتوحة 

من مساحة املجاورة السكنية لبعض الدول 

كتايل: إنجلرتا ٪26، أملانيا ٪37، العراق 

املعدالت  وترتاوح   .15٪ املجر   ،17٫5٪

التخطيطية للمناطق املفتوحة يف كثري من 

دول العامل الصناعية بني 2100 - 4200 /

م2 لكل 1000 نسمة. يخصص للفرد من 

الحدائق العامة داخل املجاورة السكنية 

مساحة  أن  أي  للفرد،   / 0٫6م2  حوايل 

الحديقة الالزمة للمجاورة السكنية والتي 

تتكون من5000 نسمة = 3000م2.

و يجب أن يراعي املخطط يف اختيار مواقع 

ومساحات الحدائق واملنتزهات املعايري 

التخطيطية التالية: 
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- أن تتناسب املساحات املخصصة للحدائق 

واملنتزهات مع كثافة السكان الذين تخدمهم 

هذه املرافق بحيث يجب توفري حديقة لكل 

من 5000-2500 نسمة وأن تكون املساحة 

املطلوبة للحديقة ترتاوح بني 10-2م2 لكل 

نسمة. 

- أن يكون موقع الحديقة أو املنتزه مناسباً 

حسب الغرض من االستخدام ويفضل أن 

يكون خارج نطاق توسع مباين املدينة يف 

املستقبل ليبقى مكانها بعيداً عن ازدحام 

حركة  عن  بعيداً  آمن  مكان  ويف  املدينة 

السيارات الرسيعة. 

- مراعاة االستفادة من طبوغرافية األرض من 

شعاب وأودية وجبال وذلك بإقامة مناطق 

ترفيهية ومنتزهات عليها واملحافظة عى 

وتنسيقها  الطبيعية  املواقع  طبوغرافية 

كتميز بيئي للحي. 

املحيطة  الشوارع  تحديد  عى  العمل   -

بالحديقة أو املنتزه وكذلك الشوارع املؤدية 

إىل املداخل الرئيسية لها مع مراعاة توفر 

مواقف للسيارات قريبة منها وبواقع موقف 

لكل 300 م2 من مساحة األرض. 

-  عزل الحديقة العامة عن الشوارع املحيطة 

بها بأسوار مرتفعة أو أسيجة كثيفة من األشجار 

الرياح وذلك يف حالة إنشائها  ومصدات 

أنها ال  بالقرب منها. إال  داخل املدينة أو 

ومنتزهات  حدائق  إنشاء  حالة  يف  تعزل 

تحيط  التي  املناطق  يف  العامة  املرافق 

بها املناظر الطبيعية.

- العمل عى تصميم الطرق يف داخل الحديقة 

العامة لتكون يف شكل دائري غري منتظم  

ويراعى عدم اإلكثار منها حتى ال تكون عى 

حساب املساحات املزروعة فيها وأن يؤدي 

كل طريق إىل عنرص معني أو مفاجأة للزائر 

الذي يسري يف الحديقة. 

- مراعاة توفري جميع العنارص الرتفيهية يف 

الحدائق واملنتزهات بشكل يحقق االكتفاء  

الرتويحي لسكان املخطط .

أنواع الحدائق واملنتزهات العامة :

تشرتك الحدائق واملنتزهات العامة يف أنها 

مفتوحة للجميع من مختلف الطبقات وتختلف 

عن بعضها يف طبيعة إنشائها وكيفية انتفاع 

اإلنسان بها. وميكن تقسيم هذه الحدائق 

إىل األنواع التالية: 

1 - حديقة الحي السكني.

2 -  حديقة املدينة. 

3 - حديقة منتزه وطني.

4 -  حديقة منتزه مرفق عام.

5 -  حدائق عامة أخرى ذات استعامالت 

خاصة.

النظم الرئيسية املتبعة يف تنسيق الحدائق

ال بد من اإلملام بالنظم الرئيسية 

أو األمناط التي تنشأ أو تنسق عليها 

الحدائق وهي:

 :Formal Design 1 – النظام الهنديس أو املنتظم

الهندسية  بالخطوط  النظام  هذا  يتميز 

املستقيمة التي تتصل ببعضها بزوايا أغلبها 

قامئة وقد تكون أحيانا خطوط دائرية أو 

بيضاوية أو أي شكل هنديس متناسب مع 

أو  الطرق  بعض  يف  كام  األرض  معامل 

أحواض الزهور، مع مراعاة التناسب بني 

طول وعرض الطرق واملشايات ومساحة 

الحدائق  النظام  هذا  ويالئم  الحديقة. 

املقامة عى مساحات صغرية كام يالمئه 

الزهور يف  النافورات واألحواض ودوائر 

أوضاع مركزية. ويف النظام الهنديس املتناظر 

تلتزم أوجه الحديقة املختلفة أن تتمىش 

مع بعضها يف تشابه متكرر حول املحور 

الرأيس الذي يخرتق الحديقة ويقسمها إىل 

الزهور  أحواض  وتكون  متامثلني  نصفني 

واملشايات عى جانبي هذا املحور بشكل 

متوازي متناظر، كام ميكن تقسيم الحديقة 

إىل نصفني متشابهني بأكرث من محور واحد 

متر كلها مبركز التصميم.

ويناسب هذا النظام املشايات املستقيمة 

والدائرية يف انتظام وأن تنظم حدود أحواض 

الزهور يف التصميم مع حدود املشايات 

الرئيسية أو الفرعية مع مراعاة التناظر والتامثل 

يف توزيع األشجار والشجريات وغريها من 

النباتات من حيث التناسق يف ألوان أزهارها 

وأوراقها ومن حيث أشكالها وأنواعها ويلتزم 

يف هذا النظام زراعة األشجار املتامثلة 

من نوع واحد عى أبعاد متساوية ومنتظمة 

من بعضها وصيانة املسطحات الخرضاء 

وقصها باستمرار لتبدو منتظمة الشكل. كام 

أن للنظام الهنديس املتناظر عدة أوجه منها:

- التناظر الثنايئ: وهو نظام هنديس تتكرر 

فيه وحدة التصميم ) حوض الزهور، شجرة، 

مقعد،…الخ( عى جانبي املحور األسايس 

وميكن تنفيذه يف املداخل ويف املساحات 

الصغرية. 

- التناظر املضاعف: وهو نظام هنديس 

تتكرر فيه وحدة التصميم عدة مرات عى 

جانبي املحور األسايس أو املحاور الثانوية 

وميكن استخدامه يف املساحات املتوسطة 

أو الكبرية التي تدعو الرضورة إىل تصميمها 

بالنظام الهنديس.

- التناظر الدائري أو البيضاوي: وهو نظام 

هنديس تتكرر فيه أجزاؤه بشكل دائري أو  

بيضاوي حول وحدة دائرية أو بيضاوية يف 

أو  ثنائياً  يكون  أن  الحديقة وميكن  وسط 

مضاعفاً.

وميكن إتباعه يف امليادين العامة ذات الشكل 

الدائري أو يف الحدائق التي تتوسطها نافورات 

أو متاثيل أو أي مجسامت بنائية.

- التناظر الشعاعي: وهو نظام هنديس 

تتكرر فيه أجزاء الحديقة بحيث تكون جميعها 

خارجة من مصدر دائري واحد أو بيضاوي 

واحد وال تزيد هذه األجزاء الشعاعية عن 

10-8 إشعاعات. ويتبع هذا النظام يف حدائق 

الصغرية.  الحدائق  العامة ويف  امليادين 

عيوب النظام املتناظر: يحتاج إىل إقامة 

عدد من الطرق واملشايات مام يقلل املساحة 

التناظر  تنفيذ  وبالتايل يصعب  املزروعة 
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يف الحدائق الصغرية املساحة. يرى الزائر 

الحديقة ذات النظام املتناظر عنارصها كلها 

مبنظر واحد مام تفقد عنده عنرص املفاجأة 

والتشويق ملشاهدة محتوياتها عن كثب. قلة 

تنوع النباتات يف الحدائق املتناظرة وذلك 

تشابه  يستلزم  املتناظر  النظام  ألنه يف 

مجموعة النباتات املزروعة عى الجانبني 

وتكرارها. يحتاج النظام املتناظر إىل عناية 

ودقة يف عمليات الصيانة مام ينتج زيادة 

يف الجهد والتكاليف.

املتناظر  غري  أو  الطبيعي  النظام   -  2

Natural or Informal Design: يف هذا 

النظام يراعى محاكاة الطبيعة بقدر اإلمكان 

وعدم استخدام األشكال الهندسية ويناسب 

املساحات الكبرية ويتميز مبا ييل:

- تكون الطرق واملشايات منحنية بشكل 

طبيعي كام يفضل أال تكشف أو تربز نهاية 

الطريق. 

يف  والشجريات  األشجار  زراعة  عدم   -

صفوف أو عى أبعاد متساوية. 

-  وجود مساحة كبرية ومكشوفة من املسطحات 

الخرضاء وسط الحديقة وتصمم أحواض 

الزهور بشكل غري منتظم وتزرع األشجار 

والنباتات العشبية املزهرة يف مجموعات 

وعى مسافات غري منتظمة مع مراعاة التقليل 

من النباتات املزروعة إىل املسطح األخرض 

بقدر اإلمكان.

وسط  يف  الزهور  أحواض  إقامة  عدم   -

الحديقة ووسط املسطح األخرض، وإمنا 

توضع يف  نهاية الحديقة أو عى الحواف 

تحت األشجار والشجريات وال تحدد أشكالها 

بخطوط مستقيمة أو هندسية. 

املقاعد  مثل  الحديقة  منشآت  تصنع   -

الطبيعية مثل سوق  للجلوس من املواد 

األشجار وفروعها أو تصنع من الحجارة ذات 

األشكال غري املنتظمة.

-  االبتعاد عن عمليات القص وتشكيل األشجار 

والشجريات واألسيجة وترك النباتات لتنمو 

عى طبيعتها دون أن تتخذ شكالً منتظامً 

أو تبدو هندسية الشكل.

 : Mixed Design3 - التصميم املختلط

وهو طراز خليط بني النظامني الهنديس 

والطبيعي يف مساحة واحدة مع العناية 

باألشكال الهندسية واملحافظة عى املناظر 

الطبيعية. ويف هذا الطراز ميل واضح إىل 

إقامة املنشآت املائية الهندسية والفساقي 

الجميلة تتوسطها النافورات وكذلك التامثيل 

واألكشاك واملقاعد والكباري، التي تعمل 

بشكل طبيعي مهذب من خشب األشجار 

وفروعها وبأشكال هندسية منتظمة أو من 

الحديد والبناء، وتنشأ املسطحات الخرضاء 

عى مستويات مرتفعة ومنخفضة وتركها 

ويعمل  لحوافها  تحديد  دون  مكشوفة 

الشجريية  املجموعات  من  اإلكثار  عى 

الحديقة وكذلك  يف األركان ويف حواف 

زراعة أكرث من منوذج فردي أو مناذج لها 

صفات تصويرية خاصة بطريقة عشوائية 

يف أجزاء الحديقة املختلفة. ويعمل عى 

إدخال الطراز الهنديس يف هذا التصميم 

عن طريق األشجار والشجريات بالتقليم. 

واتخاذ أحواض الزهور أشكاالً هندسية زخرفية 

مختلفة، مع رصف الطرق واملشايات بالرمل 

أو البالط أو الحىص املنقوش بأشكال هندسية 

والعمل عى أن تكون غري مستقيمة كلام أمكن 

ذلك. وقد صممت الحدائق الفرنسية بهذا 

الطراز، كام تعترب حدائق الحيوان بالقاهرة 

مثاالً لهذا الطراز.

 Modern or Free 4 - التصميم الحديث أو الحر

Style : وهو نظام بسيط ال يتقيد بقواعد 

التنسيق املعروفة مثل املحاور والتامثل 

قليلة  بأعداد  النباتات  فيه  وغريها وتوزع 

ويجمع  مميزة.  لها صفات  فردية  كنامذج 

هذا النظام بني جامل الطبيعة والصور 

أو األشكال الهندسية بصورة غري متامثلة. 

حيث أن الفكرة الرئيسية يف هذا النظام 

هي تحرير الخطوط الهندسية من حدتها 

وتحويلها إىل أشكال مبسطة، واستخدام 

أقل عدد من النباتات ذات الصفة التصويرية 

الخاصة. ومتيل التصميامت الحديثة اآلن إىل 

البساطة والبعد عن التعقيد وتقليل تكاليف 

الخدمة الزراعية. وأدخل مهندسو الحدائق 

التصميم واإلنشاء  املواد يف  الكثري من 

للحدائق مثل الخشب والخرسانة واملعادن 

والزجاج وعملوا لها أشكاالً عديدة تختلف 

عام هو موجود يف الحدائق القدمية والتي 

كانت تستخدم الحجر املنحوت. كام كان 

لتطور هندسة البناء أثره عى تطور الحدائق 

وتصميمها واستخدام النباتات كامدة حية 

يتوافق مظهرها وشكلها مع املنشآت األخرى 

يف الحديقة. ويجدر اإلشارة هنا إىل أن جميع 

تصاميم الحدائق ممكن تنفيذها يف البالد 

العربية. ويتم تحديد نوع التصميم وفقاً 

للمساحة املتوفرة والرثوات الطبيعية فيها 

مثل التالل واملنخفضات ومجاري املياه 

وغري ذلك، هذا باإلضافة إىل اإلمكانيات 

املادية املتوفرة يف األمانة أو البلدية التي 

ستقوم بإنشاء الحديقة أو املنتزه.

القواعد العامة التي تراعى عند 

تصميم وتخطيط الحدائق:

التصميم مبعناه الشامل هو عبارة عن تنظيم 

األجزاء البسيطة يف صورة مركبة وبطريقة 

فنية للوصول إىل تنظيم وبالتايل تنسيق 
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جيد. وهناك عدد من األسس التي ينبغي 

ومعرفتها  بها  اإلملام  الحدائق  ملصمم 

قبل الروع يف تنفيذ التصميم املقرتح 

لها ولتحقيق التخطيط والتنسيق املطلوب 

للحديقة يجب مراعاة األسس اآلتية:

1 -  محور التصميم: هو الخط الذي ميتد 

بني نقطة معينة وينتهي غالباً بغرض معني، 

واملحور إما أن يكون رئيسياً ويعرف باملحور 

الرئيي وهو يف هذه الحالة ميثل خطاً 

وهمياً وهو الذي يبنى عليه التصميم وال 

يقترص وجوده يف الحدائق الهندسية أو 

املتناظرة. بل يوجد يف النظام الطبيعي 

وعادة ال يكون يف الحديقة إال محور واحد 

أسايس ومحاور أخرى فرعية أو ثانوية موازية 

أو عمودية عى املحور األسايس. وألهمية 

املحور الرئيي يف الحديقة يجب العمل 

عى تقويته وإظهاره وذلك بإخالئه من أي 

عائق يحجب خط النظر عن الوصول إىل 

نهايته فال تزرع عليه أشجار أو غريها مام 

يحجبه وللعمل عى إظهاره أيضاً ومتيزه 

الثانوية  األخرى  املحاور  تكون  أن  يجب 

أقل عرضاً وطوالً. 

ومتثل املحاور عادة يف الطرق املوجودة 

يف الحديقة إال أنه ميكن أن متتد املحاور 

وخاصة يف النظام الطبيعي عرب حوض 

ماء أو ميدان أو رشيط من املسطح األخرض 

أو حوض من األزهار القصرية بحيث يبقى 

مفتوحاً أمام النظر حتى نهايته. وعموماً ما 

يسمى مبحور التصميم األسايس مل يعد 

له أهمية تذكر يف التصميامت الحديثة. 

2 - املقياس: يستخدم كأي عمل هنديس 

لتحديد أبعاد كل عنرص من عنارص الحديقة 

مبقياس  رسم حوايل 500:1 يف املساحات 

الكبرية وتحدد به أبعاد الطرق وأماكن الجلوس 

واألحواض واملساحات بني النباتات وكذلك 

لحساب مكعبات الحفر والردم وعدد النباتات 

الالزمة باإلضافة إىل تقدير تكاليف تنفيذ 

التصميم. 

أو  الرابطة  وهي  والرتابط:  الوحدة   -  3

القالب أو اإلطار الذي يربط وحدات الحديقة 

معاً ومن املمكن إضفاء الوحدة عليها عن 

طريق زراعة سياج حول الحديقة أو إقامة 

بنائية كذلك عن طريق ربطها  أية حدود 

مبشايات وطرق وبتكرار مجموعات نباتية 

متشابهة يف اللون أو الصنف أو الجنس . 

4 - التناسب والتوازن: يجب أن تتناسب 

أجزاء الحديقة مع بعضها وكذالك مكوناتها، 

فال تستعمل نباتات قصرية جداً يف مكان 

يحتاج لنباتات عالية أو أشجار ذات أوراق 

عريضة يف حديقة صغرية وال تزرع أشجار 

مرتفعة كبرية الحجم أمام مبني صغري أو 

تزرع أشجار كبرية الحجم يف طرق صغرية 

ضيقة. يجب أن تتوازن جميع أجزاء الحديقة 

حول املحاور، والتوازن متامثل يف الحدائق 

الهندسية وغري متامثل يف الحدائق الطبيعية، 

عن  التنفيذ  أسهل يف  املتامثل  والنظام 

لعناية  األخري  يحتاج  املتامثل حيث  غري 

أكرب إلظهاره، فمثالً تزرع شجرة كبرية يف 

أحد الجوانب يقابلها مجموعة شجريات يف 

الجانب اآلخر. وإلعطاء الشعور بالتوازن 

يجب أن يتساوى االثنان يف جذب االنتباه 

وال يفوق أحد الجانبني عى اآلخر. وقد ال 

التأثري  يتساوى الجانبان يف العدد ولكن 

يجب أن يكون واحداً.

5 - السيادة: يراعى يف تصميم الحدائق 

سيادة وجه معني عى باقي أجزائها مثل 

له قوة جذب  الحديقة  سيادة عنرص يف 

البنايئ  أو املجسم  النافورة  االنتباه مثل 

أو أي شكل هنديس بارز أو سيادة منظر 

طبيعي عى باقي أجزاء الحديقة. 

6 -  البساطة: تستخدم البساطة يف االتجاه 

الحديث لتخطيط وتنسيق الحدائق إذ تراعى 

البساطة التي تعمل عى تحقيق الوحدة يف 

الحديقة وذلك بالتحديد باألسوار وشبكة 

الطرق واملسطحات، واختيار أقل عدد من 

األنواع واألصناف مبقدار كاف، واالبتعاد 

عن ازدحام الحديقة باألشجار والشجريات 

أو املباين واملنشآت العديدة وهذه تسهل 

عمليات الخدمة والصيانة. 

7 - الطابع واملظهر الخارجي: وهي الصفة 

عليه  تكون  الذي  العام  للشكل  املميزة 

الحديقة، ولكل حديقة مظهرها الخارجي 

الذي تدل عليه منشآت ومكونات الحديقة 

وتصميمها الذي يربز شخصيتها املستقلة. 

وإلبراز طابع معني يف التصميم ال بد من 

إدخال عنرص أو أكرث من العنارص املميزة 

لهذا الطابع.

8 - التكرار والتنويع: يحسن إتباع التكرار 

نباتات  من  الحديقة  مكونات  بعض  يف 

وخالفها بحيث تحقق التتابع بدون انقطاع 

لربط أجزاء الحديقة، وذلك بزراعة بعض 

األشجار عى الطريق، أو مجموعة من النباتات 

تتكرر بنفس النظام بحيث يكون لها إيقاع 

Rhythm وتكون ملفتة وجميلة الشكل. ولكن 
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يجب منع التكرار اململ عن طريق زراعة 

بعض النامذج الفردية أو نباتات لها صفات 

تصويرية خاصة أو إقامة مجسامت أو نافورة 

أو غريها حيث يحدث هذا بعض التنويع 

مع التكرار. ويتحتم تكرار عنارص التصميم 

يف الحدائق الهندسية املتناظرة، يف حني 

التنوع عكس التكرار ويستخدم يف تصميم 

الحدائق الهندسية غري املتناظرة والحدائق 

الطبيعية الطراز. ويفضل يف التصميامت 

الحديثة استخدام أعداد كبرية يف أصناف 

قليلة وكذلك استخدام نوعني أو ثالثة للنامذج 

الفردية أو ذات الصفات التصويرية الخاصة 

حيث ميكن تكرارها يف الحديقة يف أكرث من 

مكان مع مراعاة البساطة والتوازن املطلوب.

9 -  التتابع واالتساع: يقصد بالتتابع ترتيب 

عنارص التصميم بحيث ينظر إليها تدريجياً يف 

اتجاه معني مثل تدرج النباتات من املسطح 

األخرض إىل سياج من األشجار املرتفعة 

محيطة بالحديقة يف الجهة الخلفية وتزيد 

أهمية االتساع يف التنسيق الحديث للحدائق 

حيث تقل مساحاتها. وكلام كانت الحديقة 

واسعة كان ذلك أدعى لراحة النفس، ولذلك 

يعمد املصمم إىل جعل الزائر يشعر بهذا 

االتساع حتى يف املساحات الضيقة. وميكن 

التوصل إىل ذلك بعدم إقامة منشآت بنائية 

عالية أو أشجار مرتفعة بل تقام املنشآت 

قليلة  الشجريات  اختيار  مع  املنخفضة 

االرتفاع التي ال تشغل فراغاً كبرياً، وكذلك 

تصغري حجم املقاعد وعموماً لتحقيق ذلك 

يراعى ما يأيت:

- االهتامم بزيادة رقعة املسطحات الخرضاء 

مع عدم زراعة النباتات عليها أو كرس املسطح 

األخرض.

- عدم تقسيم الحديقة إىل أقسام ) يزرع كل 

منها بنوع معني ( بل تنسق كوحدة واحدة.

-  االستفادة من املناظر املجاورة أن وجدت 

خاصة أن كانت جميلة مثل مجموعة أشجار 

أو منشآت معامرية.

- يف حالة صغر مساحة الحدائق ال تصمم 

الطرق مستقيمة بل تعمل متعرجة حتى 

تعطي التأثري باتساع الحديقة.

ممتدة عى  أحواض  األزهار يف  زراعة   -

حدود الحديقة وليس يف وسطها ويراعى           

عامل األلوان كام سيأيت فيام بعد.

الفكرة  توافقها:  ودرجة  األلوان   -  10

من زراعة النباتات يف الحديقة هو إظهار 

العنرص اللوين، وهذا يتأىت إما عن طريق 

اللون األخرض للمجموع الخرضي ملعظم 

النباتات أو من خالل ألوان األزهار املختلفة. 

يف  السائد  اللون  هو  األخرض  واملنظر 

الحدائق واملفضل ولذا يعمل عى اإلكثار 

من املسطحات الخرضاء. ويفضل االستفادة 

واالسرتشاد بالطبيعة نفسها إذ أن أكرث املناظر 

محاكاة للطبيعة هو ما يرىض النفس ويريح 

العني بجامله. كام أنه كنقطة أساسية يجب 

االستفادة بألوان املنشآت الصناعية حيث 

ميكنها أن تكمل مجموعة األلوان مع النباتات 

يف الحديقة. عند تصميم الحديقة يجب 

عمل تصور )تخيل مسبق ( أللوان النباتات 

املختارة حتى ال يفسد التصميم يف املستقبل 

وفرص االختيار كثرية هنا. 

11 - التنافر والتوافق: التنافر هو عدم 

وجود صلة بني عنرصين أو أكرث من عنارص 

التصميم وعكس ذلك التوافق يف وجود 

فالحديقة  العنرصين.  هذين  تربط  صلة 

نباتات ذات صفات  فيها  تزرع  العصارية 

خاصة متيزها عن غريها شكالً وحجامً ولوناً 

فهي إذ ال متت بصلة لحديقة مائية تختلف 

عنها يف كل يشء ونباتاً فهام متنافران – وأما 

الحديقة املائية إذا جاورها مجموعات كثيفة 

غري منظمة الشكل من األشجار والشجريات 

أو ما يعرب عنه الحديقة الطبيعية فإنهام 

راجعاً  والتوافق  التنافر  وليس  متوافقان. 

لطبيعة الحديقة بل يرجع لطرازها أيضاً 

فالطراز الفاريس يتوافق مع الطراز األندلي 

لوجود صالت بينهام يف املنشأ واألسس 

ويتنافر كل من الطراز مع الطراز الياباين 

أو االنكليزي حيث تنعدم الصلة بينهام. 

وكذلك تلعب األلوان دوراً هاماً يف التنافر 

اللون األخرض وينتج من  والتوافق فمثالً 

فاللون  واألصفر  األزرق  اللونني  اختالط 

األخرض يتوافق مع كل منهام ويتنافر مع 

األحمر الذي ال يدخل يف تكوينه بينام يتوافق 

معه اللون الربتقايل أو البنفسجي ويتنافر 

اللونان أو يتوافقان تبعاً لشدة كل منهام 

فاألخرض الداكن يتنافر مع األخرض املصفر 

الختالف أثرهام النفي واللون األبيض يتنافر 

مع األلوان الداكنة ويتوافق مع األصفر أو 

األلوان الفاتحة.

وقد يرجع التنافر والتوافق إىل طبيعة منو 

النباتات، وارتفاعها، وطريقة تفرعها، ولون 

أزهارها، وطريقة حمل األزهار، وموعدها، 

وشكل أوراقها، واألسباب التي تدعو الستعامل 

كل من التنافر والتوافق مرتبطة بظروف تدعو 
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الستعامل كل منهام إلعطاء تأثري معني.    

وتقسيم  وعزل  الحديقة  تحديد   -12

مساحاتها: من املهم يف التخطيط تحديد 

الحديقة، وذلك بعمل منظر خلفي لها 

يعزلها عام حولها من مناظر مختلفة فيحد 

النظر ويقرصه عى محتوياتها فقط، فتحدد 

الحديقة بسور سواء كان من نباتات األسيجة 

أو من سور شجريي أو سور من خشب أو 

حديد أو حجارة أو طوب أو خرسانة. كام 

يتطلب التصميم يف بعض الحاالت عزل 

عنارص التصميم عن بعضها ليبدو كل منها 

وحدة قامئة بذاتها تجذب النظر مليزة 

فيها ويتحقق ذلك بإقامة سياج منتظم 

الشكل يف الحديقة الهندسية أو استخدام 

مجموعة من األشجار والشجريات الكثيفة 

لتحجب ما ورائها يف الحديقة الطبيعية 

وبذلك يتحدد مكان منعزل ومستقل وميثل 

طابعاً معيناً يف الحديقة إال أنه مرتبط مع 

باقي أجزاء الحديقة.

-13 شكل األرض ومباين الحديقة: يكون شكل 

سطح األرض أساس لتصميم الحديقة من 

حيث املنحدرات أو املرتفعات املوجودة 

ويدخل طبعاً ضمن تنسيق الحديقة. كام أن 

املبنى الرئيي يف الحديقة هو العنرص السائد 

يف الحدائق الهندسية ولكنة عنرص مكمل 

يف الحدائق الطبيعية والحديثة والغرض 

من تصميم الحدائق هو إبراز عظمة املبني 

ويجب مراعاة عدة عوامل أهمها:

-  أال تتنافر ألوان املبنى مع ألوان الحديقة 

يف الطراز الحديث ألنها بذلك ستكون عنرصاً 

مكمالً وليس عنرصاً سائداً كام يف الطراز 

الهنديس. 

- أن تزرع حولها ما يسمى بزراعة األساس 

)تجميل املبنى بالنباتات حوله وبني أجزاءه( 

حتى يذوب تصميم املبنى يف تصميم الحديقة 

بالتدرج يف االرتفاعات ويف األلوان وزراعة 

بعض املتسلقات عى املبنى. 

- امتداد املبنى يف الحديقة عى هيئة رشفة 

أو تراس. 

14 - اإلضاءة والظل: يشكل الضوء والظل 

عنرصاً مهامً يف تنسيق الحدائق إذ يتأثر لون 

العنرص وشكله وقوامة مبوقعة من حيث الظل 

أو شدة الضوء وقد ترجع أهميته يف تنسيق 

الحديقة إىل شكله وتوزيع الضوء والظل 

فيه. ويتم توزيع زراعة النباتات املختلفة 

واختيارها من حيث كثافتها ومدى حاجتها 

من الضوء والظل يف الحديقة ويراعى مواقع 

العنارص املستخدمة يف التنسيق حسب 

احتياجها للضوء أو الظل. 

15 - اختيار األنواع املختلفة للنباتات: 

تشكل النباتات العنرص الرئيي لتصميم 

الحديقة وتختار  بعد دراسة ومعرفة تامة 

لطبيعة منوها والصفات املميزة لكل منها. 

وتوضع يف املكان املناسب لها ولتؤدي 

الغرض املطلوب من زراعتها واستخدامها 

سواء وضعها بصورة مفردة يف وسط 

املسطحات الخرضاء أو مجموعات أو 

كمناظر خلفية للتحديد أو يف مجموعات 

مجاورة ألي عنرص إلظهار ما حولها أكرث 

ارتفاعاً من الواقع أو للكرس من حدة خط 

طويل ممل أو غري ذلك. فشكل أوراق 

األشجار الالمعة مثالً يشعر باالتساع عن 

األوراق الخشنة، كام أن املنظر الخلفي 

نباتات كثيفة  املكون من مجموعة من 

حول وجه من الوجوه كالنافورة يعترب 

عامل تقوية وإظهار لها. وينبغي أن تكون 

النباتات املختارة تؤدي الدور املطلوب 

منها عى أكمل وجه ومنوها مالئم للبيئة 

املحلية وتزرع األشجار والشجريات كنامذج 

فردية أو يف مجاميع حسب استخداماتها 

املختلفة لتكسب املكان منظراً جميالً، كام 

تزرع النباتات العشبية الحولية واملعمرة 

أللوان أزهارها املتعددة وأهميتها يف 

عمليات التنسيق وتزرع أحواض الزهور 

يف خليط ال يتعدى أكرث من ثالثة أنواع من 

األزهار مع مراعاة ترتيب األلوان وتوزيعها 

بحيث تعطي تكويناً متوازناً خالل فصل 

النمو واإلزهار.

املراجع :

1 - الدكتـــور محمد عرب املوســـوي: أهمية املســـاحات 

الخرضاء والحدائـــق ونظم تصميمهـــا يف املدن، بحث 

منشـــور يف مجلة الجمعية الجغرافيـــة الليبية - املنطقة 

.2010 لعام  الغربية 

2 - الدكتور نزال الديري: نباتات الزينة وتنســـيق الحدائق، 

منشورات جامعة حلب 1980.

3 - الدكتور محمد عرب املوســـوي: املعايـــري الجغرافية 

للمساحات الخرضاء والحدائق ونظم تصميمها يف املدن 

العربية.. مدينتي ديب يف اإلمارات العربية املتحدة وصرباته 

يف ليبيا أمنوذجا، بحث منشـــور يف منتديـــات الجمعية 

السعودية. الجغرافية 

4 - الدكتور محمد ســـيد شـــاهني: فن تصميم وتنســـيق 

.2006 الزراعـــة املرصية  وزارة  الحدائق، 

5 - وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية: دليل أسس 

تصميم وتنفيذ وصيانة الحدائق العامة 1426هـ.

6 - بعض مواقع االنرتنت ذات الصلة باملوضوع.
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إعداد:

 م. جاد الله فرحات.
معماري مصري يعمل في دولة الكويت. 

عضو جمعية المهندسين الكويتية. 

يف كل بلد من بالد العامل توجد بعض 

فيها  تحس  والتي  التاريخية  املناطق 

بنبض املايض وتشم فيها عبري التاريخ 

القدمية  بأحيائها  مرص  افتخرت  وإذا 

التاريخية  وأسواقها  الفاطمية  كالقاهرة 

كخان الخلييل والغورية  وإذا افتخرت 

سورية باملسجد األموي ودمشق القدمية 

وأسواقها. فإن للكويت أن تفتخر مبناطقها 

التاريخية والرتاثية كحي الرق وحي القبلة 

وسوق املباركية، وكلها شهدت حضورا 

مميزا واهتامما كبريا باملساجد، فالزائر 

للكوةيت العاصمة بأطاللها الرتاثية القدمية 

يستشعر هذا الكم من املساجد القدمية 

فيها، وفيام ييل جولة رسيعة عى بعض 

مساجد منطقة الرق قدميا. 

منطقة الرشق:

 هذه املنطقة تبدأ من رأس عجوزه رشقا وعى 

امتداد ساحل البحر إىل قرص السيف وبهيته 

غربا ))شارع مبارك الكبري(( ومن قرص السيف 

شامال حتى حي الصوابر جنوبا أما من الشامل 

فيحدها البحر))شارع الخليج العريب ((.

وكغريها من أسامء أغلب املناطق داخل 

مدينة الكويت قدميا  فقد أخذت املنطقة 

من أسامء االتجاهات الجغرافية أو موقعها 

من مركز املدينة والذي ميثله قرص السيف 

الذي يقود منه األمري )الشيخ العود( دفة 

الحكم، فهي تقع عى الناحية الرقية من 

القرص . ومنطقة رشق أو الرق من أغني 

مناطق الكويت باملباين الرتاثية إن مل تكن 

أغناها ففيها من املباين الرتاثية .

املساجد الرتاثية يف املنطقة:

1 - مسجد الناهض. 

2 - مسجد املناعي.

3 - مسجد احمد العبد الله.

4 - مسجد النصف. 

5 - مسجد القطامي. 

6 - مسجد سعد اخو ناهض )) بورسيل ((.

7 - مسجد ابن هبلة. 

8 - مسجد املطبة. 

9 - مسجد الرومي.

10 - مسجد ابن خميس وبجواره بيت العيىس 

الرتايث والذي تم تجديده تراثيا بواسطة 

املجلس الوطني. 

مسجد ابن هبلة :

استمرارا ملسرية تجديد وتأهيل املساجد الرتاثية 

بدولة الكويت قامت وزارة االوقاف والشئون 

اإلسالمية  اإلدارة الهندسية ))قسم املساجد 

الرتاثية (( بتجديد العديد من املساجد منها 

مسجد عيل الدويلة و مسجد نزال بالفروانية 

ق4 ومسجد القناعي ومسجد املناعي وابن 

هبلة بالرق  ومسجد الساير الرقي وسعيد 

والقطان  الصانع  القبلة ومسجد  مبنطقة 

بحوايل  وسوف نتكلم عن مسجد ابن هبلة 

بالرق والذي تم تجديده تجديدا تراثيا 

من المساجد التراثية في الكويت ..
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شامال ليصبح من أجمل املساجد الرتاثية 

بدولة الكويت .

و أرسة بن هبلة أهل رشق والوسط وجبله، 

وهي تعد من األرس الكويتية القدمية، وهم 

ذرية سيف بن فهد بن مسعود ابن غانم 

وسيف هو الذي تلقب بلقب ابن هبلة )وابن 

العرب لكل من  هبلة لقب معروف لدي 

الغناء لإلبل عى  يحدى والحداء صوت 

فن الهوبال وفن الهوبال الغناء لإلبل أثناء 

السري  وقد اشتهر بها املرحوم سيف اثناء 

شبابه حتى لقب به( . 

ويقع مسجد ابن هبلةيف منطقة الرق إىل 

الشامل الرقي من شارع مبارك الكبري وإىل 

الجنوب الرقي من شارع أحمد الجابر بجوار 

مسجد االمام الصادق )) الحاكة سابقا((. 

وقد كتب عى قطعة من الرخام عند البوابة 

الرئيسية للمسجد أن السيد / سيف ابن هبلة 

قد تم قام ببناء املسجد عام 1316هجرية 

/ 1898 ميالدي، ويذكر السيد  عدنان الرومي 

مؤلف كتاب تاريخ مساجد الديرة أنه قد تم 

تجديد املسجد يف 14 ذي القعدة 1317هـ 

املوافق 4 من أغسطس 1952 بكلفة قدرها 

51871 روبية. 

وقد قام باالمامة فيه عند التأسيس املال  

محمد بن عبد الله بن سليم العازمي، وأما 

املؤذن فكان أسعد بو راشد. ويعترب هذا 

املسجد من مساجد السور القدمية يتسع 

لحوايل مئتني وخمسني من املصلني 

حالة املسجد قبل التجديد 

وصلت حالة املسجد إىل أقىص درجة من 

التشويه حيث تغريت جميع املعامل الرتاثية 

تقريبا ومل يصبح له من الرتاث إال االسم . 

وعى سبيل املثال 

السقف  استبدال  تم  الحرم   سقف   -  1

الرتايث ))الجندل والباسجيل(( إىل  سقف 

من الخشب  الحبيبي .

2 - متت تغطية جزء من الحوش باألملنيوم 

وهو محظور يف املساجد الرتاثية 

3 - تم عمل مئذنة بدون رشفة لألذان وكسوتها 

بالطوب الجريي وكانت مائلة 19 سنتيمرتا، 

وال عالقة لها نهائيا باملئذنة القدمية. 

4 - متت تغطية حوائط املسجد بالكامل 

بالطوب الجريي وإلغاء الشكل الرتايث

5 -  تم دفن الحليات السفيل للمسجد بالردم. 

6 - متت إزالة األبواب  الخشبية التي تفصل 

الحرم عن االيوان وعددها 7 أبواب.

7 - تم تغيري مقاسات الشبابيك الرتاثية  

يف حائط القبلة إىل  مقاسات أصغر وعيل 

شكل غري ترايث. 

8 - تم وضع خزانات املياه عى شبكة من 

الحديد بشكل يشوه واجهة املسجد. 

9 - استخدام غرفة داخلية للحارس كمطبخ وما 

ينتج عنه من الروائح التي تضايق املصليني .

10 - حالة دورات املياه من قلة عدد املراحيض 

واالحواض وسوء حالتها وسقفها من الخشب 

الذي اصبح آيال للسقوط .

11 - عدم وجود مصى للنساء متصل باملسجد .

األعامل التي تم ترميمها باملسجد: 

بالعودة إىل الصور القدمية للمسجد قرر 

قسم  رئيس  العدواين  سامل  املهندس 

املساجد الرتاثية العودة باملسجد اىل ما 

كان عليه وقت االنشاء.

1 - بالنسبة لسقف  الحرم و االيوان، متت 

ترايث  القديم وعمل سقف  السقف  إزالة 

الجندل والباسجيل والحصري  من خشب 

وباقي الطبقات التي تضمن العزل املايئ 

والحراري.

2 - بالنسبة للحوش متت تغطيته تغطية 

كربونيت  البويل  من  قباب   6 بعد  تراثية 

التي  الديكور  بأخشاب  بينها  ما  وتغطية 

تناسب النظام الرتايث. 

3 - تم عمل مئذنة حديثة بنفس الشكل 

التفاصيل وبنظام إضاءة  القديم وبأدق 

لييل غاية يف الجامل والروعة.

تزويده  وتم  للنساء   بناء مصى  تم   -  4

بدورات املياه واملواضئ الخاصة بها.   

واملئذنة  الواجهات  جميع  عمل  تم   -  5

بطرطشة الصناعات والحامية التي تعطي 

الشكل الرتايث القديم.

6 -  تم الكشف عن الحليات القدمية وتصويرها 

ثم تكسريها وعمل حليات مطابقة لنفس 

الشكل الرتايث وبنفس األبعاد واملقاسات.

7 – تم عمل نجارة تراثية لجميع األبواب 

والشبابيك وكافة الفتحات.

8 – متت إعادة املساحات الضائعة واملخصصة 

للمسجد وتنسيق الساحات الخارجية واعدادها 

كأماكن صالحة للصالة متي احتيج لها. 

9 – تم عمل نظام إضاءة يظهر املعامل 

الرتاثية للمسجد من الداخل والخارج ويعطي 

شكل املسجد القيمة الرتاثية املطلوبة وزراعة 

تجميلية لباقي املساحة 

10 - تم عمل نظام تكييف ))وحدات (( 

توجداهم  وقت  للمصليني  الراحة  يكفل 

باملسجد .

هذا باإلضافة إىل سكن للعاملني ودورات 

مياه جديدة ومواضئ  وأحواض بسعة كافية  

وخالصة القول أنه تم تجديد املسجد تجديدا 

أجمل املساجد  ليصبح من  تراثيا شامال  

الرتاثية  يف دولة الكويت .



58

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

ة 
ائي

هرب
 ك

سة
ند

القواطع الكهربائية   ه

واليات  اختيارها  يف 

المنظومة الكهربائية 
إعداد : 

م. محمود صبري 
æ بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية واآلالت عام 1985  .

æ يعمل حاليا  مهندس  كهرباء اول – دار اس اس اتش 

انترشيونال  لالستشارات الهندسية .

æعضوية جمعية المهندسين الكويتية .

æرابطة المهندسين المصريين العاملين بالكويت .

يعترب القاطع الكهربايئ من أهم العنارص  يف 

املنظومة الكهريائية  وأكرثها تعلقا  باألمان 

التشغيى  وله دور كبري يف منع الحرائق  

والحفاظ  عى سالمة مكونات  املنظومة 

الكهربائية   ولذلك ميثل اختيار  القاطع  يف 

نظم التمديدات الكهربائية  التحدي األكرب 

أمام كثري من املصميني لهذة التمديدات، 

وهو  ميثل صامم األمان يف تلك املنظومة  

حيث أنه يستشعر االرتفاع املفاجئ يف التيار 

الكهربايئ  فيقوم  بفصل الدائرة تلقائيا  

نتجية هذا االرتفاع. ويتم تركيب القاطع 

ليقوم  الكهربائية   الدائرة  الكهربايئ يف 

باملهام التالية :

Control in the power flow - 1

Isolator for maintains - 2

 Trip with protection  devises in  -  3

. case of fault

ونجد أن العنرصين األولني يتم التحكم 

بهام  عن طريق العنرص البري  لعوامل 

الصيانة  أو ما شابة ذلك  والعنرص الثالث هو 

العنرص الذي تحتاج فيها املنظومة  للقاطع 

الكهربايئ بشكل رضوري وهي الحالة التي 

يرتك فيها املفتاح  حرية اتخاذ القرار يف 

قطع الدائرة من عدمة . ولكن إذا ما نظرنا 

إىل الظروف التى ياخذ فيها هذا القاطع 

قراراة  بفتح الدائرة و هو ميثل قرارا مصرييا، 

وبجب أن ال يكون هناك أية نسبة خطأ يف 

اتخاذ القرار، وأن   ال  يفقد هذا القاطع  

عنرص االعتامدية. 

املواتية   الظروف  هي  الظروف  وهذه 

من  يصاحبها   وما    FAULT الـ  لحدوث  

تأثريات حرارية  كبرية  تصل إىل درجات 

القاطع   حرارة  عالية جدا، ومطلوب من 

املعرض  لهذة الظروف القاسية أن يكون 

عى مستوى الحدث  ويأخذ قرارع  بفصل 

الدائرة  مبجرد  استشعاره وجود ارتفاعا 
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بالتيار، ولذلك فإن أول خاصية  للقاطع  عند 

   BREAKING CAPACITY اختياره  هي قيمة الـ

و هي متثل  قيمة  أقىص تيارللقرص  التي 

يستطيع القاطع عندها  أن  يكون يف وعية 

و يتخذ قراره بفصل الدائرة  دون أن يتأثر 

بالحرارة املصاحبة لتيار القرص.   

 CIRCUIT الكهربائية  القواطع  انواع 

: BREAKER

-- )Moulded  case C.B ( MCCB - 1

A circuit Breaker having a support-

 ing housing of moulding insulating

 material forming an integra  part of

-  the circuit – breaker

 و الـ  MCCB  له ثالث أنواع رئيسية نوع 

Fixed type    و هو نوع  عام    ( يسمى 

ونوع يسمى  Plug in – type   وهو يعمل  

لغاية  قيمة   A 630   فقط ، والنوع الثالث   

يسمى   ) Withdrawable  type (    و هذا 

النوع يبدأ من  A 250    فأعى .  

--)AIR CIRCUIT Breaker )ACB - 2

A circuit Breaker having a support- - 3

 ing housing of moulding insulating

 material and ametallic frame  forming

  an integral part  of the circuit – breaker

  )MINTURE  CIRCUIT BREAKER (mcb - 4

ويوجد بالفعل اختالفات  بني نوعية هذة 

اختيار  القواطع ونتكلم هنا  عن عنارص 

النوعية و من ثم املواصفات الخاصة بكل 

  )RC(  نوع عى حدة  من حيث سعات القطع

- أو  نوعية أجهزة الحامية  أو معدل التيار  

)current rate (  فسعات القطع لقواطع الـ 

)ACB( تكون عالية جدا  ولذلك فهي تركب 

يف لوحات التوزيع الرئيسية  القريبة من 

مصدر التعذية الكهربائية، حيث أنه  من 

املعروف  كلام  حدث الخلل الكهربايئ من 

قرب مصدر الكهرباء كلام  كان االرتفاع يف 

التيار املصاحب لهذا الخلل كبري جدا، ولذلك 

تركب قواطع ذات سعات قطع تستطيع أن 

تتحمل هذا التيار العايل  وتعزل الدائرة 

   MCCB رسيعا ملنع االحرتاق . أما قواطع الـ

فهى ذات سعات قطع أقل نسبيا، ولذك 

فإنها  تركب يف املستوى الثاين أما لحامية  

الـ  الفرعية  يف لوحات   التغذية  كابالت 

MLTP رشيطة  أن يسبقها  قاطع ACB كقاطع 

رئيي،  وهىي إما أن تركب يف لوحات  الـ 

MSB   أو لوحات  الـ    SMSB والتى متثل 

املستويني الثاين و الثالث  من املنظومة 

الكهربائية،  وأما النوع الثالث وهو قاطع 

الـ mcb فيتم تركبيه دامئا  يف املستوى 

.  DB األخري من املنظومة  ويف لوحات الـ

ومن هنا يجب أن نعلم أن مستويات الخلل 

-  FAULT  LEVEL   -  متدرجة  وتتغري من 

مستوى إىل آخر داخل املنظومة الكهربائية  

طبقا  لثوابت  ومتغريات  ومن أهم هذه 

املتغريات هي مكان  حدوث الخلل  و مدى 

قربه  أو بعدة من مصدر التغذية الكهربائية  

  SYSTEM  – وهذا بالطبع  يف أنظمة الـ

RADIUAL  -  ويف حال ما  تكون نظام 

املنظومة  هي الـ RING SYSTEM  -  ففي 

تتغري  التغذية   الحالة  كل مصادر  هذة 

اتجاهاتها  وتتجة لتغذية  هذا الخلل  مام 

الخلل املصاحب  يزيد من قيمة مستوى 

لهذه الحالة . 

نظم التمديدات يف دولة الكويت : 

حالة الـ   RADIUAL هي الحالة العامة لنظم 

التمديدات الكهربائية داخل دولة الكويت  

طبقا  لقواعد  وزارة الكهرباء و املاء  وقيمة 

مستوى الخلل  قدرته وزارة الكهرباء واملاء 

يالقيم التالية:

MVA -1 31  يف حال ما كان املحول املغذى 

: KVA 1000 للتمديدات

لهذة  الخلل املصاحب   تيار  فقيمة  فإذا 

القيمة  هو  يكافئ  A 43000  تقربيا )43 

KA (  وهنا يجب أن  يكون  سعة القطع 

للقاطع الرئيىس  ) ACB ( املركب  يف لوحة   
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الـ  MLTB   أعى من القيمة املذكورة لتزداد 

قدرته عى التحمل  وأقرب قيمة  متاحة  

هي  KA 50 عى األقل لتحمل تيار القرص 

املصاحب للخلل حال حدوثة.  

MVA -2 35  يف حال  ما كان املحول املغذى  

: KVA  1250  للتمديدات

فقيمة تيار الخلل املصاحب  لهذة القيمة  

هو  يكافئ  A  )49 KA 48700 (، وهنا يجب 

الرئيي    للقاطع  القطع  أن  تكون  سعة 

   MLTB  املركب يف لوحة   الـ  ) ACB ( الـ

هي  KA 60 عى األقل  لتحمل تيار القرص 

املصاحب للخلل حال حدوثه.

MVA - 3 43 يف حال ما كان املحول املغذى 

:  KVA  1600 للتمديدات

لهذة  الخلل املصاحب   تيار  فقيمة  واذا 

القيمة  هو يكافئ )A ،)60 KA 59823 وهنا 

يجب أن  تكون  سعة القطع للقاطع الرئيي  

 MLTB 65 KA  املركب  يف لوحة   الـ ) ACB(

عى األقل  لتحمل تيار القرص املصاحب 

للخلل حال حدوثه.

عنارص مهمة للمصمم الكهربايئ:

أهم  الثوابت التي تم حساب  هذة القيم 

الخلل عى  عى أساسها  هي أن مستوى 

الشبكة املوحدة  هو  350MVA . إضافة إىل 

أن كل لوحة  رئيسية  تتشكل من قطاعني 

TWO SECTION ( أي عدد    عى األكرث  ) 

محولني عى األكرث  لكل لوحة توزيع  رئيسية   

رشيطة أن يكون لهام  نفس القدرة  ونفس 

FAC- هنسبة  التحويل  ونفس زوايا األوج

TOR( GROUP(  إضافة  إىل  نفس املقاومة 

املكافئة املئوية  كذلك نفس الرتدد . ولذلك 

فإن عنرص  اختيار القاطع يتم  بناء عى 

قيمة سعة القطع  الخاصة به، وهي  مهمة 

جدا  عند املصمم  ألية متديدات كهربائية .

وهناك عنرص مهم أيضا  وهو معدل التيار 

 Rated uninterrupted current (  للقاطع

Iu -(    وقيمته مصحوبة  دامئا  بدرجة حرارة 

محددة -  وهذا العنرص يتم تحديدة بدرجة 
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أساسية  عى البنود التالية:  قيمة الحمل 

الكهربايئ  املوصل عى الدائرة  وحجم 

الكابل  املوصل  للحمل، والقاعدة هنا أن 

القاطع   يجب عى أن يحمي الكابل و يفصل 

الدائرة بشكل تلقايئ  إذا ما اقرتب التيار 

املوصل بالدائرة  من أقىص تيار يتحمله 

الكابل  Icc   وال يجوز اختيار  معدل تيار  

لقاطع  أعى من  قيمة الـ Icc   للكابل املوصل 

إليه و اال احرتق الكابل  قبل فصل القاطع 

للدائرة الكهربائية .

عنرص آخر مهم  يؤثر  يف اختيار القواطع 

الكهربائية   وهو  نوعية  الحمل الكهربايئ 

املوصل -   و قواطع احامل اإلنارة  أو أحامل 

الـ  )STATIC  LOAD ( تختلف عن قواطع 

 )  dynamic load  ( امليكانيكية  األحامل 

كاملواترب  واملرواح و خالفة  ألن األحامل 

الديناماتيكية  لديها  تيار بدء تشغيل  عال  

يف البداية  فيجب  تأخري احساس القاطع 

بهذا  التيار لحني تجاوز مرحلة بدء التشغيل  

لحظة  املفتاح   يفصل   ال  حتى  للحمل  

بدء التشغيل دامئا، ولذلك يجب اختيار  

قاطع  خاص لالحامل امليكاتيكية  يسمى  

. ) MAGNATIC  BREAKER (

  AMPIENT (   عنرص درجة الحرارة  املحيطة

املهمة يف  األمور  من   )TEMPERATURE

اختيار القاطع  و هل يعمل مثال يف درجة  

حرارة  40   درجة مئوية  أم   50  درجة مئوية   

 ) current rate ( الن معدل التيار للقاطع الـ

بقل بارتفاع درجة الحرارة املحيطة  و هناك  

منحنيات   تحكم عالقة قيمة التيار و درجة 

الحرارة  صادرة من مصنع القواطع، ولذلك 

يجب أخذ معامل  الـ ) DERATING (  يف 

االعتبار دامئا  طيقا ملعادلة  تيار القاطع 

ودرجة الحرارة املحيطة .

تعاريف مهمة:

عنرص مهم ايضا الختيار القاطع  يختص 

ببعض االختبارات  عليه  و هو عنرص يستلزم 

بعض التعاريف  الكهربائية  مثل :

 Icu  = Rated Ultimate short circuit

 breaking capacity

 Breaking  capacity  for which the

 prescribed conditions according to

 the specified test  sequence  do not

 include the capability   of the CB . to

     carry  its rated current continuously

- test sequence : O – 3 min – CO

Ics = Rated servise shot circuit break-

 ing capacity

Breaking  capacity  for which the pre-

 scribed conditions according to the

 specified test  sequence include the

 capability   of the CB . to carry  its rated

 current continuously     - test sequence

 : O – 3 min – CO – 3 min  - CO

) of Icu % 100 - 75% - 50% - 25% (

 Circuit breakers for which  a long out –

  off – service period cannot be accepted

  Icu  وهنــــا يوضح العالقــة والنسبة  بني

و Ics Ics  CB  Selected  based on  Icu و 

عنرص أخري  يف اختيار نوع القاطع هل يتم 

   Category B اختياره عى أساس أن يكون

Category A  THE CIRCUIT BREAK-  أم

 ER WITHOUT  AN ) Icw( VALUE  ARE

   )CLASSIFIED IN CATEGORY( A

 Icw = Rated  short  - time withstand

 current - IEC 60947-2 GEF 4.3.5.4

 ITS IS THE VALUE OF SHORT – TIME

 WISHSTAND CURRENT ASSIGNED TO

THE CIRCUIT – BREAKER BY THE MAN-

   UFACTURER   UNDER SPECIFIED TIME

 ) USUALLY   1S  OR 3S(  AND IT MUST BE

  STATED WHEN  THE CIRCUIT  BREAKER

 IS CLASSIFIED IN CATEGORY B

وهذه العنارص التي ذكرناها جديرة باألخذ يف 

االعتبار  عند اختيار القواطع  يف املنظومات 

تيارات  أخطار   من  لحاميتها  الكهربائية  

القرص والظواهر الكهربائية التي قد تؤثر 

عى سالمة التشغيل.
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 علوم وتكنولوجيا
حافالت ذاتية القيادة 

إذا كنت تشعر بأنه يتوجب عليك اإلطالع عى 

الذاتية، فيجب  القيادة  تكنولوجيا  مستقبل 

عليك توجيه عينيك نحو آسيا، و بالتحديد 

إىل سنغافورة. فالحكومة املحلية مل تسمح 

القيادة  ذاتية  األجرة  سيارات  بدخول  فقط 

إىل الخدمة، وإمنا هناك أيضا خطط إلدخال 

الحافالت ذاتية القيادة، وحتى الدراجات النارية 

الذاتية القيادة.

اآلن يبدو أن هناك خطط إلطالق الحافالت 

ذاتية القيادة يف جامعة نانيانغ التكنولوجية 

يف البالد العام املقبل. هذه الحافالت الذاتية 

القيادة ستكون قادرة عى إحتواء ما يصل 

إىل 15 راكبا يف وقت واحد، وسوف تنقل 

الطالب من حرم الجامعة إىل الحديقة البيئية 

CleanTech والتي تبعد نحو 1.5 كيلومرت عن 

الجامعة.

هذه الحافالت ذاتية القيادة سيتم تطويرها من 

قبل الركة الفرنسية Navya وستحمل إسم 

Arma، ومثل معظم السيارات الذاتية القيادة، 

فسوف تكون هذه الحافالت الذاتية القيادة 

مجهزة مبجموعة متنوعة من املستشعرات 

والكامريات للمساعدة يف الكشف عن العقبات، 

والكائنات، فضال عن املساعدة يف معرفة 

طريق الجهة املحددة. وتشمل هذه املجسات 

LIDAR، ونظام تحديد املواقع GPS، وما إىل 

ذلك من املستشعرات األخرى.

 وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الحافالت ذاتية 

القيادة ستكون كهربائية بالكامل، وسوف تأيت 

يوم  لنصف  العمل  عى  قادرة  بطارية  مع 

بعملية شحن واحدة. وإذا كنت ترغب يف رؤية 

هذه الحافالت الصغرية ذاتية القيادة وهي 

قيد العمليمكن أن تشاهد مقطعا للفيديو تم 

نره عى شبكة الفيسبوك من قبل جامعة 

نانيانغ التكنولوجية.

بطاريات تعمل مبياه البحر 

مع االنتشار الكبري لبطاريّات الليثيوم- أيون يف 

الهواتف الّذكية وباقي األجهزة القابلة للّشحن 

أصبح من الصعب علينا أن نتخيّل استبدالها. 

بالبعض  لليثيوم دفع  املرتفع  الّسعر  لكن 

للقيام بدراسات من أجل البحث عن بدائل.

ومن التّكنولوجيات القادمة للبطاريّات، نجُد تلك 

التي تستخِدم مياه البحر املهجورة واملتاحة 

قابال  الخيار  هذا  جعل  ومع  اآلن  بسهولة. 

للتّطبيق، فهو ميثل  خطوًة نحو األمام، مع 

تستخدم  بطاريَّة  تقريٍر جديد حول  ظهور 

مياه البحر.

وتعترب بطاريَّات الصوديوم-هواء أو الصوديوم-

سة
ند

له
ي ا

 ف
يد

جد
ال

إعداد:

 المهندس علي محمد العجمي 
- عضو هيئة تحرير » المهندسون«.   

- عضو جمعية المهندسين الكويتية.  
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أكسجني من أكرث الخيارات الواعدة، واألقّل 

تكلفة مقارنًة بنظام الليثيوم-أيون الحايّل. 

لكن يتطلب األمر بعًضا من التّعديالت حتى 

تُصبح قابلة للتّسويق.

 )Soo Min Hwang( إذ يطمح سوو مني هوانغ

ويونغسيك كيم )Youngsik Kim( وزمالئهم 

بالخوض يف هذه التحديَّات؛ باستعامل مياه 

ـ منحل كهربايئ وكاثود  البحر ككهرل مهبطيـ 

 catholyte—an electrolyte and( مجتمعني

cathode combined(. يف البطاريَّات، يعترب 

املنحل الكهربايئ املكّون الذي يسمح للشحنة 

الكهربائيّة باملُرور بني الكاثود )القطب السالب( 

واألنود )القطب املوجب(، واملرور املستمر 

ملياه البحر داخل وخارج البطاريّة يجعل أيونات 

الصوديوم واملياه تتسبّب يف إنتاج الشحنة. 

كانت التفاعالت خاملة يف البداية، لكن درس 

الباحثون طريقة لجعلها أرسع.

وقام الفريق بتحضري مادة محّفزة من أجل 

بطاريّتهم الجديدة باستعامل جزيئيات نانويّة 

من كوبالت أكسيد املنغنيز النافذ. تخلق املساّم 

مساحة سطح عريضة من أجل تحفيز التفاعالت 

الكهروكيميائيّة الرضوريَّة إلنتاج ُشحنة. واستُعمل 

قطب من الكربون الّصلب كأنود.

وكانت النتيجة طاريّة تعمل بكفاءة ملئة دورة 

مع متوسط تفريغ جهد بلغ 2.7 فولت. هذا 

ال يصل بعد إىل درجة كفاءة خاليا الليثيوم-

أيون، والتي بإمكانها الوصول إىل 3.6 حتى 4.0 

فولت، لكن فريق البحث يقول بأّن التّقدم يف 

الّدراسة سائٌر يف طريق التّقليص من حجم 

الفجوة بينهام.

ايصال الطلبيات خالل 13 دقيقة 

نجحت رشكة أمازون يف إنهاء أول عملية توصيل 

بطائرتها بدون طيار بنجاح، والتي استغرقت 

املتحدة.  اململكة  كامربيدج  دقيقة يف   13

حيث ترغب العديد من الركات للتحول إىل 

توصيل أوامر الشحن للمستخدمني عن طريق 

الطائرة بدون طيار، ملا تتمتع به من مميزات 

تتضمن رسعة التوصيل، ولكنها بالتأكيد فكرة 

تواجه العديد من العوائق أيضاً.

وقد كشفت رشكة أمازون عن خططها الستخدام 

الشحن  أوامر  لتوصيل  طيار  بدون  الطائرة 

للمستخدمني منذ ثالث سنوات تقريباً، وقد 

نجحت مؤخراً يف تنفيذ أول مهامت توصيل 

أوامر الراء للمستخدمني يف اململكة املتحدة 

بشكل محدد يف السابع من ديسمرب. والشحن 

13 دقيقة من الطلب وحتى  الذي أستغرق 

التوصيل تم إرساله إىل عميل يف كامربدج 

يف اململكة املتحدة.

كتاب الكرتوين قابل للطي 

كتاب جديد يعترب مستقبل الكتب اإللكرتونية. 

ملاذا؟.. ألنه ذو تصميم فريد و يعتمد عى 

حيث   مستقبلية.  و  حديثة  و  جديدة  تقنية 

يتميز بشاشة مرنة تسمح لك بطيها وإعادتها 

ملكانها بسالسة. رشكة التصميم محتارة بني 

تقنية اللمس أو شاشة مع لوحة مفاتيح عملية 

وسهلة التحكم، لكن هذا ال يهم ألن القاسم 

املشرتك بينهام أنهام رائعيني وعمليني وسهيل 

من  الكثري  له  يطمح  ما  وهذا  االستخدام، 

الناس و املصممني.

هذا االخرتاع أو هذا الكتاب فكرة رائعة لكل 

شخص يكره أو يحب الكتب أو هاٍو أو خبري 

يف الكتب، كام لو أنه صمم من أجل الجميع 

وهذا هو أساس االخرتاعات املستقبلية.



تصنيف أنواع البنزين يف الكويت:

تصنف أنواع البنزين الثالثة املعروفة يف الكويت 

األلرتا والخصويص واملمتاز بناءاً عى مقدار 

مقاومة البنزين للطرق واإلحرتاق املبكر ملزيج 

الهواء والبنزين يف إسطوانات املحرك. هذه 

الخاصية التي يدل عليها مؤرش معرتف به عاملياً 

يسمى: رقم األوكتان الذي يرتاوح من قيمة صفر 

اىل قيمة مائة، فالبنزين برقم أوكتان يساوي صفر 

يكون معرض لإلحرتاق املبكر بشكل كبري جداً.

أما البنزين برقم أوكتان مائة يكون غري معرض 

لإلحرتاق الباكر، بل يحرتق بالوقت الصحيح 

عند حدوث رشارة كهربائية من شمعات إحرتاق 

املحرك )البلكات(.

أفضل األنواع: 

إذا أفضل نوع من أنواع البنزين هوالذي يحمل 

رقم أوكتان يساوي 100، ألنه يحرتق يف الوقت 

الصحيح، وبذلك نستطيع التحكم بعملية إحرتاقه 

بشكل دقيق، اال أن هذا النوع من البنزين غري 

مستخدم لتكلفته العالية جداً.

البنزين املمتاز، الخصويص واأللرتا يحملون 

أرقام أوكتان 91، 95، 98 عى الرتتيب،وكلام ارتفع 

رقم األوكتان زادت إمكانية التحكم باإلحرتاق 

وأصبحت أكرث دقة. لذلك فإن بنزين األلرتا أفضل 

من الخصويص وأفضل من املمتاز. فالبنزين األلرتا 

أقلها عرضًة لإلحرتاق املبكر. واملقصود باإلحرتاق 

املبكر هنا : إحرتاق مزيج الهواء والبنزين بشكل 

ذايت قبل حدوث الرارة الكهربائية.  

البنزين األنسب لسيارتك: 

يف  مشاكل  عدة  عنه  ينتج  املبكر  اإلحرتاق 

املحرك، وأهمها مشكلة الطرق التي تسمى بـ  

Engine Detonation or Knock، هذه املشكلة التي 

تحدث أصواتا شديدة اإلزعاج من املحرك وتؤدي 

إىل خفض كفاءة املحرك بشكل كبري،ولتفادي 

حدوث مثل هذه املشاكل يف املحرك ال بد 

من إستخدام نوع البنزين املناسب لسيارتك! 

ولكن كيف ميكنك أن تعرف نوع البنزين األنسب 

لسيارتك؟ ميكن ذلك بالرجوع إىل اىل كتالوج 

السيارة الذي تكتب فيه مواصفات السيارة ونوع 

البنزين األنسب لسيارتك. فمصنعوالسيارات هم 

أعلم الناس بها، ونوع البنزين يدخل يف مواصفات 

تصنيع محرك السيارة، فهم يصنعون املحرك 

مبواصفات كنسبة اإلنضغاط يف اإلسطوانات 

بنزين  نوع  عى  يناءاً  اإلشتعال  ودرجة حرارة 

أوكتان معني. وليك تحصل عى  برقم  معني 

أفضل أداء ملحرك السيارة يجب أن تلتزم بنوع 

البنزين األنسب. فالبنزين األغى كتكلفة مادية 

فقد  دامئاً.  األفضل  يكون  أن  بالرضورة  ليس 

يكون البنزين الخصويص لسيارتك هواألنسب. 

آثار استخدام بنزين مغاير ملواصفات السيارة: 

ولكن ماذا يحدث اذا وضعت نوع املمتاز واألنسب 

هوالخصويص؟ عندها ستقل كفاءة عمل املحرك 

بشكل كبري وسيحدث اإلحرتاق الذايت املبكر الذي 

ينتج عنه املشاكل التي ذكرناها سابقاً وسيصدر 

صوت عاٍل للمحرك. وماذا يحدث إذا استخدمت 

بنزين ألرتا واألنسب هوالخصويص ؟ عندها لن 

يحدث مشاكل يف املحرك ولن تحصل عى أداء 

أفضل للمحرك أيضاً بل ستزداد تكلفة البنزين 

عليك فقط.

البنزين وخلوه من الرصاص  وماذا عن نظافة 

هل لرقم األوكتان عالقة بذلك ؟الجواب ال، 

رقم األوكتان يعترب مؤرشا ملقدار البنزين عى 

مقاومة اإلحرتاق الذايت املبكر فقط وليس له 

عالقة أبداً بنسبة الرصاص أونسبة الكربيت يف 

البنزين أومدى نقاوة وصفاء البنزين. فجميع أنواع 

البنزين يجب أن تكون منزوعة منها الرصاص 

والكربيت أوأنها تكون بنسب منخفضة جداً جداً.

أنواع البزنين يف الكويت 

و أفضلها للسيارات
إعداد:
 م.أحمد حسن المحمود - تخصص
 هندسة ميكانيكية.
عضو جمعية المهندسين الكوتيية.
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ترحب مجلة " المهندسون " التي تصدرها جمعية 

المهندسين الكويتية، بمشاركات كافة الزمالء والزميالت 

وا�ساتذة 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.

-  يزود المقال بالرسومات وا�شكال أو الصور  على أن تكون 

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


