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The Az-Zour North gas-fired combined cycle power and water 
plant is located at Az-Zour, approximately 100km south of Kuwait 
City. The power plant is being built as part of the Az-Zour North 
Independent Water and Power Project (IWPP). The construction 
of the power plant along with a desalination plant forms the first 
phase of the Series of Independent Water & Power Project.
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رئيس الجمعية 
فيصل دويح العتل 

بدايــة نتوجــه بالشــكر الجزيــل للزمــاء الذيــن ســبقونا يف مجلــس إدارة 

الجمعيــة ، ونبــارك لكــم جميعــا نجــاح جمعيتكــم العموميــة ، ونعــرب لكــم 

ــاء ،  ــوة األعض ــس اإلدارة ولألخ ــة مجل ــا يف رئاس ــم لن ــا بتزكيتك ــن اعتزازن  ع

هــذه الثقة التي حملتنا مســؤولية إدارة األمــور يف الجمعية عىل مــدار العامني 

املقبلــني وهــي تكليف وليســت ترشيفــا ، ونأمل مــن املوىل عز وجــل أن يوفقنا 

يف خدمكتــم جميعا ونوســع عمــل جمعيتنا يف خدمــة وطننا الكويــت،  ونؤكد 

أننــا ســنواصل من حيــث انتهــى اآلخرون. 

منــذ أن تــوىل اخوانكــم يف مجلــس اإلدارة الحايل املهمــة التــي أوليتموها لنا، 

نعكــف عــىل مراجعــة اســراتيجية عمــل الجمعيــة املعلنــة منــذ عــدة ســنوات 

واضعــني نصــب أعيننــا ماتبقــى من هــذه املشــاريع ورســمنا مــع الزمــاء خطة 

عملنــا التــي نعتقــد أنــه لــن ميكننــا تحقيقهــا دون دعمكم. 

إن مســألة حاميــة املهنة من أدعيائها، ســتكون أمــرا يف مقدمــة أولويتنا بالعمل 

مــن خــال تفعيــل وتطويــر أســس التأكــد مــن صحــة الشــهادات ، ومــن ثــم 

اســتمرار االلتــزام بقواعــد وأخاقيــات املهنــة الهندســية وتوســيع التعــاون مع 

جامعــة الكويــت والجهــات االقليميــة والعاملية املعنيــة باالعراف بالشــهادات 

الهندســية ، وكذلــك  تفعيــل االلتــزام بعضويــة الجمعيــة وتطويــر آليــة تجديد 

هــذه العضوية أوال والتصنيف الهنديس تاليا من خال منح شــهادات املهندس 

املحــرف واالستشــاري ، وهــذا كله مــن أجل حاميــة املهنة مــن أدعيائهــا وتاليا 

حامية األمــوال واألرواح.  

مــن القضايــا املحليــة ذات العاقــة بالشــأن الهنــديس والتــي تســتوجب 

اهتاممــا كبــرا ســيعمل عليهــا مجلــس اإلدارة خــال املرحلــة املقبلــة إن 

 شــاء اللــه ، هــي تفعيــل اســتخدام الطاقــة املتجــددة ورفــع كفــاءة الطاقــة ، 

ونحــن نعتقــد أننا بحاجــة إىل هيئة مســتقلة  تديــر هــذه العملية أســوة بالدول 

الخليجية وغرها من دول العامل، وخاصة أن الجمعية نجحت خال الســنوات 

القليلــة املاضيــة بكثــر مــن التجــارب يف رفــع كفــاء الطاقــة وخاصــة مبادرتهــا 

يف خفــض اســتهاك الكهربــاء واملــاء يف عــدد مــن  مســاجد وزارة األوقــاف 

والشــؤون االسامية. 

ومــن األمــور التــي نتطلــع إىل تفعيــل دور الجمعية فيهــا ، األزمــة املرورية يف 

الكويــت والتــي مــع األســف تــم تجاهــل الكثــر مــن مبادراتنــا لحلهــا. ومــن ثم 

نتطلــع أيضا اىل املســاهمة يف تقليص فــرة انتظار املهندســني للوظائف فمن 

 غــر املعقــول أن ينتظــر املهنــدس ســنة أو اثنتــني حتــى يعــر عــىل وظيفــة ،

ونتطلــع اىل تعــاون القطــاع الخــاص معنــا يف هــذا املجــال ، وإن شــاء اللــه 

ســتكون لنــا وقفــة حــول قانــون البلديــة وقــرارات مزاولــة املهنــة الهندســية ، 

وغرهــا الكثــر. 

وعــىل الصعيديــن االقليمــي والــدويل نتطلــع وبتعاونكــم يف كل اللجــان اىل 

توســيع اتفاقاتنــا مع الزمــاء يف دول مجلس التعــاون الخليجــي وكذلك تجديد 

اتفاقاتنــا مــع النقابــات والهيئــات والجمعيــات الهندســية العربيــة والعاملية . 

ونشــدد عــىل أن تعاونكــم وتعاضدكم مــع مجلــس اإلدارة هو الســند الحقيقي 

لنــا، كام أننا نأمل أن تلقى رغبتنا يف التواصل املبارش مع الســلطتني الترشيعية 

ــارشة لهــا وخاصــة إزاء خطــط  ــة صداهــا االيجــايب واالســتجابة املب والتنفيذي

التنميــة يف الكويت .

وختامــا نرحــب بالجميــع واألبــواب مرشعة لــكل املبــادرات واآلراء واملشــاريع 

الجامعيــة والفرديــة وفــق االمكانيــات املتاحــة ، حتــى نحقــق مانصبــوا إليه من 

ــا ووطننا .  رفعــة ملهنتن

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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كلمة هيئة التحرير 

   رئيس التحرير 
      المهندس 

          ياسر محمد العواد 

    شكر وتعاون 
  وآن وقت تسريع بدالت 
المهندسين في البلدية

ــع  ــد ثقــة زمائهــم ونتطل ــة الجدي ــارك لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعي نب

للعمــل معهــم وتطويــره اىل آفــاق أكر رحابة وســعة وفائــدة للمهندســني وتعزيزا 

للثقافــة الهندســية . ونتوجــه بالشــكر الخاص لرئيــس مجلــس إدارة الجمعية الســابق 

وأعضــاء مجلس اإلدارة الســابقني عــىل دعمهم للمجلــة وحرصهم عــىل اصدارها رغم 

الظــروف الصعبــة، ونبادلهــم الشــكر الخــاص الــذي وجهــه املهنــدس ســعد املحيلبــي 

ملجلــة » املهندســون « وهيئــة تحريرهــا خــال انعقــاد الجمعيــة العمومية. 

ــة الكويــت املهنــدس أحمــد املنفوحــي  ــر عــام بلدي يف هــذا العــدد ننــرش مقابلــة مــع مدي

 وهــذه املقابلــة أتــت يف فــرة يشــهد فيهــا الجهــاز التنفيــذي ببلديــة الكويــت نهضــة ملحوظة ، 

ــا وبالتعــاون مــع املكاتــب  وتطــورا يف آليــات العمــل وخاصــة بــدء اصــدار الراخيــص إلكروني

الهندســية ، وكذلــك عمليــة حفــظ األرشــيف وجعلــه اليكرونيــا وهــي أعــامل مل تكــن لتتحقــق لــوال 

جهــود أبنــاء البلديــة املخلصــني ومديرهــم العــام الشــاب. 

ووراء هــذه االنجــازات يف البلديــة جنــود مجهولــني إنهــم الكــوادر الهندســية الكويتيــة التــي 

التــزال تعــاين مــن آليــات رصف البدالت ، لســنا ضد تطبيــق القوانــني ، بل عــىل العكس نحن 

مــع تطبيــق القانــون ومــع االلتــزام بقــرارات الخدمــة املدنيــة ، لكــن آليــات التنفيــذ لهــذه 

القــرارات بيــد االدارات املختلفــة يف البلديــة ، ونأمــل أن تــرع البلدية مــن آليات رصف 

هــذه البــدالت ، فالخطــوات التنفيذيــة واالجرائيــة تقــع عــىل عاتــق الجهــاز التنفيذي ، 

ومــن حقنــا أن نســأل ملــاذا ال تــرع االدارات املعنيــة يف بلديــة الكويــت مــن آليات 

الــرف؟ ، وملــاذا ال تعيــد إدراج هــذه البــدالت يف شــهادة الراتــب ؟، ونعتقــد أن 

األمــر يف غايــة الســهولة وخاصــة أن البلديــة لديهــا توصيــف وظيفــي مــدرج يف 

الهيكل التنظيمــي لها ، مام يعني أن مهام املهندســني وتوصيفاتهم الوظيفية 

محــددة ومعروفة ويتم وفقها تحديد املســتحقني لهــذه البدالت ،  وهذا ما 

ســارت عليــه ادارات البلدية الســابقة.  وبالطبع ســألنا املهندس املنفوحي 

عــن هذه البــدالت وتأخــر رصفهــا وعــدم ادراجهــا يف شــهادات الراتب 

واالجابــة نجدهــا يف مقابلتــه بهــذا العــدد، واجابتنا عــىل االجابة هي 

ماذكرنــاه يف األســطر القليلة الســابقة، باإلضافــة إىل أن زماءنا يف 

أغلــب الوزارات ال يعانون من هذا التأخــر واملامطلة ووزاراتهم 

ملتزمــة يف أنظمة وقوانــني الخدمة املدنية، فنأمــل أن يتوقف 

لــوم الديــوان وأن نبــادر ونحل هذه املشــكلة. 



أحمد المنفوحي لـ »المهندسون«: 
وسام على صدورنا إشادة 

صاحب السمو بأداء البلدية

نواجه مخالفات البناء وقائيًا 
بالتوعية .. ونحن للمخالفين 
بموجب القانون 2016/33

حركنا المياه الراكدة في 
البلدية .. ونستشعر حالة من 
التقدير المجتمعي لجهودنا 

املهنــدس/  البلديــة  عــام  مديــر  وصــف 

ــمو  ــب الس ــادة صاح ــي إش ــد املنفوح أحم

أمــر البــاد املفــدى الشــيخ صبــاح األحمــد 

الجابــر الصبــاح بــأداء البلديــة خــال الفــرة 

األخرة بالوســام الذي طوق أعناق العاملني 

 يف البلديــة وقــال يف حــوار خــاص مــع 

» املهندســون«: لنــا أن نفخــر بهكــذا وســام 

أشــعرنا بــأن جهودنــا مرصــودة ومقــدرة مــن 

لــدن ســموه الــذي حملنــا مســئوولية كبــرة 

جــداً تســتدعي مضاعفــة جهودنا لنكــون عند 

قــدر هــذه الثقــة األمريــة الغاليــة .

وتحــدث املهنــدس/ أحمــد املنفوحــي عــن 

الكــوادر الهندســية يف البلديــة واصفــاً إياها 

بأنهــا مــن أهــم األدوات يف مســرة اإلصــاح 

وشــدد عــى رضورة تأهيلهم لترسيــع عجلة 

التطويــر باإلضافــة إىل اإلســتمرار يف تنفيــذ 

 برامج امليكنة ملواجهة التحديات ال العقبات ، 

كام أكــد أن البلدية تواجــه يف الوقت الحايل 

مخالفــات البناء مــن خال محوريــن أحدهام 

ــون  ــب القان ــي ومبوج ــر عاج ــايئ واألخ وق

.2016/33 الجديد 

وعــن العمل التطوعــي قال بأن أهــل الكويت 

ــاً وطالــب  أنصفــوه وجعلــوه منطــاً مجتمعي

ــث  ــة بحي ــج وزارة الربي ــه يف مناه بتدريس

يتــم تأصيله وتجذيره وال يكون مجرد نشــاط 

مــن األنشــطة الربوية فحســب وهنــا حصاد 

ــي  ــد املنفوح ــدس / أحم ــع املهن ــوار م الح

الــذي حــرك ميــاه البلديــة الراكــدة وأســتطاع 

رد الهيبــة للقانــون .

نواجه تحديات 
العقبات .. 

ونحن لها بالقضاء 
على البيروقراطية

نعد بالمحافظة على الثقة األميرية التي حملتنا مسئولية كبيرة
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● اىل ماذا تعزون التطور الذي تشهده بلدية 

الكويت وإشادة صاحب السمو أخراً بها ؟

- بــادئ بذي بــدء نحمدالله تعــاىل أن وفقنا 

خــال فــرة العــام املــايض ليك نســتطيع 

تحريــك امليــاه الراكــدة يف بلديــة الكويــت 

وتفعيل القوانــني وتطبيق اللوائح واألنظمة 

عىل الجميع ومواجهة املخالفات والتجاوزات 

كافة وال سيام يف مجال البناء بكلمة القانون 

ومــا من شــك أننــا ســعداء ألن هنــاك رصدأ 

ملا نقــوم به من جهود أســفرت عن تلمســنا 

لشــيئ مــن التقديــر املجتمعــي وجدتــه يف 

ــض  ــته بع ــات وعكس ــات والديواني املنتدي

مقــاالت الكتاب يف الصحــف املحلية إال أن 

إشــادة صاحب الســمو األمر الشــيخ صباح 

األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اللــه ورعاه 

بــأداء البلديــة يف الفرة األخــرة جاء ليتوج 

هــذا التقدير املجتمعي فهذه االشــادة التي 

تــأيت مــن رأس الســلطة الشــك أنهــا وســام 

عــىل صدورنــا يف البلديــة ولنــا أن نفخر بها 

ألنها أشــعرتنا أن جهودنا مرصــودة ومقدرة 

مــن لــدن ســموه إال أنهــا ويف الوقت نفســه 

حملتنــا مســئوولية كبــرة جــداً إذ البــد وأن 

نضاعــف مــن جهودنــا خصوصاً وأننــا النزال 

ــر يف  ــاح والتطوي ــرة االص ــة مس يف بداي

البلديــة التــي نالــت مانالــت مــن انتقــادات 

وهجــوم يف الســابق وذلــك لــيك نحافــظ 

عــي ثقــة صاحــب الســمو وثقــة املجتمــع 

الــذي نعلــم جيــدأ أنــه ال يــزال ينتظــر منــا 

الكثر وعرب مجلتكم املوقرة “ املهندسون 

“ نعــد صاحــب الســمو حفظــه اللــه ورعــاه 

أن نكــون عــىل قــدر الثقــة التــي أوالنــا أياها 

محافظني عىل إشــادته الســامية وندعو الله 

ــا لذلك  . أن يوفقن

بــال ورق 

● أطلقتــم مؤخــراً حملــة واســعة مليكنــة 

وتحديــث أنظمة العمــل اإللكــروين بالبلدية 

بالبلديــة فــام هــي أبــرز أهــداف املــروع ؟

ــات  ــر املعام ــة تطوي ــن الحمل ــدف م - اله

ــدورة املســتندية مــام  ــة وتقليــص ال البلدي

يــؤدي اىل رسعــة اإلنجــاز وكفــاءة االنتــاج ، 

كــام تهــدف البلديــة يف خطتهــا املتكاملــة 

اىل ) بلديــة دون ورق ( ، كــام تطمــح يف 

الوقــت نفســه اىل االســتفادة مــن الربامــج 

التــي تعمــل عــىل األجهــزة الذكيــة لتمكــني 

املوظفــني الذيــن يتطلــب عملهــم زيــارات 

ــدون ورق . ــة الســتكامل أعاملهــم ب ميداني

تحديـــــات 

● وما العقبات التي يواجهها هذا املروع ؟

- التوجد عقبات ولكــن هناك تحديات وهي 

تطوير العمل ككل واختصار خطوات إدارية                

و بروقراطيــة تســاعد عــىل رسعــة اإلنجــاز 

ــات للجمهور . وتوفر افضل الخدم

● اليــزال مسلســل مخالفــات البنــاء مســتمراً 

فــام الوســائل التي تتبعهــا البلديــة للحد منها 

وكيــف ميكــن ايقافهــا نهائياً ؟

- هنــاك عمــل يتم عــىل محورين يف ســبيل 

الحد من مخالفات البناء األول وقايئ واألخر 

عاجــي فأما األول فهناك اآلن حملة توعوية 

ــد  ــة الجدي ــون البلدي ــكام قان ــد وأح بقواع

2016/33 خصوصــاً يف املادتــني 38،39 

ــئوليته  ــت مس ــن تثب ــة م ــث معاقب ــن حي م

مــن أصحــاب املكاتــب الهندســية أو الــدور 

اإلستشــارية أو املهندســني أو املرشفــني أو 

املقاولــني عــن إقامــة مباين بــدون تراخيص 

أو حتي اإلرشاف عىل تنفيذها بغرامة ال تقل 

عن خمسة أالف دينار وال تتجاوز عرشة أالف 

وســحب تراخيص املكاتب والدور املخالفة 

وإيقاف تصنيف املقاول وإبعاد غر الكويتي 

عــن البــاد إداريــاً هــذا باإلضافــة إىل إتخــاذ 

اإلجــراءات الازمــة لتفعيــل املــادة 41 مــن 

القانــون التــي تعطــي ملديــر عــام البلديــة 

الحق يف إصدار قــرار إداري بوقف األعامل 

املخالفــة لنظــم البناء .

 وأما عىل صعيــد املحور الثــاين )العاجي (

فيتمثل يف التعامل مع املخالفة بعد وقوعها 

من خال مجموعة من اإلجراءات منها :-

-  إصدارالئحــة بالتعليامت املنظمة لتحرير 

محارض مخالفات البناء لهدف إحكام السيطرة 

عىل املخالفة منذ فجر تحريرها وحتي متام 

إرسالها إلدارة التحقيقات بوزارة العدل .

-   العمــل بنظــام التوزيع الجغــرايف لكافة 

مناطق الكويت بحيث يخصص لكل منطقة 

جغرافية عدد من املفتشني حامي الضبطية 

القضائية فضاً عن مسئول ومرشف للمتابعة.

ــود عــىل معامــات املخالفــني  -  وضــع قي

ــكام  ــم أح ــادر بحقه ــاء الص ــة البن ألنظم

ــات . ــك املخالف ــة يف تل نهائي

-  إمتــام الربط اإللكروين مــع نيابة التنفيذ 

الجنايئ بحيث تتمكن البلدية وللمرة األوىل 

من اإلطــاع الفوري عىل األحــكام الصادرة 

ملصلحتها ســواء بالغرامة أو اإلزالة .

-  قطع التيار الكهربايئ عن العقار املخالف 

حال صدور أحكام نهائيــة باإلزالة إىل حني 

إمتام اإلزالة .

-   فــرض الغرامة التهديدية عىل املخالفات 

يف السكن الخاص .  

❒ رئيس التحرير محاوراً أحمد املنفوحي
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تأهيـــل وتدريـــب 

● مارؤيتكــم للكــوادر الهندســية يف البلديــة 

بشــكل عــام ؟

- تعتمــد البلديــة يف ســعيها نحــو التطور 

 والتقــدم عــي محوريــن رئيســيني أولهام 

 )) تطــور تكنولوجيا املعلومــات(( واألخر 

)) الكوادر الهندسية (( التي تعترب العنر 

األسايس الذي تبني عليه خطوات التطور 

ــدرة هذه الكوادر  املرجوة بالتوازي مع ق

عــىل اللحــاق بركــب الســباق  التكنولوجي 

الذي يشــهده العامل لذلك تحتاج البلدية 

إىل كــوادر هندســية جديــدة حاصلة عىل 

مســتويات عاليــة مــن الدرجــات العلميــة 

الهندســية  التخصصــات  مختلــف  يف 

ــر  ــد أن الكث ــث نج ــة ، وحي واملعلوماتي

ــة عــىل درجــة أقــل  مــن مهنــديس البلدي

مــن مســتوى التطويــر املطلــوب نســعى 

إىل تأهيــل وتدريــب كوادرنــا عــن طريــق 

تنظيــم دورات تدريبية ورعايــة مؤمترات 

عربيــة وخليجية تســاهم يف رفــع القدرة 

والكفاءة وتريع عجلة اإلصاح والتطوير .

الئحة مزاولة المهنة 
للمكاتب الهندسية 
والدور اإلستشارية 
في طور اإلعداد 
وفق القانون 
2016/33

الكوادر الهندسية 
من أهم أدواتنا 
الفاعلة في مسيرة 
اإلصالح ونحرص 
على تأهيلهم 
لتسريع عجلة 
التطوير 

❒ خال اللقاء

❒ تكريم من م. سعد املحيلبي وأمني الر م. فهد العتيبي مبشاركة رئيس التحرير
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● يعاين الزماء املهندســون مــن تاًخر رصف 

البدالت وعدم وضــوح الرؤية لرصفها فلامذا 

ال يتم وضــع آلية دامئة وفقاً لقــرارات ديوان 

الخدمــة املدنيــة ويتم من خالها اإلســتغناء 

عن الكشــوف الشهرية؟

ملا كان نــص املادة )10( من قــرار املجلس 

الخدمة املدنية رقم )2001/7( بشأن ضوابط 

إســتحقاق رصف بدل املوقع أن يكون مركز 

عمل املوظف يف مواقــع ميدانية بحته وأن 

يكــون العمــل يف املوقــع كامــاً وهــذا مــا 

أكــده ديــوان الخدمة املدنيــة يف عدة كتب 

ومراســات وقــد صدرعــن البلديــة تعاميــم 

إداريــة منظمــة تهيــب باملوظفــني اإللتزام 

بالتقيد برشوط اإلستحقاق بعد عقد لقاءات 

واجتامعــات مــع ديــوان املحاســبة وديــوان 

الخدمــة املدنية .

يف هــذا الصــدد وردت ماحظة مــن ديوان 

الخدمــة املدنيــة نصهــا كالتايل :-

إذا أصــدرت البلديــة القــرارات التاليــة مبنح 

)بدل موقع ( بفئة ثابتة وبصفة دامئة شهرياً 

وذلك باملخالفة لقرار مجلس الخدمة املدنية 

ســالف الذكــر الــذي قــرر منــح ذلــك البــدل 

ــة  ــف الهندســية التخصصي لشــاغي الوظائ

والتــي تتطلــب طبيعــة وظائفهــم اإلنتقــال 

ــدد  ــاً لع ــة تبع ــل امليداني ــع العم إىل مواق

أيام العمــل امليدانيــة الفعلية يف الشــهر . 

 أي أنــه ال يجــوز إصــدار قــرارات مبنح ذلك 

البــدل بصفــة دامئة وبفئــات محــددة وإمنا 

يكــون ذلــك نهايــة كل فــرة عىل حــده وفقاً 

لعــدد أيــام العمــل امليدانية الفعليــة طبقاً 

لكشــوف معتمــدة تبني عــدد تلــك األيام .

  وقد صدر التعميــم اإلداري رقم 2008/5 

بأن يتم إرسال الكشوف نهاية كل ثاث أشهر 

وذلــك ضامناً الســتمرار رصف بدل املوقع .

إال أن مطالبــة موظفي البلدية برف البدل 

شهرياً لتأخر الرف وأن اإلجراءات تستغرق 

ــاً يف التدقيــق عــىل الكشــوف وإعــداد  وقت

ــك لصدور التعميم  قرارات الرف أدى ذل

اإلداري رقم 2014/30 لتنظيم آلية اإلستحقاق 

والرف مع بيان أيام العمل وفقاً للنموذج 

)1( باملوقع امليداين وإســتبعاد كل من كان 

بإجازة مــع اســتيفاء كافة البيانات وإرســالها 

إلدارة شــئون املوظفني األســبوع األول من 

كل شــهر الســتحقاق الشــهر الســابق وهــذا 

يعتــرب متوافقــاً لصحيــح القانــون وضوابــط 

الميكنة تستهدف 
بلوغ »بلدية بال ورق« 

واإلستفادة من 
البرامج التي تعمل 

على األجهزة الذكية 
إلنهاء المعامالت 

العمل التطوعي 
واإلنساني والخيري 

بات نمطًا في 
مجتمعنا بعد أن 

أنصفه الكويتيون 
.. ليته ُيدرس في 

المناهج 

ــدل املوقــع  واالســتحقاق يف آليــة رصف ب

وفقاً لضوابط االســتحقاق .

في طور اإلعـــداد 

مالجديــد يف أنظمــة مزاولــة املهنــة   ●

؟ الهندســية 

- تعمــد البلديــة حاليــاً عــىل تعديــل الئحــة 

مزاولــة املهنــة للمكاتــب الهندســية والدور 

اإلستشــارية املتعلقــة بشــئون البنــاء طبقــاً 

ــا  ــم فيه ــي يت ــون رقــم 2016/33 والت للقان

تعزيــز التعــاون بــني األطــراف املعنيــة 

وهــي إتحــاد املكاتــب الهندســية ، جمعيــة 

املهندســني وبلديــة الكويــت وفتــح املجال 

أمام املكاتب الهندسية والدور اإلستشارية 

إلنجــاز تعاقدات واتفاقيات عىل مســتويات 

مختلفــة باإلضافــة إىل تســهيل إجــراءات 

ــد رخــص املكاتــب الهندســية  ــح وتجدي فت

واقراح إضافة تخصصات هندســية جديدة 

أو إلغاء تخصصــات مرخص بها ضمن أنواع 

قيــود املهندســني وتعزيز قيمــة اإلختبارات 

التــي تجريهــا جمعيــة املهندســني الكويتية 

بإجرائهــا يف جامعة الكويــت للحصول عىل 

الدرجة العلمية املطلوبة والتأكد من كفاءة 

املهندسني وقدرتهم عىل اإلنجاز واإلرشاف 

عــىل املشــاريع الكبــرة خصوصاَ  .

العمل التطوعي 

● ما رؤيتكم للعمل التطوعي يف دولة الكويت  ؟

 - العمل التطوعي هو عمل انساين وخري يف 

املقام االول وهذا العمل أنصفه الكويتيون 

منذ زمــن بعيد وقــد توج بفضــل الله تعاىل 

بنيــل صاحــب الســمو أمــر البــاد املفــدى 

الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه 

 اللــه ورعــاه اللقــب األممــي غــر املســبوق 

»قائــد االنســانية« واختيــار الكويــت لتكــون 

مقــراَ عامليــاً للعمــل االنســاين ومــن يرصــد 

حركــة العمل التطوعــي والخــري  يف دولة 

الكويــت يتأكــد متامــاً مــن أنه بــات منطاً يف 

املجتمــع واألمثلــة عىل ذلــك كثــرة وكل ما 

نأمله خال املرحلــة املقبلة أن يكون هناك 

دعــم لهذا العمــل يف مناهــج وزارة الربية 

بحيــث يتــم تدريســه وتأصيلــه وتجذيره وال 

يكــون مجرد نشــاط مــن األنشــطة الربوية .
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زكــت الجمعيــة العموميــة العاديــة للجمعيــة 

املنعقــدة يف 15 فربايــر 2017 ممثــي قامئــة 

ــاء  ــة وأعض ــويل رئاس ــديس لت ــر الهن التطوي

ــم  ــني ، وه ــني املقبل ــا للعام ــس إدارته مجل

املهندس فيصل دويح العتل رئيسا للجمعية ، 

 املهندسة بشاير ابراهيم العواد نائبة لرئيس ،

ــا  ــكاوي أمين ــه الفيل ــد الل ــي عب ــدس ع املهن

للصنــدوق ، املهنــدس فهــد اردينــي العتيبــي 

أمينــا للر ، واملهنــدس حمود ســامل الهدية 

أمــني الــر املســاعد ، واملهنــدس أحمــد 

ــدوق املســاعد ، ــب أمــني الصن  ســامي الكلي

ولعضويــة مجلــس اإلدارة متــت تزكيــة كل 

الذايــدي،  مــن : م. عبــد العزيــز محمــد 

ــي  ــكاس ، م. ع ــد الن ــز محم ــد العزي م. عب

 عبــاس محســني، م. محمــد ســفر الديحاين ،

م. مساعد عيادة الشمري. 

ــة  ــة العادي ــة العمومي كــام اعتمــدت  الجمعي

تقريــري مجلــس االدارة االداري واملايل ، كام 

ــة  اعتمــدت الحســاب الختامــي للســنة املالي

املنتهيــة يف 31 / 12 / 2016، وكلفت مجلس 

ــابات  ــب الحس ــار مراق ــد باختي اإلدارة الجدي

وتحديــد مكافأتــه . 

وقد ترأس الجمعيــة العمومية رئيس الجمعية 

األسبق املهندس سعد سعود املحيلبي وحرضها 

نحو 200 مهنــدس ومهندســة ، تقدمهم نائب 

الرئيس للمجلس املنتهية واليته م. عدنان الراف 

، وأمــني الر املهندس نــواف رميح املطري 

وأمــني الصندوق حســن بــن طفلــة، واألعضاء 

 م. مطلق بورقبة ، املهندسة أسامء الخالدي ،

ــدس عــي  ــادي الحــاي ، املهن املهندســة هن

ــكاوي .  الفيل

ــور  ــة اىل الحض ــي كلم ــل املحيلب ــد  ارتج وق

شــكر فيهــا أعضــاء الجمعيــة واســتعرض فيها 

الخطوط العريضة للتقريرين  اإلداري واملايل 

ــة  ــؤون االجتامعي ــي وزارة الش ــور ممث بحض

والعمــل ومدقــق الحســابات املعتمــد. 

وأثنــى  املحيلبــي عىل جهــود رؤســاء وأعضاء 

اللجان وشكر زمائه يف مجلس اإلدارة املنتهية 

 الجمعية العمومية تزكي فيصل العتل 
رئيسا للجمعية وممثلي قائمة التطوير 

المحيلبي: قدمنا كل ما هو ممكن لالرتقاء بالمهنة وتحقيق التطوير الهندسي 

❒ صورة جامعية للمحيلبي مع مجموعة من أنصار التطوير الهنديس 
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واليته وقــال يف كلمته التي ضمنهــا التقريرين 

اإلداري واملــايل: أن كل مانقــوم بــه مل يكــن 

ليتحقــق لوال جهود املتطوعــني واملتطوعات 

واألعامل التي تقوم بها اللجان ، ولقد حرصنا 

يف مجلس اإلدارة عىل تحقيق الدعم املمكن 

لكافــة هــذه األنشــطة، فالشــكر لكــم جميعا 

ولكل من دعم هذه األنشطة، وخاصة مجلس 

الوزراء الذي دعم الكثر من فعالياتنا ورعاها. 

ــد بعض األمورالتي  ووقف املحيلبيي قليا عن

تحققت يف مجــال التوعية بالطاقة املتجددة 

واالســتخدامات الذكيــة للطاقــة ، والفعاليات 

الثقافيــة املميــزة  للجنة الثقافيــة ،  والتعاون 

مع الهيئة العامة للتعليم والتدريب التطبيقي 

ــا  ــن 550 مهندس ــر م ــب أك ــال تدري ــن خ م

ومهندســة يف الهيئــة عىل مــدار شــهر واحد، 

فمركــز التدريــب هــذا العــام أيضــا كان مميزا 

بأعاملــه ونشــاطه الــذي تــوج بتوقيــع اتفاقيــة 

تفاهم مــع جهاز إعــادة هيكلة القــوة العاملة 

بالدولــة لتدريب املهندســني حديثــي التخرج 

للعمــل يف القطــاع الخاص. 

وأشــار إىل أنــه ويف مجــال الحــرص عــىل 

ــه  دعــم النــرش العلمــي وتوثيــق مــا تقــوم ب

كافــة اللجــان تــم وللــه الحمــد إعــادة إصــدار 

ــن  ــق م ــوم فري ــون«  ويق ــة » املهندس مجل

ــك  ــا ، وكذل ــا وتحريره ــىل نرشه ــباب ع الش

إعــادة افتتــاح مكتبــة الجمعيــة مــن قبــل 

 الزمــاء والزميــات يف نــادي » زوايــا فكرية «

بالجمعية. 

ومتنى املحيلبي يف ختام الجمعية العمومية 

ــه  ــق يف عمل ــزىك التوفي ــس اإلدارة امل ملجل

واكــامل مســرة التطويــر الهنديس . 

❒ جانب آخر من الجمعية العمومية ❒ خال التصويت عىل تقارير مجلس االدارة واعتامدها

❒ املحيلبي مرئسا الجمعية العمومية و أمني الر نواف املطري وأمني الصندوق حسن بن طفلة وممثي وزارة الشؤون 

❒ العجمي متوسطا أعضاء مجلس االدارة الجديد
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ــق م. فهــد  ــر محافــظ الجهــراء الفري ذك

األمــر أن املحافظة أنهت تشــكيل فريق 

عمــل تطوعــي مــن األعضــاء يف جمعيــة 

املهندســني الكويتيــة لاســتفادة مــن 

مهاراتهــم وخرباتهــم يف حــل املشــاكل 

ــة  ــة – الهندســية للمشــاريع التنموي الفني

ــق  ــذا الفري ــا اىل أن ه ــة، الفت باملحافظ

ســيعمل بإطــار فريــق األمــن االجتامعــي 

باملحافظــة. 

ــاء خــاص عقــده  ــال املحافــظ يف لق وق

مــع رئيــس جمعيــة املهندســني الكويتية 

املهنــدس فيصل دويح العتــل وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة ورواد ديوان سامل 

بــن دويــح يالجهــراء مســاء الخامــس مــن 

مــارس  : إن املحافظة بحاجــة اىل جهود 

كافــة أبنائهــا ، مشــرا اىل أنه ملــس فزعة 

هندســية من أعضــاء جمعية املهندســني 

الكويتية وخاصــة أبناء محافظــة الجهراء 

الذين يتواجد 3 منهم يف عضوية مجلس 

الجمعية.  إدارة 

ومــن جهته قال رئيس الجمعية املهندس 

فيصــل دويــح العتل عىل هامــش اللقاء : 

إننا حريصون عىل االستفادة من مساحات 

املشــاركة الواســعة  التــي أتاحها ســعادة 

املحافــظ للمتطوعــني بالجمعيــة ، الفتــا 

اىل وجود مشــاريع تنمويــة متعددة تنجز 

ــر الطــرق  بالجهــراء مثــل مشــاريع تطوي

ومخارج ومداخل مختلف املناطق والبنية 

التحتية والربط مع مدينة املطاع السكينة. 

وأوضح العتل: ان املهندسني ومن خال 

تواجدهــم يف فريــق األمــن االجتامعــي 

باملحافظ سيشاركون يف الدراسات التي قد 

تطلبها الجهات املعنية ، وسيستكشفون 

ــتثامرية  ــة واالس ــرص التنموي ــدا الف مزي

باملحافظة، الفتــا اىل أن وجود نحو ثلث 

ســكان الكويت باملحافظة واتســاع رقعة 

مســاحتها يتيحــان هــذه الفــرص الواعدة 

والتــي تحتاجها. 

فهد األمير : الجهراء بحاجة  لكل جهود أبناءها المهندسين 
فزعة هندسية للمحافظة وتشكيل فريق عمل تطوعي فيها 

العتل: اتساع مساحة الجهراء يتيح فرصا للمبادرات االستثمارية والتنموية 

❒ راشد العنزي مع عضوي مجلس االدارة عي محسني و سامي الكليب  وعي الوطيب
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ومــن جهتــه قــال عضــو مجلــس إدارة 

الجمعيــة وأمــني الصنــدوق املســاعد  

أن  الكليــب:  أحمــد ســامي  املهنــدس 

عــدد أعضــاء الجمعيــة الكويتيــني يفــوق 

10 أألاف مهندس ومهندسة ومنهم حاليا 

نحــو 450  متطوعــا ومتطوعــة يف لجــان 

وروابط تخصصية هندسية ويعملون يف 

جهــات حكوميــة وخاصة وهم عــىل أتم 

االســتعداد للمشــاركة بــأي عمــل يتطلــب 

جهودهــم. 

وأمــا عضو مجلــس االدارة املهندس عي 

عبــاس محســني ، فقــد أوضــح أنــه ميكن 

االســتفادة مــن خــربات املتطوعــني مــع 

خــربات الــرواد بالعمــل الهنــديس ، الفتا 

اىل أن وجــود 3 زماء أعضــاء يف مجلس 

االدارة بالجمعيــة ســيجعلنا قريبــني أكر 

مــن همــوم ومشــاكل املحافظــة الفنية . 

وأشار محسني ، إىل أن املناطق املحيطة 

بالجهراء تشهد عمليات تخطيط وانطاق 

ملشــاريع تنموية كبرة وهــذه تحتاج إىل 

جهــود هــؤالء املتطوعــني وخاصــة أبناء 

ــظ  ــادرة املحاف ــيدا مبب ــة ، مش املحافظ

بفتــح األبــواب ألبنــاء الكويت لاســتفادة 

من رؤيتهــم باملشــاريع التنموية. 

الكليب: 
450 متطوعا من 
مختلف التخصصات 
الهندسية يشاركون 
بالعمل 

محسني: 
المشاريع المستقبلية 
المحيطة بالجهراء 
 تحتاج إلى جهود 
“ المهندسين “ 

❒ املحافظ يستمع لرشح عن جهود املهندسني من العتل
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شــارك رئيس جمعية املهندســني األســبق 

ومدير املخطــط الهيكي ببلديــة الكويت 

 املهندس سعد سعود املحيلبي يف اللقاء ،

حيــث لقيــت جهــوده إشــادة مــن محافــظ 

الجهراء.

ويف تريــح له قــال املحيلبــي: إن فرص 

تطويــر محافظة الجهــراء متاحة اآلن أكر 

مــن أي وقت مــى ، الفتا اىل الدراســات 

الجاريــة حاليــا ملخطــط الهيــكي الجديد 

واتساع رقعة مساحة املحافظة واملشاريع 

الكبــرة التي تشــهدها حاليا. 

 „ وعنــد ســؤاله عــن مــرشوع تطويــر 

الخويصــات „ قــال املحيلبــي: هــو عبــارة 

ــا  عــن مــرشوع تنمــوي – ترفيهــي ، وحالي

تقــوم البلديــة بتخصيصــه بشــكل نهــايئ 

مبــا يتوافــق مــع اســتخدامات املخطــط 

الهيــكي ، مضيفــا أنــه يتــم التنســيق مــع 

بعــض الــوزارات لتطويــر الخدمــات التي 

يحتاجها ، وكذلك دراسات املردود البيئي 

حيــث أن املوقع  حســاس بيئيا ويجب أن 

يكــون وفــق اعتبــارات ومتطلبــات البيئــة 

واشــراطاتها. 

وذكــر، ان املــرشوع انطلــق كمبــادرة مــن 

ــم  ــة وت ــة الثالث ــة االقليمي ــال الدراس خ

ــث  ــظ  حي ــعادة املحاف ــع س ــيق م التنس

قدمــت بعــض التصــورات حــول املوقــع 

بأن يكون تنمية ســاحلية – بيئة عىل شــكل 

واجهــات بحريــة مميــزة، مضيفــا أنــه قــد 

تــم اعتــامده مــن قبــل املحافظــة ورفعه 

اىل املجلس البلدي القراره بشــكل نهايئ. 

المحيلبي : الفرصة 
مواتية حاليا لمزيد من 
التطوير بالجهراء بواسطة 
المخطط الهيكلي 

❒ املحيلبي مع أعضاء مجلس االدارة حمود الهدية وأمني الر فهد العتيبي  ومحمد الديحاين

❒ فهد األمر متوسطا العتل واملهندسني
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وكان محافــظ الجهــراء الفريــق  م. فهــد 

ــوان  ــه يف دي ــتقبل مبكتب ــد اس ــر ق األم

عــام املحافظــة يف األول مــن مــارس  

رئيــس مجلــس ادارة جمعية املهندســني 

ــراء  ــز الجه ــس مرك ــن رئي ــور كل م بحض

ــه العــويض  لألمــن االجتامعــي د. عبدالل

ونائــب رئيــس املركــز م. صالــح الخالدي 

ورئيس قطاع التنمية الهندســية م. سامل 

ــية م.  ــة الهندس ــو التنمي ــي وعض العجم

محمــد القحــص.

وتناول املحافظ أوجه التعاون املشــرك 

ــبل تطوير االعامل. بني الطرفني وس

هــذا وتــم االتفــاق عــىل تنظيــم مؤمتــر 

هنديس قادم يف محافظة الجهراء بإرشاف 

مركــز الجهــراء لألمــن االجتامعــي بحيــث 

يتــم ارشاك مؤسســات الدولــة املختلفة 

وجمعيــات النفــع العام.

ويهدف املؤمتر اىل عــرض حلول تضمن 

ــذ املشــاريع االنشــائية  الجــودة يف تنفي

باملحافظة وعــرض حلول تضمن الجودة 

يف تنفيذ مشاريع الطرق وتعزيز السامة 

املروريــة باالضافــة اىل جعــل محافظــة 

الجهراء رائدة يف مجــال تطبيقات كفاءة 

الطاقة وعرض الحلول الحديثة يف تحسني 

ــة  ــق بيئ ــيام خل ــة الس ــات البيئي التطبيق

تفاعليــة تجمــع بني الكفــاءات الهندســية 

واملســاهمة يف تحقيق األمــن االجتامعي 

التنمــوي وذلك مــن خال ترســيخ الثقافة 

الهندســية يف املجتمع

وأعــرب املحافــظ األمــر عــن ترحيبــه 

لوجــود هــذه املبــادرة الوطنيــة التنموية 

يف محافظــة الجهــراء ودعمــه لهــا لتعود 

بالفائــدة عــىل الجميــع.

بحث حلول تضمن الجودة في تنفيذ مشاريع الطرق وتعزيز السالمة المرورية

وحــول املخطــط الهيــكي قــال املحيلبي 

للـــ „ الرأي : بعــد أن تم توقيعــه الهيكي 

يف نوفمــرب املــايض جــاري التنســيق مع 

وزارات الخدمــات ، وهــو مــرشوع يحــدد 

اســتخدامات وتطــور الدولــة حتــى 2040 

، ويرســم الرؤيــة واالســراتيجية ويحــدد 

الربنامج الزمني النشــاء املشــاريع ،  الفتا 

ــط  ــع املخط ــق م ــط يتواف اىل أن املخط

التنمــوي للدولــة. 

وأضــاف املحيلبي: نقوم حاليا بالتنســيق 

مع األمانــة للتخطيط وعىل رأســها معايل 

 وزيرة الشؤون االجتامعية ووزيرة االقتصاد ،

وبحضــور الــوزارات املعنيــة للتكــون 

املعلومات عىل مســتوى عايل مــن الدقة 

لتحــدد احتياجات الــوزارات من األرايض 

القامــة املشــاريع التنمويــة املســتقبلية، 

متوجها بالشــكر للجــان الخاصــة ومتابعة 

الوزيــرة لهــذا املــرشوع الحيــوي. 

وقال: إن املرشوع يحظى مبتابعة لصيقة 

مــن مديــر عــام البلديــة املهنــدس أحمد 

املنفوحي من خال حضور اللجان املعنية 

باملخطط الهيكي، موضحا أننا يف مرحلة 

جمــع البيانــات واملرحلــة الثانية ســتكون 

اعــداد أوراق العمــل التخطيــط املعنيــة 

بالســكان واإلســكان واملرافق والخدمات 

والثالثــة هــي مرحلــة وضــع املخططــات 

لخارطــة الكويت حتى العــام2040 . 

❒ املحافظ خال استقباله املهندسني مبكتبه
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العبد الله : تعيين وارسال المهندسين 
الكتساب الخبرات من أكبر األكاديميات 

البحرية في العالم 

االنتهاء من المرحلة األولى لتدريب المهندسين للعمل بالقطاع الخاص

المجدلي: تأهيل 
36200 كويتي من 
الباحثين عن عمل 
والعاملين في القطاع 
الخاص والطلبة 

العتل: 40 مهندسا 
ومهندسة جاهزون 

للعمل بالقطاع الخاص 
بعد قيامهم بتمارين 
عملية على المشاريع 

واداراتها 

مبشــاركة واســعة من قبــل مؤسســة املوانئ 

الكويتية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 

يف الدولة واملهندسني حديثي التخرج أنهت 

جمعية املهندســني الكويتيــة برنامج تدريب 

املهندسني حديثي التخرج لاندماج يف سوق 

ــك بالتعــاون  العمــل بالقطــاع الخــاص وذل

ــة  ــة القــوى العامل مــع برنامــج إعــادة هيكل

والجهــاز التنفيــذي يف حفــل خــاص أقيــم 

ــة  ــارس 2017  يف قاع ــن م ــاء   األول م مس

الجوهــرة بكــروان بــازا بالفروانيــة و حرضه 

األمــني العــام فــوزي املــديل و مديــر عــام 

مؤسســة املوانــئ الشــيخ يوســف عبــد اللــه 

الصباح و أمني عام اتحاد املهندسني العرب 

الدكتــور عــادل الحديثــي ورئيــس الجمعيــة 

املهنــدس فيصــل دويــح العتــل وعــدد مــن 

أعضاء مجلــس اإلدارة . 

دعم من الموانئ

فقد اكد مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية 

ــارص  ــاح الن ــه صب ــد الل ــف عب ــيخ يوس الش

الصبــاح ان مؤسســة املوانــئ ال تتــواين عــن 

دعم الشــباب الكويتــي وقد قامــت باالعان 

مؤخرا عن طلبها لتوظيف جميع التخصصات 

الهندســية مــن املهندســني حديثــي التخــرج 

واصحــاب الخربة.

 وناشــد  العبد الله اعضاء الجمعية التقديم 

اىل وظائــف مؤسســة املوانــئ املعلــن عنها 

لاستفادة بخرباتهم وتخصصاتهم املختلفة  

مــا يعــود بالفائــدة االيجابيــة عــىل املوانــئ 

بســبب انها تطمــح اىل التطــور ضمن خطط 

ــة بالدولة. التنمية الخاص

وقــال الصبــاح: انــه ســيكون لــكل مهنــدس 

ــن  ــرد الدي ــة ل ــذه الخط ــة به ــود وبصم وج

اىل بلــده كــام اننــا كمؤسســة موانــئ وضعنا 

للمعينــني لدينــا برنامجــاً تدريبيــاً واعــداً 

بارســالهم اىل اكرب االكادمييــات البحرية يف 

مختلــف انحــاء العــامل واملوانــئ العامليــة 

ألننــا نريد اصقــال خرباتهم لاســتفادة منها 

يف مشاريعنا املختلفة ومنها توسعة مينايئ 

الشويخ والشعيبة ومدينة الكويت اللوجستية 

وغرهــا مــن املشــاريع التنمويــة املعتمــدة 

مــن مجلــس الــوزراء.

 واضــاف، ان الخــربات التــي سيكتســبها 

ــئ  ــة املوان ــون مبؤسس ــون العامل املهندس

الكويتيــة محليــا وخارجيــا  لــن يجدونهــا يف 

اي مؤسســة اخــرى ولــذا نحبــذ مشــاركتهم 

ــة. ــارات الوطني ــا نحــرص عــىل امله ألنن

إعادة الهيكلة 

 مــن جانبــه، أشــار أمــني عــام برنامــج إعادة 

هيكلــة القــوى العاملــة فوزي املجــديل إىل 

ــدا  ــر جه ــة ال يدخ ــادة الهيكل ــج إع أن برنام

يف التعــاون مع مختلــف الجهــات والهيئات 

ــجيع  ــدف تش ــام به ــع الع ــات النف وجمعي

القــوى العاملــة الوطنيــة للعمــل يف القطاع 

الخاص، الفتــا إىل أن االحتفالية التي اقيمت 

ــة املهندســني تهــدف  بالتعــاون مــع جمعي

إىل تكريم وتشــجيع 40 مهندســا ومهندســة 

بعد اجتيازهم الدورة التدريبية يف مختلف 

ــية. االختصاصات الهندس
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ــه  وأضــاف أن الربنامــج مــن خــال إدارات

املختلفة ال يألوا جهــدا يف توفر الفرص 

الوظيفية املختلفة يف مؤسســات القطاع 

الخــاص الــذي يعيد تنظيم ســوق العمل 

الكويتــي إىل الطريــق التنمــوي الصحيح، 

مســتذكرا العديد مــن املشــاريع التنموية 

املقدمة من الربنامج مثل إعداد مشــاريع 

تدريبية بالتعاون مع ما يقارب 30 مؤسسة 

آخرها جمعية املهندســني الكويتية، الفتا 

إىل أنــه قــد بلــغ عــدد مــن تــم تدريبهــم 

ما يقــارب من 36200 كويتــي من الباحثني 

عــن عمــل والعاملــني يف القطــاع الخاص 

والطلبة.

ــق  ــعى لتحقي ــج يس ــت إىل أن الربنام ولف

انجــازات وطنيــة رائــدة وذلــك مــن خال 

ــاء مركز تنمية العاملة الوطنية لزيادة  انش

مســاهمة القوى العاملة الكويتية بالقطاع 

ــب 5 االف موظف قائم  الخاص عرب تدري

عىل رأس العمل، إضافة اىل 2000 طالب 

وطالبــة و 3000 باحــث عــن عمــل وذلــك 

يف املبنــى الخــاص بــه مبنطقــة الرقعــي 

بجانب مبنــى إعــادة الهيكلة عىل مســاحة 

تبلــغ 6885 مــرا مربعاً.

وأوضــح املجــديل أن العــدد الحــايل مــن 

الجاديــن والباحثــني عــن عمــل بلــغ 4000 

باحث، حيــث يتم تحديد مــدى جديتهم 

ــأيت يف  ــي ت ــر الربنامــج والت ــا ملعاي وفق

مقدمتهــا التأكــد مــن الجديــة عــرب كــرة 

مراجعــة الباحــث للربنامــج واالنتظــام 

باملواعيــد التــي يحددهــا الربنامــج.

وفيــام يتعلــق بعمليــة الدمــج بــني الهيئة 

العامة للقــوى العاملة والربنامج أشــار أن 

القــرار صــادر مــن قبــل مجلــس الــوزراء 

وهــو مــا يتطلــب العديد مــن االجــراءات 

الدقيقــة قبــل اجــراء الدمــج النهــايئ يف 

يونيــو املقبــل، الفتــا إىل أنــه تم تشــكيل 

عدة لجــان من ضمنهــا املاليــة والقانونية 

واإلدارية ونظم املعلومات وذلك بالتعاون 

مع الهيئة ومشاركة ديوان الخدمة املدنية 

ــدف صياغة القرار  والفتوى والترشيع، به

يف صورتــه النهائية.

وحول جهود الربنامج فيام يتعلق بالبطالة 

االختياريــة قال أنه ال ميكــن لوم الباحثني 

عــن أفضــل فــرص العمــل ذات الرواتــب 

املغريــة عرب البحــث يف أفضــل الجهات 

التــي تتمتــع بامتيــازات ورواتــب مرتفعة، 

مؤكدا أن الربنامج يسعى إىل مكافحة ذلك 

عــرب توحيــد الرواتــب وتقليــص الدعــوم 

ــع  ــامىش م ــى تت ــة حت ــات املالي والفروق

املتــاح يف القطــاع الخاص.

وبسؤاله حول آخر املستجدات املتعلقة 

برفع الحد االدىن لألجور العاملة الوطنية 

يف القطاع الخاص لفت اىل أن املقرح ال 

يــزال قيد الدراســة من قبل مجلــس ادارة 

الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة، مشــددا 

عــىل رضورة جــذب العاملــة الوطنية يف 

بعــض التخصصــات واملهــن الطــاردة 

والتخصصات العلمية عرب زيادة الدعوم 

يف تلــك التخصصات لجذب اكرب رشيحة 

ممكنــة مــن املواطنني.

خطوة تنموية 

ومن جانبه قــال رئيس الجمعية املهندس 

فيصــل دويــح العتــل: إن  برنامــج تدريب 

املهندســني حديثي التخــرج لاندماج يف 

ســوق العمل بالقطاع الخــاص وبالتعاون 

مــع برنامــج إعــادة هيكلــة القــوى العاملة 

والجهــاز التنفيذي للدولــة خطوة حقيقية 

عــىل طريــق تحقيــق األهــداف التنمويــة 

التــي تســعى لهــا الدولــة ويقــوم الجهــاز 

بجهــود كبــرة لتحقيــق مــا هــو مــوكل لــه 

ــداف .  من أه

وأضــاف :إن هــذا الربنامــج ضــم نحو 40 

مهندســاً ومهندســة مــن حديثــي التخــرج 

ومن مختلف التخصصات الهندســية كفل 

لهم الدراية واملعرفة املطلوبتني لدخول 

ســوق العمــل يف القطاع الخــاص ، وهذا 

هو باكورة تعاوننا مع برنامج إعادة هيكلة 

القــوى العاملــة والجهاز التنفيــذي والذي 

نأمــل اســتمراره ولــن نبخــل يف توفر كل 

ــبل الدعم النجاحه.  س

ــوا  ــني  قام ــل إىل أن املتدرب ــار العت وأش

بتامريــن عمليــة عــىل املشــاريع واداراتها 

وأسس العمل الجامعي والتفكر االبداعي 

وحقــوق وواجبات املهندس املوظف يف 

القطاع الخاص ، وكذلك أطر التأمني ضد 

البطالــة وبرنامــج اداري شــامل ، كام قام 

املتدربون بإعداد تقارير فنية وهندسية ، 

والعقود الهندسية واشراطاتها ومستنداتها 

ــزة وناجحــة  ــوا عــىل منــاذج ممي ، وتعرف

تعمــل يف القطــاع  الخــاص ، مضيفــا اننا 

نؤكــد لكم أنهم باتوا لبنــة أوىل ميكننا أن 

نبنــي عليهــا الكثــر بالتعــاون مــع برنامــج 

ــاز  ــة والجه ــوى العامل ــة الق ــادة هيكل إع

التنفيــذي وإدارتــه املتميــزة بعملهــا ويف 

مقدمتهم األخ األمني العام األستاذ فوزي 

ــر  ــا كل الشــكر والتقدي ــه من املجــديل فل

عــىل جهــوده وحرصــه عــىل التعــاون مــع 

مؤسســات املجتمع املدين غر الربحية .

فريق عمل من المهندسين 
الشباب أعد المشروع ونفذه 

قام بإعداد املرشوع وتنفيذه فريق عمل 

من املهندسني الشباب بقيادة املهندس 

ــني:  ــم املهندس ــيعي وض ــازي املش غ

مســاعد الرشــيدي ، جاســم املخلــف ، 

أنــس الحديــب ، عبــد اللــه املطــري ، 

محمــد العنزي ، أمل الرشــيدي ، فاطمة 

الكنــدري ، حمد الحــامدي. حيث حرص 

أمــني عــام الربنامــج ورئيــس الجمعيــة 

عــىل تكرميهــم وتقديــم الشــكر لهم. 
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تكريم خاص لموظفي 
برنامج دعم العمالة 

قام املنظمــون بتكريم فريــق العاملني يف 

برنــام دعــم العاملــة الوطنية وهــم : اميان 

األنصــاري ، حنــان كــرم، يوســف الخزامي ، 

كام كرم أستاذة جامعة الكويت واملتطوعني 

الذيــن أرشفوا عــىل الربنامج . 

لقاءات ارشادية 
و12 برنامج تدريبي 

املبادرة اســتمرت شــهرين وتضمنت نحو 12 

برنامــج تدريبــي ، ففي اطــار  التطبيــق لعقد 

برنامــج التدريــب املوقع مــع اعــادة الهيكلة 

ــني  ــادي األول للمهندس ــاء  االرش ــد اللق عق

واملهندســات حديثــي التخــرج والراغبــني 

 بالتأهيل واإلعداد للعمل يف القطاع الخاص ،

وذلك مبقر الجمعية يف 25 ديسمرب وبحضور 

ممثي برنامج الهيكلة. كام عقد مركز التدريب 

والتطويــر املهني بالجمعية اللقاء االرشــادي 

الثــاين للمهندســني حديثي التخــرج الراغبني 

باالنضامم إىل الربنامج التدريبي األول للعمل 

يف القطــاع الخــاص، واملقــام بالتعــاون مع 

برنامج إعادة الهيكلــة للقوى العاملة. 

ــة  ــذي عقــد بالجمعي ــاء ال وتحــدث يف اللق

مساء يوم 3 يناير 2017 كل من: رئيس لجنة 

مركــز التدريــب املهنــدس غازي املشــيعي 

واألســتاذة خولــة منــدكار مــن برنامــج دعــم 

تنظيــم  يف  وشــارك  الوطنيــة،  العاملــة 

ــق عمــل مــن املتطوعــني ضــم  ــاء فري اللق

كل من: املهندســني مســاعد الرشيدي، أنس 

الحديب، جاســم املخلــف، حمد الحامدي، 

أمــل الرشــيدي وفاطمــة الكنــدري. وقــد بلغ 

عــدد املتقدمــني لهــذا الربنامج 50 مهندســا 

ومهندســة ، بينام يقيض اتفــاق الجمعية مع 

برنامــج إعــادة الهيكلــة بتدريب 40 مهندســا 

ومهندســة فقط. 

❒ تكريم الدكتورة هنوف الحميدي من جامعة الكويت❒ تكريم املهندسني للمجديل

❒ جانب من الحضور

❒ مع مجموعة من املكرمني
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وكانــت الجمعيــة قد وقعت مــع  برنامج 

إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة والجهــاز 

التنفيــذي بالدولة اتفاقا لتدريب وتأهيل 

40 مهندســا مــن الباحثــني عــن العمــل 

وحديثــي التخــرج لارتقــاء مبســتوى 

أدئاهــم الفنــي ليحقق متطلبــات العمل 

يف القطــاع الخــاص بالكفــاءة والفاعلية 

املطلوبتني. 

وقــد وقع أمني عام برنامــج إعاة الهيكلة 

فوزي محمد املجديل و رئيس الجمعية 

ــي يف  ــدس ســعد ســعود املحيلب املهن

األول مــن ديســمرب 2016 عقــدا خاصــا 

لتحقيــق هــذا  االتفــاق، عىل أن تســتمر 

فــرة التدريــب نحــو 4 أشــهر ، وتتضمن 

ــل  ــد 3 مراح ــود العق ــذ بن ــل تنفي مراح

رئيســية للتدريــب األوىل مرحلة اإلعداد 

واالرشــاد والتســجيل واختبــارات تقييم 

 املتدربــني ، والثانيــة مرحلــة التدريب ،

والثالثــة تقييــم الربنامــج التدريبي وأثره 

ــه  ــني في ــني ورأي املتدرب ــىل املتدرب ع

ــم ،  ــت له ــي أتيح ــل الت ــرص العم وبف

حيــث ســتقدم الجمعيــة تقريــرا نهائيــا 

عن نتائــج الربنامج التدريبي لكل مرحلة. 

ويقيض العقد بأن تلتزم الجمعية بتقديم 

املحتــوى التدريبي ، واســتيفاء إقرارات 

املتدربــني وتعهداتهــم وفقــا للنــامذج 

التــي يزودهــا بهــا برنامــج إعــادة هيكلــة 

القــوى، حيــث ســيتوىل فريقــا إداريا من 

املتخصصني إدارة هذه الربامج التدريبية 

وتوفر كافــة الوســائل املطلوبة .

توقيع االتفاق مع برنامج هيكلة القوى العاملة 
والجهاز التنفيذي بالدولة 

❒ صورة جامعية بختام الحفل

❒ صورة جامعية يف ختام التوقيع
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“ المهندسين ” و “ أوريدو” 
توقعان اتفاقية لتقديم خدمات 

االتصاالت الحصرية 

جددت الجمعية والرشكة الوطنية لاتصاالت 

“أوريــدو” رشاكتهــام االســراتيجية بتوقيع 

عقــد اتفــاق بينهــام يف حفل خــاص اقيم 

باملناســبة مبقر الجمعية مساء الثاثاء 21 

مــارس 2017 ، وقــع العقــد عــن الجمعية 

رئيسها املهندس فيصل دويح العتل وعن 

الرشكــة مديــر ادارة B2B املهنــدس  عبــد 

العزيز البابطني، بحضور مدير إدارة فونو 

بالرشكــة املهندســة نــور الســليطي ومدير 

املوارد البرشية والخدمات االدارية رهام 

امــام ورئيــس قســم مبيعــات الــرشكات 

املهنــدس  والحكوميــة  االســراتيجية 

طــارق بيــدس، ومســؤول مــدراء حســاب 

ــه،   ــل حســب الل ــدس وائ الــرشكات املهن

ومن “املهندســني” أمني الر فهد ارديني 

وأمــني الصنــدوق عــي الفيلــكاوي وعــدد 

ــن  ــد م ــس االدارة وحش ــاء مجل ــن أعض م

املهندسني.

ويف ختام توقيع العقد وجه رئيس الجمعية 

املهندس فيصل العتل الشكر لـ” أوريدو”، 

الفتا اىل أن هذه االتفاقية تعكس اهتامما 

لتحقيق الرشاكة االسراتيجية مع الرشكات 

الوطنيــة التــي تطمــح لهــا الجمعيــة، الفتا 

اىل أن االتفاقيــة باكــورة ملرحلــة جديــدة 

للتعــاون بــني الجانبــني حيــث أننــا نطمــع 

ملزيــد مــن التعــاون مبختلــف املجــاالت 

وخاصة االتصاالت وتنمية الكوادر الهندسية 

الوطنية. 

وأضــاف العتل ، إننا نطمــح أيضا للتعاون 

 يف مجــاالت التدريب والتطويــر املهني ،

 وتحديث قاعة أوريدو بالجمعية، وتوسيع 

خدمات الواي فاي واالستفادة من املهندسني 

ــة  ــن تقــوم الجمعي ــي التخــرج الذي حديث

بتدريبهــم وتأهيلهــم للعمــل يف القطــاع 

الخاص ، موضحا أن هذه االتفاقية امتداد 

للتعاون بني الجانبني والذي ميتد اىل نحو 

8 ســنوات ماضية والتي اســتفاد منها آالف 

املهندسني واملهندسات ونأمل أن يستفيد 

ــة  ــدس ومهندس ــف مهن ــو 40 أل ــا نح منه

أعضاء يف الجمعية. 

ومن جهته قال مدير ادارة B2B يف الرشكة 

املهندس  عبد العزيز البابطني: إننا فخورون 

بهــذه االتافقيــة التي ســتوفر مــن خالها “ 

أوريدو “ كافة الخدمات املعنية باالتصاالت 

ــروض  ــا اىل ع ــا ، الفت ــة وأعضائه للجمعي

خاصة وحريــة ألعضاء الجمعية ســيتم 

تقدميها وفقا لهــذه االتفاقية ، ونحن نريد 

رشاكــة مجتمعيــة مع “ املهندســني” تعزز 

العتل: 
شراكة استراتيجية 
لتقديم الخدمات 
وتنمية الكوادر 
البشرية 

البابطين:  
العمالة الوطنية 
في “ أوريدو” 
تحظى بدعم واهتمام 
كبيرين 

السليطي: 
ايصال خدماتنا 
لكافة األعضاء في 
جميع مواقع العمل 
الهندسي 

❒ خال توقيع العقد
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خدامتنا ورشاكتنا املجتمعية.

وأضــاف البابطــني : إن العاملــة الوطنيــة 

يف “ أوريدو” تحظى باالهتامم الكبر يف 

 مجــاالت التدريــب والتطويــر الوظيفــي ، 

مؤكداً اســتعداد الرشكة عــىل عقد دورات 

ــة  ــل تعريفي ــة وورش عم ــج تدريبي وبرام

باالتصــاالت وبـــ “ أوريــدو “ وخدماتهــا 

ــة. ــاء الجمعي ألعض

ــور  ــو ن ــر إدارة فون ــت مدي ــا رحب وبدوره

مؤكــدة رضورة   ، باالتفاقيــة  الســليطي 

التواصل مع الجمعية ، مؤكدة االستعداد 

التــام لتوفــر خدمــات االتصــاالت بكافــة 

أنواعها و التي يتطلبها العمل الهنديس يف 

مختلــف املواقــع، وأن هذا العــدد الكبر 

مــن أعضــاء الجمعيــة يجعلنــا حريصــون 

ــروض  ــن الع ــد م ــم مزي ــىل تقدي ــر ع أك

الخاصــة للمهندســني واملهندســات.  

وأَضافــت اننــا حريصون عىل ترســيخ مبدأ 

التعاون مــع جمعيات النفــع العام ومنها 

هــذه الجمعيــة العريقــة التــي نؤكــد عــىل 

رشاكتنــا االســراتيجية معهــا ، لتحقيــق 

للطرفــني وكذلــك  األهــداف املرجــوة 

املســاهمة بتحقيــق التنميــة يف املجتمع. 

وتقــيض االتفاقيــة املوقعــة بــني الجانبني 

بتقديــم عــروض مميــزة حريــة ألعضــاء 

الجمعية واملوظفني فيها والقيام بسحوبات 

ســنوية ، وتقديــم باقــات خاصــة ووضــع 

 نافذة تواصل مبارش مع جمهور املهندسني 

ــاي  ــواي ف ــات ال ــر خدم ــك “ وتوف “ كش

ــة.  ــر الجمعي مبق

❒ قص كيكة خاصة مبناسبة العقد مبشاركة السليطي وامام❒ تبادل وثائق العقد
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العتل:  تطوير الكوادر البشرية 
وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص

الجمعية استضافت عمومية المكاتب الهندسية العربية وتزكية مازن الصانع رئيسا لها 

الصانع : قبلنا 
التكليف ونعمل 
لتطوير مزاولة 
المهنة الهندسية 
عربيا  

استضافت الجمعية اجتامعات الجمعية 

العمومية لهيئة مكاتب ومؤسسات  الهندسة 

االستشارية العربية التابعة التحاد املهندسني 

العرب، حيث متت تزكية  مرشح الكويت 

املهندس مـــازن الصانع رئيســـا للجنة 

الثاثـــة املقبلة ،  التنفيذية لألعـــوام 

 وانتخبت الهيئة كا من م. كامل أحمد 

من السعودية ، ود. شبل عبد الغني من 

 مر ، م.غياث القطيني من ســـورية ،

، لبنــــــان  مـــن  عبـــده   د. جوزيـــف 

  م. د. رشف الدين ابراهيم من السودان ، 

م. محمد مســـلم من العراق لعضوية 

 . التنفيذية  الهيئة 

ــامل  ــام أع ــة يف خت ــت الهيئ ــام وافق ك

جمعيتها العمومية عىل أن يكون مرشــح 

 األردن م. رايق صالح ، ومرشح فلسطني

م. اياد باكر مراقبني يف اللجنة التنفيذية 

يف الهيئة. 

ويف ختاما أعامل الهيئة وجه املشاركون 

من نحــو 10 دول عربية وبحضور األمني 

العام التحاد املهندسني العرب الدكتور 

عادل الحديثي الشكر للكويت لحرصها عىل 

ــمل العريب واحضار كافة ممثي  مل الش

ــاركة يف  الدول األعضاء يف الهيئة للمش

أعامل الجمعية العمومية التي اســتمرت 

يومي الثاثــاء 28 فرباير واألربعاء األول 

مارس.  من 

ومن جهته قال رئيس الجمعية املهندس 

فيصل العتــل يف كلمتــه الرحيبية أمام 

ــا كمهندســني  ــة  : إنن ــة العمومي الجمعي

كويتيني لن نتوان يف دعم العمل العريب 

ــس  ــاء بأس ــرك واالرتق ــديس املش الهن

مزاولــة املهنــة الهندســية وتوحيــد اطــر 

عملها وتبــادل الخربات بني املهندســني 

العــرب. مضيفــا أن جمعيــة املهندســني 

الكويتيــة دأبــت  عــىل أن يكــون العمــل 

الهنديس العــريب قدوة لغره من املهن 

يف املجتمعــات العربية . 

وأشــار العتــل إىل أن الجمعيــة تعمــل عــىل  

عــىل تطويــر كوادرهــا البرشيــة وتنميــة 

مهــارات املهندســني يف مختلــف مجــاالت 

العمــل الهنــديس ، الفتــا اىل انطاقهــا إىل 

❒ الصانع متوسطا العتل والحديثي
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ــن  ــدد م ــع ع ــاون م ــع يف التع ــاب أوس رح

ــل املهندســني  املؤسســات الرســمية لتأهي

للعمــل يف القطــاع الخــاص ، وذلــك اميانــا 

منــا مبا يوفره العمل الهنديس واالستشــاري 

الهنــديس من آفــاق رحبــة للتطــور وتحقيق 

ــة .  ــة البرشي التنمي

ــع أن  ــدس الصان ــرب املهن ــه اعت ــن جهت وم

هــذه التزكيــة وســام نفخــر بــه ، وأننــا 

ــني  ــا وداعم ــنكون عون ــف وس ــا التكلي قبلن

للعمــل الهنــديس العــريب ، ويف كلمتــه 

ــع :  ــال الصان ــة ق ــة العمومي ــام الجمعي  أم

“..إننــا نعاين جميعا يف هــذا الوطن العريب 

الكبر من خلل كبر يف مامرساتنا الهندسية  

، حيــث أنــه ومــن الواضح تأثــر عملنــا الفني 

مبــا نــراه مــن فعاليــات وتطــورات سياســية 

تشــهدها املنطقة ، وندعوا الباري عز وجل 

أن يكــون عملنــا الفنــي رافــدا كبــرا وداعــام 

للجهــود املخلصة التــي نراها العــادة األمن 

واالســتقرار لربوع وطننا العريب الكبر حتى 

نتمكــن كفنيــني ومهندســني يف املســاهمة 

الحقيقية لتحقيق النمو واالزدهار لشــعوب 

منطقتنا...” .

ــرة  ــوال الف ــة و  ط ــع أن الهيئ ــد الصان وأك

املاضيــة ســعت إىل تعزيــز وتطويــر عمــل 

الدور واملؤسسات الهندسية العربية بالسبل 

املتاحــة ، مضيفــا أنــه ورغــم تعــر الكثــر 

من املشــاريع فإننــا نود اإلشــارة اىل النجاح 

الباهــر الــذي تحقــق يف املؤمتــر  الهنديس  

االستشــاري العــريب الســادس  الــذي رعتــه 

ــب الهندســية  ــة ودعمــه اتحــاد املكات الهيئ

ــة واســتضافته  والــدور االستشــارية الكويتي

نقابــة املهندســني يف لبنــان فلهــم جميعــا 

منــا كل الشــكر عــىل انجــاح هــذا املؤمتــر. 

❒ جانب  من الجمعية العمومية

❒ الصانع متوسطا مع الحديثي مجموعة من الوفود املشاركة
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العتل: دعم كويتي لـ 6 مشاريع هندسية 
عربية تعزز دورهم المجتمعي 

في ختام  أعمال المجلس األعلى التحاد المهندسين العرب بالجزائر 

شــاركت الجمعية يف أعامل الــدورة العادية 

الـــ 73 للمجلــس األعىل التحاد املهندســني 

العــرب التي انعقدت بيومي 24 و 25 فرباير 

ــس الجزائري عبد العزيز  2017  برعاية الرئي

ــر  مبشــاركة  بوتفليقــة يف العاصمــة الجزائ

نحــو 14 بلــد عــريب  ،  وضم وفــد الجمعية  

ــح  ــدس فيصــل دوي ــة املهن ــس الجمعي رئي

. العتل 

وقد رحــب رئيــس الجمعية املهنــدس فيصل 

راشــد العتــل بالوفــود العربية التي ستشــارك 

يف اجتامعات املكتب التنفيذي لهيئة مكاتب 

ومؤسســات الهندسة العربية التي ستعقد يف 

الكويت ويرأســها نائــب رئيس اتحــاد املكاتب 

الهندسية والدور االستشارية الكويتية املهندس 

مــازن الصانــع ، مؤكــدا لقــد جددنــا للمجلس 

األعىل التحاد املهندسني العرب أننا كمهندسني 

كويتيــني لــن نتــوان يف دعــم العمــل العــريب 

الهنــديس املشــرك واالرتقــاء بأســس مزاولة 

املهنــة الهندســية وتوحيد اطر عملهــا وتبادل 

ــني العرب.  الخربات بني املهندس

وأضاف العتل: أنه وبعــد أن اطلعنا والوفد 

املشــارك عــىل أنشــطة املكتبــني التنفيــذي 

والدائم لاتحاد وجددنا للزماء العرب دعمنا 

لهــم وترحيــب الكويــت بأيــة أنشــطة ميكننا 

أن نقــوم بتنظيمهــا واملشــاركة فيهــا ، الفتا 

اىل أنــه قــد تــم االطــاع أيضــا عــىل أعــامل 

الهيئــات العاملة تحت مظلــة االتحاد وهي: 

املعامريــني العــرب ، التحكيــم الهنــديس 

العــريب، التصنيــف واالعتــامد ، املــوارد 

ــات واالتصــاالت ،  ــة املعلوم ــة، تقني املائي

الطاقــة، اإلنشــاء والتشــييد ، املهندســات 

ــات ، النقــل واملواصات.  العربي

ــا سنشــارك يف 6 مشــاريع  وأكــد العتــل أنن

مســتقبلية التحــاد املهندســني العــرب هي: 

دليل الرشكات الهندســية العربيــة ، وإعداد 

ــر  ــد ، تطوي ــريب املوح ــة الع ــد املقاول عق

ــا  ــا أنن ــة ، مضيف الكــوادر الهندســية العربي

سنبحث امكانية املشاركة يف إنشاء جامعات 

للدراســات الهندســية العليــا ومراكز تدريب 

ــني العرب.   للمهندس
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يف اطار اســتمرار التعاون بني الجمعية 

ورشكة ” شامل الزور األوىل“ تلقت الجمعية 

من الرشكة رعاية فضية ألنشطتها لألشهر 

األربعــة املقبلــة ، حيث اســتقبل رئيس 

الجمعية املهنــدس فيصل العتل وأمني 

ــكاوي  ــي الفيل ــدس ع ــدوق املهن الصن

مســاعد املديــر العــام للشــؤون الفنيــة 

يف الرشكــة  املهنــدس فهــد الزعبــي يف 

الجمعية مســاء 28 مارس 2017. 

 وأعــرب رئيــس الرشكــة التنفيــذي أنــدي ايفــن يف رســالة وجهها اىل 

 الجمعية عن ســعادته يف االطاع عىل أنشطتها التطوعية ورعايتها ،

“ شمال الزور  
األولى  “ تدعم 
وترعى أنشطة 

جمعية 

 مشرا اىل دعم تحقيق األهداف التي  تخدم املهندسني واملجتمع . 

وجــدد أنــدي يف رســالته الحــرص عــىل التعــاون مــع املهندســني 

ــل يف أن  ــن األم ــا ع ــم، معرب ــكل دائ ــل بش ــوات التواص ــح قن وفت

يقــوم املهندســون واملهندســات بزيــارة ميدانيــة اىل 

محطــة الــزور واالســتامع اىل عــرض مــريئ عــن املزايــا 

الفنيــة والهندســية وقــدرات املحطــة يف رفــع الطاقــة 

الكهربائيــة يف البــاد.  

ومن جهته وجه رئيس الجمعية الشكر للرشكة ولرئيسها 

التنفيــذي أنــدي ايفــن ، ورحــب العتــل بالتعــاون مــع 

املحطة والعمل معا اىل االرتقاء باملهارات والهندسية 

للكــوادر البرشية فيها.

وكان  التعــاون بــني الجانبــني قــد انطلق خــال  زيارة 

الرئيس التنفيذي للرشكة  أندي بيفن ومســاعد املدير 

العــام للشــؤون الفنيــة املهنــدس فهــد الزعبــي إىل 

الجمعيــة حيث اســتقبلهم الرئيس الســابق املهندس 

ســعد املحيلبــي بحضــور أمــني الصنــدوق املهندس 

حســن بن طفلــة ورئيــس تحريــر مجلة „ املهندســون 

„ املهنــدس يــارس محمــد العــواد وعضــو رابطــة 

املهندســني البحريــني مســاعد العيــادة،  مســاء يوم 

17  ينايــر 2017  . 

 ويعترب التعــاون بني الجمعية و“ شــامل الزور األوىل „

ميثل باكورة لسلسة من التفاهامت التي تعمل الجمعية 

عــىل اطاقها مع مؤسســات هامة يف القطــاع الخاص، 

الفتا اىل اهتامم ” شامل الزور األوىل“ بالتعاون وتقديم 

الدعم للفعاليات الهندسية وخاصة يف مجاالت التدريب 

واالرتقــاء بالكــوادر الهندســية الكويتية التــي تطمح اىل 

االستفادة منها الرشكة. 

❒ صورة جامعية من زيارتها األوىل مع بن طفلة والعواد والزعبي والعيادة واملحيلبي

❒ وخال عرض ماكيت مرشوع مبنى الجمعية الجديد

❒ الزعبي مقدما كتاب الدعم من  أندي للعتل والكندري
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لوضع الحلول لمشكلة تصريف مياه األمطار
دعوة إلى الشفافية وعقد جلسة حوارية مع المهندسين

دعت الجمعيــة اىل اتخاذ اجــراءات رسيعة 

لتفعيــل دور فــرق الطــوارئ يف كل وزارات 

الخدمات املعنيــة بالطوارئ التي تشــهدها 

ــة اىل الحاجــة املاســة لغرفــة  البــاد ، الفت

عمليــات مركزيــة ورسيعــة تتعامــل مــع 

ــة  ــوال الجوي ــا األح ــوارئ ويف مقدمته الط

التي كشــفت املســتور وبينت مدى القصور 

يف الرقابة بتفيذ مشــاريع األشــغال وغرها 

مــن الجهــات الحكوميــة. 

ــح  ــدس فيصــل دوي ــة املهن ــس الجمعي رئي

العتــل قــال: تابعنــا ماشــهدته البــاد مســاء 

يــوم ) 24 مارس (  وكيف أن املشــهد يتكرر 

يف كل عــام وخاصــة عندما تهطــل األمطار 

مبثل هذه املواســم ، الفتــا اىل أن املنطقة 

العارشة كانت منطقة منكوبة بحق و مرحا 

مكشــوفا للتقصــر الرســمي وخاصــة غيــاب 

فــرق الطــوارئ التــي يجــب أن تتعامــل مــع 

ــة   الحــدث ســواء يف وزارة األشــغال العام

ــاء واملــاء ، البلديــة ، اإلطفــاء أو  أو الكهرب

غرهــا مــن الجهــات املعنية. 

وأكــد العتــل : أن فزعة أهــل الكويت حدت 

مــن الخســائر املتوقعــة ولله الحمــد واملنة 

ــار  ــة ، واقتص ــا برشي ــوع ضحاي ــدم وق لع

الخســائر عــىل األرضار املاليــة ، داعيــا اىل 

ــات  ــع الجه ــع م ــارش والري ــق املب التحقي

املنفــذة لهــذه املشــاريع وكيــف تعلــن 

وزارة األشــغال قبــل فــرة وجيــزة جاهزيــة 

املناهيــل وشــبكة الــرف الســتقبال ميــاه 

األمطار وسهولة انسيابها لكن الواقع جدد أن 

هذه التريحات والتعامل مع قضية تتكرر 

ســنويا يؤكد عدم جدية االجراءات املتبعة 

ــة  ــاب التنســيق بــني الجهــات الحكومي وغي

الدراة مثــل هذه الحــاالت الطارئة لكن أهل 

الكويت وفزعتهم لبعضهم البعض موقف 

يسجل لهم ويستحقون الشكر والثناء عليه. 

ودعــا رئيس “ املهندســني”  وزارة األشــغال 

ــة  ــة حواري ــة  إىل جلس ــات املختص والجه

تحــت ســقف جمعيــة املهندســني املهنــي  

يحــدد فيها املتســببون يف تكــرار مثل هذه 

ــروف  ــىل الح ــاط ع ــع النق ــوادث ووض الح

وتعويــض الخســائر الجســيمة التــي تعرض 

لها املواطنون ، وتحديد ســبل تفعيل خطة 

الطوارئ املركزية والتدريب عليها مبشــاركة 

كافــة الجهــات املعنيــة وقبــل ذلــك اجــراء 

التعديــات املطلوبــة عــىل شــبكة الــرف 

الصحــي وخاصــة باملنطقــة العــارشة التــي 

كانــت بحــق منطقــة منكوبــة جــراء أمطــار 

موســمية مل تســتمر ســوى 40 دقيقــة ، 

فكيــف لــو اســتمرت هــذه األمطــار نصــف 

ســاعة أخــرى. 

وأكد العتل، أن الحلول الهندســية موجودة 

وممكنــة ولنعمــل معــا وبــكل شــفافية عــىل 

ــد  مواطــن الخلــل ، ونضــع الخطــط  تحدي

املطلوبــة ملواجهــة أيــة طــوارئ قادمــة 

ونحاســب املتســببني مبثــل هــذه الحوادث 

وخاصــة الجهــات التــي قامــت بتنفيــذ مثــل 

هــذه املشــاريع . 
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االحتفاالت الشعبية كرست تالحم القيادة والشعب 
وحققت وحدة وطنية النظير لها في العالم 

الجمعية فتحت أبوابها للمشاركين في مسيرات أعياد فبراير 

شــاركت الجمعيــة باالحتفــاالت التــي شــهدتها البــاد مبناســبة العيــد الوطنــي الـــ 56 وذكــرى 

التحريــر الـــ 26 ، حيــث قامــت بتزيــني مبناهــا الرئيــي املطــل عــىل شــارع الخليــج العــريب 

مبــا يليــق بهاتــني املناســبتني العزيزتــني عــىل قلــوب الكويتيــني وأصدقائهــم حــول العامل ، 

كــام فتحــت الجمعيــة أبــواب جميــع مرافقهــا ملرتــادي شــارع الخليــج العــريب املشــاركني يف 

املســرات االحتفاليــة التــي شــهدتها املناطــق املحيطــة بالجمعيــة. 

رئيــس الجمعيــة املهنــدس فيصــل دويــح العتــل قال بهــذه املناســبة: إننــا نتقــدم بخالص 

التهــاين والتربيــكات بهاتــني املناســبتني العزيزيــن عــىل قلــوب كل الكويتيــني اىل حــرضة 

ــعب  ــيدة واىل الش ــة الرش ــني واىل الحكوم ــد األم ــمو ويل عه ــر وس ــمو األم ــب الس صاح

ــي كرســت تاحــم  ــاالت الت ــا يف هــذه االحتف ــم واىل كل مــن ســاهم معن ــي الكري الكويت

الشــعب مــع قيادتــه الكرميــة ، الفتــا اىل أن املســرات واالحتفــاالت الشــعبية والرســمية 

التــي شــهدناها يف الكويــت وخارجهــا جســدت عــىل أرض الواقــع الوحــدة الوطنيــة التــي 

ننشــدها وقدمــت مثاال يحتــذى به حــول العامل يف حــب الوطن والــوالء لقيادتــه الحكيمة. 

وأضــاف العتــل : ونحــن نحتفــل بهاتني املناســبتني نقــف موقف اجــال واحرام اىل ســمو 

أمــر الباد حفظــه الله ورعــاه مبناســبة الذكرى الحاديــة عرشة لتويل ســموه مقاليــد اإلمارة 

يف الكويــت ، مؤكــدا أن املهندســني يف الكويــت يجــددون بهــذه املناســبة مقولتهــم التي 

أطلقوهــا قبــل 11 عامــا تأييــدا ومباركة لســمو األمــر وهــي “ ايدنا وحــدة وياك”. 

وزاد رئيــس “ املهندســني “ : إن الشــعب الكويتــي الكريــم ومؤسســات املجتمــع املــدين 

الكويتــي كانــوا بحــق جميعــا نجــوم االحتفــاالت بأعيادنــا الوطنيــة ، ويســتحقون منــا الثناء 

ــة عــربوا فيهــا عــن حبهــم للوطــن ووالئهــم  واالشــادة عــىل مــا أبــدوه مــن مشــاعر وطني

لقيادتهــم ، الفتــا اىل الجهــود الكبــرة التــي قــام بهــا رجــال وزارة الداخليــة خــال هــذه 

االحتفــاالت ، واالســتذكار الكبر ووقفات االجــال والتكريم لتضحيات الشــهداء وملواقف 

األبــاء واألجــداد التــي حافظــت عــىل هــذا الوطــن الغــايل، ونحــن كمهندســني لــن نتــوان 

يف الوقــوف جنبــا اىل جنــب مــع قيادتنــا الحكيمــة وشــعبنا الكريــم لــرى هــذا الوطــن 

وشــعبه يف عــز وفخــر دامئــني ، وندعــوا املوىل عــز وجــل أن يديــم علينا نعمتــي األمن 

واالمــان بقيــادة ســمو األمــر وســمو ويل العهــد األمــني. 

صورة: 

جانب من لقطات الغرقة بالفحاحيل

A L . M O H A N D E S O O N

25

A
L

.M
O

H
A

N
D

E
S

O
O

N

ـــا
رن

ـــا
ـبـ

أخ
ن 

م



ــداع  ــني لإلب ــة البابط ــس مجموع ــف رئي وص

الشــعري ورجــل األعــامل العــم عبــد العزيــز 

ســعود البابطني إعــادة افتتــاح وانشــاء مكتبة 

بجمعية املهندسني الكويتية  بالخطوة الواعية 

إزاء أهميــة الثقافة ونرش التوعيــة املجتمعية 

، معربــا عن أمله يف أن تشــكل هــذه الخطوة 

»حافــزا لــكل جمعيــات ومؤسســات دولــة 

الكويــت التــي تحتــاج إىل أشــخاص يفكــرون 

مثلــام تفكــرون “. 

جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا البابطــني بحفــل 

افتتــاح مكتبة املهندســني العامــة يف جمعية 

املهندســني الكويتيــة   يــوم 14 مــارس  مبقر 

ــني  ــن املهندس ــد م ــرضه حش ــة، وح الجمعي

الجمعيــة  رئيــس  تقدمهــم  واملهندســات 

املهنــدس فيصــل دويــح العتل ورئيــس نادي 

زوايا فكرية الهنديس املهندسة سعاد الكندري 

وأعضــاء النــادي وعــدد مــن أعضــاء مجلــس 

إدارة الجمعيــة، ورئيــس الجمعيــة الســابق 

املهنــدس ســعد املحيلبــي. 

وجــدد البابطــني دعوتــه  لاهتــامم بالجانــب 

الثقــايف وقــال: » إن الشــعر والثقافــة ليســت 

حكــرا عــىل املتخصصــني مــن أهــل األدب ، 

بــل موهبــة ربانيــة يغرســها الله عــز وجل يف 

من يشــاء مــن البــرش«، مضيفــا أن الحضارات 

التــي بقيــت خالــدة كانــت نتيجــة تاقــح فــن 

هندســة العــامرة مــع الثقافــة. 

وأشــار البابطني يف كلمتــه إىل أن التصامميم 

املعامريــة  األندلســية املميــزة  ومنهــا قــر 

الحمــراء بغرناطــة تســتمد حضورهــا وقوتهــا 

ــات  ــات معظمهــا مســتمد نظري مــن » نظري

 ثقافيــة وفلســفية وضعها علــامء األندلس « ، 

مضيفــا أن هــذا الفكــر الثقــايف التقــى يف 

تصميــم املكتبــة املركزيــة للشــعر العــريب ، 

ــوح”.  ــاب مفت ــاء عــىل شــكل كت فجــاء البن

وقــال البابطــني: » بتأسيســكم لهــذه املكتبــة 

ــاء املعــامري  ــد أســمهتم يف البن ــون ق تكون

والثقــايف« ، مؤكــدا أن افتتــاح هــذه املكتبــة 

ــر يف  ــة كعن ــة الثقاف ــي بأهمي ــي الوع يعن

بنــاء املجتمــع مــن كفافــة أبنائــه يف مختلــف 

ــة.  تخصصاتهــم املهني

ومــن جانبــه قــال رئيــس الجمعيــة املهنــدس 

فيصــل دويــح العتــل: إن هــذه املكتبــة تؤكد 

حرص املهندســني عىل تزامن البناء والتشييد 

مع التشييد ونرش الوعي الثقايف يف املجتمع 

، مشــيدا بحــرص رئيــس وأعضــاء  نــادي زوايا 

فكرية الهنديس عىل إعــادة افتتاحها وتجاوب 

ــال  ــن خ ــم م ــة معه ــس إدارة الجمعي مجل

تخصيــص موقــع خــاص بهــا رغــم ضيــق 

املســاحات املتوفــرة لدينا . 

 وقــال العتل يف كلمتــه خال حفــل االفتتاح :

نعتقد أن هذه املكتبة ستكون اضافة حقيقية 

للمهندســني أوال وللجمهــور ثانيــا ففيهــا مــن 

عناويــن الكتب ما هو غر هنديس ، فاملراجع 

الهندسية يف املكتبات املتخصصة قد تكون 

أغنى لكن األخوة يف زوايا فكرية حرصوا عىل 

تضمــني العناويــن الهندســية فيهــا ، الفتا اىل 

تطويــر العمــل باملكتبــة لتكون  لدينــا مراجع 

إلكرونيــة باإلضافة اىل ما هو متوفر من كتب 

متنوعة عــىل أرففنا رغم محدودية املســاحة. 

وأضاف العتل : إن هذه املكتبة محاولة جادة 

عــىل طريــق ايقــاد شــعلة العمــل الثقايف يف 

الجمعية مــرة أخرى ، والتي تحتــاج ملزيد من 

الدعم ، مشســرا  اىل راعي األمســية وســخاء 

كرمــه يف التــربع بنحو ألف كتــاب للجمعية . 

ولفــت ، إىل جهــود لجنــة الطاقــة يف جعــل 

املكتبــة صديقــة للبيئــة وتعمــل وفــق أفضل 

أنظمــة كفــاءة الطاقة   ، مختتام أننــا لن نتوان 

أشاد بخطوة جمعية المهندسين إعادة افتتاح مكتبتها العامة 

العتل: نعمل 
على تزامن البناء 
والتشييد مع نشر 
الوعي الثقافي 
في المجتمع

عبد العزيز البابطين: 
مكتبة المهندسين 

مساهمة حقيقية 
في البناء المعماري 

والمعرفي 

❒ عبد العزيز البابطني ملقيا كلمته

❒ العتل ملقيا كلمته
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يف تقديــم كل ما هو ممكن النجــاح مبادرات 

املهندســني واملهندســات مبختلف املجاالت 

وخاصة تلك التي ترتقي بقدراتهم ومهاراتهم 

التخصصيــة وهــذه املكتبــة ستســاهم وبــا 

شــك يف ذلــك كله. 

ويف الختــام قام العتل والكنــدري وعدد من 

أعضــاء زوايــا فكريــة بتكريــم البابطــني عــىل 

دعمــه ، كــام كرمــوا املهنــدس خالــد الدعيــج 

عــىل دعمــه املــادي ، وبعــد ذلــك تــم قــص 

رشيــط مــن الفــل ايذانــا بافتتــاح املكتبــة. 

لقطات: 

● حــرص رئيــس وأعضــاء الجمعيــة عــىل 

ــاء بالعــم البابطــني والتقــاط الصــور  االختف

ــه .  ــة مع التذكاري

● أشــار البابطــني اىل زيارتــه األوىل للجمعية 

ــه  ــل مكتبت ــه تفاصي ــام 2012 وعرض يف الع

للشــعر العــريب

● ذكر البابطني أن مكتبته أصبحت مركزا ثقافيا 

تعدى حدود الوظيفة التقليدية للمكتبات. 

● بذلــت رئيســة نــادي زوايــا فكريــة وأعضــاء 

النــادي جهــودا مميــزة القامــة أمســية ثقافيــة

● قدمــت الكندري مســابقات ثقافية وقدمت 

هدايــا رمزية للحضــور والفائزين. 

ــني  ــن املهندس ــل كل م ــق العم ــم فري ● ض

واملهندســات: ســعاد الكنــدري ، فاطمــة 

حيــات ، حيــاة األنصــاري، هديــان العجمــي، 

ــه  ــد الل ــي الفدعم،عب ــدورسي ، ع ــد ال خال

ــد  ــة رضا،عب ــهري، هب ــاء بوش العجمي،ميس

ــري، ــه املط الل

❒ قص الرشيط ايذانا بافتتاح املكتبة

❒ وتكريم للمهندس خالد الدعيج ممثا بحرمه

❒ تكريم املهندسني للبابطني

❒ البابطني متوسطا رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من املهندسني واملهندسات A L . M O H A N D E S O O N
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 بدر بورسلي: الفخر فوق الفخر بـ  "وطن النهار "
والقصيدة الوطنية حالة حب أعيشها 

انطالقة حاشدة لديوانية المهندسين الشهرية في جمعيتهم شــهدت انطاقة ديوانية “ املهندســني “ 

يف جمعيتهم مســاء الســابع مــن مارس 

2017  حضــورا كثيفــا من قبــل الجمهور 

وأعضاء الجمعية ومجلس ادارتها، وذلك 

احتفــاءا بضيفــني مميزين األول الشــاعر 

واالعامــي بدر بورســي والثــاين الباحث 

الرايث هاين العســعويس . 

قدم للديوانية وأدارها املهندس واالعامي  

فاهم الشــمري حيث بدأها بالتأكيد عىل 

أنــه مــن الصعب تعريــف قامة مشــهورة 

مثــل الشــاعر بدر بورســي فهــو غني عن 

التعريــف مــن خــال قصائــده الوطنيــة 

والعاطفيــة، وكذلــك لباحــث الــراث 

االســتاذ هاين العســعويس. 

وبدوره قال الشاعر بورسي : إن الكويت 

والدة والتقدم الثقايف واملعريف وحركته 

فيها مستمرة وال تتوقف عىل جيل واحد، 

مضيفا أننا لسنا مشهورين ، بل معروفني 

فسهولة التواصل املجتمعي سابقا جعلتنا 

معروفــني من قبــل الجميــع ، وأمتنى أن 

“ اليطلق علينا صفة الشهرة” 

كنــا  أننــا  أعتقــد   : بورســي  وأوضــح 

محظوظــني فصغــر مســاحة تعاملنا يف 

مجتمعنــا ســاعدت كثــرا يف انتشــارنا ، 

مســتذكرا نــدوة ســابقة لــه يف الجمعيــة 

أقيمــت عــىل ضــوء الشــموع وهــو لقــاء 

الينــى واشــتهر كثــرا يف ذلــك الوقــت 

رغــم انقطــاع التيــار الكهربــايئ. 

وحــول األغنيــة الوطنيــة قــال بورســي : 

أحــب األغنية الوطنية وكذلــك العاطفية 

، وأنــا ال أخــش يش مكتــوب فــام أكتبــه 

ــور وأهــل  ــرشه وأعرضــه عــىل الجمه أن

االختصــاص ، مضيفــا أنــه يفتخــر كثــرا 

ــي أداهــا  ــه “ وطــن النهــار “ الت بقصيدت

الفنــان الكبــر عبــد الكريــم عبــد القادر 

ــم  ــاق اس ــود الط ــر يع ــذا الفخ وأن ه

 القصيــدة عىل الكويت “ وطــن النهار “ ،

وأي فخر أكرب من هذا ؟”. 

وأضــاف : يف القصيــدة الوطنيــة أعيــش 

حالة الحب مــع الكويــت وأهلها فأطرب 

عندما أكتبها ، الفتــا اىل أنني كتبت لنحو 

10 سنوات ومل يسمع يل أحد ، وال أعرف 

الســبب، ويف كتابــايت أتبــع الفكــرة التي 

مــن املهــم جــدا أن تصــل اىل النــاس ، 

مضيفــا أن كاتــب األغنية تحكمــه عوامل 

كثرة املطرب ، واملوسيقار ، والجمهور 

وغرهــا مــن العوامل. 

ومــن جهتــه قــال الباحــث الــرايث هاين 

ــة الحفــاظ عــىل  العســعويس : إن هواي

املقتنيــات الراثيــة نابعة مــن الرغبة يف 

الحفاظ عىل قيمنا وأخاقيتنا التي تعلمناها 

مــن آبائنــا وأجدادنــا الذيــن صحبناهــم 

يف عاقاتهــم االجتامعيــة ، واصفــا تلك 

األيــام بالزمــن الجميل. 

وأَضــاف العســعويس: إن الحــرص عــىل 

❒ بورسي متوسطا العسعويس وفاهم الشمري

❒ جانب من اللقاء 

❒ بورسي والعسعويس مع مجموعة من  املهندسات 
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املقتنيــات الراثيــة بــدأت لــدي بجمــع 

ماهو ممكــن يف منزلنا، ومــن ثم الرشاء 

ــا الدخــول  مــن الوســط املحيــط ، وتالي

 باملزادات التي بدأت برداب يف خيطان ، 

الفتــا اىل أن هــذه الهوايــة اليــوم مكلفة 

جــدا بينام كانت يف الســابق رغبة تبديها 

بالحصــول عــىل قطعة نــادرة مقابل يش 

معقــول ورمبا مــن دون مقابــل إن كانت 

ــم  ــن تعرفه ــخاص الذي ــد األش ــن أح م

ــل معهم.  وتتعام

وقــال العســعويس : مــن املهــم أن  

تجعــل  هوايتــك وميولــك يف خدمــة 

بلــدك ، والحفــاظ عــىل الــراث الكويتي 

أمــر يف غايــة األهميــة ، وعلينــا مواجهة 

الصعــاب التــي نواجههــا  ، الفتــا اىل أن 

الجهود الرسمية يف هذا املجال تدعمها 

الهوايــات واملبــادرات املجتمعيــة. 

ــل  ــق عم ــام فري ــدوة ق ــام الن ويف خت

املهندســني بتكريــم الضيفــني وقدمــوا 

ــة.  ــا تذكاري لهــم دروع

لقطات: 

● شــهدت اللقــاء حضــورا الفتــا من قبل 

ــارك يف  ــات وش ــني واملهندس املهندس

جانــب منــه رئيــس وأعضــاء جمعيــة 

ــت.  ــة بالكوي املهندســني الهندي

● ضــم فريــق عمــل اللقــاء املهندســني 

عاء الكاظمي وعقيل مراد ومحمد عوض 

وعبــد العزيــز العويض ، واملهندســات 

جامنة حعفر ونادية خلف بارشاف رئيس 

املركز االعامي حســني ششري ، حيث 

 حرصوا عىل االناقة والرتيب يف الحفل ،

وقام تلفزيــون الكويت بتســجيل اللقاء 

ــات منه. وبث لقط

اســتجاب الشــاعر واالعامــي بــدر   ●

بورســي لطلبــات الجمهــور بالقــاء عدد 

مــن قصائــده وخاصــة » وطن النهــار« . 

● عرض الباحث الرايث هاين العسعويس 

مجموعــة مــن مقتنياتــه ومنهــا زجاجات 

فارغــة ملرشوبات كويتيــة قدمية قدرت 

قيمتها املالية حاليــا بنحو 3 آالف دينار.

❒ مشاركة هندسية

❒ املهندسون يحتفون بضيفيهام

❒ ترحيب خاص

❒ العسعويس يرشح عن مقتنياته
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ــرص  ــل  ح ــح العت ــل دوي ــدس فيص ــة املهن ــس الجمعي ــد رئي أك

املهندســني الكويتيــني عــىل تعزيز التعــاون مع اتحاد املهندســني 

الفلسطينيني العاملني يف الكويت ، الفتا اىل أن االستعدادت جارية 

لتجديــد اتفــاق للتعــاون بــني املنظمتــني العربيتيــني واقامة حفل 

خاص لتكريم رواد املهندســني الفلســطينيني العاملــني بالكويت. 

هــذه التأكيــدات أطلقهــا العتــل خــال اســتقباله وفــدا مــن اتحاد 

املهندســني الفلســطينيني العاملــني يف الكويــت مبكتبــه يف 20 

ــل  ــام كام ــدس هش ــاد املهن ــس االتح ــم رئي ــارس 2017 ،  ض م

وأمــني الــر املهنــدس عــي الزبيــدي ورئيــس اللجنــة الثقافيــة 

 املهنــدس  نــارص الســقا  وعضو اللجنــة املهندس أيــوب الزامل ، 

ــي  ــد العتيب ــدس فه ــة املهن ــني رس الجمعي ــن أم ــور كل م بحض

ــس  ــو مجل ــكاوي وعض ــي الفيل ــدس ع ــدوق املهن ــني الصن وأم

االدارة املهنــدس عبــد العزيــز الذايــدي ورئيس الجمعية األســبق 

ــدس طــال القحطــاين.  املهن

وذكــر العتل أنــه بحث واألخــوة الفلســطنيني العاملــني يف الكويت 

ســبل تعزيــز التعــاون بينهــام ، الفتــا اىل تفاهــم كبر بــني الجانبني 

حــول رضورة االرتقــاء بالعمل الهنــديس العريب املشــرك ، واقامة 

فعاليــات تعــزز هذا التعــاون مبقــر الجمعية. 

ويف ختــام اللقاء قام الوفد الزائر بتكريــم رئيس وأعضاء الجمعية 

مباركــني لهــم تزيكيتهــم لرئاســة وعضويــة مجلــس االدارة للعامني 

ــز التعــاون وخاصــة  املقبلــني، وجــددوا لهــم الحــرص عــىل تعزي

يف الفعاليــات العربيــة والعامليــة وكذلــك اتاحــة املجــال ملشــاركة 

املهندســني الفلســطينيني العاملني يف الكويت باملشــاركة يف كافة 

الفعاليــات التــي تقــوم بهــا الجمعية . 

استقبال للزمالء الفلسطينيين 
وجهود لتطوير العالقات 

❒ تكريم من الزماء الفلسطينيني للجمعية
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“ المهندسين “ 
عايدوا نزالء 

دور الرعاية 
بيوم األسرة 

ــبة  ــة ومبناس ــا املجتمعي ــار خدماته يف اط

ــة زيارة اىل دور  يوم األرسة نظمت الجمعي

الرعايــة التابعــة لوزارة الشــؤون االجتامعية 

والعمــل يف 25 مــارس 2017  ، حيــث قــام 

عضو مجلس االدارة املهندس  عي محسني 

واملديــر العــام الجديــد املهنــدس حســني 

ششري وأعضاء املركز اإلعامي املهندسات 

سهيلة بخيت وجامنة جعفر وسارة الهويدي 

وســارة البكــر ، واملهندســني محمــد عوض 

ويوســف الحريب بزيارة “ مركز فرح “ لرعاية 

املســنني ، ودور رعايــة األطفــال األيتــام ، 

وقدمــوا لهم هدايــا بهذه املناســبة . 

واســتقبلهم االخصــايئ النفــي فيصــل 

العازمــي واالختصاصيــة االجتامعيــة  ناديــة 

مصطفــى وقدمــوا لهــم رشحــا عــن جهــود 

دور الرعايــة يف رعايــة املســنني واألطفــال 

اليتامــى، ومــن ثــم قــام الوفــد الهنــديس 

ــزالء  ــىل الن ــا ع ــا الهداي ــوا فيه ــة قدم بجول

مــن املســنني واالطفــال عــىل حــد ســواء. 

❒ املهندسون واملهندسات أمام مركز فرح

❒ أثناء نقل الهدايا ❒ يستمعون اىل رشح عن خدمات دور الرعاية

❒ وخال توزيع الهدايا عىل كبار السن❒ خال توزيع الهدايا عىل االطفال

❒ حديث باسم مع نزيات رعاية املسنني
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جدد رئيس الجمعية املهندس فيصل دويح 

العتــل الحــرص عــىل تطويــر العاقــات مع 

املنظامت الهندسية العربية والعاملية ، الفتا 

اىل تطويــر العاقات عرب فــروع الجمعيات 

الهندسية العربية واألجنبية الصديقة العاملة 

يف الكويت تحت مظلة الجمعية. 

هذه التأكيدات أطلقها العتل لدى استقباله 

مبكتبــه يف 7 مــارس 2017  رئيــس وأعضــاء 

املكتب التنفيذي للهيئة الهندسية املهندسني 

الهنود العاملني يف الكويت برئاسة الدكتور 

عبــد الــرزاق رومــاين وبحضــور أمــني الر 

املهنــدس فهــد العتيبــي وأمــني الصنــدوق 

املهنــدس عــي الفيلــكاوي وعضــو مجلــس 

االدارة املهنــدس محمــد الديحــاين، حيــث 

قــدم املهندســون الهنــود التهــاين لرئيــس 

وأعضــاء مجلــس االدارة التهــاين لتزكيتهــم 

ــان  ــث الجانب ــدة ، و بح ــم الجدي ملناصبه

ســبل تطوير العاقات والتنســيق املشــرك 

بــني املنظمتــني الصديقتني . 

وأوضــح العتــل أنــه قــد اتفــق  عــىل تطوير 

العمل ووضــع آلية لربامج مشــركة لتقييم 

واعتامد الشــهادات الهندســية الصــادرة من 

الجامعات الهندية ، الفتا اىل أن الجانبيني أكدا 

حرصهام عىل تلبية مســتلزمات واشراطات 

كافــة املتطلبــات التــي تتطلبهــا العضويــة  

يف الجمعيتني . 

وولفت العتــل اىل الدور الكبر الذي يقوم 

ــذ  ــود يف تنفي ــه الزمــاء املهندســني الهن ب

ــة والخــاص ،  ــر مــن املشــاريع العام الكث

مثمنا املبادرات املتواصلة للدكتور روماين 

وملكتــب الجمعيــة الهنديــة بالكويــت عــىل 

تطوير العمل وتســهيل كافــة العقبات التي 

تهــدف اىل االرتقاء بالتعــاون بني الجانبني .

تنسيق جديد 
لتسريع اعتماد 

عضوية المهندسين 
الهنود العاملين 

في الكويت 

بحث و رئيس الهيئة الهندسية سبل تطوير التعاون المشترك 

لجنة البيئة شاركت في احتفالية ساعة 
األرض في الجمعية

احتفلــت الجمعيــة بســاعة األرض مســاء يــوم الســبت 25 مارس 

2017 ، حيــث تــم اطفــاء اإلنــارة بالجمعيــة مــن الســاعة الثامنــة 

والنصــف مســاء وحتــى التاســعة والنصــف ليــا . 

نظمت املشاركة اللجنة البيئية بحضور رئيس الجمعية املهندس 

فيصــل العتل ، وأمني الر فهد العتيبي ، واملدير العام حســني 

ششــري ورئيــس لجنةالبيئــة محمــد الهاشــمي وعضــويت اللجنــة 

بثينــة الشــاميل وهــدى الدحيــم واملهنــدس محمــد عــوض مــن 

املركــز اإلعامــي ، وغطــى الحــدث لوســائل التواصــل االجتامعي 

املهنــدس يوســف الحريب.

حيــث قــام الحضــور بايقــاد الشــموع النــارة مدخــل الجمعيــة ، 

وتــأيت هــذه االحتفالية يف اطــار جهود لجنــة البيئة للمشــاركة يف 

األحداث البيئيــة العاملية ، وتوعية املجتمــع بأهمية الحفاظ عىل 

كوكــب األرض واملــوارد الطبيعيــة فيــه، حيث تحتفل الــدول التي 

تشــارك بهذا الحــدث باطفاء اإلنــارة يف مدنها ملدة ســاعة كاملة .
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امللتقــى  أعــامل  الجمعيــة يف   شــاركت 

الهنــديس الخليجــي العرشيــن املنعقــد 

بــديب يومــي 21 و 22 فربايــر ، وقــد اختــار 

امللتقــى اثنــني مــن املهندســني الكويتيــني 

كرواد للعمــل التطوعي – الهنــديس ، حيث 

تلقى املهندس مطلق بورقبة العتيبي تكرميا 

خاصا من رؤساء الوفود الهندسية الخليجية 

املشــاركة باملنتــدى ومبشــاركة أمــني عــام 

االتحــاد املهندس كامل آل حمــد ، كام كرم 

املهنــدس غــازي املشــيعي كأصغــر رائــد 

للعمل التطوعــي – الهنديس يف املنظامت 

ــية الخليجية.  الهندس

وقال رئيس الجمعية املهندس فيصل دويح 

العتل الذي ترأس  وفد املهندسني الكويتيني 

بتريــح صحــايف ، أن هــذا التكريــم يؤكد 

الدور الكبر الذي يقوم به املهندسون يف 

الكويت عىل الســاحتني املحليــة واالقليمية 

، موضحــا أن الزميل بورقبــة عضوا ملجلس 

االدارة وانخــرط للعمــل التطوعــي الهنديس 

يف مجــاالت متعــددة ومنــذ ســنوات يعمل 

كمتطــوع بالجمعية ، بينــام يعترب املهندس 

ــد للعمــل التطوعــي  املشــيعي أصغــر رائ

– الهنــديس يف الكويــت وحقــق كثــرا مــن 

االنجــازات وخاصــة مبجال تدريــب وتأهيل 

املهندســني وتطوير آلية االرتقاء باملهارات 

الهندسية. 

وأكد العتل ، أن الجمعية لن تألوا جهدا يف 

رفد العمــل الهنــديس الخليجــي بالكفاءات 

ــامت  ــة املنظ ــوة يف كاف ــؤازر األخ ــا ت وأنه

الهندســية الخليجيــة لتوحيــد آليــات مزاولة 

املهنة الهندسية ، مشرا اىل أن وفد الكويت 

اىل املتلقــى الهنــديس الخليجــي العرشيــن 

يضم نخبة مــن الزماء الذين يشــاركون يف 

االجتامعات الرسمية واملؤمتر  العريب الرابع 

لألنفــاق الــذي أقيــم بعنــوان »االســتغال 

األمثل للمســاحات تحت األرض«  .

الملتقى الهندسي العشرين كرم بورقبة والمشيعلي  
كرائدين للعمل التطوعي الخليجي

❒ جانب من اجتامع االستعدادات

❒ غازي املشيعي❒ املكرمان مع الزماء يف ديب❒ مطلق بورقبه
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توقيع عقد مع أكاديمية ألمانية لمحوالت الطاقة الشمسية 

الطويل: ألول مرة سيكون التدريب 
عمليا في الكويت على محوالت 

الطاقة الشمسية 

وقعــت الجمعية مــع أكادمييــة” إس إم  أيه

ــب  ــل وتدري ــة لتأهي ــة اتفاقي SMA” األملاني

املهندســني مــن مختلــف التخصصــات يف 

الطاقة الشمســية، حيث أصبحــت الجمعية 

ممثــا حريــا يف الكويــت لتقديــم برامــج 

التدريــب لألكادمييــة األملانيــة. 

وقع االتفاقية مساء الثاثاء 15نوفمرب2016  

رئيــس الجمعية    الســابق  املهندس ســعد 

ســعود املحيلبــي واملديــر اإلقليمــي يف 

ــارود  ــع ب ــة ربي ــط  لألكادميي ــرشق األوس ال

، بحضــور عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة 

الجمعيــة ورئيــس لجنــة الطاقــة املتجــددة 

الدكتور بدر الطويل وحشد من املهندسني 

واملهندسات. 

وقال  رئيس الجمعية املهندس سعد املحيلبي 

يف مؤمتــر صحــايف عقــد بالجمعيــة بختام 

حفــل توقيــع االتفاقيــة  : إن هــذه االتفاقيــة 

ــي تعــد  ــة الت واحــدة مــن مشــاريع الجمعي

تطبيقــاً عمليــا لرؤيــة صاحــب الســمو امــر 

البــاد املفدى بإنتــاج 15 يف املئة من حاجة 

دولة الكويــت للطاقة املتجددة بحلول عام 

2030، الفتــا اىل الجهــود املميزة التي تقوم 

بهــا لجنة الطاقــة املتجددة ورئيســها د. بدر 

الطويل يف تطوير وتنمية قدرات املهندسني 

واملواطنــني عموما يف هــذا املجال. 

وأضــاف املحيلبــي: أن هــذه االتفاقيــة مــع 

هــذه األكادمييــة العامليــة التــي تقــوم 

بإنتــاج العواكس الشمســية املتميــزة عامليا 

واملطبقــة يف مواقــع كثــرة يف الكويــت ، 

ســتلبي توســعة مشــاريع وزارة الكهربــاء 

واملــاء ومــرشوع الشــقايا وتوســعته بنحــو 

ــدا مــن  ــه وتوفــر مزي 38 كيلومــرا مربعــا ل

الكــوادر البرشيــة الوطنية يف هــذا املجال 

الــذي بــات أمــرا حيويــا يف البــاد. 

بارود: تأهيل 
الفنيين من كل 
التخصصات لنقل 
وتوطين التنكولوجيا 
في الكويت 

❒ خال حفل التوقيع
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ومــن جهتــه قــال رئيــس لجنــة الطاقــة 

املتجددة الدكتور بــدر الطويل  أن اللجنة 

تعمــل للمســاهمة يف توفر كــوادر برشية 

قادرة عــىل أن تحايك متطلبــات تكنولوجيا 

الطاقــة الشمســية وتوطينهــا ، مضيفــا أن 

أكادمييةSMA أكرب أكادميية أملانية للطاقة 

الشمسية واملتميزة والرائدة عامليا بتصنيع 

محــوالت الطاقة الشمســية .

وأوضح الطويل : أن هذه الربامج ســتكون 

مــن جزئني عمــي ونظــري  مام يخلــق جواً 

تعليمياً وتدريبياً عايل املستوى للمهندسني 

واملختصــني ويســاهم يف مواكبــة أفضل 

ــذ  ــات ويســاهم أيضــا بإنجــاح تنفي التقني

مشــاريع الطاقــة الشمســية يف البلــد، كام 

يخفف عىل كاهل املهتمني من املروفات 

ــفر الخارجي.  العالية وتكبدهم الس

ومــن جهته قــال املديــر اإلقليمي لـــ » إس 

إم أيهSMA”ربيع بارود: أن رشكتهم تعمل 

ــا  ــة وأنه ــنوات طويل ــذ س ــت من يف الكوي

قامــت بتزويد املحــوالت لتشــغيل الطاقة 

الشمســية  مبرشوع »شمسنا« الذي يشمل 

50 منــزال بالكويــت ، مضيفــا أن االتفاقيــة 

مــع جمعيــة املهندســني الكويتيــة فرصــة 

لــيك نتواصل مــع املهندســني ونطلع عىل 

أحــدث األســاليب التكنولوجية التــي تتميز 

 .SMAــة بها أنظم

وأشــار بــارود إىل أنــه ســيتم تزويــد مقــر 

الربامج التدريبية بوحدات خاصة للتدريب 

يف اطــار دعــم جمعيــة املهندســني لنقل 

وتوطــني التنكنولوجيــا املتطــورة يف هذا 

املجال ، الفتا أنه ميكن لكافة املهندســني 

ومن كل التخصصات االستفادة من عروض 

وبرامج االكادمييــة بالكويت . 

❒ عرض للعقد

❒ جانب من الحضور
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ــة  ــت الجمعي  يف 23 نوفمــرب 2016 اختتم

مبادرة تطبيق األنظمة الذكية يف املســاجد 

لرشــيد اســتهاك الكهربــاء واملــاء ، وذلك 

بحضــور رئيســها الســابق املهنــدس ســعد 

املحيلبــي وعدد مــن أعضاء مجلــس االدارة 

ورئيــس لجنــة الطاقــة الدكتور بــدر الطويل 

ــب  ــز التدري ــادرة رئيــس مرك وصاحــب املب

الهنــديس املهندس غازي املشــيعي وعدد 

من املهندســني واملهندســات. ووكيل وزارة 

الكهربــاء واملاء املهندس محمد بو شــهري 

الذي ألقى كلمة أشاد فيها مببادرة الجمعية. 

كام ألقى رئيــس الجمعية الســابق  كلمة أكد 

فيهــا انتقال الجمعية من املبادرات النظرية 

ــق العمــي ، وعــرض املهنــدس  اىل التطبي

غــازي املشــيعي نتائــج املبــادرة يف عرض 

مــريئ قدمــه للحضور.

نجـــاح باهـــر لمبادرة ترشـــيد اســـتهالك 
الكهرباء والماء في مساجد تابعة لألوقاف 

بوشهـــري: المواطــــن أولـــى بإيــرادالنفط الذي يحرق النتــــاج الكهرباء
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ففــي كلمتــه أكــد وكيــل وزارة الكهربــاء 

واملــاء املهنــدس محمــد بوشــهري أهميــة 

اســتخدام التنكولوجيا املتطــورة يف الحد 

مــن اســتهاك الكهربــاء واملــاء وأن مــردود 

ــر ويحقــق أهــداف  ترشــيد االســتهاك كب

ماليــة وبيئة ، الفتــا اىل متيز تطبيــق مبادرة 

ــق  ــة يف تطبي ــة املهندســني الكويتي جمعي

أنظمــة ذكيــة للحــد مــن اســتهاك الكهرباء 

يف 5 مساجد وبرعاية اسراتيجية من وزارة 

الدولــة لشــؤون الشــباب. 

وأشار بوشهري إىل أن أي نشاط ترشيدي يوفر 

 عىل الدولة عمل وطني ويجب علينا دعمه، 

موضحا أن مشاركة املواطنني واملتطوعني 

يف الحمات الرشيدية ستساهم يف توعية 

املجتمــع بــأن مــردود الرشــيد يعــود عــىل 

املواطن نفســه قبــل الدولة. 

ــار  ــتنزاف التي ــامدي يف اس ــن الت ــذر م وح

الكهربــايئ الذي ســيزيد مــن كميــات النفط 

التي تقوم الدولة بحرقها لتشغيل محطات 

الطاقــة الكهربائيــة والتــي تبلــغ حاليــا نحــو 

-35 ألــف برميــل يوميــا ، الفتــا اىل أن هــذا 

االستمرار يف االســتهاك الكهربايئ سيصل 

بنــا وكام ذكرنــا ســابقا اىل حرق نحــو مليون 

برميــل يوميــا يف 2035 وهــو أكر مــن ثلث 

انتاجنا النفطي الحايل وهذه ثروة الشــعب 

الكويتــي أوىل بها. 

ومــن جهتــه قــال رئيــس الجمعيــة الســابق 

املهندس ســعد املحيلبي أن ختــام مبادرة 

املســاجد الذكيــة حالــة انتقــل مــن خالهــا 

املتطوعون واملتطوعــات يف الجمعية من  

من مراحــل التدريــب النظــري اىل التطبيق 

العمــي بأيــدي مهندســني كويتيني. 

وأوضــح املحيلبــي : أن نســبة الوفــر التــي 

تحققــت  مــن تطبيــق األنظمــة الذكيــة يف 

ــذه  ــا ه ــت فيه ــي طبق ــاجد الت ــذه املس ه

ــت  ــو 30 % ، و وصل ــت نح ــة  بلغ األنظم

هذه النســبة اىل 45 % خال األشهر األكر 

بــرودة مثــل أكتوبــر ونوفمــرب . 

وأشار املحيلبي إىل  أن هذه النتائج تتجاوز 

الحــد أو الهــدف املعلــن من قبــل الجهات 

ــي أن  ــذا يعن ــو 15 % ، وه ــة وه الحكومي

النمــوذج ميكــن تطبيقــه يف مرافــق الدولة 

ووزاراتها املختلفة وخاصة تلك التي تعاين 

من الهدر يف الكهرباء واملاء مثل املدارس 

وغرها مــن املرافــق الحكومية. 

❒ خال تطبيق املبادرة
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وذكــر رئيــس “ املهندســني “ الســابق: أن 

غــرس ثقافــة الرشــيد هــدف كبــر نعمــل 

لــه ، انطلــق منــذ العــام 2005 بالجمعيــة ، 

ولــن يقــف الطمــوح عندهــا فنحــن واثقــون 

بــأن املهندســني املتطوعــني ســيقدمون 

ــور  ــع التط ــاءة م ــر كف ــيدية أك ــج ترش برام

ــي.  ــي والربمج التكنولوج

وأكــد رئيــس املهندســني أن األعــامل التــي 

 نقوم بها مجهود ذايت – تطوعي من الزماء ، 

وانطلق من حسهم الوطني برضورة مشاركة 

ــيد ، وال  ــة الرش ــق سياس ــة يف تطبي الدول

أخفيكــم أننــا نعــاين مــن عــدم الدعــم يف 

الغالــب ، فحتــى وزارة الشــؤون االجتامعية 

ــت  ــذ أن تأسس ــا من ــاعدتها لن ــع مس مل ترف

الجمعيــة قبــل 54 عاما، بينــام رفعتها لكثر 

مــن الجمعيات األخرى و أّذكر هذا األمر من 

باب حــث الشــؤون لتطويــر دعمنــا ورفعه. 

متوجها بالشكر لوزارات الشباب و األوقاف 

والشــؤون االســامية والكهربــاء واملــاء عىل 

تعاونهم يف هــذه املبادرة . 

وقــدم صاحــب املبــادرة املهنــدس غــازي 

املشيعي عرضا مرئيا عن نتائج التي تحقققت 

مبشــاركة نحــو 47 مهندســا ومهندســة مــن 

المحيلبي: 
منذ 54 عاما لم 
تزد وزارة الشؤون 
دعمها للجمعية

 آلية تطبيق األنظمة الذكية في المساجد

• للتغلب على التحديات، حرصنا على التركيز في التحكم على أجهزة التكييف واالنارة 	

القائمة عن طريق ربط تشغيلها بأوقات الصالة ذاتيا.

• مراعاة احتساب أوقات اضافية، خاصة لصالة الفجر الى حين الشروق، وصالة الجمعة.	

• تمثل أحمال التكييف في المساجد ما يقارب %60، واالنارة %16، %24 أحمال كهربائية 	

أخرى.

❒ أجهزة ذكية لدفع كفاءة الطاقة

❒ التمديدات الذكية

❒ جانب آخر من الحضور
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المشيعلي: 
تقليص استهالك 

الكهرباء بخمس 
مساجد الى نحو  

% 45

مختلف التخصصات الهندسية ، موضحا أن 

الوفــر  املتحقــق مــن هــذه األنظمــة الذكية 

يصل إىل 45 % ، ومتت مراعاة كافة احتياجات 

املســاجد من مواقيــت الصاة وخــال فرة 

الصيــف وأن رصد ودراســة النتائــج وتدوين 

االرقام سيســتمر عامــا كاما لوضــع النتائج 

للمبادرة.  النهائية 

وأوضــح املشــيعي أن املبــادرة متكنت من 

مواجهة الهدر يف الطاقة الكهربية، وحدت 

مــن االرساف يف امليــاه ، وحدت مــن ارتفاع 

كلفــة الصيانــة ، وتــم ربــط مصــىل النســاء 

مــع الرجال عن طريق شاشــة عــرض وتعزيز 

األمن والسامة ، مضيفا أن املبادرة واجهت 

تحديــات منهــا؛ أن التعامــل كان مــع مبــاين 

ــاعة،  ــدار الس ــىل م ــا ع ــا رواده ــة وله قامئ

ووجــود متديــدات خارجية .

ويف ختام الحفل قام وكيل وزارة الكهرباء 

املهندس محمد بوشــهري ورئيس الجمعية 

الســابق املهندس ســعد املحيلبــي بتكريم 

املشــاركني يف املبــادرة ، كــام تــم تكريــم 

وزارة الشــباب عــىل رعايتها لها.

❒ تكريم ممثلة وزارة الشباب

❒ ،، وتكريم ملمثل وزارة األوقاف
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بنك الدم يشيد بدعم  “ المهندسين “ لجهوده اإلنسانية

كــرم بنــك الــدم املركــزي الجمعيــة عــىل دعمهــا لألعــامل 

والحمــات التــي تقــوم بهــا يف ســبيل تعزيــز مخــزون الدم يف 

البنــك ، جــاء ذلــك خــال زيــارة تكرمييــة قام بهــا كل مــن مدير 

العاقــات والتوجيــه ببنــك الــدم املركــزي عــي املحميــد وعبد 

الواحد الفيلكاوي اىل الجمعية ، حيث استقبلهام رئيس الجمعية 

املهنــدس فيصــل دويــح العتل وأمني الــر فهــد العتيبي وأمني 

الصنــدوق عــي الفيلــكاوي وعضــو مجلــس االدارة محمد ســفر. 

ــاي  ــادي الح ــابق هن ــس االدارة الس ــا مجل ــه عضوت ــاركت  ب وش

وأســامء الخالــدي، وعــدد مــن األعضــاء الجمعيــة. 

 وقــد أشــاد املحميــد بجهــود املهندســني وتربعهــم معربــا 

عــن األمــل باســتمرار هــذا التعــاون ،ومؤكــدا أن العمــل الــذي 

تقــوم بــه الجمعيــة مــن األعــامل التــي نعتــز بهــا ونحــرص عــىل 

اســتمرارها. 

ومــن جهتــه أعرب رئيــس الجمعيــة املهنــدس فيصــل العتل عن 

اعتــزاز “ املهندســني “ بالتعاون ودعم العمل االنســاين يف بنك 

الــدم ، الفتــا اىل أننــا لــن نتــوان يف  دعــم األعــامل التــي تحقق 

التضامــن والتكافــل املجتمعــي والجهود االنســانية الكبــرة التي 

تقــوم بهــا إدارة بنــك الدم . 

ــع  ــاون م ــة تع ــة اتفاقي ــت الجمعي ابرم

ــم  ــة ، لدع ــة الرياضي ــة الفراعن أكادميي

وتدريب املواهب  يف مختلف املجاالت 

واألنشــطة الرياضيــة. وقــع االتفاقيــة 

يف 15 ينايــر 2017 أمــني الــر  الســابق 

باالنابــة املهنــدس فيصــل العويــد مــع 

 مدير األكادميية  محمد فاروق منصور ،

ــة  ــام الجمعي ــر ع ــور مدي ــك بحض وذل

ــة نايــف الطوالــة ورئيــس رابطــة  باالناب

املهندســني البحريــني  املهنــدس جال 

الفضــي. 

وتقيض االتفاقية املوقعة بني الجانبني 

بأن تقــدم األكادمييــة خصومات خاصة 

ألبناء املهندسني املهندسات وتتيح لهم 

االستفادة بكافة الخدمات املقدمة منها 

يف مواقعهــا املختلفــة بدولــة الكويــت 

وهي: ملعب مدرســة اإلبــداع األمريكية 

بحويل ونادي الساملية الريايض ، وملعب 

، األعــداد الختبــارات األنديــة داخــل 

الكويت وخارجها للراغبني و إتاحة فرص 

لتســويق املوهبــني لالتحــاق باألنديــة 

الكــربى داخــل وخــارج الكويــت ، ومدة 

االتفاقيــة ســنة واحدة. 

الجمعيــة الطبية بالجابريــة ، وماعبها يف 

الفروانية والفنطاس. 

وتتضمــن االتفاقيــة أيضــا  تقديــم برامــج 

تدريبية ، و األعداد البدين ،  اللياقة البدنية، 

االشــراك يف دوري األكادمييــات املحي 

اتفاقية مع أكاديمية الفراعنة الرياضية 

❒ املهندسون يتلقون تكريم بنك الدم

❒ بعد توقيع االتفاقية
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ــة االســتعدادات للمشــاركة   بحثــت الجمعي

يف  “ ملقتــى املهندســات العربيــات” الــذي 

تســتضيفه العاصمــة األردنية عــامن يومي 5 

و6 أبريــل 2017 ، مؤكــدة أن باب املشــاركة 

مفتوح لكافة املهندسات الراغبات باملشاركة. 

رئيس الجمعية املهندس فيصل دويح العتل 

التقــى مــع نائبــة رئيــس الجمعية املهندســة 

بشــاير العــواد وممثلــة الجمعيــة يف لجنــة 

املهندسات العربيات يف اتحاد املهندسات 

العربيــات املهندســة عبــر الحبيــل ، حيــث 

متت مناقشــة  آخر فعاليــات وبرامج اللجنة. 

وعرضــت يف االجتــامع الدعــوة املقدمة من 

اتحاد املهندســني العرب للمشــاركة مبلتقى 

املهندســات العربيــات الرابــع تحــت عنوان 

“املهندســة العربيــة ســرة تحــدي ونجــاح” 

، حيــث بحــث العتــل مــع العــواد والحبيــل 

كيفيــة تفعيــل دور عضوية الكويــت باللجنة 

من خال اســتضافة بعض الربامج التدريبية 

وورش العمل الخاصة بتمكني املرأة وتسليط 

الضوء عــىل هــذه  التحديات.

انطاقــا مــن إميــان جمعيــة 

ــة  ــة بأهمي ــني الكويتي املهندس

التواصــل مــع مهنــديس الهيئــة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

ومتابعتهــم والتوجيــه لتحقيــق 

األهداف السامية حرصت لجنة 

املهندسني العاملني بالهيئة العامة 

للتعليــم التطبيقــي والتدريــب 

بالجمعيــة عــىل توقيــع اتفاقيــة 

مــع معهــد نيوهرايــزن للتدريب 

للحصــول عىل شــهادة مهنيــة معتمدة من   

.  Revit و  Autocad لربنامجي AutoDesk

ورصح رئيس اللجنة املهندس فاضل املصيليخ 

يف تريــح لــه أن هــذه الدورات ســتكون 

باكــورة التعــاون مــا بــني لجنة املهندســني 

العاملني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريــب بجمعيــة املهندســني الكويتيــة 

ومعهــد نيوهورايــزن  الــذي سيســهم  يف 

تطوير الكوادر الفنية واملهنية للمهندسني 

وكذلــك مســاعدتهم يف التقييــم الســنوي 

والرقيات الخاصة بهم يف معاهد وكليات 

الهيئة حيث تعترب الشــهادة املهنية إحدى 

رشوط الرقيــة ألعضــاء هيئــة التدريــب ، 

مشــرا إىل أن الــدورة ســتخصص  لتأهيــل 

املنتسبني لها عىل إجتياز اإلختبار للحصول 

ــهادة املهنية. عىل الش

وأوضــح أنــه ومــن رشوط التســجيل بهــذه 

الدورة عضوية ســارية املفعــول باالضافة 

اىل هويــة العمــل بالهيئة العامــة للتعليم 

ــا اىل أن هــذه  التطبيقــي والتدريــب، الفت

االتفاقية تحققق أهــداف اللجنة يف تنمية 

قدرات الفرد واالرتقاء مبستوى املهندسني 

يف جميــع معاهــد وكليــات الهئيــة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب ، واإلسهام يف 

تطويــر أداء املدربني مــن الناحية املهنية.

المصيلخ : شهادات 
مهنية معتمدة 

لبرنامجي األوتوكاد 
والريفت  لمهندسي 

» التطبيقي «

الفضلي: على الجهات الحكومية األخرى 
 فتح باب التوظيف للمهندسين البحريين

أشــادت رابطة املهندســني البحريني يف الجمعية بتجاوب املؤسســة 

العامــة للموانــئ باعتــامد تخصصهم ، مشــرة اىل تضمني املؤسســة 

تخصص الهندســة البحرية ضمن التخصصات التي أعلنت املؤسســة 

فتــح بــاب التوظيــف لها.

وقــال رئيــس الرابطــة املهنــدس جــال الفضــي  بتريــح لــه بتاريخ 

4 مــارس : إننــا نثمــن ونقــدر عاليــا جهــود املؤسســة ومديرهــا العــام 

الشــيخ يوســف العبد اللــه الصباح لاهتــامم بتنمية الكــوادر البرشية 

وفتــح املجال للمهندســني البحريــني ، داعيا كافة الجهــات الخكومية 

وخاصــة مؤسســة البــرول والــرشكات التابعة لهــا لفتح مجــال العمل 

للمهندســني الكوتيــني الشــباب الذيــن حصلــوا عــىل مؤهــات عاليــة 

مــن جامعــات عربيــة وعامليــة مرموقــة. وأضــاف الفضــي : إن خطــوة مؤسســة املوانــئ 

تحســب وتوضــح مــدى أهميــة التخصــص البحــري ، موضحــا أن فتــح بــاب التوظيف لهم 

ينــم عــن حــرص وشــعور وطنيــني الســتقطاب كافــة أبنــاء الوطن.

 وأشــار الفصي إىل ان الرابطة ســبق وأن طالبت املوانئ  وغرها مــن الجهات الحكومية ، 

إىل أنــه االســتجابة كانت محــدود ومل تكن ســوى من املوانــئ رغم أهمية هــذا التخصص 

ــن  ــاين م ــذي يع ــي ال ــاع النفط ــة بالقط ــري وخاص ــحن البح ــر والش ــات التصدي يف عملي

التجاهــل املســتمر للمهندســني البحريــني للعمــل فيــه.

ــة هــذا  ــة اىل تفهــم أهمي ودعــا رئيــس رابطــة املهندســني البحريــني الجهــات الحكومي

التخصــص، مضيفــا أننــا ســنقوم بوضــع توصيــف وظيفــي للمهنــدس البحري  وســنحاول 

مناقشته مع املعنيني بديوان الخدمة العتامده وتعميمه عىل الجهات الحكومية والخاصة.

بحث االستعدادت  الشتراك 
المهندسات بملتقى عمان
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❒ املهندس محمد الحمدان متوسطا عدد من الزماء

مشاركة فاعلة للمهندسين والمهندسات 
في مؤتمر » التطبيقي«

ــر    ــات مؤمت ــة يف فعالي ــاركت الجمعي ش

Heading Global )االتجاه نحو العاملية( 

ــم  ــة للتعلي ــة العام ــه الهيئ ــذي نظمت ال

التطبيقــي والتدريــب بفنــدق الريجنــي 

برعاية وحضور معايل وزير الربية ووزير 

التعليــم الســابق الدكتــور بــدر العيــى. 

وقد تواجد الزماء والزميات يف املؤمتر 

وقاموا باســتقبال معــايل الوزير يف جناح 

الجمعية باملعرض املقام ضمن فعاليات 

املؤمتر، وشاركت الجمعية أيضا يف عدد 

مــن الــدورات وورش العمل التــي نظمت 

عىل هامش املؤمتر الذي أقيم يف الفرة 

14 - 17 نوفمرب 2016.

المشاركة بمؤتمر مشاريع الكويت 
الثاني عشر 

شــاركت الجمعية يف مؤمتر مشاريع الكويت 

الثــاين عــرش الــذي أقيــم  يف 28 نوفمــرب ، 

حيــث تحــدث رئيــس الجمعيــة   الســابق يف 

املؤمتر عن املخطط الهيكي الجديد للدولة 

واملشــاريع التــي يتضمنهــا ، وتــأيت مشــاركة 

الجمعيــة يف إطار التعاون مــع ميد – الرشق 

األوســط ، وشــاركت يف املؤمتــر واملعــرض 

املصاحب اىل جانب الجمعية هيئة مرشوعات 

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وعدد 

من الرشكات املحلية والعاملية.  ويعترب هذا 

املؤمتر منصــة هامة للمســتثمرين واصحاب 

االعامل املهتمني مبعرفة األنشطة االستثامرية 

واملشــاريع املستقبلية يف الســوق الكويتي، 

ــات نقاشــية  ــم حلق ــن خــال تنظي ــك م وذل

بوجــود متحدثــني مختصــني وكذلــك توفــر 

فــرص التواصل مــع مختلــف الجهات.

❒ ومع عدد من املهندسات❒ الوزير السابق العيى والدكتور أحمد األثري  يتوسطان املهندسني
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أعلــن أمــني رس الجمعيــة املهنــدس فهــد ارديني العتيبــي أن مجلــس ادارة 

ــة  ــرا عامــا للجمعي ــة أقــر تعيــني املهنــدس حســني ششــري مدي الجمعي

للعاملــني املقبلــني ، الفتا اىل أن خربة املهندس ششــري وعمله التطوعي 

خــال الســنوات القيلية املاضيــة حيث توىل عــددا من املهــام يف اللجان 

العاملــة بالجمعيــة وتــرأس املركــز اإلعامــي فيها. 

ــس ادارة  ــة مجل ــه  ثق ــة ل ــه صحافي ــري يف اول اطال ــن شش ــدوره مث وب

الجمعيــة عاليــا، مؤكدا االســتمرار عــىل مواصلة الجهــود التي قــام الزماء 

الذيــن تعاقبــوا عــىل ادارة الجمعيــة لتحقيــق مصالــح الزمــاء املهندســني 

مــن مختلــف التخصصــات والحفــاظ عــىل مكتســباتهم القانونيــة وتطويــر خرباتهــم ومهاراتهم 

املهنيــة. 

واكــد املديــر العــام للجمعيــة الدعــوة لكافــة الزمــاء والزميــات لانخــراط بالعمــل التطوعــي 

واملســاهمة يف االرتقــاء بالربامــج وخدمــة زمائهــم ، مؤكــدا وجــود مســاحة واســعة للعمــل 

ــق عمــل ملشــاريع  ــة وفري ــة ورابطــة تخصصي ــة دامئــة ومؤقت التطوعــي يف اكــر مــن23 لجن

خاصــة ، مضيفــا أن ابــواب الجمعيــة كانــت وال تــزال مفتوحــة لــكل الزمــاء والزميــات للعمــل 

معــا يف مختلــف املجــاالت. 

وأشــار ششــري ، اىل أن الجمعية تعكف حاليا عىل إعادة تشــكيل اللجــان والروابط التخصصية   

وفــرق العمــل ، ومن ثــم اعتامد خطــط وبرامج عملهــا ، وتفعيــل التواصل مع كافة املهندســني 

واملهندســات وتفعيــل دورهــم عــىل الســاحتني املحليــة والعامليــة ، موضحا ان هــذه الخطط 

تتضمن فعاليــات متنوعة ســتقوم الروابط املتخصصــة واللجان العاملــة بتنفيذها. 

جمعية المهندسين 
تعين حسين ششتري 

مديرا عاما

دعــت الجمعية كافة مهنديس وزارة األشــغال املترضيني من قرار 

تأجيل املســمى الوظيفــي اىل تقديــم تظلامت خطيــة اىل الوكيل 

املســاعد للشــؤون االداريــة  واملاليــة بالــوزارة حمــد الغريــب ، 

موضحــة أن هذه التظلامت ســرفع اىل الديــوان وتحفظ الحقوق 

لــرف بــدالت املســمى املوظيفي بأثــر رجعي . 

ــال:  ــد ق ــدس فيصــل العوي ــس االدارة الســابق املهن عضــو مجل

ــة وزارة األشــغال املهندســة  ــر2016  وكيل ــه التقــى يف 12 يناي أن

عواطــف الفنيــم والوكيــل املســاعد للشــؤون االداريــة واملاليــة 

حمــد الغريــب وتــم بحــث هــذه البــدالت، متوجهــا بالشــكر اىل 

الوكيلة والوكيل املســاعد لحرصهام عىل دعم قضايا املهندســني 

ودعمهــا الــذي أكــداه للجمعيــة. 

وذكــر العويــد أنــه تــم خــال اللقــاء أيضــا بحــث  بــدالت النوبــة 

لقطاع الهندســية الصحية ، فقد وعدت الوكيلة والوكيل املســاعد 

بــاالرساع بهــذا املوضوع قــدر املســتطاع ، مضيفا أنه تــم التأكيد 

عــىل أن الوزارة ســتقوم مبخاطبــة ديوان الخدمــة املدنية لتجاوز 

هذه االشــكاالت بــأرسع وقــت ممكن . 

وزارة األشغال 
وعدت باالسراع 
ببدالت  المهندسين 
وتلقي تظلمات 
بدل تعديل 
المسمى الوظيفي 

❒ الغنيم خال استقبال العويد

❒ املدير العام حسني ششري
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زيارة لمعرض جابر األحمد 
النفطي في شركة نفط الكويت 

المشاركة في مناقشة وثيقة 
االصالح مع اللجنة االقتصادية

دورة "إدارة المشاريع" 
لموظفي مؤسسة 

الموانئ الكويتية 
أنهــى مركز التدريــب بالجمعيــة دورة إدارة املشــاريع لنحو 

20 موظفــا مــن مؤسســة املوانــئ الكويتيــة، حيث قــام كل 

مــن مديــر عام املؤسســة الشــيخ يوســف عبــد اللــه النارص 

الصبــاح ورئيــس الجمعية املهنــدس فيصل دويــح بتكريم 

ــان عىل أهمية التعاون  املوظفني واملوظفات، وأكد الجانب

بــني املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين 

لارتقــاء بالكــوادر الوطنيــة مبختلف التخصصــات وتحقيق 

التنميــة البرشيــة التــي تنشــدها الدولة.

قام وفد من املهندســني واملهندســات بزيــارة إىل معرض جابر 

األحمــد للنفط والغاز التابع لرشكة نفــط والغاز باألحمدي زذلك 

يف 30 نوفمــرب 2016، ونســق للزيــارة املهنــدس فراس الســامل 

مــن لجنــة القطــاع النفطــي وشــاركت فيها عضــو مجلــس اإلدارة 

الســابق املهندســة هنــادي الحــاي ومجموعــة مــن املهندســات 

واملهندســني.حيث اطلعوا عىل محتويات املعرض وآلية العمل 

يف رشكــة النفط ، باإلضافــة اىل عرض مريئ عن كيفية اســتخراج 

النفــط وانتاجه وتكريــره ونقله. 

شــاركت الجمعيــة يف االجتــامع الرســمي مــع رئيــس وأعضــاء 

اللجنــة االقتصاديــة مبجلس األمــة ، املنعقد ملناقشــة وثيقة 

ــدين يف 17  ــع امل ــي املجتم ــع ممث ــادي م ــاح االقتص االص

ديسمرب 2016. وقد شارك يف االجتامع كل من رئيس الجمعية 

الســابق املهنــدس ســعد املحيلبــي وعضــوي مجلــس االدارة 

خالــد الدعيج واملهندســة هنــادي الحاي. حيث عرضــوا رؤية 

املهندســني لهــذه الوثيقة وقدمــوا مقرحاتهــم لتطويرها. 
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ــح واالرشــادات  ــدورات النصائ ــا ل ــة حضــورا كثيف شــهدت الجمعي

التــي يطلــق عليهــا دورات „ بيــت العمــر „ والتــي يقدمهــا الزمــاء 

ــث أٌقيمــت  ــا،  حي ــني  مجان ــة خدمــة املواطن رئيــس وأعضــاء لجن

آخــر الــدورات يف الفــرة مــن 22 ينايــر وحتى 26 من الشــهر نفســه. 

وتضمنــت الــدورة محــارضات ارشــادية فقــدم األوىل رئيــس الجنة 

خدمــة املواطــن املهنــدس راشــد العنزي وهــي بعنــوان:“ خطوات 

بنــاء بيتك مــن التصميــم اىل التشــطيب "، ويف اليــوم الثاين قدم 

املهنــدس  نــزار العــواد محــارضة بعنــوان“ التخطيــط لبنــاء البيــت 

ــدس  ــدم املهن ــث  ق ــوم الثال ــة“ ، ويف الي ــراءات الحكومي واالج

ــع  ــوم الراب ــام حــارض يف الي ــف „ ك حســني مــرزا „ أعــامل التكيي

عــن „ أعــامل الصحــي „ .

وقــد قــام املحــارضون خــال الــدورة بالرد عىل أســئلة املشــاركني 

واستفساراتهم ، وتقديم النصائح االرشادية كل يف مجال تخصصه، 

حيــث أشــاد املواطنون مبثــل هذه الــدورات متمنني عــىل الجمعية 

عقــد املزيــد منها وخاصــة أنها تقــدم باملجان.

ويف 29 يناير اســتضافت لجنة خدمة املواطن املحارض الســعودي 

 ماجد ابراهيم املحيميد الذي قدم محارضة عن أعامل التشطيبات، 

والتــي شــهدت أيضــا اهتاممــا مــن الجمهــور ، حيــث أن املحــارض 

ــاء الفلــل الســكنية  مــن املؤلفــني املتخصصــني لكتــب مراحــل بن

ــة الســعودية .  يف اململكــة العربي

ونـــدوة تعريـفــيــــــة عـــن 

أعمال التشطيبــات 
حضور كثيف لدروات كيف تبني بيتك؟

أقــام نــادي زوايــا فكريــة يف الجمعيــة محارضة 

بعنــوان » ربع مليون وســيلة لقتلــك يف املنزل« 

وذلــك مســاء يــوم 14 فربايــر وألقاهــا الدكتــور 

ســام أبو شــعبان.

وســلط املحــارض الضــوء عىل مصــادر التســمم 

داخــل وخارج املنــزل ، وكيفية رعايــة البرشة من 

ــم  ــة نظـــــــ ــا فكريـــــ زوايـــــ
محاضـــرة عـــن التســـمم 

داخــل الجســم ، وكيفية فحص الســموم 

والحفــاظ عــىل كثافة الشــعر والوقاية من 

أخطر األمــراض يف املطبخ. 
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الجمعية عرضت مبادرتها لحل مشكلة اإلطارات المستعملة 
في مؤتمر دولي بالبيرو 

ــة  يف  ــا ومهندس ــو 20 مهندس ــارك نح ش

املؤمتــر الهنــديس العاملــي الــذي انعقد 

يف الفــرة مــن 3اىل 9 ديســمرب 2016 يف 

ليــام عاصمــة البــرو، و ناقــش الحــد مــن 

مخاطــر الكــوارث عامليــا.

وذكــر رئيــس الجمعيــة الســابق املهندس 

ســعد ســعود املحيلبــي أنــه عــرض أمــام 

لجنة البيئة يف االتحاد الدويل للمنظامت 

الهندسية املنعقدة يف ليام عاصمة البرو 

مبــادرة الجمعيــة النشــاء مصنــع لتدويــر 

االطــارات بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص 

للقضاء عىل مشــكلة االطارات التالفة يف 

الكويــت، موضحــا ان هذه املبــادرة تأيت 

ــل  ــاهمة بح ــة يف املس ــن دور الجمعي م

املشــاكل الهندســية يف الباد. 

وذكــر املحيلبي أثنــاء اجتامع لجنــة البيئة 

التابعة للمنظمة العاملية يف مؤمتر ادارة 

الكــوارث واملقــام يف العاصمــة ليام يف 

بــرو ان الجمعيــة وبالتعــاون مــع لجنــة 

ــدي عرضــت هــذه   ــة باملجلــس البل البيئ

املبــادرة، موضحــا أن الهــدف منهــا هــو 

إنشــاء مصنع لتدوير االطارات ومبشــاركة 

مــن القطــاع الخاص .

وأضاف، أن املهندسني الشباب سيكون لهم 

دور بــارز ورئيي يف هذه املبــادرة التي 

متثل مشــاركة حقيقية للمجتمع الهنديس 

– التطوعــي يف حــل الكثــر مــن القضايــا 

التي تعــاين منهــا الدولة .

وأضاف املحيلبي: أنه وبعد أن استشــفينا 

تعرا مــن ملموســا يف موضــوع التخلص 

مــن مقــربة االطــارات املســتعملة ، فــإن 

مبادرتنا تهدف اىل معالجة هذه املشكلة 

ــاف  ــة ، وايق ــب البيئي ــاة الجوان ــع مراع م

الــرضر الواقــع عــىل البيئــة جــراء تفاقــم 

ــا أن  ــع االطــارات ، مضيف موضــوع تجمي

الهدف أن يكون الحل حا جذريا يساهم 

بإنهــاء هــذه املشــكلة بأفضــل الطرق.

❒ املحيلبي متوسطا مجموعة من املهندسني الكويتيني يف مكان انعقاد املؤمتر بليام

❒ ومع القحطاين وزينب القرايش واملهندسني الشباب
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ويف مؤمتــر البــرو أعربــت 

نائبــة رئيــس االتحــاد الــدويل 

   WFEO للمنظامت الهندسية الـ

ورئيسة لجنة املهندسني الشباب 

يف االتحــاد املهندســة زينــب 

القــرايش عــن اعتزاهــا النجــاز 

اللجنة التي ترأســها الكويــت لكافة أعامله للــدورة الحالية للمجلس 

األعــىل لاتحــاد ، مشــرة إىل أنها قدمــت تقريرهــا اىل الــدورة التي 

انعقــدت يف عاصمة البــرو ليام. 

وقالت القرايش : إن اعتامد واشــادة املجلس األعىل لاتحاد للتقرير 

الــذي قدمته عــن انجازات “ املهندســني الشــباب “ وتنفيذهــا لكافة 

الربامج واملشــاريع التي قدمتها يكرس تقديــر واحرام هذه النخبة 

العاملية من املهندسني للجهود التي يقدمها املهندسون الكويتيون 

عــىل الســاحة العامليــة ممثلني بجمعيــة املهندســني الكويتيــة التي 

شــاركت بفاعليــة يف املؤمتــر العاملــي عــن إدارة املخاطــر  الــذي 

عقــد بالتزامن مــع الجمعيــة العمومية الســنوية لاتحاد . 

وأوضحــت القــرايش : أن نحــو 30 ممثــا 

للــدول األعضــاء يف لجنــة املهندســني 

ــه  ــت ب ــذي قام ــدور ال ــادوا بال ــباب أش الش

اللجنــة خــال الفــرة املاضيــة ، واعتمــدوا 

خطــة عملهــا للمرحلــة املقبلــة ، مضيفة أن 

اللجنــة أقامت منتديني دوليني للمهندســني 

الشباب األول يف الكويت والثاين يف اليابان 

ــارة  ــوب الق وقامــوا باســتبيان  مبنطقــة جن

ــات  ــني احتياج ــة ب ــول العاق ــة ح األمريكي

سوق العمل ومتطلبات املهندسني الشباب.

وأضافات القرايش : أن ورقتي عمل كويتيتني 

قدمتا أمام لجنة املهندسني الشباب تضمنتا 

مســرة العمــل الشــبايب وتقدمــه بالكويــت والدعــم املقــدم مــن 

الجهــات الرســمية والخاصــة ، مشــرة إىل أن الورقــة األوىل قدمتها 

املهدســة ســارة الوزران والثانية للمهندس فواز الرشــدان.

اعتماد دولي لتقرير الكويت 
حول أنشطة المهندسين 

الشباب حول العالم 

ــن  ــد م ــدويل للمهندســني إىل مزي ــس االتحــاد ال ــة رئي ودعــت نائب

الدعم الذي يحتاجه املهندســون الشــباب للمشاركة عىل الساحتني 

االقليميــة والدولية ، مؤكدة أن هذا الدعم ســيربز الوجه الحضاري 

للكويــت ويدعــم جهودهــا التــي تلقــى احــرام وتقديــر املنظــامت 

التطوعيــة حــول العامل. 

❒ القرايش تعرض التقرير

❒ خال املناقشات
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برنامج تدريبي 
ومحاضرة مجانية

في الشهر الثقافي 
للمهندسين 

نظمــت الللجنة الثقافية  الشــهر الثقايف الســادس والذي اســتضافت فيــه الجمعية 

نخبــة مــن املحارضيــن واملدربني املحليــني وغرهم مــن البارزيــن يف مجاالتهم 

املختلفــة وذلك بهــدف تحقيق الرغبة برفــع الوعي الثقايف يف املجتمع ، واســتمر 

الشــهر من 5 اىل 29 ديســمرب 2016علام بــأن جميع املحارضين واملدربني شــاركوا 

وللمرة األوىل تطوعيا ودون أي مقابل مادي اســتجابة لرؤيــة اللجنة يف رفع الوعي 

بقيمــة العمــل التطوعــي يف املجتمــع ، وتضمــن الشــهر نحــو 11 برنامــج تدريبــي 

ومحــارضة وبلــغ عــدد الحضــور فيــه أكــر مــن 750 مــن الجمهــور واملهندســني 

واملهندســات ، وقــد توزعــت املحــارضات واملحارضين والحضــور كام يي:  

التاريخعدد الحضوراسم املحارضاسم الندوة

األثنني 875/12/2016م. دالل الجناعيشعي سعادة

الثاثاء 916/12/2016د. محمد السويدانالقلق واالكتئاب وطرق العاج

األربعاء 557/12/2016د. إميان البشبييشاملثلث الذهبي لحياة سعيدة

األثنني 5212/12/2016د. هيفاء اليوسفأرسار دماغ املراهق

األربعاء 18414/12/2016. الحارث املزيديكيف تكون بيئة مريحة لحياة سعيدة

األحد 18/12/2016 93د. عبداألمر الهندالالتجربة اليابانية يف اإلدارة

األثنني 11119/12/2016م. أحمد املطوعمرشوع حلم

األربعاء 15021/12/2016. دالل الفهداالنطباع األول

األثنني 18126/12/2016. طال خلفالحب.. كام مل تعرفه من قبل

األربعاء 19728/12/2016. أحمد بوعريكهل أنا إيجايب ؟

الخميس 15329/12/2016. عفاف الجاسمالحوار بني الزوجني.. بداية جديدة
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ومهندســة ، واســتمرت 5 أيــام بواقــع 4 ســاعات يوميــا يف الفــرة 

املســائية. 

وقام أمني رس الجمعية املهندس فهد ارديني العتيبي ورئيس مركز 

التدريــب باإلنابة  املهندس مســاعد الرشــيدي بتكريــم الخريجني 

والخريجــات، ومتنــى لهــم التوفيــق ، وجــدد لهــم الحــرص عــىل 

ــة  ــة مفتوح ــواب الجمعي ــني وأن أب ــة املهندس ــع كاف ــل م التواص

ــا للجميع.  دامئ

دورة التمديدات 
والتركيبات الكهربائية

اختتمــت بالجمعيــة مســاء يــوم الخميــس 16 مــارس 2017 الــدورة 

التدريبيــة الخاصــة بالتمديــدات والركيبــات الكهربائيــة التي حارض 

ــاً  ــو 20 مهندس ــا نح ــارك فيه ــزي ، وش ــل العن ــور فيص ــا الدكت فيه

ــوان »املدخــل  ــة محــارضة بعن ــي بالجمعي ــز اإلعام ــام املرك أق

ــة« قدمهــا   الخبــر محمــد  ــة العاملي االحــرايف لألســواق املالي

ــر 2017 . ــاء العــارش مــن يناي ــوم الثاث حشــاد مســاء ي

وتناول املحارض عددا من املواضيع أهمها:  

ــداول يف  ــزات الت ــة ، -ممي ــة العاملي ــواق املالي ــيات األس -أساس

ســوق العمــات والســلع، وملــاذا يعــد هــذا الســوق جــزءاً هامــاً 

يف محفظــة املتداولــني، آليــة عمــل الســوق وأبــرز األدوات 

االســتثامرية األكــر، اســتخدام برنامــج التــداول وطريقــة تنفيــذ 

 الصفقات.، -التدريب واملامرســة باســتخدام الحساب التجريبي ،

ــة يف  ــات الترشيعي ــاطة ودور الجه ــم رشكات الوس ــر تقيي معاي

الحفاظ عىل أموالك ، منهجية التداول الناجح يف األسواق املالية.

قــام عضــوا مجلــس اإلدارة الســابق املهنــدس عــي الفيلــكاوي 

واملهندســة أســامء الخالــدي بزيــارة ميدانيــة اىل كليــة الكويــت 

للعلــوم والتكنولوجيــا وذلك مبناســبة افتتاحها بالكويــت، وبناء 

عــىل دعــوة تلقتهــا الجمعيــة مــن إدارة الكليــة.

وقــد قــام الزميــان يف 22 ديســمرب 2016 بجولــة ميدانيــة عــىل 

مرافــق ومنشــآت الكليــة حيــث اصطحبهــم فيهــا الدكتــور خالــد 

البقاعــني رئيس الكلية ، وبحثوا معا ســبل التعــاون بني الجمعية 

والكلية.

ويف الثــاين مــن مــارس ألقــى أمــني رس الجمعية  املهنــدس فهد 

اردينــي العتيبي  بكليــة الكويت للعلــوم والتكنولوجيا ، محارضة 

تعريفيــة حــول الهندســة والعمل الهنــديس ومزايــاه يف الكويت 

، وذلــك بنــاء عــىل دعــوة تلقتهــا الجمعيــة مــن الدكتــور خالــد 

البقاعــني رئيــس الكلية.

المركز اإلعالمي أقام محاضرة 
عن األســـواق المالية العالمية 

محاضرة و زيارة الى كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا

❒ العتيبي متوسطا املتدربني واملتدربات❒ خال التدريب

❒ العتيبي يتوسط الطلبة وبعض االٔستاذة

❒ ششري مع فريق املركز االٕعامي يكرمون املحارض
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قام وكيل وزارة الشؤون االجتامعية املساعد 

لشــؤون التنميــة االجتامعية حســن كاظم 

مــع وفد مــن الــوزارة ضــم هدى الراشــد 

مراقبــة الجمعيــات األهلية ورئيس قســم 

الجمعيــات املهنيــة جــامل الفجــي بزيارة 

إىل جمعيــة املهندســني الكويتيــة مســاء 

يــوم الثاثــاء 3 يناير 2017 ، حيــث التقوا 

رئيــس مجلــس االدارة الســابق املهنــدس 

ســعد املحيلبــي ونائــب الرئيــس عدنــان 

الراف وأمني الصندوق حســن بن طفلة 

بحضور أعضاء مجلس االدارة مطلق بورقبة 

وهنــادي الحــاي وأســامء الخالــدي وعدد 

ــات بالجمعية.  من املهندسني واملهندس

ولفــت الوكيل كاظــم خال اللقــاء إىل أن 

هذه الزيارة لجمعية املهندســني تأيت يف 

اطار سلسلة من الزيارات لجمعيات النفع 

العــام الهادفــة إىل التواصل مبــارشة مع 

الجمعيات ومؤسســات املجتمع املدين، 

مضيفــا أن الــوزارة حريصــة عــىل تفعيــل 

التعــاون وكــر حاجــز التواصل الرســمي 

مــع مؤسســات املجتمــع املــدين حيــث 

ميكــن االســتفادة مــن االمكانيــات الكبرة 

والطاقات التي تتوافر يف هذه الجمعيات 

لتحقيــق التنميــة وخدمــة وطننــا الكويــت 

واملجتمــع الكويتي. 

ودعا كاظم اىل تنظيم فعاليات مشــركة 

بــني مؤسســت املجتمــع املــدين وخاصة 

الجمعيــات املهنيــة املتخصصــة ، مؤكدا 

كاظم: دعم تفعيل دور جمعيات النفع العام في الخدمة المجتمعية 
 وكيل وزارة  المساعد للتنمية االجتماعية زار »المهندسين«

دعــم “التنميــة االجتامعيــة “ ملثــل هــذه 

الفعاليات الهادفة اىل تثقيف أفراد املجتمع 

ــات مشــركة يف  مــن خــال اقامــة فعالي

مرافــق التنمية املجتمعيــة باملحافظات. 

وذكر  أن وزارة الشؤون االجتامعية والعمل 

ــم  ــا وبدع ــة يف عمله ــة نوعي ــهد نقل تش

من معــايل الوزيــرة ، الفتــا اىل أن التنمية 

االجتامعيــة ســتقوم بايصال وطــرح كافة 

األفــكار التنمويــة إىل أصحــاب القرار يف 

الــوزارة وأن هذه الزيارة يف اطار سلســلة 

مــن الزيارات يقــوم بها واملســؤولون يف 

الوزارة اىل جمعيات النفع العام األخرى. 

ومن جانبه قدم رئيس الجمعية املهندس 

الســابق  ســعد ســعود املحيلبــي وأعضاء 

مجلس اإلدارة ، رشحا عن مشاريع وأعامل 

الجمعيــة يف خدمة الجهــات الحكومية ، 

الفتــا اىل أن آخر هذه املشــاريع التعاون 

مع برنامج إعادة الهيكلة املتمثل يف إعداد 

املهندســني حديثــي التخــرج للعمــل يف 

القطــاع الخاص وتطبيقات ترشــيد الطاقة 

ــاجد وزارة األوقاف.  يف عدد من مس

ومثــن رئيــس وأعضــاء مجلــس االدارة 

واملهندسني مبادرة وزارة الشؤون املتمثلة 

يف زيارة وتواصل الوكيل املساعد للتنمية 

املجتمعية حسن كاظم وموظفي الوزارة 

للجمعية ، وكر حاجز التواصل الرسمي . 

ــتعداد  ــني” اس ــس “ املهندس ــدى رئي وأب

الجعيــة للقيــام بفعاليات تنمويــة ودعوة 

الجمعيات الزميلة للمشاركة فيها ومبتابعة 

من وزارة االجتامعيــة والعمل ، بعيدا عن 

األعــامل الروتينيــة والرســمية التــي نقوم 

بهــا جميعا لخدمــة وطننــا الكويت. 
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الزيوليت أو الزيواليت )Zeolite( : هي مواد 

العضوية  ســاحرة تســتعمل  يف العديد من 

الصناعــات ويــزداد اســتخدامها صناعياً يوماً 

ــوم ، وهــي لإلنســان العــادي غــر  بعــد ي

املختص كالنجوم الغامضة و املجهولة. و 

 )Zeolite( كام هو معروف تتواجد الزيوليت

بشــكل طبيعــي ويتــم تحضرهــا اصطناعياً 

باملخابــر، وحتــى يومنــا هــذا  يوجــد نحــو  

231 نوعــا مختلفــا مــن هــذه املــواد، ويأيت  

 )Porosity( االختــاف مــن البنيــة املســامية

ــة  ــا بثاث ــوع منه ــز ألي ن ــاد ، و يرم و األبع

حــروف التينيــة كبرة.

 تستعمل هذه املواد الصلبة امليكرومسامية 

يف صناعات املواد التجميلية و األدوية و يف 

الطاقــة الناتجة عن املــواد الهيدروكربونية، 

و كــام تســتعمل يف العديد مــن التطبيقات 

الصناعيــة كاســتعاملها يف املنظفــات فهــي 

تضاف ألدوية الغســيل للتخفيف من قساوة 

ــي و  ــاز الطبيع ــف الغ ــاه ، و يف تجفي املي

الهواء، و كمثال عىل ذلك يستعمل الزيوليت 

)Zeolite( يف صناعــة الزجــاج املــزدوج.1 

Zeo- ــت  ــزداد اســتعامل الزيولي ــاً ي )وحديث

lite( يف مجــايل الكيمياء الخــرضاء والبيئة، 

فهــذه املــواد الصلبــة لهــا قــدرة هائلة عىل 

امتصــاص ملوثات الربــة و ملوثــات الهواء 

و ملوثــات املــاء. 2 مع أن االســتعامل األكرب 

لهذه املواد يف صناعة املنظفات حوايل 70 

باملئة مــن االســتعامل الصناعــي اإلجاميل، 

لكــن املجــال األكــر أهمية و األكــر فعالية 

ــا  ــة و تســمى أحيان ــازات البرولي هــي الحف

الحفــازات الحامضية.

أهميتها ومصدرها:

 و لكــن مــن أيــن أتــت هــذه األهميــة و هذا 

النجــاح الهائــل كحفــاز بــرويل و مــا الــذي 

 يجعــل الزيوليــت )Zeolite( مفتــاح العمــل 

و أساس البحث العلمي ملهنديس البرول؟

تــأيت األهميــة الحفزية مــن البنية املســامية 

)Porosity( حيــث تتوضــع معظــم مواقــع 

الحفــازات، وبعبــارة أخــرى نســتطيع القول 

إن الزيوليــت )Zeolite(هــو عبــارة عن حفاز 

 نانومــري يتألــف مــن أقفــاص وقنــوات

وبأبعــاد قريبــة من أبعــاد املــواد العضوية. 

فالزيوليت )Zeolite( يغر من رسعة التفاعل 

و يزيــد مــن فعاليتــه و اســتقراره ، ونعطــي 

مثــال عــن ذلــك الزيوليــت )Zeolite( يزيــد 

مــن فعاليــة تفعــل تكســر املــواد البرولية 

و اإلختياريــة )Selectivity( كزيادة معدالت 

املــواد املرجوة مــن تكريــر النفط.1

من أين تأيت حامضية الزيوليت )Zeolite(؟ إن 

الزيوليت )Zeolite(هو سيليكات األملنيوم 

الزيوليت 
عالم النانو في 
خدمة حفازات 

المواد البترولية

المواد الصلبة 
الميكرومسامية 
في صناعات المواد 
التجميلية و األدوية 
و في الطاقة 
الناتجة عن المواد 
الهيدروكربونية

قدرتها هائلة 
على امتصاص 
ملوثات التربة و 
ملوثات الهواء و 
ملوثات الماء
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أي أساســها الســيليكات و األلومينات املميهــة، ونتيجة فرق اختاف 

التكافؤ  بني السيليســوم الرباعي واألملنيــوم الثايث تتوضع ذرات 

أحاديــة التكافــؤ تكــون عــىل األغلــب ذرات الصوديــوم، و لــو قمنــا 

باستبدال شوارد الصوديوم بالهيدروجني أحادي التكافؤ 1+ لحصلنا 

 )Bronsted Acidity( عــىل حامضية عالية تســمى حامضية برونشــتد

و هــي عالية جــداً تقــارب حامضية حمــض الكربيت كــام هو موضح 

يف الشــكل رقــم 1, إذاً تعتــرب ذرات الهيدروجــني موجــب الشــحنة 

مواقــع حامضيــة وهــي املســؤولة عــن تحفيــز معظــم التفاعــات 

البروليــة و الحصول عــن طريقها عــىل العديد من املــواد املرجوة 

ــة تســمى  ــه أن هــذه الحامضي ــرول, و يجــب التنوي ــر الب مــن تكري

حامضيــة برونشــتد )Bronsted Acidity( يف حــال تواجــد املواقــع 

الحامضيــة ضمن الشــبكة املســامية )Porosity(، و يف حــال تواجد 

الحامضيــة خــارج الشــبكة املســامية )Porosity( تســمى بحامضيــة 

لويــس وهــي حامضيــة ضعيفــة و تنتــج عــن تشــوه البنية املســامية 

)Porosity( أو البلوريــة وليس لها دور يف التفاعات البرولية, ويتم 

 Bronsted( ــتد ــس و برونش ــة لوي ــة حامضي ــر كمي ــف و تقدي الكش

Acidity( عــن طريــق ادمصــاص البريديــن أو األمونيــوم أو أحــادي 

أكســيد الكربــون متبوعاً باألشــعة تحــت الحمراء.1

و بحســب الحجــم املســامي للزيوليــت )Zeolite( تــم تصنيفها إىل 

كبرة و متوســطة و صغرة املســامات، فبحســب حجم املســامات 

تســتطيع املــواد املتفاعلــة الدخــول إىل الزيوليــت )Zeolite( أو ال, 

 )Selectivity( أي بعبــارة أخــرى حجــم املســامات يحــدد اختياريــة

 )Craking( املــواد املطلوبــة مــن تكريــر البــرول أو تكســر النفــط

كــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم 2.
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الشكل رقم 1 يوضح توضع موقع حامضية برونشتد  
بين ذرتي االلمنيوم و السيليسيوم

ومبــا أن العديــد مــن التفاعــات البروليــة تتــم تحــت درجــة حرارة 

عاليــة و ضغــط مرتفــع و بواســطة الزيوليــت )Zeolite(، فــإن 

الزيوليــت )Zeolite( املســامي يــؤدي لتشــكيل فحــم الكــوك الــذي 

يعيــق اســتمرارية التفاعل البــرويل، ومؤخراً قام فريــق فرني من 

جامعتــي بواتييــه وسراســبورغ الفرنســيتني بعــدة دراســات توضــح 

توضــع الكــوك، و أشــاروا مــن خــال هــذه الدراســات أنــه يتوضــع 

إمــا عــىل ســطح الحفــاز الحامــيض ويكــون غــر ســام أو يتوضــع 

ضمــن البنيــة املســامية )Porosity( للحفــاز ويكــون ســام أي يعيــق 

اســتمرارية التفاعــل، ويتعلــق تواجد ومتوضــع فحم الكوك بشــدة 

حامضيــة الحفاز و يتعلق أيضــا بالبنية البلورية للحفــاز,3 وقد متكن 

الفريــق املذكــور بتصنيــع نفــس النــوع مــن الزيوليــت )Zeolite( و 

هــو مــن نــوع بيتــا لكــن بحجــم بلــوري مختلــف، مــع الحفــاظ عــىل 

البنيــة املســامية )Porosity( للزيوليــت )Zeolite( و إنقاص الحجم 

البلــوري مــن 10 ميكــرو مــر اىل 4 نانــو مــر أي تم انقــاص الحجم 

البلــوري حــويل 2500 مــرة كــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم 4.3 

4 nm40 nm0,2 µm10 µm 0,6 µm

BEA Zeolites with different crystal size 

÷ 2500

الشكل رقم 3 وهو عبارة عن صور من مجهر الكتروني توضح 
الحصول على أحجام مختلفة من البلورات 

لنفس نوع الزيوليت.

الشكل رقم 2 يوضح أن الهبتان يستطيع الدخول في 
مسامية الزيوليت بينما اليستطيع ميتيل الهكسان الدخول 

و هنا يحدد الزيوليت المواد الممكن تكسيرها و بالتالي 
المواد المطلوب الحصول عليها.
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يف بداية أي مرشوع تصميم داخي  أن نعمل 

عــىل تحديــد  مــا هــو األســلوب الــذي البــد 

 عي اختياره ؟ ما هو األســلوب الذي أحبه ؟

مــا هــو األســلوب الــذي يناســب املســاحة 

املتاحــة ؟ مــا هــو األســلوب الــذي يســبب 

يل الراحة النفســية ؟ و كم عدد األشــخاص 

الذيــن يعيشــون يف هــذا املــكان ؟

أساليب التصميم الداخي ليست محصورة يف 

قامئة محددة ولكن يستطيع مهندس الديكور 

الدمج بني أســلوبني بشــكل جميل ومتناسق 

ويعكــس روح ثالثــة خارجــة عــن األســلوبني 

اللذيــن تــم دمجهــام ليكــون لدينــا أســلوب 

يناســب املــكان والزمان الــذي نعيش به .

الطراز الحديث :

تــم اكتشــاف الطــراز الحديــث بواســطة 

مجموعــة مــن املصممــني األوروبــني يف 

مدرســة بــاو هــاوس ) Payhays( للتصميــم 

يف أملانيــا عــام 1919 وكانــت فلســفة هذه 

املدرســة تنــص عــىل أنــه البــد مــن الجمــع 

بني الشــكل والوظيفة يف جميــع التصاميم 

. ويعتمــد الطــراز الحديــث عــىل الخطــوط 

املســتقيمة والنظيفــة والركيــز يف املقــام 

أساليب متنوعة 
للتصميم الداخلي 

األول عــىل الوظيفــة والعمــل واالبتعاد عن 

اإلكسســوارات والديكــورات الكثــرة .

ــراز  ــأن الط ــدون ب ــاس يعتق ــن الن ــراً م كث

الحديــث يعتــرب بســيطا جــداَ وغــر مكلف، 

ولكن عندمــا يقرر مهنــدس الديكــور اختيار 

هــذا الطــراز البــد عليه مــن تعزيز الشــعور 

بالهــدوء والبســاطة يف املــكان وهــذا بحد 

ذاته يحتــاج إىل دراســة وتــأين باختيار قطع 

األثــاث والديكورات واإلكسســوارات.

باختصــــار الطراز الحديث يعتمد عىل :

1 - خطوط مستقيمة ونظيفة.

2 - الوظيفة والراحة قبل الشكل. 

3 - االبتعــاد عن االكسســوارات والديكورات 

الزائدة.

4 - التقليل من استخدام الخامات املختلفة.

الطراز المعاصر:

الطرازان املعارص و الحديث يبدوان وكأنهام 

متشــابهني ولكن هناك فــرق بينهام. فالطراز 

املعارص يعني النظرة العرية التي تصلح 

للوقــت الحــايل فقــط . يف حــني أن الطــراز 

الحديث يشر إىل اشكال هندسية محدودة 

وخطوط مســتقيمة ونظيفــة، ولكن الحقيقة 

أن الطراز الحديث جزًء من الطراز املعارص 

وكثر يحصــل لهم التباس بــني الطرازين.

ــتخدامه يف  ــر اس ــارص يك ــراز املع إن الط

مكاتب واملحات التجارية وغرف املعيشة، 

ولكــن بشــكل قليل وأيضــاً ميكن اســتخدام 

جميــع الخطــوط يف هــذا الطــراز ) خطوط 

مســتقيمة - خطوط منحنية ( بعكس الطراز 

إعداد : 
م. سارة المطيري 
- أول مهندسة تصميم داخلي 
وديكور كويتية معتمدة من 
التعليم العالي.
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الحديــث وأرضيــات خشــبية - ســقف عــايل 

ــة  ــات فني ــف ولوح ــة - تح ــات مختلف - خام

 عــىل جدران والطــاوالت .وباختصــار الطراز

املعارص يتصف مبايي :

1 - نظرة عرية مؤقتة. 

2 - ليس هناك فراغات ميتة ) فراغ سلبي (.

3 - يسمح باستخدام جميع أنواع الخطوط. 

4 - يسمح باستخدام االكسسوارات والتحف.

الطراز الكالسيكي: 

ــاس ،  ــىل أس ــييك ع ــراز الكاس ــوم الط يق

ــذي يرجع إىل اليونانيني  التوازن والتناظر ال

واإلمرباطوريات الرومانية .والعنر األسايس 

يف الطراز الكاســييك هو التحقق من نقطة 

املركــز حول التــوازن البري يف املســاحة 

ككل . والخامــات التــي يتــم اســتخدامها يف 

الطــراز الكاســييك لتعطــي هــذا الجــامل 

 والرقــي مــن غــر أن تكــون فوضويــة هــي:

) القطــن - املخمــل - الكتــان ( وهــذه تعترب 

مــن الخامات األساســية .

 وبالنســبة لألرضيــات يفضــل اســتخدام 

ــام (  ــر ، الرخ ــي ، الحج ــب الطبيع ) الخش

حيــث أنها تعكس  روح الطبيعة يف الداخل 

. وأمــا تصميــم األعمدة ونقوشــاتها يف هذا   

الطــراز ترجــع إىل فن العــامرة يف الحضارة 

ــررة  ــوش املتك ــة والنق ــة والروماني اليوناني

واملســتقيمة عــىل الحوائط والســتائر .

باختصـــــار  فإن الطراز الكاســييك يتصف 

بعــدد مــن الصفــات وهي: 

1 - التوازن والتناظر يف املساحة . 

ــوازن  ــز والت ــة املرك ــىل نقط ــز ع 2 - الركي

البــري .

3 - اســتخدام مــواد طبيعيــة واختيــار ألوان 

 . طبيعية 

4 - اســتخدام خامــات راقية مثــل ) املخمل 

_ الكتــاب _ القطن ( .

الطراز الريفي :

الشــكل الريفي األنيق يتمثل يف هذا الطراز 

ويف بعــض األريــاف متعــارف عندهم عىل 

الخشب األبيض فيكون هو العنر السائد 

يف الطــراز الريفي لهــذه املنطقة والقامش 

الناعــم الــذي يكــون مطبــوع عليــه الــورود 

بشــكل متكــرر ومنظم. والخشــب املصبوغ 

باللــون األبيــض والقــامش املنقــوش بالورد 

يتم صنعه يدوياً أما بالنسبة لإلكسسوارات 

والتحف تكون مستوحاة من عنارص الطبيعة 

لتزيــن املكان،ويتميــز الطــراز الريفي بعدد 

مــن الصفــات مثل: 

1 - الطــراز الريفي يأخذ مــن املنطقة النابع 

. منها

2 - املــواد املســتخدمة تكــون مــن طبيعــة 

املــكان .

3 - األرضية بالغالب تكون خشبية .

4 - التحف مستوحاة من عنارص الطبيعة .

إن أساليب التصميم الداخي كثرة ومتعددة 

لــكل مكان أســلوب ولكل زمــان طابع خاص 

ولكل عر جامله وتصميمــه وأناقته، ولكن 

البــد مــن وجــود بعــض األســاليب الخالــدة 

والباقيــة عىل مر العصــور واألزمنة.
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يتضمــن هــذا املقــال مجموعــة مــن النقــاط 

املتعلقــة بأهميــة تســليم املــرشوع ، وهــي 

:التســليم األويل )االبتــدايئ( للمــرشوع ، 

، Punch List وقامئــة املاحظــات النهائيــة 

اآلثــار املرتبــة عــىل التســليم االبتــدايئ 

للمــرشوع، فرة ضامن العيــوب )الصيانة( ، 

التســليم النهايئ للمــرشوع واآلثــار املرتبة 

عليه والتزامات املقاول بعد التسليم النهايئ 

للمرشوع.

التسليم األولي )االبتدائي( 
للمشروع:

ــذه  ــاء تنفي ــد انته ــرشوع بع ــي امل ــد ينته ق

وإنجــازه مــن قبــل املقــاول وهــو مــا يطلــق 

عليها االنتهاء الطبيعي للمرشوع، أما األحوال 

األخــرى التــى يتــم فيهــا إنهــاء العقــد قبــل 

تنفيــذ االلتزامــات املحددة بــه فيطلق عليها 

النهاية املبترة للمرشوع. وتتعدد نظم إدارة 

عقــود التشــييد بداية من النظــام التقليدي 

املتعارف عليه بتعيني مقاول عمومي لينفذ 

كافة األعــامل أو نظام التصميم والتنفيذ 

او نظام إدارة املرشوع وغرها، وتختص 

هــذه املقالــة لحالــة النهايــة الطبيعيــة 

للمــرشوع وكيفيــة التســليم األويل ومــا 

هي اآلثار املرتبة عىل التسليم األويل 

للمــرشوع ومــا هــى التزامــات املقــاول أثنــاء 

فــرة الضــامن، ثم تناقــش التســليم النهايئ 

واآلثار املرتبــة عليه، ثم التزامــات املقاول 

التــى متتــد لفــرة مــا بعــد التســليم النهــايئ 

للمــرشوع طبقاً للنظــام التقليدي.

التسليم األولي )االبتدائي( 
للمشروع:

تتميــز عقود اإلنشــاءات والتشــييد مبا يطلق 

عليه التســليم األويل للمــرشوع أو االبتدايئ 

أو التســليم املؤقــت، حيث يقــوم املقاول 

بإنهــاء األعــامل وإخطــار املالــك بجاهزيتــه 

لتســليم املــرشوع، ومــن هنــا يتــم تشــكيل 

لجنــة تتوىل مهام تســلم املــرشوع، وحيث 

ان طبيعــة عقود التشــييد تتســم بالضخامة 

والتعقــد األمر الــذى قد يصعب معــه إنهاء 

جميع األعامل التى قد يكون بعضها بسيطاً، 

كذلــك النظم املتعددة التى يشــتمل عليها، 

األمــر الــذى يحتــاج إىل مــن يقــوم بفحــص 

وإختبــار هــذه النظــم املختلفــة التــى تــم 

تركيبهــا باملــرشوع والتأكــد مــن أنهــا تعمــل 

وفقــاً للمتطلبات.

وألن عدم تنفيذ بعض االلتزامات التعاقدية 

ولــو بســيطة يعتــرب إخــاالً بالعقد، كــام أنه 

قــد يكون هنــاك عيوب ال ميكــن أن تظهر إال 

بعد فرة من تشــغيل واستخدام املرشوع، 

ومــن هنــا فقــد ابتــدع الفقــه مــن أفضــل مــا 

أبــدع ىف عقود مقــاوالت اإلنشــاءآت تطويراً 

لفكرة التســليم األويل ثم التســليم النهايئ 

بحيث تشــكل لجنة من مختلف التخصصات 

الستام املرشوع استاماً أولياً، وتقوم هذه 

إعداد الدكتور : 
أحمد عبد الرءوف
استشاري ومحاضر 
- إدارة المشاريع 
وعقود التشييد.
- خبير ومحكم معتمد.

اآلثار التعـاقدية المترتبة 
على تسليم المشروع
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اللجنــة بإعــداد قامئــة باملاحظــات النهائية 

التــى يجب عىل املقــاول إمتامهــا خال مدة 

معينة، وقد يتم اســتام املرشوع اإلستام 

األويل مــع هــذه املاحظات أو بعــد انهائها 

كلهــا أو بعضها.

ويتم إثبات التسليم األويل للمرشوع مبحرض 

يوقــع عليــه األطــراف املختلفــة، وعــادة مــا 

يكــون هــذا املحرضعبــارة عــن منــوذج معد 

مســبقاً ويقع ضمن مســئوليات رشكة اإلدارة 

ىف املرشوعات الكربى ويتم صياغته بصورة 

جيــدة مــن خــال مهنــدس عقــود متخصص 

ويراجــع من قبــل قانوين عىل درايــة بطبيعة 

عقــود التشــييد، أمــا املرشوعــات الصغــرى 

التــى ليــس بهــا رشكــة إدارة فيكــون إعــداد 

هــذا النمــوذج من قبــل املكتب االستشــاري 

الذي يتــوىل اإلرشاف عــىل املرشوع.

وهذا النمــوذج يعــد مبثابة شــهادة للمقاول 

ــت بها: يثب

أوالً:  أن املالك قد تســلم املرشوع تســليامً 

ــغاله واستخدامه طبقاً  ابتدائياً ويستطيع إش

للغــرض الذى أنشــئ مــن أجله.

ثانيــاً : تاريــخ التســليم محــدداً بكتــاب أمــر 

املبارشة ما إذا كان يقع ويحســب ضمن مدة 

املــرشوع التى يســأل عنها املقــاول أم ال.

ثالثــاً يرفــق بــه أي ماحظــات )ال تعيــق 

اســتخدام املــرشوع( يجــب عــىل املقــاول 

أن يقــوم بعملهــا خــال مدة معينــة، وعادة 

يحجــز املالــك الدفعــة األخرة لحــني قيام 

املقــاول بتنفيذ هذه املاحظــات، أو يحجز 

مــن الدفعــة مبلغــاً ىف حدود ضعــف تكلفة 

تنفيــذ هــذه املاحظــات.

قائمة المالحظات النهائية 
:Punch List

ــاز  ــام بإنج ــد ق ــه ق ــاول أن ــرى املق ــني ي ح

املــرشوع طبقــاً ملســتندات العقــد وأصبــح 

معداً للتســليم األويل يطلب مــن املالك أو 

مــن ميثله أو املهندس املــرشف طبقاً لآللية 

املحددة بالرشوط أن يقوم مبراجعة واختبار 

األعــامل ويكون ذلك بتشــكيل لجنة لفحص 

لجميع أعامل املرشوع، وأثناء الفحص تقوم 

اللجنــة بعمــل قامئــة املاحظــات النهائيــة 

التــى يتوجب عىل املقــاول تنفيذها، وتحدد 

اللجنة مــدة معينة لتنفيذ هــذه املاحظات 

 Punch وتعرف هذه القامئــة بقامئة الثقوب

List كام كان يحدث قدميــاً عندما كانت تعد 

هــذه القامئــة ويتــم ثقــب كل ماحظــة يتم 

أنجازهــا حتــى تنتهــى القامئــة وتصبــح مليئة 

بالثقوب، وىف النظام الربيطاىن يســتخدم 

املصطلــح Snag List بنفــس املعنــى وهــو 

ــت  ــإذا كان ــت، ف ــائع بالكوي ــح الش املصطل

القامئة تشــتمل عىل ماحظــات متنع املالك 

مــن االســتفادة مــن املــرشوع أو كان هنــاك 

ــا أو  ــؤدي وظيفته ــى ال ت ــم الت ــض النظ بع

ــاً للمواصفــات فــا  ال تعمــل بالكفــاءة طبق

يســتطيع املالــك أن يتســلم املــرشوع، وال 

ميكــن اعتبــار أن املــرشوع قــد تــم تســليمه 

حتى يقــوم املقاول بإصاح هــذه العيوب، 

ومبجــرد إمتام هــذه املاحظات واســتامها 

مــن قبــل املهنــدس املــرشف يتــم توقيــع 

محــرض اإلســتام االبتــدايئ للمرشوع.

متطلبات التسليم األولي 
للمشروع

ــع  ــد يصعــب عمــل قامئــة موحــدة لجمي ق

املرشوعــات باألعامل واملتطلبــات الخاصة 

مبرحلــة تســليم املــرشوع، ويجــب أن يتــم 

الرجوع بصفة دامئة إىل مستندات املرشوع 

لتجهيــز قامئة مرجعية مبتطلبات التســليم، 

وفيــام يــي قامئة مرجعيــة عامــة للمتطلبات 

التى جرى العرف عىل وجوب الوفاء بها قبل 

إصدار شــهادة التســليم األويل إىل املقاول 

والتــى يجــب عــىل املقــاول االلتــزام بها من 

أجل أن يتم رصف الدفعة الختامية وإصدار 

شهادة التســليم األويل للمرشوع:

1. إعداد قامئة املاحظات النهائية للتسليم 

االبتــدايئ لــكل قســم مــن أقســام األعــامل 

طبقاً للامسر فورمات مع توقيتات استامها.

2. نتائج اختبارات تشغيل األنظمة املختلفة 

الكهربائية كإنذار الحريق واملولدات واملحوالت 

والنظم امليكانيكية كاملصاعد والنظام التهوية 

ــخني املياه ومكافحة الحريق  والتكييف وتس

وكامرات املراقبة.

3. يســلم املقــاول إىل املالــك أدلــة العمــل 

Manuals وتعليامت التشغيل والكتالوجات 

لجميع املعدات واألجهزة التى تم توريدها 

للمرشوع.

 Guarantees 4. تســليم كافــة الضامنــات

الخاصــة باملعــدات واألجهــزة.

 Spare parts 5. تســليم القطــع اإلحتياطيــة

مــع قامئــة مرجعيــة لهــا طبقــاً للمواصفــات 

والقوائــم الكميــات.

6. تســليم كافة املفاتيــح واملفتاح العمومي 

للمرشوع Master Key إن وجد.

7. تســليم املخططــات التفصيليــة طبقاً ملا 

.As Built Drawings تم تنفيذه

8. تســليم نســخة كاملــة مــن التقدميــات 

.Submittals

9. تقديم الربنامج الزمني املعتمد، والربامج 

التالية املعتمدة ىف حال متديد مدة املرشوع.

ــج  ــة للربنام ــات الدوري ــم التحديث 10. تقدي

 As Built ــذ ــم التنفي ــي النهــايئ كــام ت الزمن

.Schedule

11. نسخة من األوامر التغيرية.

12. نسخة من تقارير االختبارات.

ــة  ــتام كاف ــن باس ــاويل الباط ــرار مق 13. إق

حقوقهــم املتعلقــة باملــرشوع عــن جميــع 

الدفعات الســابقة التى تم رصفهــا للمقاول 

الرئيــي.

14. أي تراخيص وموافقات حكومية.

15. إقــرار مــن املقــاول بدفــع كافــة حقــوق 

ــوا باملــرشوع مــن  ــن عمل مســتخدميه اللذي

عــامل وموظفــني.

16. إبــراء ذمــة مــن البنك أو جهــات التمويل 

للمرشوع.

17. إعداد وإنهاء الدفعة الختامية للمرشوع.

18. شهادة املهندس باستام كافة األعامل.

19. شهادة املالك باستام املرشوع استاماً 

أولياً.

اآلثار المترتبة على التسليم 
االبتدائي للمشروع:

يرتــب عــىل التســليم االبتــدايئ للمــرشوع 

حقــوق والتزامــات لكل من الطرفــني املالك 

واملقــاول، وكذلــك انتفــاء بعــض الحقــوق 

والســلطات التى كانت مخولة قبل التســليم 

ألحــد األطــرف نوجزهــا ىف النقــاط التالية:

1 - حــق املقــاول ىف الحصــول عىل شــهادة 

االســتام االبتــدايئ لألعامل.
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2 - التزام املالك برد التأمني النهايئ )ضامن 

 Performance Bond )األداء

3 - انتفاء مسئولية حراسة البناء عن املقاول 

وانتقالها إىل املالك.

4 - عــدم أحقيــة املالــك أن يرجــع عــىل 

املقــاول ىف العيــوب الظاهــرة أو املخالفة 

لــرشوط العقــد.

5 - عــدم أحقيــة املالــك ىف إصــدار أوامــر 

تغيــر.

6 - انتهاء حق املهندس ىف إصدار تعليامت 

للمقاول.

7 - إنتهــاء حــق املالــك ىف احتســاب غرامة 

أو تعويــض عــن التأخر.

8 - انعقــاد حــق املقــاول ىف اإلفــراج عــن 

املبالــغ املحجــوزة )املعلقة( بســبب تأخر 

ــطة أو التأخر عن الربنامج  املراحل املتوس

ــدد  ــد املح ــذ ىف املوع ــاء تنفي ــي أثن الزمن

املتفــق عليــه.

9 - انعقــاد حق املقــاول يف تخفيض غرامة 

ــه  ــي إن كان ل ــض االتفاق التأخــر أو التعوي

. مقتى

10 - انقضاء التزام رشكة التأمني.

11 - حــق ألي طــرف املالــك أو املقاول ىف 

تعديــل القيمــة النهائية من العقــد أو الجزء 

ــاوز  ــال تج ــة ىف ح ــد باملقطوعي ــن العق م

القيمــة النهائيــة 15 % بالزيــادة أو النقصان 

مــن قيمــة العقــد األصلية.

12 - حق املقاول ىف رصف الدفعة الختامية.

ــك ىف إنهــاء العقــد  13 - انتفــاء حــق املال

أو ســحب األعــامل لســبب تقصــر املقاول.

14 - تحمــل املالــك لتبعــة الهــاك لســبب 

أجنبــي أو قــوة قاهــرة.

فترة ضمان العيوب )الصيانة(:

ــد  ــدة بع ــىل م ــد ع ــتمل العق ــا يش ــادة م ع

بالتســليم األويل يكــون  التنفيــذ  انتهــاء 

املقــاول خالهــا مســئوالً عــن أى عيــوب قد 

تظهــر لســبب يرجــع إىل عيــوب املــواد أو 

املصنعيــات والتى يطلــق عليها فرة ضامن 

 ،  Defects Liability Period )DLP(العيوب

ويطلــق عليهــا ىف الــرشوط الحقوقيــة فرة 

الصيانــة أو فرة الضامن، وهــذه الفرة من 

األهميــة بحيــث أنــه قــد يكون هنــاك بعض 

ــوب ىف النظــم املســتخدمة كأنظمــة  العي

تكييف الهــواء وأنظمة الشــبكات املختلفة، 

كذلــك وجــود بعض العيــوب التــى ال ميكن 

أن تظهــر إال بعد فرة من تشــغيل املرشوع 

كعيــوب ترب امليــاه ال ميكــن أن تظهر إال 

بعــد أن يتــم اســتخدام املرشوع وتشــغيل 

ــذه األنظمة. ه

التسليم النهائي للمشروع 
واآلثار المترتبة عليه:

بعــد انقضــاء فــرة الضــامن طبقــاً للمــدة 

املحــددة ىف العقــد، وقيام املقــاول بأداء 

التزاماتــه نحــو إصــاح أي عيــوب ترجع إىل 

سوء املواد أو املصنعيات أو طرق التنفيذ، 

يكون بذلك قد وىف بالتزاماته أمام املالك، 

ــهادة  ــىل ش ــول ع ــه ىف الحص ــد حق وينعق

االســتام النهــايئ للمرشوع.

ويرتــب عــىل التســليم النهــايئ للمــرشوع 

بعــد انقضــاء فــرة الصيانــة أو فــرة ضامن 

العيــوب مــا يــي:

● حــق املقــاول ىف الحصــول عــىل شــهادة 

االســتام النهــايئ لألعــامل.

● حــق املقــاول ىف الحصول عــىل محجوز 

الضــامن أو الكفالــة املقابلة.

● حــق املقــاول ىف رصف كافــة مســتحقاته 

عــن فــرة الصيانــة )الضــامن(.

● انتفــاء حق املالك ىف انهاء العقد بإرادته 

املنفردة.

التزامات المقاول بعد التسليم 
النهائي للمشروع

بعــد أن يتســلم املالــك املــرشوع التســليم 

النهــايئ مــن املقــاول تظــل هنــاك التزامــات 

عــىل عاتق املقــاول متتــد بعــد انتهــاء تنفيذ 

العقــد، وتنحر هــذه االلتزامــات فيام يي.

● التــزام املقاول بالضامنــات املمتدة لفرة 

أكــر مــن فــرة الصيانــة مثــل ضــامن عــزل 

األســطح وضــامن التكييف.

● تبقــى مســئولية املقــاول عــن العيــوب 

الخفيــة التــى مل يكــن مــن املمكن اكتشــافها 

وقــت التســليم أو التــى ال تظهر إال بتشــغيل 

املرشوع وال ترجع إىل ســوء االســتخدام من 

قبــل املالــك.

● تنعقد مســئولية ضامن ســامة البناء ملدة 

عــرش ســنوات مــن وقــت التســليم النهــايئ 

للمــرشوع، وهى مســئولية تضامنيــة، فيكون 

كل من املقاول واملهندس املرشف مسئولني 

بالتضامن عن العيوب التى ترجع إىل التنفيذ، 

ويكــون املصمم مســئوالً عــن العيــوب التى 

ترجــع إىل التصميــم مــامل تكــن ظاهــرة أو 

يكــن ىف الوســع اكتشــافها مــن قبــل املقاول 

واملهندس املرشف فيكونون مسئولني جميعاً 

ىف هــذه الحالة.
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ســتحاول املجلــة ومــن خال هــذا البــاب الجديــد واعتبارا 

مــن العــدد الحــايل  نــرش مجموعة مــن التطبيقــات املهمة 

للمهندســني من مختلــف التخصصات، باإلضافــة لنرش كل 

ما هــو جديــد ىف مجــال تكنولوجيــا املعلومات.

إعداد :  م. محمد محمود عباس 
مسؤول اقليمي سابق لنظم المعلومات باالمم المتحدة والبنك الدولي- 
Mohamed.abbas@asc-me.net

تطبيقات هندسية محمولة
BIMx - (GRAPHISOFT ARCHICAD) – Free, Android and IOS

هذا التطبيق مناسب للمهندسني 

املعامريني واملصممني وخاصة 

 BIM الذين يعملون ىف مجال الـ

) Building Information    Mod-

eling(  او منذجــة املعلومــات 

ويتيح لهم التطبيق تبادل ملفات 

ال 3D    وغرهــا مــع العمــاء 

البــداء الــرأى يف النمــوذج قبــل 

املوافقــة أو التنفيذ.

مصمم هــذا التطبيق ملهندىس 

املشــاريع والرشكاء كافــة وذلك 

لرؤية ملفات ثنائية وثاثية األبعاد 

باإلضافة للنامذج أيضا. تستطيع 

بهــذا التطبيق فتح أكــر من مائة 

ملف متنوع األشكال والتطبيقات.

هو تطبيق مناسب لكافة املهندسني 

ــات لتحويل  من جميع التخصص

الوحــدات الطولية واملســاحات 

واالحجام والحرارة وغرها الكثر.

هذا التطبيق الشامل مناسب متاما 

للمهندسني املدنيني وغرهم من 

التخصصات الهندسية, حسابات 

خرسانة املباين والطرق والجسور 

وغرها الكثر.
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مسابقة المشروع 
شدت انتباه نحو 
1000 مهندس 

وشركة متخصصة 
من كل أنحاء العالم

»برواز دبي« يستعد الستقبال السياح نهاية العام الجاري 

جــار العمل يف بلدية ديب عي قدم وســاق 

مــن االنتهــاء مــن  »بــرواز ديب« املكــون من 

الزجاج الشفاف  املبهر نهاية العام الجاري 

والــذي يعد من معــامل ديب ويتميز  بســحر 

تفاصيلــه، ليحقــق رؤيــة ديب يف ان تصبــح 

الوجهة الســياحية األوىل يف العامل . 

الموقع والمواصفات: 

يقــع » بــرواز ديب« يف حديقــة زعبيل، عىل 

شــكل إطار ضخــم لصــورة جميلــة املامح 

واملعــامل لربــط املــايض بالحارض،ويربز 

معامل اإلمارة ويؤطرها بشكل فريد، وتكون 

هيئته عىل شكل برواز بأربع جهات متساوية 

القياس، إذ يبلغ ارتفــاع الضلعني 150 مراً، 

وبعرض 93 مراً ليشــكل الفــراغ القائم بني 

الضلعني صورة جميلة ملدينة ديب واضحة 

املعــامل ومن علو شــاهق، بحيــث ينقل من 

جهــة: معــامل ومبــاين شــارع الشــيخ زايــد، 

لرمــز إىل مدينة ديب الحديثــة، فيــام تبــني 

الجهــة الثانيــة من الربواز معــامل ملناطــق 

ديــرة، أم هريــر والكرامــة، والتــي ترمــز 

إىل ديب القدمية.

وســيكون الجزء العلوي من الربواز »الضلع 

األفقي« مــن الزجاج بالكامل، بحيث يشــعر 

الزائــر وكأنه يســر يف الفــراغ، إذ تتيح هذه 

الفكــرة للــزوار االســتمتاع مبشــاهد ديب من 

كل الجهــات، عىل أن يتضمن هذا الجزء من 

املبنــى مقهى خاصــاً وعدداً مــن الخدمات. 

دبي – 
سومية سعد:
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التصميم والتكسيات : 

متت مراعاة املواصفات العاملية يف تصميم 

املبنى، فباإلضافة إىل متيزه الوظيفي والجاميل 

روعي أن تكون التشطيبات والتكسية الداخلية 

والخارجية للمبنى مبستوى عال من الجودة، 

وارتــأت البلديــة أن يكون املبنــى مبثابة رمز 

يضــاف إىل رمــوز ديب، مثــل بــرج خليفــة، 

وبرج العــرب، وغرها من معامل اإلمارة

وقد تم تصميم الضلع األريض للربواز ليضم 

متحفاً يحيك قصة تطور املدينة ومعلومات 

عــن ماضيهــا وحارضهــا، وعــرض لــكل مــا 

والحديثــة،  مبدينة ديب القدميــة  يتعلــق 

باســتخدام أحدث وسائل العرض وبالشكل 

الذي يســهم يف خلــق بيئة عمرانيــة مامئة 

ــارة،  ــي تشــهدها اإلم للنهضــة الشــاملة الت

وينتهي الطابق األريض إىل مصعد بانورامي 

للصعــود عــرب ضلع الربواز للوصــول إىل 

الطابق العلوي وهــو الضلع األفقي العلوي 

وستكون أرضياته زجاجية، إضافة إىل الجوانب 

ــتمتاع  ــزوار االس ــح لل ــي تتي ــة والت الزجاجي

مبشــاهدة ديب من كل الجهــات، وميكــن 

للزائــر رؤية ديب عــىل الواقــع ال مــن خــال 

الصــور واألفــام الوثائقية فقــط، بل ميكنه 

رؤيتها مبارشة باالستمتاع إىل النظر إىل برج 

خليفة واملنطقة الواقعة حوله، واملرشوعات 

البحرية الكربى، واملراكز التجارية الضخمة، 

والشــوارع العامــرة، كــام ميكنــه مــن خــال 

الجهة األخرى رؤية ديب القدمية، جهة ديرة 

ومنطقــة الكرامــة، ثــم االســتمتاع باملنظــر 

ــى،  ــراحة يف املقه ــكان واالس ــام للم الع

ومن ثــم النزول عــرب الضلــع اآلخر مبصعد 

بانورامــي أيضاً

ــم  ــث التصمي و يراعــي املــرشوع مــن حي

ــني يف  ــة العاليت ــة واملرون ــهولة الحرك س

تصميم الفراغات، بحيث يستوعب املبنى 

املتغرات والتطورات املستقبلية الحاصلة 

ــة إىل  ــة، إضاف ــن األبني ــوع م ــذا الن يف ه

الشــكل املميــز للمبنــى والافت أيضــاً، إذ 

يعــد بشــكله وتصميمــه أحــد أكــر املباين 

فــرادة عــىل مســتوى العــامل مــن ناحيتــي 

الهدف والتصميم، ونظراً لوقوع املرشوع 

ضمــن حديقة زعبيــل فقد متــت مراعاة أن 

يســهم املبنــى يف تطوير البيئــة العمرانية 

ــارزاً فيهــا،  ــامً ب للمنطقــة وأن يشــكل معل

وإضافــة ملموســة للتطــورات الحاصلــة 

يف اإلمــارة، بعــد أن متــت دراســة كل 

ــأنها  ــن ش ــي م ــل الت ــددات والعوام املح

ــى كالعاقــة  ــر يف تصميــامت املبن أن تؤث

التكاملية بــني املبنى وما يجاوره واملحاور 

البريــة وزوايــا النظــر. 

مزايا أخرى: 

يعتــرب اختيــار حديقــة زعبيل موقعــاً لتنفيذ 

املرشوع ناجحاً ومميزاً، كونها إحدى الحدائق 

الكــربى واألكر تطــوراً وتقنيــة يف املدينة، 

إذ تتضمــن مرافــق وخدمــات متيزهــا كثــراً 

عــن غرها، ويتوافــر فيها ملعــب »كريكت« 

مجــاين للــرواد، ميكن حجزه مــن قبلهم من 

خــال االتصال املســبق مبــرشف الحديقة، 

وخدمــة الاســليك لإلنرنت »الــواي فاي«، 

ونافــورة بحــرة القــوارب، مع توافــر خدمة 

تأجــر القــوارب طبقــاً لحجمهــا لاســتمتاع 

باملنظر الخاب للمكان والطبيعة من خال 

املــاء، وخدمــة تأجــر الدراجــات الهوائية، 

والجر املعلق الــذي يربط جزأي الحديقة 

ــارع عام، واملرح الرئيي  املنفصلني بش

إلقامة مختلــف الفعاليــات، ومنطقة ألعاب 

ــف،  ــم ومقاص ــة، ومطاع ــال املجاني األطف

واملضامر الريايض، وخدمة ركوب القطار، 

واملصليات، واملرافق العامة، واملسطحات 

النباتية الفريدة من نوعها عىل مدار العام، 

ومواقــف الســيارات التــي تتســع ألكــر مــن 

2323 ســيارة، إضافــة إىل 28 موقفــاً لــذوي 

االحتياجــات الخاصة.

وقد صممــت املرشوع رشكــة عاملية وهي 

إحدى الرشكات التي تقدم خدمات للمجتمع 

بحيــث تختــار مدينــة مــن املــدن كل عام، 

وقامــت باختيار ديب قبل عامــني، وتدارس 

الفريــق الفنــي احتياجــات البلديــة من هذا 

املبنــى، إذ ارتــأت البلدية أن يكــون املبنى 

مبثابــة رمــز يضــاف إىل رموز ديب مثل برج 

خليفــة وبــرج العــرب وغرهــا مــن معــامل 

اإلمارة، إىل أن هذه املســابقة شدت انتباه 

ما يقــارب 1000 مهندس ورشكة متخصصة 

من كل أنحاء العامل، قدموا للبلدية أفكاراً 

عــدة، ووقــع االختيار عىل مــرشوع اإلطار، 

حيث يرجم املرشوع حقيقة أن ديب مدينة 

جميلــة تحتــاج إىل برواز يزيــن صورتهــا 

ويعكــس النواحــي الجامليــة فيهــا، بحيــث 

يتصــور الــرايئ أنه أمــام لوحــة فنية.
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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



إعداد :  عبدالعزيز البذالي 
هندسة صناعية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ظهرت بيئــة العمل كنظــام علمي يف 1940 

نتيجــة إلدراك متزايد بأن أصبحت املعدات 

التقنيــة تــزداد تعقيــدا، وليــس مــن املتوقع 

أن يتــم تســليمها إذا كانــوا غــر قادرين عىل 

فهم واســتخدام املعدات لكامل إمكاناتها.

يف البداية، كانت هذه القضايا أكر وضوحا 

يف القطاع العسكري حيث وضعت مطالب 

كبــرة عىل املطالــب املاديــة واملعرفية من 

العامل. كام تم نقل االبتكارات التكنولوجية 

يف الحــرب العاملية الثانيــة  إىل التطبيقات 

املدنيــة، وظهــرت مشــاكل عــدم التوافــق 

ــام أدى إىل  ــدات، م ــخاص واملع ــني األش ب

ضعــف األداء املســتخدم وزيــادة احتــامل 

 الخطأ البرشي. ســاعد تحليل ضعف األداء ، 

ما أصبح يعرف باســم أنظمة االنسان واآللة 

ــة  ــة(، مجموع ــان واآلل ــة اإلنس )اآلن أنظم

ــة التــي ميكــن أن ترتبــط  متزايــدة مــن األدل

بالصعوبــات التي واجهت العامل. هذا حفز 

البحــث مــن قبــل كبــار فســيولوجي وعلــامء 

النفــس األكادمييــة والعســكرية وأدى إىل 

مزيــد مــن التحقيقــات مــن التفاعــات بــني 

النــاس واملعــدات وبيئاتها. عــىل الرغم من 

ــات العمــل،  ــز املبكــر كان يف بيئ أن الركي

أصبــح االعراف بأهميــة بيئة العمل بشــكل 

متزايــد يف العديــد مــن املجــاالت، مبــا يف 

ذلــك تصميــم املنتجــات االســتهاكية مثــل 

الســيارات وأجهــزة الكمبيوتــر.

ــيولوجي  ــامع للفس ــام 1949، يف اجت يف ع

املتميــزة وعلــامء النفــس، تــم ابتــكار بيئــة 

العمل  Ergonomics  وهي كلمة من الجذور 

.)nomos و ERGON( اليونانية

إن من أهداف املؤسسات تقليل املروفات 

و زيادة االرباح كام هو معلوم , ومن قنوات 

زيــادة االربــاح زيــادة انتاجيــة العامــل و من 

قنــوات تقليــل املروفــات هي عــدم دفع 

 تعويضات للعامل املترضرين بسبب العمل , 

فجاء علــم الهندســة االنســانية لتعالج هذا 

االمــر . يدرس علامء هذا العلــم بيئة العمل 

و وظيفــة العامل و والعامل نفســه يف فرة 

معينة لتلخص االرضار التي ميكن ان تحدث 

اثنــاء قيــام العامــل مبهمتــه داخــل العمــل 

أو أن تكــون االلــة  او الجهــاز يســبب ارضار 

للعامــل مع تكرار نفس املهمــة , أيضا يجب 

مراعاة املواد ســواء املــواد الخام او املواد 

املصنعــة و مدى الخطورة عــىل العامل.

الهندسة 
االنسانية  
Ergonomics

إذا أردنــا ان نطبق هذا العلم عىل مؤسســة  

معينــة فيجــب ان نــدرس بيئــة العمــل مــن 

حيث االالت و الجو او الطقس وايضا املواد 

ــع املــواد  ــع و جمي املســتخدمة يف املصن

التــي يتعامل معهــا العامــل يف العمل هذا 

مــن ناحية و مــن ناحية اخرى نــدرس طبيعة 

العمــل الــذي يقــوم بــه العامــل مــن حيــث 

الحــركات و االحــامل التي ســيحملها العامل 

و ايضــا االوضاع التي ســيكون عليها العامل 

ســواء مدة الجلــوس او الوقــوف, فكل هذه 

االشــياء ســوف تؤثر عىل ســر العمل و عىل 

العامل اذا مل تــدرس بعناية.

ــاث  ــم هندســة االنســان اىل ث ينقســم عل

 Physical  مسارات رئيسية هي: مسار الحركة

ergonomics وهــذا املســار يهتــم باعضاء 

جســم االنســان مــن عضــل او عظــم او أي 

ــزء متحرك. ج

ــل   ــار العق ــو مس ــاين فه ــار الث ــا املس وأم

Cognitive ergonomics

وهذا املســار يهتم بافكار العامل و نفسيته 

وشخصيته, 

الثالــث فهــو مســار املنظمــة     واملســار 

Organizational ergonomics وهذا املسار 

يهتم بقوانني و سياسات املنظمة أو املؤسسة .

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
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مساحة حرة

لعــل الجميع لحــظ أن مجلس إدارة الجمعية الجديد كوادر هندســية شــبابية، 

ــة  ــة الزمــاء واملهن ــت التحــدي وانخرطــت يف العمــل  التطوعــي لخدم قبل

واملجتمــع والدولــة، وهــذا مكســب كبــر لجيل الشــباب الــذي يتطلــع  ملزيد 

مــن اآلفــاق التــي ميكنــه أن يجســد مــن خالهــا مشــاريعه وتطلعاتــه املهنيــة 

وحتــى الشــخصية منهــا مــن خــال العمــل التطوعــي.

إننــي وكعضــو يف مجلــس االدارة وكأمني لصنــدوق الجمعية للمرحلــة الحالية 

ــات  ــاء والزمي ــة الزم ــع كاف ــاون م ــن التع ــد م ــي اىل مزي ــن جهت ــع م ، أتطل

الذيــن قــرروا التطــوع والعمــل بــكل ما أوتــوا من قــوة لخدمــة هــذه الجمعية 

ووطنهــم وبلدهم واالرتقاء بأداء املهندســني املهنــي يف مختلف املجاالت، 

واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة التــي ننشــدها جميعــا لوطننــا الكويــت. 

ــكل  ــا تتســع ل ــرة واملســاحات فيه إن مجــاالت العمــل واســعة فاللجــان كث

ــا الروابــط التخصصيــة ، واملجــال  املتطوعــني واملتطوعــات ، وكذلــك لدين

ــا أن  ــة خاصــة ميكــن ألي من ــاح لفــرق عمــل ملشــاريع هندســية – تطوعي مت

يقدمهــا ونحــن عــىل اســتعداد للتعــاون بــكل مــا هــو متــاح وبــكل الوســائل 

ــات املهندســني واملهندســات. التــي منلكهــا حتــى تتحقــق رغب

وتبقــى اللجــان والروابــط هــي املطبــخ الــذي منــه تنطلــق املشــاريع واألفكار 

والعمــل االبداعــي ، فنحــن بحاجــة ماســة اىل مهندســني مبدعــني بأعاملهــم 

ومشــاريعهم، ولــن نتمكــن مــن تحقيــق أي هــدف أو ننجــز أي مــرشوع دون 

تفعيــل هــذه اللجــان والروابــط ودون جهودهــا التــي انطلقنــا منهــا نحــن قبل 

أن نتــوىل عملنــا التطوعــي الحــايل.  

ــج  ــذا نه ــع ، وه ــاركة الجمي ــة ملش ــزال مفتوح ــت وال ت ــة كان ــواب الجمعي أب

 ســنميض عليــه قدما  عــىل طريق تحقيــق أهداف اشــهار الجمعية األساســية ، 

وتلبــي طموحــات الزمــاء الفاعلــني فيهــا ، فأهــا وســها بالجميــع وخاصــة 

املهندســني املبدعــني ، وأهــا بــكل مــن يرغــب باملشــاركة .   

أمين الصندوق 
م. علي الفيلكاوي
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مجلة فصلية تصدرها جمعية المهندسين الكويتية

صدر العدد األول في العام 1974 - توزع مجانا على أعضاء الجمعية والمكاتب الهندسية

The Az-Zour North gas-fired combined cycle power and water 
plant is located at Az-Zour, approximately 100km south of Kuwait 
City. The power plant is being built as part of the Az-Zour North 
Independent Water and Power Project (IWPP). The construction 
of the power plant along with a desalination plant forms the first 
phase of the Series of Independent Water & Power Project.

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA K.S.C 

Address:

6th Floor, Mazaya Tower 2,
Kahlid Ibn Al Waleed Street,
Block 3.
Kuwait City,
Kuwait.

Phone:

00-965-22 08 56 53

Fax:

00-965-22 08 56 54

www.aznoula.com

المنفوحي:
إشادة صاحب السمو 

بأداء البلدية وسام 
على صدورنا

 الجمعية العمومية تزكي فيصل العتل رئيسا للجمعية وممثلي قائمة التطوير  لمجلس اإلدارة

مكتبة »المهندسين« مساهمة 
حقيقية في البناء المعماري والمعرفي

انطالقة حاشدة لديوانية 
المهندسين الشهرية في جمعيتهم

»المهندسين« تنشد الشفافية 
وحل مشكلة تصريف مياه األمطار

اآلثار التعاقدية لتسليم المشروع


