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The Az-Zour North gas-�red 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 �rst 
phase of the Series of Independent Water & Power Project.
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شاركونا... 
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ترحب مجلة « المهندسون » التي تصدرها جمعية 

المهندسين الكويتية، بمشاركات كافة الزمالء والزميالت 

وا�ساتذة الكرام  من مختلف التخصصات الهندسية، من 

خالل نشر دراساتهم وبحوثهم أو أية مقاالت هندسية – 

تخصصية يرغبون بنشرها وفقا لما يلي:

-  على أن اليزيد عدد كلمات المقال على 1600 كلمة.

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

high resolution هذه الصور صالحة لالستخدام في الطباعة

- ارفاق صورة شخصية وموجز سيرة ذاتية لصاحب المقال.

- يمكن ارسال المقاالت إلى رئيس التحرير المهندس ياسر العواد

  email: almohandesoon@kse.org.kw
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كلمة هيئة التحرير 

 رئيس التحرير   
 المهندس      

 ياسر محمد العواد          

اليرمى بالحجر إال 
الشجر المثمر...!!!

ــن  ــل م ــه جــزء أصي ــة، والقامئــون علي ــود التطوعي ــا عــى الجه ــادا كلي ــد اعت ــع املــدين يعتم املجتم
مؤسســاته ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو مهنيــة متخصصــة كجمعيــة املهندســني واالقتصاديني، 

األطبــاء واملحامــني وغريهــا.

ومجتمعنــا املــدين يف الكويــت يتمتــع بعراقــة تعــود اىل عــر ما قبــل النفــط، ففزعتنــا معروفــة، وعطائنا 
متميــز، وبعــد أن وهبنــا البــاري عــز وجــل الــروة النفطيــة وأصبحنــا يف بحبوحــة مــن العيــش تدفــق الخري 
الكويتــي اىل مختلــف أنحــاء املعمــورة وال أغــايل إذ أقــول أنــه وبجهــود تطوعيــة غطــى العمــل التطوعــي 
الكويتــي مناطــق مل تكــن لتصــل إليهــا الكثــري مــن املؤسســات والجهــات الرســمية، وهنــا ال أقصــد الدعــم 

املــايل فقــط، بــل الجهــود والدعــم اإلنســاين واملعنــوي وخاصــة للمجتمعــات املنكوبــة حــول العــامل.

وتقديــرا لهــذا الــدور املميــز للعمــل اإلنســاين الكويتــي وكــا نعلــم جميعــا منحــت األمــم املتحــدة ســمو 
أمــري البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح لقــب قائــد اإلنســانية، ومنحــت الكويــت لقــب عاصمــة 

اإلنســانية . 

وملــع أبنــاء الكويــت مــن خــال أعالهــم التطوعيــة اإلنســانية واملهنيــة وخاصــة األعضــاء يف جمعيــات 
النفــع العــام، وهــؤالء تشــهد لهــم الوقائــع أنهــم كانــوا نجومــا يف العطــاء داخــل الكويــت وخارجهــا. 

ومــع تطــور وســائل اإلعــام واالتصــال زاد االهتــام بالعمــل التطوعــي الكويتــي وســلط الضــوء عــى أبنــاء 
الكويــت وأعالهــم التطوعيــة التــي مل نكــن نســمع عنهــا إال القليــل، وأصبــح العمــل التطوعــي الكويتــي 

محــط اهتــام وتقديــر مؤسســات املجتمــع املــدين حــول العــامل. 

مــن ينخــرط بالعمــل التطوعــي يف جمعيــات النفــع العــام يــدرك ويعــرف صعوبــة العمــل التطوعــي الــذي 
يحتــاج اىل مثابــرة وصــر وحب للعمــل والبــذل والعطاء مــن الوقــت والجهد وال أغــايل إذا قلــت واملال يف 
أحيــان كثــرية، ورغــم كل ذلــك يأيت مــن يتهم جمعيــات النفــع العام وخاصــة املهنيــة منها بـ »االســتعراض 
اإلعامــي«، ونحن عى ســبيل املثــال يف جمعية املهندســني الكويتية نقــدم الخدمة لنحــو 40 ألف مهندس 
ومهندســة منهــم أكــر مــن 12 ألــف مهنــدس كويتــي مســجلني بالجمعيــة، ونقــدم الدراســات والــرأي الفني 
للكثــري مــن الجهــات بجهــود تطوعيــة، ولدينــا مئــات الرامــج التدريبيــة املدعومــة واملجانيــة التي يســتفيذ 

منهــا آالف مــن الزمــاء يف القطاعني العــام والخــاص لتطوير مهاراتهــم وقدراتهــم الفنية – الهندســية . 

إىل كل مــن يتهــم عمــل املتطوعــني واملتطوعــات وجمعياتهــم املهنيــة بالتكســب اإلعامــي، ارجعــوا اىل 
ضائركــم وقفــوا مــع أنفســكم وأســألوها مــاذا قدمتــم أنتــم ؟ حتــى تتهمــون اآلخريــن مبثــل هــذه األقوال 
الباطلــة، مثــل هــذه األقاويــل  تــدل عــى فشــلكم وعجزكم عــن العطــاء والتطــوع حتــى أدائكــم ألعالكم 
التــي تتقاضــون مقابلهــا أجــرا تنجزونهــا بتذمــر وعــدم احســاس باملســؤولية، فنأمــل أن تتوقفــوا عــن مثــل 

هــذه االقاويــل التــي تســيئ لكــم قبــل أن تســيئ اىل أبنــاء الكويــت وأعالهــم التطوعيــة. 

وختاما نذكركم بالحكمة القائلة »اليرمى بالحجر إال الشجر املثمر« 

والله من وراء القصد وإليه السبيل ،،، 
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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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ــام  ــدس عص ــاء املهن ــاء وامل ــر الكهرب ــط ووزي ــر النف ــة وزي برعاي

ــة  ــة للطاق ــة - الخليجي ــبكة األوروبي ــع الش ــاون م ــرزوق وبالتع امل

ــوان كفــاءة  ــة بعن ــة ورشــة عمــل اقليمي املتجــددة أقامــت الجمعي

الطاقــة وتكنولوجيــا التربيــد« يومــي 2 و3 أكتوبــر 2017، حيث أعلن 

الوزيــر  أن وزارة الكهربــاء واملــاء تقوم حاليا بدراســة إنشــاء مخترب 

لكفــاءة الطاقــة بالتعــاون مــع القطاع الخــاص، مضيفا  أنــه قد متت 

 افتتاح ورشة »كفاءة الطاقة
 وتكنولوجيا التبريد« بالجمعية 

المرزوق : مختبر لرفع كفاءة 
الطاقة بالتعاون مع القطاع 
الخاص 

❒ د. هالل املخيني❒ م. فاهم الشمري❒ د.فرانك ورترز

❒ د. بدر الطويل متوسطاً مجموعة من الحضور
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مخاطبــة وزارة التجــارة والصناعة لتوجيه املواطنني اىل اســتخدام 

أنظمــة متطــورة للعــزل الحــراري يف مبانيهــم. 

جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا املــرزوق خــال  افتتــاح ورشــة العمــل 

والتي تجاوز عدد املشــاركني فيها نحو 204 مهندسني ومتخصصني 

بشــؤون التريــد وكفــاءة الطاقــة، بينــا ســجلت الشــبكة األوربية – 

الخليجيــة تســجيل نحــو نحــو 150 مهندســا ومهندســة مــن مختلف 

بيرغر: لتعزيز التعاون مع
 دول الخليج من خالل مشاريع 
الطاقة المشتركة

❒ استقبال وزير الكهرباء واملاء و وزير النفط

❒ جانب آخر من الحضور
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العتل:   كويت 2035 تحتاج
 الى مواكبة تكنولوجيا للحد 
من استهالك الكهرباء 

التخصصــات الهندســية وخــراء مــن دول االتحــاد األوريب ومديــر 

الطاقــة يف األمانة العامة لــدول مجلس التعــاون الخليجي الدكتور 

ــال املخيني.  ه

وأضــاف املــرزوق، إن رفــع كفــاءة الطاقــة والتريــد أمــر يف غايــة 

األهميــة لنــا يف الكويت حيث أن معظم االســتهاك الكهربايئ يتم 

اســتخدامه يف الكويــت ويقارب نحو 70 % من اجايل االســتهاك، 

 »LED « داعيا اىل مزيد من االهتــام بأنظمة االضاءة وتطبيقات الـ

التــي تــؤدي اىل توفــري بنســبة 60 % مــن الطاقــة التــي يســتهلكها 

التكييــف جــراء انعــدام الحــرارة الناتجة عــن االضاءة. 

ــون  ــان أن نك ــرور واالمتن ــي ال ــن دواع ــه مل ــرزوق : إن ــال امل  وق

رعــاة لهــذه الورشــة التــي انــرت لهــا جمعيــة املهندســني الكويتيــة 

بالتعــاون مــع اخوانهــم يف الشــبكة الخليجيــة – االوربيــة للطاقــة 

ــتمل  ــه سيش ــة أن ــه وخاص ــكرون علي ــام تش ــذا اهت ــة، وه النظيف

عــى برنامــج تدريبــي مميــز ذي عاقــة برفــع كفــاء الطاقــة وتطويــر  

ــايئ  ــار الكهرب ــات التكييــف للحــد مــن االســتهاك الكبــري بالتي تقني

❒ املهندسون خال لقائهم بالوزير املرزوق

❒ جانب من الحضور
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ــا الكويــت ويف كل  الــذي يســتنزف هــذا املرفــق الحيــوي يف بلدن

دول املنطقــة وذلــك نظــرا للظــروف املناخيــة  الحــارة والرطبــة يف 

ــا عمومــا.  منطقتن

وأضــاف : إننــا نريــد أن تســاهم هــذه الورشــة االقليميــة يف تأهيــل 

مهندسينا واملتخصصني الذين سيشــاركون فيها اليوم وغدا والذين 

كــا علمنــا تجــاوز عددهــم 150 مهندســا ومتخصصــا عــى أحــدث 

التقنيــات املســتخدمة حــول العــامل مبجــال رفــع كفــاءة الطاقــة 

والتكييــف، فنحــن نعــول كثــريا عى وجــود مهندســني ومتخصصني 

بكفــاءة عاليــة أيضــا وقادريــن عــى محــاكاة متطلبــات التكنولوجيــا 

ونقلهــا وتوطنيهــا، مضيفــا إننا نتطلــع اىل برنامج لرفع كفــاءة أنظمة 

وتقنيــات التكييــف يف الكويــت لنحد من اســتنزاف التيــار الكهربايئ 

وتوجيهــه اىل اســتخدامات تنمويــة أخرى. 

ــيد أدت اىل   ــال الرتش ــوزارة يف مج ــود ال ــرزوق، أن جه ــر امل وذك

تحقيــق فائــض يف التيــار هــذا العــام اىل دولتــني خليجيــة وذلــك 

بعــد أن حققــت االجــراءات التنفيذيــة وحمات الرتشــيد  التــي قمنا 

بهــا مع الجهــات املعنيــة بالدولة نجاحا مميــزا هذا العــام وتجاوزنا 

❒ فريق العاقات العامة

❒ املرزوق متوسطاً مجموعة من املهندسني واملهندسات
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فــرتة الــذروة والصيــف بخفــض االســتهاك يف التيــار الكهربــايئ. 

توصيات قابلة للتطبيق

بــدوره قال رئيــس الجمعيــة املهندس فيصــل دويح العتل ســنعلم 

عــى أن تخــرج الورشــة بتوصيــات قيمــة وقابلــة للتنفيــذ ســنضعها 

ــاء واملــاء وغريهــا  بــني يــدي األخــوة املســؤولني يف وزارة الكهرب

مــن الجهــات املعنيــة بالدولــة ليــس يف الكويــت وحســب بــل ويف 

كل دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

وأَضــاف، هــذه الورشــة محطــة هامــة عــى طريــق نقــل تكنولوجيــا 

ــي تســتنزف  ــف الت ــد والتكيي الطاقــة وتوطينهــا لرفــع كفــاءة التري

النســبة الكبــرية مــن الطاقــة ، وحالتنــا يف الكويــت قــد ال تختلــف 

كثــريا عــن أشــقاءنا يف دول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية 

ــذي  ــا إنشــاء جهــاز تنفي ــا واقرتحن يف هــذا الجانــب، ولهــذا تقدمن

الدراة كفــاءة الطاقــة يف البــاد حتى نلحــق بالركب العاملــي لتجاوز 

املرحلــة االنتقاليــة الخطــرة جــدا يف تحديــث منظومــة عملنــا لرفع 

كفــاءة الطاقــة وتقليــل االعتــاد عــى الوقــود االحفــوري . 

ــا  وقــال أيضــا : كــا تــأيت أهميــة هــذه الورشــة مــن خــال معرفتن

يف الرقــم الــذي تنفقــه الدولــة عــى الكهربــاء واملــاء يف الكويــت 

والــذي يبلــغ وفقــا للهيئــة العامــة للتخطيــط نحــو 2.8 مليــار دينــار، 

وبالتأكيــد ســريتفع هــذا الرقو ومــع توســع الدولة املقبــل وخططها 

إلنشــاء نحــو 5 مــدن ســكنية جديدة يف شــال وجنــوب البــاد مثل 

/ جنــوب مدينــة صباح األحمــد، الخريان، جنوب ســعد العبــد الله، 

الصبيــة، وجنوب املطــاع / .  

❒ خال النشيد الوطني

❒ مجموعة من املهندسات مع كوروخييس
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المخيني: نشكر دولة 
الكويت على حرصها دعم 
العمل الخليجي الموحد 

ودعــا اىل مواكبة تكنولوجية ملرشوع رؤية كويت 2035 وهو املعني 

ــر  ــال اىل رضورة تطوي ــة واســتثارها،  الفت ــر الجــزر الكويتي بتطوي

تكنولوجيــا تريــد املناطــق والتقليــل من حجــم الطاقة املســتهلكة 

وخاصــة يف التريــد، مــع االســتفادة مــن مــوارد الطاقــة النظيفيــة 

واملتجــددة  والتــي متــي دولــة الكويــت فيهــا قدمــا لتنفيــذ رؤيــة 

حــرة صاحــب الســمو أمــري البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 

الصبــاح حفظــه اللــه ورعــاه واملتمثلــة يف أنــه وبحلــول عــام 2030 

ســيتم  توفــري نحــو 15  يف املئــة من الطلــب عى الطاقــة يف الباد 

مــن املصــادر املتجددة. 

شكر خليجي للكويت

ويف كلمتــه باالفتتــاح وجــه مديــر ادارة الطاقــة يف األمانــة العامــة 

لــدول مجلس التعاون الدكتور هال املخيني الشــكر لدولة الكويت 

وألمريهــا ســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح عــى دعــم 

كافــة األعــال املتعلقــة مبجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

الفتــا اىل جهــود ســموه يف العمــل عــى وحــدة دول املجلس.

ودعا املخيني اىل االستفادة من تجارب الخراء األوربيون والعامليون 

الذيــن ســيعرضون يف هــذه الورشــة خاصــة تجاربهــم يف العمــل 

عــى الحــد مــن اســتنزاف التكييــف والتريــد بشــكل خــاص ألعــى 

ــار الكهربايئ.  نســبة من التي

وبدورهــا شــددت املمثلــة التجاريــة لاتحــاد األرويب يف الريــاض 

لويس برغر عى رضورة التعاون املشــرتك يف مجــال كفاءة الطاقة 

ــني دول االتحــاد واملنطقــة، مشــريا اىل مشــاريع ناجحــة ميكــن  ب

االســتفادة منهــا مــن خــال اســتمرارالتعاون واالرتقاء بــه وتطويره . 

وأشــارت لويــس اىل أن التعــاون املســتمر بــني دول االتحــاد ودول 

املنطقــة و الذي يعــود اىل 30 عاما أمثر عن انشــاء االتحــاد ومتويله 

لهــذه الشــبكة الخاصــة بالطاقــة النظيفــة والتــي تقــوم عــى تقديم 

االستشــارات وعرض مشــاريع طموحــة واالســتفادة منها . 

وبــدوره قــال رئيــس الشــبكة األوربيــة – الخليجيــة الدكتــور فرانــك 

ــع دول  ــرية للتعــاون م ــة كب ــويل أهمي ــرز أن االتحــاد األوريب ي ووت

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة يف مجــال كفــاءة الطاقــة، 

ــددة  ــة املتج ــرتاتيجية 2020 للطاق ــى اس ــاد تبن ــا اىل أن االتح الفت

ــاء يف دول االتحــاد.  ملواكبــة االرتفــاع الكبــري يف اســتهاك الكهرب

وأكــد ووتــرز اســتعداد الشــبكة وتطوير التعــاون من خال مشــاريع 

خاصــة ومشــرتكة مــع دولــة الكويــت وباقــي دول مجلــس التعــاون، 

مؤكــدا أن معايــري الخاصــة بتوفــري الطاقــة قــد حققــت نجاحــا مــن 

خال املارسات الخاصة والتكنولوجيا املتطورة وتطوير املشاريع 

يف مختلــف دول مجلــس التعاون. 

❒ تكريم مسؤولة اإلعام الرقمي أليس كوروخييس

❒ تكريم أحد املحارضين

❒ وتكريم د. لوانا ماكاروين

❒ فريق املهندسني الشباب
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يف  الورشــة  تضمنــت 

يومها األول 4 محارضات 

ــية، وخصص يومها  رئيس

الثاين لتدريب املشاركني 

ــال دورات  ــن خ ــا م فيه

متخصصة أقامتها اللجنة 

العلمية، وتم خالها  اطاع 

املشــاركني عــى أحــدث 

التكنولوجيا املســتخدمة 

يف مجال خفض استهاك 

التريد واستخدامات الطاقة 

النظيفة. 

4 محاضرات رئيسية وبرنامج تدريبي كامل
❒ عدد من املحارضين يف إحدى الورش

❒ حوار بني د. عيل العجمي و فهد الشطي خال املحارضة األوىل

❒ حضور كثيف❒ عدد من املحارضين الضيوف
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قبيــل افتتاح ورشــة كفــاءة الطاقــة وتكنولوجيــا التدريب صباح 

اليوم االثنني 2 اكتوبر  قــام وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 

املهنــدس عصــام املــرزوق بجولة يف مركــز تدريــب الجمعية 

مــع رئيس وعــدد من أعضــاء مجلــس االدارة ، حيث تفقد ســري 

احــدى الــدورات التي يشــارك فيها عــدد من موظفــي الوزارة. 

كــا قــام الوزيــر بتكريــم كا مــن : مديــر الطاقــة يف األمانــة 

العامــة لــدول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربيــة الدكتور 

هال املخيني و املمثلة التجاريــة لاتحاد األرويب يف الرياض 

لويس برغر رئيس الشــبكة األوربية – الخليجيــة الدكتور فرانك 

ووترز.

المرزوق تفقد سير دورات موظفي الكهرباء بالجمعية 
وكرم عددا من المشاركين في الورشة 

❒ تكريم د. املخيني

❒ املرزوق خال جولته عى الدورات

❒ و د. ميّنه صاحب
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ــل  ــة عم ــة ورش ــن اقام ــة ع ــني الكويتي ــة املهندس ــت جمعي أعلن

دولية يــوم االثنني املقبــل وملدة يومــني بعنوان »كفــاءة الطاقة 

وتكنولوجيــا التريــد«، وذلــك برعايــة معــايل وزيــر النفــط ووزير 

الكهرباء واملاء املهندس عصام املرزوق ومبشــاركة مع الشــبكة 

الخليجيــة – األوروربيــة لكفــاء الطاقــة النظيفة. 

جــاء ذلك يف مؤمتــر صحايف عقــده رئيس الجمعيــة املهندس فيصل 

دويــح العتــل وعضــو مجلــس االدارة املهنــدس محمد ســفر الديحاين 

ــل  ــدر الطوي ــور ب ــة الدكت ــة املتجــددة بالجمعي ــة الطاق ــس لجن ورئي

يف وقــت متأخــر مســاء يــوم الخميــس 28 ســبتمر مبقــر الجمعية. 

مواجهة التحديات 

ــيق  ــة وبالتنس ــة أن الجمعي ــذه الورش ــة ه ــل يف بداي ــر العت وذك

مــع وزارة الكهربــاء واملــاء فتحــت بــاب االشــرتاك بهــذه الورشــة 

للمســاهمة يف مواجهــة ومعالجــة التحديــات يف مثــل انخفــاض 

كفــاءة الطاقــة والحــد مــن االعتــاد عــى الوقــود األحفــوري وما 

يتصــل بذلــك مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون العاليــة. 

وأضــاف أن الورشــة تهــدف اىل تعزيــز املرحلــة االنتقاليــة التي متر 

بهــا معظــم دول العــامل وخاصــة مبنطقتنــا لرفــع كفــاءة الطاقــة 

والوصــول اىل الطاقــة النظيفــة األكــر اســتدامة، وكذلــك الوقوف 

عــى حقيقــة التكلفة واألســعار العامليــة، باإلضافــة اىل خلق فرص 

وتأهيل مجموعة من املهندسني واملتخصصني الكويتيني مبجاالت 

الطاقــة املتجــددة ، الفتــا اىل أن الورشــة ســتخصص يومــا كامــا 

هــو الثاثاء املقبل لتدريب 140 مهندســا ومهندســة  تم تســجيلهم 

 . بالدورة 

تربيد املناطق 

بدوره وجه عضو مجلس االدارة املهندس محمد ســفر الديحاين 

الشــكر لوزيــر النفــط ووزيــر الكهربــاء واملــاء املهنــدس عصــام 

املرزوق عــى دعمه ورعايته لفعاليات وأنشــطة الجمعية الهادفة 

اىل تحقيــق التنمية ودعم االســتدامة يف البــاد، موضحا أنه بات 

مــن املمكــن لتقنيــات رفــع كفــاءة الطاقــة والتريــد، أن تلعــب 

دورا رئيســيا يف التقليــل مــن اســتهاك الكهربــاء، مبا ذلــك تريد 

املناطــق الســكنية وخاصــة الجديــدة منها. 

وأضاف أن الورشــة ســتعمل عــى االســتفادة من الحلــول املتاحة 

واملناســبة لدولة الكويت عى املديني املتوســط والبعيد، مؤكدا 

امكانيــة االســتفادة مــن التطبيقــات واســعة النطــاق وتنفيذها يف 

قطاعــات مختلفــة من االقتصــاد مثل النقــل، واملبــاين والصناعة. 

وباإلضافــة إىل ذلك. 

رشاكة دولية 

ومن جهتــه قال رئيس لجنــة الطاقة املتجــددة بالجمعية الدكتور 

بــدر الطويــل: إن رشيكنــا يف هذه الورشــة هو الشــبكة الخليجية 

– األوروبيــة لكفــاء الطاقــة النظيفــة، وهــي منظمــة مدعومــة من 

االتحــاد األوريب، ولقــد اســتجابوا مشــكورين ملبادرتنــا يف اقامــة 

هــذه الورشــة يف الكويــت لتأهيــل كــوادر وطنيــة كويتيــة وعرض 

تجــارب أوروبيــة فيها.

وأضــاف الطويل، أن هذه الورشــة ستســاهم وبقــوة يف الوقوف 

عــى امكانيــة الحد مــن ارتفاع أســعار الكهربــاء، موضحــا أن رفع 

مؤتمر صحافي تمهيدي شارك فيه رئيس 
الجمعية والدكتور الطويل والديحاني 

الديحاني : أنشطة الجمعية 
تهدف الى تحقيق التنمية 
ودعم االستدامة في البالد

ـــا
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ـبـ
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ن 

م

❒ العتل متوسطاً الديحاين والطويل
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كفــاءة الطاقــة يحقــق كثري مــن الفوائد منهــا خلق فــرص العمل، 

وتعزيــز اإليــرادات، واالســتفادة مــن  البحــوث واالبتــكارات، كا 

ســرتكز ورشــة العمل عى الحلــول واملنهجيــات الخاصــة بالبيئة 

 . املحلية 

وأوضــح الطويــل يف اجابتــه عــى ســؤال حــول امكانيــة خفــض 

استهاك الكهرباء واملاء أن هذا األمر ممكن من خال استخدام 

الحلــول الذكيــة ورفــع كفــاءة الطاقــة، مؤكــدا أننــا يف جمعيــة 

املهندســني وبالتعــاون مــع وزارة الكهربــاء واملــاء وباســتخدام 

أنظمــة كفــاءة الطاقــة خفضنــا االســتهاك بنســبة 45 % خــال 3 

أشــهر بعــرشة مســاجد تــم تركيــب األنظمــة الذكيــة فيهــا. 

وأكد الطويل أن الورشة ستتيح تعزيز الرشاكة بني الكويت وخاصة 

الجهات املعنية بالطاقة الكهربائية تحديدا مع الجهات املنتجة لهذه 

 األنظمــة يف االتحاد األوريب وتناقش معها كفاءة الطاقة والتريد

التكنولوجيــات املناســبة للمنطقــة، وتبــادل أفضــل املارســات 

والــدروس املســتفادة واملتقدمة والتعاون بــني االتحاد األورويب 

والجهات املعنية يف الكويت ويف دول مجلس التعاون الخليجي، 

ــا يف  ــا رشيكن ــه أيض ــى تحقيق ــل ع ــر تعم ــذا األم ــا أن ه مضيف

الورشــة الشــبكة الخليجيــة – األروبيــة لكفــاءة الطاقــة النظيفة. 

وذكر الطويل أن الورشــة ســتتصمن يف يومهــا األول 4 محارضات 

ــي يف  ــوق العامل ــه الس ــل ل ــدث ماتوص ــن أح ــية األوىل ع رئيس

ــد، والثانية الترشيعات والقوانني  كفاءة الطاقة وتكنولوجيا التري

املنظمــة لرفــع كفــاء الطاقــة وتكنولوجيا التريــد، الثالثــة مناذج 

هــذه التقنيــات وكيفيــة متويلهــا، والرابعــة حلقــة نقاشــية حــول 

كيفيــة تعزيــز الرشاكــة بــني االتحــاد األورويب والجهــات املعنيــة 

يف دولــة الكويــت والــدول األعضــاء يف مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربية. 

الطويل : الورشة ستساهم
 في الوقوف على امكانية الحد 
من ارتفاع أسعار الكهرباء

اجتماعات تحضيرية 

وجهود  مبكرة 

أثمرت عمال مميزا 

للمتطوعين

مل يكــن النجاح الــذي حققته ورشــة عمل 

كفــاءة الطاقــة وتقنيــات التدريــب نتيجــة 

لعمل منفرد، بل كان نتيجة طبيعية  لجهود 

جاعيــة – تطوعية قدمها نحو 80 مهندســا 

ومهندســة من مختلف اللجــان عكفوا عى 

لقــاءات متواتــرة لتحقيــق الهــدف وابــراز 

جهودهــم يف هذا العمــل التطوعي. 

وقــد ضــم فريق العمــل عددا مــن اللجان 

بأعضائهــا و رؤســائها وهــذه اللجــان هــي: 

العاقــات العامة ، املركــز اإلعامي، مركز 

التدريب والتطوير الهنديس، فريق الدعم 

الفنــي وتقنيــة املعلومــات، لجنــة الطاقــة 

املتجددة ، املهندســني الشــباب وشــؤون 

املهندسني وغريهم،  باإلِضافة اىل املدير 

ــس الجمعية.  العام ورئي

❒ اجتاع املدير العام مع اللجان 17 يوليو2017

❒ جانب من أحد االجتاعات
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قال عضو مجلس ادارة الجمعية املهندس 

عبــد العزيــز الذايدي: أن ورشــة „ كفاءة 

الطاقة وتكنولوجيا التريد „ التي أقيمت 

بالجمعيــة حققــت نجاحــا مميــزا  الفتــا 

ــي  ــداف الت ــن األه ــة م ــا جمل لتحقيقه

ستســاهم يف تعزيــز كفــاءة الطاقــة يف 

الكويت. 

وأوضح الذايدي ، إن أول هذه النجاحات 

ارتفاع عدد املشــاركني فيها إىل نحو 304 

مهندسني و دراسة وزارة الكهرباء واملاء 

إنشاء مختر لكفاءة الطاقة بالتعاون مع 

القطــاع الخــاص وفقــا ملــا أعلنــه معايل 

الوزيــر عصــام املــرزوق عنــد افتتاحــه 

للنــدوة ، مضيفــا إن الجمعيــة تقــوم 

بأعــال تطوعيــة يف توعيــة املواطنــني 

بأهميــة اســتخدام مســتلزمات كهربائية 

ذات كفاءة عالية يف الحد من االستهاك. 

وزاد الذايــدي ، إننــا ال نــزال نحتــاج اىل 

مزيد من االجراءات والقرارات التنفيذية 

ملزيــد من الوفــر يف اســتهاك الكهرباء 

واملــاء، مشــريا اىل أنــه ال بــد أيضــا مــن 

تفعيل الدور الرقــايب للجهات التنفيذية 

للحد من اســتنزاف التيار وكذلك اصدار 

ــاء  ترشيعــات تعــزز دور ســلطة الكهرب

ــاء  ــتهاك الكهرب ــيد اس ــاء يف ترش وامل

واملاء. 

وأشارالذايدي إىل أن ورشة العمل ساهمت 

التعرف عــى سياســات وتجربــة االتحاد 

ــدول  ــة ب ــاءة الطاق األوريب يف رفــع كف

االتحــاد والتي وصلــت اىل وضع أهداف 

وقيــود ملزمــة مــا ســاهم يف تحقيــق 

وتطبيــق اســرتاتيجيات االتحــاد لخفــض 

الطاقــة بنســبة 20 % حتــى عــام  2020 . 

وذكــر ، إن طموحاتنا كبــرية يف أن تكون 

هــذه الورشــة ونقــل الخــرات فيهــا 

ــة  ــا ومهندس ــو 160 مهندس ــب نح وتدري

من خــال يومهــا التدريبي الثــاين دافعا 

ملزيــد مــن األعــال التــي تقــوم الدولة 

بدعمهــا لتعزيــز دور املجتمــع املدين، 

متوجهــا بالشــكر لوزيــر الكهربــاء واملاء 

عى رعايته واهتامه بالورشــة ونتائجها.

وقد قــام الذايــدي مع  رئيــس الجمعية 

املهنــدس فيصــل دويــح العتــل وأمــني 

ــني  ــي وأم ــد العتيب ــدس فه ــر املهن ال

الــر املســاعد املهندس ســامل الهدية 

بتكريــم الوزيــر املرزوق لدعمــه العمل 

التطوعي وأنشطة املهندسني وحرصهم 

عــى رعايتهــا والدفــع بهــا اىل األمام. 

مزيد من االجراءات التنفيذية
لخفض استهالك الكهرباء

❒ م. الذايدي )الثاين من اليمني(  وم.سامل الهدية وم.فهد العتيبي وم. فيصل العتل خال تكرميهم املرزوق 
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State of play - Facts for Kuwait
1. Reforming Electricity subsidy is 
The key to develop a suitable Ener-
gy Efficiency programme in Kuwait
2. Energy Efficiency is not just 
about short term actions-, but also 
about long-term targets and fu-
tures markets.
3. One third of Kuwait oil produc-
tion used for local energy produc-
tion, and increasing. This is a risk 
for the country. Each barrel of oil 
saved could be exported and sold 
increasing the income to the coun-
try.
4. Recent electricity tariff increase 
is a good move for energy efficien-
cy but it is not strong enough to 
trigger interest for energy efficien-
cy (except for Government sector). 
There is still no interesting payback 
for energy efficiency investments.
5. No existing or not yet imple-
mented incentives for energy effi-
ciency
6. ESCO market in Kuwait is prom-
ising but not yet open to receive 
ESCOs
Recommendations:
· Set up an institutional frame-
work to better coordinate efforts 
between the multiple actors in 
Kuwait. The creation of a dedicated 
body for EE is necessary to build 
synergies and move forward the EE 
agenda.
· Set up regulations on EE/cool-
ing to promote and regulate the 
Market. A step by step approach 
should be followed.
· The experience in Europe shows 
the need for a building systemic 
approach  rather than just one by 
one issue approach (e.g. building 
envelop, building orientation, 
weather conditions, ...)
· The creation of a National Lab-
oratory dedicated to EE is a good 
initiative. EU can assist/support 
Kuwait to build local skills, develop 
norms and standards
· Create a Super ESCO to foster an 
ESCO market in Kuwait
· Create incentives for de-
mand-side energy efficiency proj-
ect through the transfer of the 
energy subsidies to energy efficien-

cy projects (i.e. each kWh saved by 
energy efficiency projects is saving 
subsidies, allow the transfer of 
these saved subsidies to incentiv-
ize the realization of energy effi-
ciency projects)
· For new buildings: ensure that 
the building code is strict enough 
to allow the emergence of highly 
energy efficient buildings
· District cooling or centralised 
cooling can be used to store ener-
gy as well as for cooling.
 Follow up activities:
· Organisation of training seminars 
/ workshops in KSE and in national 
authorities responsible for the 
energy efficiency reforms (KISR, 
ministries, utilities, etc). 
· Online Training material on the 
EU case / webinars
· Cooperation of the Network 

with KSE on organization of a con-
ference/series of workshops next 
year 
· Great interest for developing a 
cooperation framework with EU 
players (EuroVent ME, EuroHeat 
and Power, etc) 

Other points
· Great participation from 
engineers/experts
· A lot of interest from EU 
companies to engage with Kuwaiti 
actors. 
· A lot of press and media 
promotion

توصيات 
الورشة
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❒ مقدمة الحفل املهندسة شهد الرقم

❒ رئيس لجنة العاقات العامة م. محمد عوض مع رئيس الجمعية وعدد من الحضور

❒ املكرمات يف صورة جاعية مع رئيس الجمعية

يف وقــت الحــق كرمــت الجمعية 

املهندسني الكويتية فريق العمل 

التطوعي للورشة، كا تم تكريم 

اإلعام واملوظفني يف الجمعية.  

وقد أشاد رئيس الجمعية املهندس 

فيصــل العتــل وأعضــاء مجلــس 

ــود املتطوعني الذين  االدارة بجه

ســاهموا بشــكل فاعــل يف إنجــاد 

هذه الورشة، وذلك بإشادة جميع 

املشاركني. وشــهد الحفل تكريم 

اإلعاميــني الذيــن ســاهموا يف 

هــذه الورشــة وكذلــك العاملــني 

 . بالجمعية 

تكريم

 المتطوعين

 وفرق العمل 

واإلعالميين 
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❒ العتل ومجلس االدارة يتوسطون مجموعة من املكرمني 

❒ تكريم خاص ألبو سهيل فكري عمر 

❒ وتكريم املهندسة سارة البكر

❒ تكريم رئيس الطاقة املتجددة الدكتور بدر الطويل 

❒ وتكريم خاص لرئيسة املركز اإلعامي املهندسة شياء الشطي 
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بالتزامــن مــع ورشــة العمــل االقليميــة التي 

ــرشوع  ــم م ــم تقدي ــة ، ت ــا الجمعي نظمته

إلنشــاء املركــز الوطنــي لكفــاءة الطاقــة ، 

ومتــت طباعــة هذا املقــرتح بكتيــب خاص 

أ}ســل اىل املعنيــني يف الحكومــة ، وفيــا 

يــيل نــص املقــرتح: 

قــدم للمقــرتح رئيــس الجمعيــة املهندس 

فيصــل دويــح العتــل بالكلمــة التاليــة: لقد 

ــن  ــة م ــني الكويتي ــة املهندس ــت جمعي كان

ــي  ــل مؤسســات املجتمــع املــدين الت أوائ

أسســأت لجنــة للطاقة املتجددة ، وســعت 

ــة اىل ترســيخ ثقافــة  ــة وبفاعلي هــذه اللجن

رفع مســتوى الوعي بأهميــة الطاقة الطاقة 

املتجددة بشكل خاص ورفع مستوى كفاءة 

الطاقة، ولله الحمد رأينا كثري من  مبادراتها 

ــع وانتقلت اللجنة  وأعالها عى أرض الواق

من تقديم املبادرات اىل تنفيذها بالتعاون 

مع بعض الجهات الحكومية كوزارة األوقاف 

والشــؤون التي ســمحت بتنفيذ مبادرة رفع 

كفــاءة الطاقــة يف عدد من مســاجدها، كا 

قامت اللجنــة بتدريب وتأهيــل عرشات من 

ــة  ــى األنظم ــات ع ــني واملهندس املهندس

ــل  ــس هــذا فحســب ب ــة، لي ــة للطاق الذكي

ــدويل فتعاقــدت  انطلقــت اىل التعــاون ال

مــع أكادمييــة SMA   التابعــة لواحــدة مــن 

أكــر الــرشكات األملانيــة املنتجــة أللــواح 

ــن  ــدد م ــذ ع ــي تنف ــة الشمســية والت الطاق

ــاريعها بالكويت .  مش

كل هذا قام  به مهندسون متطوعون وخال 

فــرتة زمنيــة محــدودة ، وهــم من ســاهموا 

بوضع مقرتح املركز الوطني لكفاءة الطاقة 

الذي يتضمنه هذا الكتيب ، ونحن عى أمل 

بــأن يلقى هــذا املقــرتح الصــدى املطلوب 

وتتبنــاه الجهــات املعنيــة . ورغــم أن لدينــا 

الكثــري الجهات التــي تعمل عى هــذا األمر 

، إال أننــا نرى أنــه قــد آن األوان ليكون لدينا 

مؤسســة توحــد هــذه الجهــود وتعمــل عى 

تنســيقها وتنفيذ مشــاريعها لتحقيــق الرؤية 

الســامية لحرة صاحب الســمو أمري الباد 

الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه 

اللــه ورعــاه أنــه وبحلــول عــام 2030 ســيتم  

توفــري نحــو 15  يف املئــة مــن الطلــب عــى 

الطاقة يف البــاد من املصــادر املتجددة. 

املركز الوطني لكفاءة الطاقة

مقدمة: 

كــا هــو معلوم فــإن دولــة الكويــت بدأت  

يف اللحــاق بالركــب العاملي لاســتفادة من 

مصادر الطاقة املتجددة يف الباد وخاصة 

طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية والطاقــة 

الحيويــة، وتســعى الدولــة إلنتــاج مــا يصل 

ــن  ــة م ــن الطاق ــا م ــن احتياجاته اىل 15% م

خال الطاقــة املتجددة بحلول عــام 2030.

وتشهد الدولة مجموعة من املشاريع أولها 

مبــادرة الشــقايا ملعهــد الكويــت لألبحــاث 

العلميــة وتطلــق مشــاريع بواســطة رشكات 

القطــاع النفطــي بهــدف تقليــص االعتــاد 

عــى الوقــود االحفــوري النتــاج الكهربــاء ، 

حيــث تســتخدم الدولــة نحــو ثلــث نفطهــا 

املنتــج يف انتــاج الطاقــة الكهربائية.

ومبا أن الطاقة باتــت هاجس العامل األول 

وأصبحت عنرا أساسيا لألمن الوطني اىل 

جانب األمن الغذايئ واملياه وغريها. فقد 

تطــورت مفاهيــم الطاقــة لتنتقل مــن انتاج 

الطاقة من مصادر متجددة واالســتغناء عن 

الوقود االحفــوري اىل رفع كفــاءة الطاقة ، 

فلم يعد األمر مقترا عى توليد الكهرباء 

ونقلها وتوصيلها للمستهلك. 

ملاذا املركز الوطني لكفاءة الطاقة ؟

تشــتمل محاور رفــع كفاة الطاقــة عى عدد 

من املحاور الرئيســية، والتي تتمثل يف: 

- استخدام تقنيات حديثة نحو نقل الكهرباء 

عــر شــبكات الربــط الذكيــة تحقق ســهولة 

ــاءة النقــل باالضافــة  كشــف األعطــال وكف

إىل القــدرة عــى التحكــم والتواصــل اآليل 

ــتهلك. مع املس

- اليقتــر مفهــوم كفــاءة الطاقة الشــاملة 

المركز الوطني لكفاءة الطاقة
 مشروع قدمته جمعية المهندسين للمعنيين 
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عــى ترشــيد الكهربــاء فقــط ولكنــه يرتكــز 

ــدرة   ــاء بق ــتخدام الكهرب ــة اس ــى كيفي ع

عاليــة مــن غــري اســتنزاف للتيــار الكهربايئ.

 وقد متكنــت كثري مــن دول املنطقة ودول 

العــامل املتقــدم مــن االبــداع يف عمليــات 

تطبيــق رفــع كفــاءة الطاقــة، وتحقيــق 

التكامــل بــني محاورهــا الرئيســية من خال 

توفــري مركــز أو هيئــة مســتقلة أو إدارة عليا 

متخصصــة، وقــد تــم تطبيقهــا يف كل مــن 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة ومر وأملانيا وأســرتاليا وغريهم 

الكثــري من الــدول.

ــرد  ــتهاك الف ــدل إس ــني مع ــة: تحس الرؤي

للطاقة الكهربائيــة يف دولة الكويت ليكون 

منوذجــا يحتــذى بــه، وتطويــر وســائل رفع 

كفــاءة الطاقــة بشــكل عام. 

الرسالة: الحد من الهدر والفاقد من الطاقة 

و تقليل األرضار االقتصادية والبيئية الناتجة 

ــايس  ــة االس ــدر الدول ــدر يف مص ــن اله ع

ــة دون  ــة الكهربائي ــاج الطاق ــط(  إلنت )النف

ــي  ــة الت ــات الكهربائي ــى الخدم ــري ع التاث

تقدمهــا الدولــة للمواطن.

مقرتح املركز الوطني لكفاءة الطاقة:

ومــن املعطيــات القليلــة الســابقة وغريهــا 

مــن العوامــل ، فإن  إنشــاء منظومة لكفاءة 

ــي  ــز الوطن ــم املرك ــا باس ــة نقرتحه الطاق

لكفــاءة الطاقــة بحيــث تكــون هــي الجهــه 

املناطــة بالتخطيــط والتنســيق مــع جهــات 

الدولة املختلفة لوضع الحلول والتوصيات 

املناسبة لدولة الكويت يف كل من مجاالت 

اســتخدامات الطاقة املتجددة ورفع كفاءة 

الطاقــة للمنتجــات الكهربائية. 

التوجه االسرتاتيجي:

• وضع توجه اسرتاتيجي دينامييك للتوصل 

إىل تخفيــض فــوري يف اســتهاك الطاقــة 

وامليــاه. ودعم مشــاريع الطاقــة املتجددة 

التــي ميكــن إنجازها.

• التخطيط الفعال إلنتاج وإستهاك الطاقة 

الكهربائية.

ــة  • ضــان االســتدامة يف امــدادات الطاق

ــت. ــة الكوي ــة يف دول الكهربائي

• ترشــيد اســتهاك الطاقــة وضــان االســتدامة 

البيئيــة.

املبــادرات  انجــاز  وتســهيل  تخطيــط   •

االســرتاتيجية، ادارة الطلــب عــى الطاقــة، 

خيــارات االمــداد متاشــيا مع تنويــع مصادر 

ــة. الطاق

أهــداف يحققهــا املركــز الوطنــي لكفاءة 

 : الطاقة 

• منظومة كفاءة الطاقــة قادرة عى تحقيق 
الكثري من األهــداف الحيوية أهمها:

ــكال  ــع أش ــتدام لجمي ــتخدام املس • االس
ــددة. ــة املتج الطاق

• رفــع مســتوى كفــاءة الطاقــة يف املبــاين 
واملصانــع وغريهــم.

• التعاون عى املستويات العلمية والعملية 
يف مجاالت الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

عــى كافة املســتويات العامليــة واإلقليمية 

والوطنية، وتبادل املعرفة، ومتكني السياسات 

وتعزيــز القــدرات، وتعزيــز االســتفادة مــن 

التكنولوجيا واالبتكار.

• تحقيق املواصفات القياسية والترشيعات 
ــي تحقــق وتخــدم النجــاح يف  الازمــة الت

تعزيز كفاءة الطاقة واالســتفادة من مصادر 

الطاقة املتجــددة املتنوعة.

• تعزيــز االعتــادات الفنيــة للمنتجــات 
ــادر  ــال مص ــة يف أع ــتوردة والداخل املس

الطاقــة املتجــددة.

• تعزيــز ابتــكار الحلــول وصناعــة مجاالت 
الطاقــة املتجــددة يف الســوق املحيل.

• تحقيــق تواصل وربط الجهــات الحكومية 
والخاصة لتسهيل وزيادة فرص نجاح أعال 

مشــاريع كفــاءة الطاقة والطاقــة املتجددة 

عن طريــق قاعدة علمية متخصصة لتحقيق 

شــبكة تواصل مهنيــة ومجتمعيــة وصناعية 

وتجارية.

املردود املتوقع: 

أثبــت تنفيذ مبــادرة قدمهــا املتطوعون يف 

جمعيــة املهندســني الكويتيــة الســتخدام 

األجهــزة الذكية يف عدد من مســاجد وزارة 

األوقاف جــدوى تفعيل مفاهيــم رفع كفاء 

الطاقــة، حيــث وصــل عــى ســبيل املثــال 

نســبة الطاقة التــي تم توفريهــا خال فرتة 

التنفيــذ نحــو مــا يقــارب 60 % مــن الكهربــاء 

واملــاء املســتخدم يف هــذه املســاجد 

ــذ  ــا تنفي ــي حققه ــج الت ــيل النتائ ــا ي ، وفي

هــذه املبــادرة مــن خــال التقريــر الكامــل 

عــن املبــادرة التــي تــم تنفيذهــا كــا ذكــر 

آنفــا ميدانيــا: 

جهات ذات عالقة باملركز املقرتح : 

- وزارة الكهرباء واملاء .

- وزارة النفط.

- مؤسسة البرتول والرشكات التابعة لها. 

- معهد الكويت لألبحاث العلمية. 

- وزارة التجارة والصناعة.

- الهيئة العامة للصناعة.

- الهيئة العامة للبيئة.
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الجمعيــة رســميا مرشوعهــا  أطلقــت 

املســتقبل«،  قــادة   .. »املهندســون 

والــذي  يهــدف اىل معالجــة توظيــف 

املهندســني الكويتيــني حديثــي التخــرج 

وتأهيلهــم  لاندمــاج يف ســوق العمــل 

ــاص.  ــاع الخ بالقط

ــده  ــك يف مؤمتــر صحــايف عق جــاء ذل

رئيــس الجمعية املهنــدس فيصل دويح 

العتــل ، بحضــور ومشــاركة أمــني الــر 

املهنــدس فهــد اردينــي العتيبــي وعضو 

مجلس االدارة عيل عباس محســني مبقر 

الجمعيــة  ظهر الثاثاء 12 ســبتمر 2017. 

وذكــر رئيــس الجمعية أن هــذا املرشوع 

انطلق بعد أن رصدت كوادر »املهندسني« 

وجود ظاهرتني يشهدها  سوق  العمل 

الهنــديس  منــذ فــرتة ليســت بالقصرية، 

مشــريا أن  األوىل فهــي تأخــر دخــول 

ــول  ــل وط ــوق العم ــني اىل س املهندس

فــرتة انتظارهــم للوظيفة رغــم الحاجة 

ــري مــن مشــاريع  ــرية لهــم يف الكث الكب

الدولــة عمومــا، وأمــا الثانيــة فهــي قلــة 

أعدادهــم يف القطــاع الخــاص بســبب 

الرهبــة والخــوف مــن الدخــول اىل هذا 

القطــاع .

ــق  ــرشوع يحق ــل : أن امل ــاف العت وأض

ــة ويتوافــق مــع سياســة  ــة البرشي التنمي

مــع  ويتوافــق  االحــال،  يف  الدولــة 

الجمعية أطلقت مشروعها »قادة المستقبل« لتشجيع

 انخراط المهندسين الكويتين بالقطاع الخاص 

العتل: هيئة 
استشارية لكسر حاجز 
الخوف لدى حديثي 
التخرج من العمل 
بالقطاع الخاص 

❒ العتل متوسطا العتيبي ومحسني 

تأهيل أكرث من ٣٠٠ مهندس سنويا وكرس حاجز الخوف من القطاع 

الخاص 

شــكر رئيــس الجمعيــة التــي ابــدت تعاونــا وانطلقــت بتنفيــذ املــروع 

مثــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل وجهــاز إعــادة الهيكلــة وزارت 

األشــغال العامــة  والكهرباء واملاء ، النفط ، مضيفا أن املروع ســيعد 

نحــو 300 مهنــدس ومهندســة مــن كافــة التخصصــات وأن الهــدف مــن 

املــروع أساســا كــرس حاجــز الخــوف مــن العمــل يف القطــاع الخاص. 
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ــة الكويــت 2035 التــي ســتحتاج اىل  رؤي

كــوادر وطنية تديــر مشــاريعها العماقة 

مستقبا، موضحا أن املرشوع يشمل كل 

التخصصات الهندسية ويوفر للمنخرطني 

فيه الفــرص املتاحة للعمــل وفرصه يف 

ــه، كــا  القطــاع الخــاص وتدمجهــم في

تؤهلهــم عــى مزاولــة املهنة الهندســية 

ــة واالقليميــة وحتــى  يف الســوق املحلي

العامليــة. 

وأوضــح رئيــس »املهندســني« أن هيئــة 

استشارية ستقوم بتقييم عميل وميداين 

ألداء هؤالء املهندسني الشباب املنخرطني 

بالعمل يف املــرشوع يف كل مرحلة من 

مراحــل التدريــب التي ســتصل اىل نحو 

تســعة شــهور، وتحــدد مواطــن الخلــل 

يف عدم استعدادهم لانخراط للعمل 

يف القطــاع الخاص وتحلل أســباب هذا 

العزوف ميدانيا وتضع الرنامج املطلوب 

إلزالــة هــذه العقبــات  بــكل مرحلــة من 

مراحــل التأهيل، كــا تجهزهم لالتزام 

يف الفرص املتاحة للعمل يف املشاريع 

الكرى والقطاع الخاص ، عى أن يتم يف 

نهايــة الفرتة اعتــاد تأهيلهم وعرضهم 

عــى هــذه الفــرص بشــكل عــام و يف 

القطــاع الخاص عى وجــه الخصوص.

وذكر العتل أن املرشوع سيحقق االستفادة 

من املرشوعات الكرى التى يتم تنفيذها 

ىف الوقــت الحــايل بالعمــل عــى تعيني 

املهندسني بوظائف مناسبة لهم ومتابعة 

أدائهم لهــذه الوظائف، ومن جهة أخرى 

تأهيلهم نظرياً ومعاونتهم عى االندماج 

ىف سوق العمل ومن ثم بناء شخصيتهم 

املهنيــة منــذ حداثــة تخرجهــا وتأهيلهم 

لقيادة املرشوعات املســتقبلية ، مشــريا 

إىل أنــه مــن هــذا انطلق اســم املرشوع 

ليكون املهندسون قادة املستقبل لقيادة 

املرشوعات التنموية الهندسية واالنشائية 

والصناعية ىف املجاالت املختلفة بدولة 

الكويت.

ــرشوع  ــارية للم ــة االستش ــد أن الهيئ وأك

وضعت خطة تفصيلية للرنامج والتنسيق 

مــع الجهــات الحكوميــة املختلفــة التــى 

تتوىل القيام بتنفيذ املرشوعات التنموية 

واملرشوعــات الكــرى بدولــة الكويــت، 

مشــريا اىل أنه قد ســيتم عقــد اتفاقيات 

تعاون مشــرتكة مع هذه الجهات للعمل 

عى حــل مشــكلة البطالــة وتوفري فرص 

عمــل مناســبة للمهندســني مــن مختلــف 

تخصصاتهم ىف املرشوعات املختلفة التى 

يتــم إنشــاؤها عــن طريق هــذه الجهات.

وأوضح، هذه االتفاقيات تحديد االطار 

العــام واصدار القــرارات اإلدارية آللية 

توظيــف عــدد مناســب من املهندســني 

ــوع  ــب ن ــم وبحس ــب تخصصاته بحس

املرشوع بصفة إلزامية ىف املرشوعات 

التــى تطرحهــا الدولــة بحيــث يتــم 

تعيــني هــؤالء املهندســني ىف الجهات 

الخاصة املنفذة للمرشوعات كاملكاتب 

االستشارية ورشكات املقاوالت ورشكات 

ــع  ــة و املصان ــة واملحلي اإلدارة األجنبي

التــى تعمــل ىف الكويــت، وبذلــك ترفع 

الجمعيــة عبء التوظيف من عى كاهل 

الدولــة بحيــث يتــوىل القطــاع الخــاص 

ــني.   تعيني املهندس

وخلص العتل إىل التأكيد عى أن العائد 

املتوقع عى املرشوع هو عائد اسرتاتيجي 

يتوافق مع اسرتاتيجيات الدولة عى املدى 

البعيــد مــن حيث أنــه يتضمن مســاهمة 

املهندســني الكويتيــني ىف املرشوعات 

الكــرى والتنموية وســيعمل عى تأهيل 

املهندسني ىف مجال تخصصاتهم بحيث 

يتغلــب عــى مشــكلة البطالــة املقنعــة 

املتمثلــة ىف توظيفهــم ىف تخصصــات 

أخــرى بخــاف تخصصهــم ، وتخفيــف 

عــبء التوظيــف من عــى كاهــل الدولة 

مــن حيث أن الــوزارات أصبحــت مرهقة 

بأعــداد هائلــة مــن املوظفــني ملجرد أن 

الدولــة تحاول إيجــاد فرص عمــل لهم.

محسني : اليوجد رشوط لالنضامم ومتويل املروع ذايت 
ــاس  ــي عب ــدس ع ــة املهن ــس ادارة الجمعي ــو مجل ــح عض ــه أوض ــن جانب م

محســني أنــه ال يوجــد أيــة رشوط النضــامم الخريجــن للمــروع بــل مجــرد 

إبــداء الرغبــة للعمــل يف القطــاع الخــاص واالســتعداد لكرس حاجــز الخوف 

مــن العمــل بــه ، مضيفــا أن املــروع انطلــق بتمويــل ذايت ، وأن الجمعيــة 

بدأتــه منــذ عدة شــهور مــع برنامــج اعــادة الهيكلــة وأننا ســنتواصل مــع كافة 

الجهــات العامــة والخاصــة لدعمــه. 

العتيبي:  مرونة يف البصمة فاملواقع الهندسية غري جاهزة لها 
ــة  ــه عــى ســؤال حــول تطبيــق البصمــة أوضــح أمــن رس الجمعي يف اجابت

ــة  ــاج اىل مرون ــة يحت ــق البصم ــي ، أن تطبي ــي العتيب ــد اردين ــدس فه املهن

مــن قبــل الــوزارات ، الفتــا اىل كثــري مــن ااملواقــع ي املشــاريع غــري جاهزة 

ــر  ــا أكــرث مــن 1000 موظــف ويتوف ــق البصمــة فبعــض املواقــع فيه لتطبي

فيهــا جهازيــن للبصمــة فقــط ، فهــا ذغــري معقــول. 

وأضــاف العتيبــي أن طبيعة العمــل الهنديس امليــداين تحتــاج اىل متطلبات 

تواجــد يف غــري أوقــات العمــل الرســمي ، مــام يجــب أن يضمــن للمهندســن 

حقوقهــم مــن خــالل برمجــة هــذه األجهــزة لتتيــج لهــم البصــم يف كافــة 

أوقــات عملهــم وليــس فقــط عنــد الحضــور واالنــراف.  
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وصف املروع

ــن  ــتفادة م ــرشوع االس ــرة امل ــن فك تتضم

املرشوعــات الكــرى التــى يتــم تنفيذهــا 

يف الوقــت الحــايل بالعمــل عــى تعيــني 

املهندسني بوظائف مناسبة لهم ومتابعة 

أدائهــم لهــذه الوظائف، ومــن جهة أخرى 

تأهيلهم نظريــاً ومعاونتهم عى االندماج 

يف ســوق العمل ومن ثم بناء شخصيتهم 

املهنيــة منــذ حداثــة تخرجهــا وتأهيلهــم 

لقيــادة املرشوعات املســتقبلية.

الرؤية 

إعداد قادة املستقبل من مهندسني كويتني 

ــة الهندســية  ــادة املرشوعــات التنموي لقي

واالنشائية والصناعية يف املجاالت املختلفة 

الكويت. بدولة 

الرسالة  

العمــل عــى تطويــر املهندســني حديثــى 

التخرج وتأهيلهم للقيام بقيادة املرشوعات 

ــرص  ــاد ف ــت وإيج ــة الكوي ــرى بدول الك

العمــل املناســبة لهــم والقضــاء عــى 

البطالــة والعمــل عــى تكويــت الوظائــف 

ــكلة  ــل مش ــاهمة يف ح ــية واملس الهندس

الرتكيبــة الســكانية.

القيم  

تقــوم جمعية املهندســني ببنــاء جيل من 

القياديني املهندسني الكويتيني يتمتع باملهارة 

الفنيــة واإلدارية واألخاقية ويســاهم يف 

تحقيق التنمية التي تنشــدها الدولة.

 اسرتاتيجية املروع :

ــرتاتيجية للمرشوع أن  تتضمن الخطة االس

تتــوىل جمعيــة املهندســني وضــع خطــة 

تفصيليــة للرنامج والتنســيق مــع الجهات 

الحكوميــة املختلفــة التــى تتــوىل القيــام 

بتنفيذ املرشوعات التنموية واملرشوعات 

الكــرى بدولــة الكويــت بحيــث يتــم عقد 

اتفاقيات تعاون مشرتكة مع هذه الجهات 

للعمــل عى حــل مشــكلة البطالــة وتوفري 

فرص عمل مناسبة للمهندسني من مختلف 

تخصصاتهم يف املرشوعات املختلفة التى 

يتــم إنشــاؤها عن طريــق هــذه الجهات.

حيــث يتــم مــن خــال هــذه االتفاقيــات 

تحديــد االطــار العــام واصــدار القــرارات 

اإلداريــة آلليــة توظيــف عــدد مناســب من 

املهندسني بحسب تخصصاتهم وبحسب 

نوع املرشوع بصفة إلزامية يف املرشوعات 

التــى تطرحهــا الدولــة بحيــث يتــم تعيــني 

هــؤالء املهندســني يف الجهــات الخاصــة 

املنفذة للمرشوعات كاملكاتب االستشارية 

ورشكات املقاوالت ورشكات اإلدارة األجنبية 

واملحلية و املصانع التى تعمل يف الكويت، 

وبذلك ترفع الجمعيــة عبء التوظيف من 

عــى كاهــل الدولــة بحيــث يتــوىل القطاع 

الخاص تعيني املهندســني.  

وسوف تتوىل الجمعية تدريب املهندسني 

االندمــاج  عــى  وتحفيزهــم  لدفعهــم 

ــأداء  ــام ب ــرى والقي ــات الك يف املرشوع

ــم  ــة تعيينه ــوىل متابع ــا تت ــم، ك مهامه

وتحديــد مســئولياتهم ومتابعــة أعالهــم 

خــال مــدة تنفيــذ املــرشوع والعمل عى 

مشــاركتهم فيا يقومون به من أعال من 

خال االستشاريني التعليميني واملحارضين 

مــن ذوى الخــرة العملية والعلميــة الذين 

ــني  ــؤالء املهندس ــة أداء ه ــون مراقب يتول

ــة  ــاكلهم العملي ــل مش ــى ح ــل ع والعم

وتطويــر أدائهــم وتأهيلهم نظريــاً وعملياً.

األهداف واملميزات :

ــة  ــاهمة جمعي ــرشوع إىل مس ــدف امل يه

املهندســني يف العمل عى حل املشــاكل 

ــرص  ــري ف ــة يف توف ــا الدول ــى تواجهه الت

العمــل املناســبة للمهندســني وتأهيلهــم 

للقيــام بأعباء الوظائف التــى توفرها لهم.

وتشــمل أهــداف املــرشوع توفــري برامــج 

تدريبيــة مدروســة عى أيــدي متخصصني 

واستشاريني لنقل الخرة العملية واإلدارية 

املطلــوب اكتســابها خال خمس ســنوات 

األوىل من تخــرج املهنــدس، ورفع كفاءة 

ــة  ــال املارس ــن خ ــديس م ــكادر الهن ال

العمليــة باملرشوعات الجاريــة والتى تعد 

فرصــة مناســبة الكتســاب الخــرات األمــر 

الذى حــدا بالجمعيــة أن تقتنصهــا لتصنع 

جياً للمســتقبل قادر عــى تحقيق أهداف 

تنميــة وتطوير دولة الكويــت. ومن أهداف 

املــرشوع األساســية ماييل :

ــن  ــة م ــدس املهني ــخصية املهن ــاء ش æ بن

خال تدرجه يف العمل منذ حداثة تخرجه 

فيكتســب بذلــك الخــرات املناســبة التى 

ترتاكــم مبــرور الوقت.

æ إمداد املشــاركني بخرات فنــون اإلدارة 

معالجة توظيف المهندسين حديثي التخرج

وتأهيلهم  لالندماج في سوق العمل بالقطاع الخاص 

المهندسون .. قادة المستقبل

22A L . M O H A N D E S O O N

A
L

.M
O

H
A

N
D

E
S

O
O

N

ـــا
رن

ـــا
ـبـ

أخ
ن 

م



الحديثــة للمشــاركني مبــا يواكــب التطــور 

واملنهجيــات العلمية يف إدارة املشــاريع.

التدريب واملتابعة املســتمرة للمشــاركني 

خــال مــدة ثاث ســنوات.

æ إرشاك الجانب امليداىن يف عملية التدريب 

ملا له من أثر يف تطوير خرات املشاركني.

æ التواصل املستمر مع املشاركني وتقديم 

الدعــم الفني والتخصــي لهم من خال 

االستشاريني القامئني عى تنفيذ املرشوع.

æ إعــداد قــادة مــن املهندســني الكويتيــني 

للمرشوعــات املســتقبلية الكرى.

العائد املتوقع :

العائــد املتوقــع عــى املــرشوع هــو عائد 

اسرتاتيجي يتوافق مع اسرتاتيجيات الدولة 

عى املــدى البعيد من حيث أنــه يتضمن:

الكويتيــني يف  مســاهمة املهندســني   æ

والتنمويــة.   الكــرى  املرشوعــات 

القضــاء عى البطالــة بصفة عامــة وتوفري 

فرص عمل للمهندســني الكويتيني حديثي 

التخرج.

æ يعمــل املــرشوع عــى تدريــب وتأهيــل 

املهندسني يف مجال تخصصاتهم بحيث 

ــة  ــة املقنع ــكلة البطال ــى مش ــب ع يتغل

ــات  ــم يف تخصص ــة يف توظيفه املتمثل

أخــرى بخــاف تخصصهــم.

æ تخفيــف عــبء التوظيف من عــى كاهل 

الدولــة مــن حيــث أن الــوزارات أصبحــت 

مرهقــة بأعداد هائلة من املوظفني ملجرد 

أن الدولــة تحــاول إيجاد فــرص عمل لهم.

æ مشاركة الجهات املعنية يف إيجاد فرص 

العمل املناسبة للمهندسني.

æ العمــل عى تكويت الوظائف يف القطاع 

الخاص.

æ فتح فرص مســتقبلية للمهندسني لقيادة 

مرشوعــات الدولة يف الجهــات الحكومية 

املختلفة.

æ املســاهمة يف حــل مشــكلة الرتكيبــة 

الســكانية مــن خــال إحــال املهندســني 

الكويتيني بوظائف يقوم بها حالياً العديد 

مــن املغرتبــني.

æ املســاهمة يف تطوير املارســة املهنية 

للمهندســني وبالتاىل تطوير مجال صناعة 

األعــال الهندســية عــى مســتوى الدولــة 

كأحــد أهم أهــداف جمعية املهندســني.

 آلية التنفيذ:

املرحلة األوىل - الربامج التدريبية:

تتضمــن املرحلــة األوىل مجموعــة مــن 

ــا  ــم تقدميه ــى يت ــة الت ــج التدريبي الرام

ــل يف  ــم للعم ــث تؤهله ــاركني بحي للمش

املرشوعــات التنمويــة والكــرى.

ــة  ــج التدريبي ــارات والرام ــر امله æ تطوي

ــة العام

æ تطوير املهارات الهندسية التخصصية.

æ الهندسة املعارية.

æ الهندسة املدنية.

æ الهندسة الكهربائية.

æ الهندسة امليكانيكية. 

æ الهندسة الصناعية والكيميائية.

æ اإلدارة الهندسية للمرشوعات.

æ التأهيل للشهادات العاملية يف املرشوعات 

الهندسية.

وسوف يتم تصميم هذه الرامج برنامج 

زمنــي بحيــث تتزامــن بعضهــا مــع تنفيــذ 

املرحلــة الثانية وهــى املارســة العملية.

املرحلة الثانية - املامرسة العملية:

وتتضمن متابعة املرشوعات الجارى تنفيذها 

ــني من  وإدراج متطلبات التعيني للمهندس

مختلف التخصصات بهذه املرشوعات.

æ الوقوف عى املرشوعات املزمع تنفيذها.

æ تحديد التخصصات املختلفة املطلوب 

توظيفها من املهندســني.

æ إعداد برنامج توظيفي لتوزيع املهندسني 

عى املرشوعات.

æ متابعة التعيني الفعيل للمهندسني.

æ متابعة أداء املهندسني لوظائفهم والتعاون 

معهم عى التغلب عى املعوقات.

تدريبهــم عملياً وتأهيلهم لرفــع كفاءتهم 

وأدائهم.

تقييم املهندسني بصفة دورية.

إعداد تقرير نهايئ عن كل مهندس مشارك 

بالرنامج.
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شــاركت الجمعيــة يف أعــال مؤمتــر بنــاء 

ــذي  ــية وال ــاءات الهندس ــدرات والكف الق

ــة و  ــني القطري ــة املهندس ــه جمعي نظمت

اتحــاد املهندســني العــرب  يف العاصمــة 

القطريــة الدوحــة يف الفــرتة مــن 2 اىل 4 

أكتوبــر 2017 ، حيث قدم رئيــس الجمعية 

املهندس فيصل دويح العتل ورقة بعنوان 

:»تجربة جمعية املهندســني الكويتية  يف 

تأهيــل وتدريــب وتطويــر املهندســني« . 

وقــدم العتــل يف ورقتــه رشحــا عــن دور 

ــرتة املاضية يف تأهيل  الجمعية خال الف

الكــوادر الهندســية بالكويــت والعاملة يف 

القطاعــني العــام والخــاص. ويف مــا يــيل 

أبــرز مــاداء يف هــذه الورقة: 

إنشــاء مركز التطويــر الهنديس للتدريب 

األهي  يف الجمعية:

  قامــت الجمعيــة بإنشــاء مركــز التطويــر 

الهنــديس الــذي حصــل عــى إجــازة مــن 

ــميا  ــهاره رس ــم اش ــة وت ــات املعني الجه

باســم ”مركزالتطويــر الهنــديس للتدريــب 

األهــيل ” ســنة 2004 ويتخــذ مــن الجمعيــة 

مقــرا لــه . يقــوم بتنظيــم برامــج تدريبيــة  

فنيــة هندســية  و اداريــة وورش 

عمل وعقد الندوات واملؤمترات 

وامللتقيات تحت مظلة الجمعية.

أهداف املركز:

ــديس يف  ــكادر الهن ــر ال • تطوي

القطاعــني العـــام والخــاص . 

• تدريــب وتأهيــل الكــوادر الفنيــة مــن 

املهندســني حديثــي التخــــرج . 

• تقديم الرامج التدريبية املميزة للمساهمة 

يف تطوير ورفع كفاءة املهندسني بالدولة . 

• تقديم الخدمات واالستشارات الهندسية 

لكافة القطاعـات بالدولة . 

• عقــد املؤمتــرات والنــدوات للمساهمـــة 

يف نــرش الوعــي الهنــديس . 

الخطة االسرتاتيجية واملستقبلية للمركز:

• إقامة برامج تدريبيــة ذات طابع هنديس 

خاص متجددة باســتمرار .

• تعميــق التعــاون مــع روابط املهندســني 

داخــل الكويت و مراكز التدريب الهنديس 

ــني خارج الكويت. بجمعيات املهندس

• الســعي للحصول عــى إعتادات لرامج 

عامليــة لصالــح مركــز التدريــب والتطويــر 

ــني الكويتية. بجمعية املهندس

• زيــادة رشيحة العمــاء بتطويــر وتطبيق 

سياســيات التســويق للمركز.

• الســعي لزيادة املســتفيدين مــن الرامج 

التدريبيــة مــن أعضاء وعضــوات الجمعية 

بتقديــم عــروض ســعرية مخفضــة لهــم 

عــى برامجنــا التدريبية.

• الســعي لتقديم اإلستشــارات الهندســية 

لداريس املاجستري والدكتوراه ىف املجاالت 

الهندسية وتوسيع رشيحة املستشارين.

• زيــادة قاعدة املحارضين باملركز وتنويع 

ــرات  ــاءات والخ ــن الكف ــات م التخصص

ــية املتميزة.  الهندس

• تحديــث وتطوير قاعــدة البيانات باملركز 

والعمل عــى الربط الفعال بقاعدة بيانات 

الجمعيــة مبــا يخــدم معايــري الجــودة 

وتحسني اآلداء .

• العمل عــى زيادة االربــاح ودخل املركز 

من خال تصميــم وتنفيذ خطة تســويقية 

وتطويرية .

ــن  ــدد املتدرب ــة وع ــج التدريبي الربام

والجهات املشاركة خالل الفرتة 2٠16-2٠12:

ومن خال مركز التطوير الهنديس للتدريب 

قدمــت الجمعيــة منــذ العــام 2004 خدمة 

تدريبيــة متميــزة ومتخصصة للمهندســني 

يف القطاعــني الحكومــي والخــاص وبلــغ 

عدد املشاركني فقط يف االعوام من 2012 

اىل 2016 نحــو 4851  متدربــا 

وعدد دورات بلغ 168 برنامجا 

تدريبيــا، وتنــوع املشــاركني 

ــي  ــاع الحكوم ــني القط ــا ب م

مبشــاركة 42 جهــة حكومية، 

العتل : استراتيجية خاصة 
لتأهيل وتدريب المهندسين 
في القطاعين العام والخاص 

الجمعية شاركت بأعمال 

مؤتمر بناء القدرات العربي 

بالدوحة 

❒ م. العتل خال تقديم ورقة الكويت يف املٔومتر 
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ورشكات القطــاع الخــاص اضافــة اىل املهندســني الباحثــني 

دامئــا عــن تطويــر قدراتهــم الفنيــة واالدارية. 

جــدول يبــني عــدد الرامــج التدريبيــة والفــرتات الصباحيــة 

واملســائية خــال 2016-2012

الفرتات وعدد 

املشاركني
املجموع20122013201420152016

2644203484212801733صباحا

10426763447116423118مساءا

36868798289219224851املجموع

مشاريع تدريبية ومبادرات  خاصة

• مبادرة التأهيل اإلداري للمهندسني حديثي التخرج بالتعاون 
مع وزارة الدولة لشؤون الشباب . 

• مبــادرة ورشــة الكويــت االويل للمشــاريع الشــبابية براعيــة 
وزارة الدولــة لشــئون الشــباب يونيــو 0152.

مبــادرة التأهيــل اإلداري الثانية للمهندســني حديثــي التخرج 

مع وزارة الدولة لشــئون الشــباب ينايــر  2016.

• مبــادرة حملــة تطبيق نظــم الطاقــة الذكية مبســاجد وزارة 
ــئون  ــة لش ــع وزارة الدول ــامية  م ــئون اإلس ــاف والش األوق

الشــباب يونيــو  2016.

• برنامــج تأهيــل املهندســني حديثــي التخــرج لاندمــاج يف 
ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص بالتعــاون مــع برنامــج إعادة 

هيكلــة القــوي العاملــة 2017 .

4851  متدربا و 168 برنامجا 
تدريبيا خالل الفترة -2012 
 2016

توصيات مؤتمر بناء القدرات والطاقات والكفاءات الهندسية
وتأهيلها لسوق العمل ومواكبة التطورات

1- اعتاد مفهوم »التنمية املستدامة« بابعادهااملتمثلة بضان 

النمــو اإلقتصــادي، والنمــو االجتاعــي والحفــاظ عــى البيئــة، 

ــن  ــر محــوراً رئيســياً م ــي تعت ــة« الت ــة البرشي ــاد »التنمي واعت

محاورهــا كنهج رئيــيس لتطوير القــدرات والطاقــات والكفاءات 

الهندســية يف الوطــن العريب.

2- اعتــاد املنهــج العلمــي يف تحديــد احتياجــات ســوق العمل 

وتحليلهــا وتصميــم برامــج تطويــر القــدرات وتحديــد األهداف 

لهــا باملشــاركة مــع أصحاب العمــل وتكريــس الهدف األســايس 

لهذه املشــاركة بتحقيق التنمية املســتدامة يف البلدان العربية.

3- معالجة الفجوة املعرفية لدى املهندسني بصياغة االسرتاتيجية 

املتكاملــة للتطوير والتدريب يف املؤسســات الهندســية ودعم 

ــر وتشــجيع االبتــكار وتســهيل  تأســيس مراكــز البحــث والتطوي

عملية تســجيل بــراءات االخــرتاع وحاية امللكيــة الفكرية.

4- العمــل عــى توطــني التكنولوجيــا يف البلــدان العربيــة مــن 

خــال إنشــاء بيئــة صناعيــة جاذبــة ومــن خــال فــرض نصــوص 

يف عقــود التعمــري والــرشاء لتوظيــف الكــوادر العربيــة ونقــل 

الخــرة إليهم والــزام الــرشكات األجنبيــة بتنفيذ برامــج تأهيلية 

لهــم اللحاقهــم بالقــوى العاملــة لهــذه الــرشكات خــال فــرتة 

تنفيــذ املــرشوع ملعالجــة البطالــة الهندســية.

5- تعزيــز البنيــة األساســية للتدريب يف كافة الهيئات الهندســية 

العربية بالتعاون مع الهيئات املتخصصة يف اتحاد املهندســني 

العــرب واعتــاد التدريــب الــذي يــؤدي إىل تطويــر معلومــات 

االنســان العريب وقدراته ومهاراته وأفكاره وسلوكياته واتجاهاته 

الذهنيــة ليكون عنــراً فاعــاً لتحقيق التنمية املســتدامة.

6- اصاح التعليــم ما قبل الجامعي القائم عــى التلقي واعتاد 

التعليــم الفعــال القائم عى ادخــال التكنولوجيــا إىل الصفوف 

وتبنى مســتوى أعى مــن التفكــري والتحليل واالســتنتاج واإلبداع 

نظراً لتأثري مخرجات التعليم العام يف جودة التعليم الهنديس.

7- اصــاح التعليــم الهنــديس والتقنــي واعتــاد األســاليب 

اإلبداعيــة يف تصميــم املناهــج ودمــج البحــث العلمــي فيهــا 

وتطويــر الوســائل التعليميــة وتحســني البيئــة التعليميــة وربــط 

التعليــم والتدريــب الهنــديس مبتطلبات ســوق العمــل واعتاد 

التعليــم والتدريــب الهنــديس مبتطلبات ســوق العمــل واعتاد 

التعليــم والتدريب املســتمر للتفاعــل مع املتغــريات ومعالجة 

البطالــة الهندســية.

❒ رئيس جمعية املهندسني القطرية املهندس أحمد 

الجولو مكرما العتل  بعد تقديم ورقة املهندسني الكويتية
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ــات  ــة يف فعالي شــاركت الجمعي

امللتقى األول  للخدمات االستشارية 

للمشاريع الحكومية والذي أقيم 

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشــيخ جابــر املبــارك الحمــد 

ــاح، وبحضور معــايل وزير  الصب

الدولــة لشــؤون مجلس الــوزراء 

ووزيــر اإلعــام بالوكالــة الشــيخ 

محمــد عبد الله املبــارك الصباح 

ومعايل وزير الشؤون االجتاعية 

والعمــل ووزيــر الدولة للشــؤون 

االقتصادية األســتاذة هند صبيح 

ــت  ــث انطلق ــح حي ــراك الصبي ب

ــوم  ــاء ي ــى مس ــات امللتق فعالي

األحد 17 ســبتمر واستمرت حتى 

يــوم الثاثاء  19 ســبتمر 2017. 

الجمعيــة  رئيــس  تلقــى  وقــد 

املهنــدس فيصــل دويــح العتــل 

درعــا تكرمييــه قدمهــا لــه ممثــل 

راعــي امللتقــى لجهــود الجمعية 

يف دعــم هــذا امللتقــى والعمل 

الهنــديس التطوعــي. كــا شــارك 

أمني الر املهندس فهد ارديني 

العتيبي واملهندس حمود ســامل 

الهديــة يف حفل افتتــاح امللتقى 

اىل جانب  رئيسة املركز اإلعامي 

املهندسة شياء الشطي، وأقام 

الزماء يف لجنة املعارض جناحا 

خاصــا بامللتقــى، حيث اســتقبل 

الجمهور رئيس اللجنة املهندس 

حســن جمعــة واملهندســة ليــى 

شــاة واملهندســة إرساء الوزان. 

مشاركة فاعلة للجمعية

 في ملتقى االستشاريين

 األول للمشاريع الحكومية  

❒ م. العتيبي و م. الهدية وأحد املشاركني بامللتقى 

❒ العتل خال جلسة األوامر التغيريية

❒ تكريم خاص لرئيس »املهندسني«

❒ يف جناح الجمعية مع لجنة املعارض 
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العامــة  املؤسســة  مســؤوالن يف  ذكــر 

للتأمينــات االجتاعية  أن البــدالت  تندرج 

ضمــن  املعاش التكامــيل للتقاعد ، الفتني 

اىل أن بــدالت املهندســني تنــدرج ضمــن 

هــذا املعــاش وتحســب مبعــدل وســطي 

لهــا ووفقــا لســنوات الخدمــة  ملعطيــات  

كل حالــة عــى حــدة. 

جاء ذلك يف محارضة تنويرية حول قانون 

التأمينــات نظمتهــا جمعيــة املهندســني 

الكويتيــة بالتعــاون مــع املؤسســة مســاء 

يــوم  االثنني 23 أكتوبر 2017  وتحدث فيها 

ــي  ــد العازم ــات فه ــب  ادارة املعاش مراق

وهنــاء املنصــور مراقب إدارة االشــرتاكات 

باملؤسسة. 

كل املواطنن 

ففــي بدايــة املحــارضة تحدثــت املنصــور 

قائلــة: إن قانــون التأمينــات يشــمل جميــع 

ــات  ــني ويف كل القطاع ــني الكويت املواطن

ــرة والعاملني يف  ومنها أصحاب املهن الح

الخارج، مشرية اىل 5 صناديق يف املؤسسة 

هي: التأمني األساسس والتكمييل،  املكافأة 

ــات التقاعدية.  املالية واملعاش

وأضافــت املنصور: إن نســب االشــرتاكات 

هي 5 % للتأمني األســايس و10 % للتكمييل، 

عــى أن اليزيد التأمني األســايس عــى 1500 

والتكميــيل مع البــدالت عــى 1250 جينارا

ويف الختام قام رئيس الجمعية وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة بتكريم املحارضين 

ومؤسسة التأمينات االجتاعية عى جهودهم 

لهذه املحارضة  التنويرية.

المعاش التكاملي للتقاعد يشتمل على بدالت المهندسين

❒ العازمي واملنصور مع  العتل ومجموعة من املهندسني واملهندسات

❒ جانب من الحضور❒ العازمي واملنصور خال املحارضة

محاضرة نظمتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة التأمينات 
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مشاركة في  حملة األمم المتحدة2017

❒ م. أحمد بهمن 

بهمن:  رفع مستوى الوعي 

إزاء اإلجراءات والسياسات 

والممارسات للحد من آثار الكوارث 

شاركت الجمعية  يف االحتفاالت باليوم 

العاملي للحد من الكوارث والذي يصادف 

يــوم 13 أكتوبر مــن كل عام، حيث متثل 

الجمعية حاليــا يف  لجنة  ادارة الكوارث 

يف االتحاد الدويل للمنظات الهندسية 

الـ WFEO برئاســة املهندس أحمد بهمن 

واملهندس طال القحطاين. 

وبهــذه املناســبة نــرش املهنــدس أحمــد 

بهمن عضو الجمعية وممثلها يف اللجنة 

الدولية الدارة الكــوارث باالتحاد الدويل 

للمنظــات الهندســية ورقــة ذكــر فيهــا،  

اننا نشارك يف حملة االمم املتحدة2017 

للحــد مــن الكــوارث والتــي تقــام تحــت 

شــعار« األمن املنزيل وخفــض التعرض 

للمخاطــر و نســبة التــرشد يف العامل«، 

موضحا أن الحملة تهدف اىل رفع مستوى 

ــدى الجمهــور إزاء اإلجــراءات  الوعــي ل

ــة يف  ــات الفعال ــات واملارس والسياس

املجتمعــات املحليــة، و املســاهمة يف 

الحفــاظ عــى منــازل النــاس وحايتهــم 

مــن التــرشد. وأضــاف بهمــن : ال بــد مــن 

التنسيق والتعاون مع مؤسسات املجتمع 

ــا اىل أن  ــداف، الفت ــذه األه ــق ه لتحقي

ــرون  أكــر مــن 226 مليــون شــخص يتأث

ــاالت  ــم ح ــوارث وأن معظ ــنوياً بالك س

الوفــاة البالــغ عددهــا 3،3 مليــون حالــة 

والناجمــة عــن الكــوارث كانــت يف أشــد 

الباد فقراً، وأن أكر من 680 ألف شخص 

لقــوا حتفهــم مــن خــال عــرش ســنوات 

بســبب الزاللــزال وســوء حالــة املباين. 

وزاد، لقد شاركنا طوال العام املنرم 

ــدة  ــة »ســينداي ســبعة« الجدي يف حمل

ــة  ــدة الدولي ــم املتح ــرتاتيجية األم إلس

للحــد مــن الكــوارث، وعملنا مــع زماءنا 

املتخصصني حول العامل  من أجل خفض 

معــدل الوفيــات الناتجــة عــن الكــوارث 

وخلق موجــة من الوعي حول اإلجراءات 

املتخــذة للحد من الوفيــات يف العامل. 

مشــريا إىل أن هذه الحملــة كانت فرصة 

للحكومــات  واملجموعــات املجتمعيــة، 

ومؤسســات املجتمــع املــدين، القطــاع 

الخاص، املؤسســات الدولية ومنظات 

ــات للحد  الدولية  لدعم أفضل املارس

من مخاطر الكــوارث والخســائر الناجمة 

 . عنها

ــت  ــي قدم ــات الت ــن اىل الدراس ــار بهم وأش

مــن قبــل اللجنــة والتي تشــري اىل أن ســلكنة 

عــان واململكة العربية الســعويدة من أكر 

دول الخليــج تأثرا بالكــوارث التي قد تحدث 

مبنطقنتا، مؤكدا أن االلتزام باملواثيق العلمية  

الدولية ســريفع من مســتوى الوعــي املحيل 

بإدارة الكوارث وحسن الترف الجاهريي 

عنــد وقوعها القــدر الله . 

وقال: إننا ومبناسبة االحتفال بهذا اليوم 

العاملــي نــود التذكــري بــإن الخســائر يف 

ــاة واألرضار الناجمة عن  األرواح واملعان

الكــوارث يف الكثــري مــن املناطــق متثل 

تذكــرياً دامئــاً بامكانية تعرضنــا للمخاطر 

الطبيعيــة. مضيفــا أنــه ميكــن الكثري من 

هذه النتائج املأســاوية من خال أنشطة 

التوعية والتقييم، وتحسني اإلدارة البيئية 

والتخطيط العمــراين والتأهب والتعليم 

عى ســبيل املثــال ال الحر.
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»زوايا فكرية« إبداع جديد في أمسية الطيف 

واصــل نــادي »زوايــا فكريــة« بالجمعيــة 

فعالياتــه الثقافيــة التــي يشــهد الجميــع 

بنوعيتهــا ومتيزهــا ورقــي األداء فيها، حيث 

يقــوم النــادي ويف مســاء أول يــوم أربعــاء 

مــن كل شــهر بعقــد جلســة ثقافيــة يناقــش 

فيهــا كتابــا، أو يعرض فيهــا جهــودا وأعال 

لبعــض أعضائــه . 

ففــي 22 اكتوبر كان املهندســون عى موعد 

مميــز مــع أمســية مــن نــوع مختلــف، أعدها 

املبدعــون رئيس وأعضاء نــادي زوايا فكرية 

وأســموها »أمســية طيــف – للســبعة ألــوان 

ضيف«. 

كانــت أمســية متعــددة الفقــرات وعــى غري 

عــادة نادي نوايا فكريــة مل يكن هناك كتاب 

للمناقشــة، بل مشــاركات من أعضــاء الزوايا 

الفكرية. 

بــدأت األمســية برئيســة النــادي املهندســة 

ســعاد الكندري التي أطلقت »أمسية طيف« 

فعرفــت بالطيــف لغويــا وأشــارت اىل ألوان 

قــوس قزح ، ومــا هو هــذا القــوس، وتركت 

تاليــا امليكرفون لعضو النــادي الدكتور عيل 

الــرتيك الذي قــدم فقــرة بعنــوان »األلوان 

يف القــرآن الكريــم«، ثــم املهندســة أمــل 

الهاجري التي قدمت  نبذة عن »زوايا فكرية« 

وكــا وصفتهــا رئيســة النــادي فكانــت حقــا  

مهندســة اللون البنفســجي لون الرومانسية.

وبعد ذلك انتقلت الكندري اىل لون الحيوية 

وجــذب االنتبــاه اللون األحمر الــذي قدمت 

فقرته الدكتورة فرح الصقعبي. 

وكانــت الفقرة األبــرز تاليا، حيث اســتضاف 

ــة  ــي رئيــس الجمعي ــد املجن املهنــدس ولي

املهنــدس فيصــل العتــل يف فقــرة اللــون 

ــوار  ــي يف إدارة ح ــدع املجن ــر، فأب األخ

قصــري  مع العتــل الذي قــدم تجربــة عمله 

التطوعــي بالجمعيــة. 

وشــهد األمســية فقرة شــعرية قدمهــا عضو 

النادي عبدالعزيز الجروان الذي القى قصيدة 

للزميــل املهنــدس عبداللــه العجمــي متمنيا 

لــه بالشــفاء العاجل، وقد ألقــى كل من:

 ا. ايهاب عقل و املهندس عبدالله املطريي 

قصائد من اختيارها.

ويف الختام قامت الكندري وأمني الصندوق 

املهنــدس عــيل الفيلــكاوي بتقديــم الهدايا 

عــى الحضــور الذيــن شــاركوا يف االجابات 

عــى األســئلة الثقافية خال األمســية.

❒ أمني الصندوق املهندس عيل الفيلكاوي يوزع الهدايا عى الفائزين مبسابقات الطيف❒ رئيس الجمعية ضيفا عى املهندس وليد املجني بأمسية طيف

❒ يف ختام أمسية طيف
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حديث الصباح.. 
» تعالوا نتفق 
أننا مختلفون!«

بقلم: املهندس وليد املجني

ويف يوم األربعاء السادس من سبتمر ناقش 

النــادي بجلســته الشــهرية بالجمعيــة  كتاب 

»حديــث الصبــاح«، وقد ســلط األعضاء يف 

هذا اللقاء الضوء حــول املواضيع واألفكار 

التــي تطرق لهــا الكاتب والتي تشــري بلســان 

األعضاء.  حال 

»تعالوا نتفق أننا مختلفون!«

ــق اإلداري  ــب املنس ــدد كت ــذا الص ويف ه

واملــايل يف النــادي املهنــدس وليد املجني 

ــرية  ــى س ــوان  : ع ــاب بعن ــن الكت ــذة ع نب

ــاح« . الكتــب: »حديــث الصب

* نبذة عن الكتاب والكاتب:

 نرشت دار كلات كتاب »حديث الصباح« يف 

طبعته األوىل عام 2015 للكاتب الفلسطيني 

أدهــم رشقاوي الــذي ُعرف باســم )قس بن 

ســاعدة(، يتكــون الكتــاب مــن 348 صفحــة 

ويحتــوي عــى 75 موضوعا يصلــح للصغار 

والكبار كفاتح شــهية يومــي للقراءة. .

* الفكرة العامة للكتاب:

ــع  ــن املواضي ــة م ــب مجموع ــاول الكات تن

املختلفــة التــي تامــس شــعور القــارئ، 

قدمهــا بصــورة مقــاالت رائعــة كالحكايــات 

التاريخيــة وقصــص مــن الســرية ومواقــف 

طريفــة، تكلم عن تفاصيــل صغرية ليقتص 

منهــا العــرة والفائــدة التي ترتك أثــر عميق 

وتعــود بالنفــع للقــارئ.

* أُسلوب الكاتب:

يتميــز الكاتــب بأســلوب أديب وقصــي 

رائــع يجعلك بشــوق تتأمــل كلاته الســهلة 

األنيقة التي تجرك لاســتمرار بالقراءة دون 

توقــف، وقد يعلــق بعض القــراء عى تكرار 

بعــض الجمل والعبــارات ولكننــي أراها من 

زوايــة اإللحــاح يف توســيع مــدارك الخيــال 

وإعطــاء فرصــة للتعبــري بصــورة أجمــل يف 

ــوع الكلات. تن

* مواضيع أعجبتني: 

يف الحقيقة الكتاب مليئ باملواضيع املفيدة، 

منها عى سبيل املثال :

1. املافظ ســعد: »األســلوب اليسء يفســد 

الفكــرة الجميلة«.

2. صاحب السمو )األدب(! »الشعر الجاهيل«.

3. اإلعاقــات االجتاعيــة: »الخطأ يبقى خطأ 

ولو فعلــه كل الناس«.

4. أبو بكر اإلنسان والخليفة:

املواضيــع التــي تتعلــق بالســرية ملــا فيهــا 

مــن فائــدة عظيمــة.

* اقتباس أعجبني:

- الحــر من راعى وداد لحظــة!، فكيف بوداد 

ُعمــر، والشــهم يف الحــب هــو الشــهم يف 

ــا  ــن م ــب ولك ــول الح ــد يتح ــة، ق الخصوم

ينبغــي أن تتحــول املــروءة.

- فاإلنسان عندنا هو إنسان بقدر ما يشبهنا، 

وهو ليس كذلــك بقدر ما يختلف عنا.

- الشــجاع من أغمد ســيًفا كان ميكن إشهاره، 

واألهوج من أشــهر ســيفاً كان ميكن إغاده، 

وتذكــر أن الكثــري مــن املشــاكل تحتــاج إىل 

عقــل ال إىل عضات.

- الناس يف الغالب تتأثر طباعهم بظروفهم 

فقّدر هذا ؛احتمل إساءة املكلوم ، وتفهم 

ضجــر املريــض، اســتوعب قســوة املبتى، 

صحيــح أن ظروفــه له وحــده، ولكــن الناس 

للناس.

- كتاب جميل وخفيف أنصح بقراءته سيضيف 

لك ثقافة عامة ووقفات عن الشعر الجاهيل 

وقصص الصحابة - ريض الله عنهم - وبعض 

الــدروس الفلســفية والحكــم . وكان تقييــم 

أعضاء النادي للكتــاب هو 2,7 من 5 .
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زوا يا مضيئة 
تألألت

في الجمعية 

ديوانية الجمعية استضافت
خبير األرصاد الجوية عيسى رمضان

ويف 24 أغسطس نظم النادي أمسية 

بعنوان »زوايا مضيئة«، اشتملت عى 

أربعــة فقــرات رئيســية األوىل »زوايا 

شــعرية لاســتاذ ايهــاب عقــل، زوايــا 

تصويــري لألســتاذة ليــى العبــيس، 

»زوايــا ترفيهيــة« لألســتاذة خولــة 

ــة« لألســتاذ  ــا تاريخي ســليقة و »زواي

ــد العزيز الجــروان.  عب

وكــا يف كل مناســبة اإلبــداع أســاس 

ألداء رئيس وأعضاء النادي وضيوفهم 

ــف املشــارب واملذاهــب  ــن مختل م

الثقافية. 

ــات العامة بالجمعية  نظمت لجنة العاق

مســاء يــوم الثاثــاء 19 ســبتمر ديوانيــة 

ــري  ــث اســتضافت خب »املهندســني« حي

االرصــاد الجوية األســتاذ عيــى رمضان 

يف لقــاء أداره اإلعامــي املهندس فاهم 

الشمري وحرته مجموعة من املهندسني 

واملهندسات. 

ــن  ــددا م ــاء ع ــان يف اللق ــاول رمض وتن

املواضيــع البيئيــة الشــيقة، وشــدد عــى 

رضورة وجود كوادر كويتية يف تخصص 

األرصــاد الجويــة حيــث اليــزال عــدد 

املتخصصــني يف هــذا املجــال محــدود 

جدا، كا تناول التأثريات البيئية املتوقعة 

ــاع  ــت جــراء ارتف ــي ستشــهدها الكوي الت

درجــات الحــرارة باإلضافــة اىل التزاماتها 

البيئيــة وفق »اتفاقيــة باريــس« العاملي. 

ويف ختــام اللقــاء قــام الزمــاء بتكريــم 

الضيــف وأخــذ صــورة تذكاريــة معــه.

❒ رمضان متوسطا مجموعة من املهندسني واملهندسات 
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»ملتقى المرأة الكويتية بعيون عالمية« الثاني
مزيد من الخبرة والتواصل لرفع شأن المهندسات بالكويت 

ــرا  ــا باه ــات نجاح ــة املهندس ــت لجن حقق

يف تنظيــم وعقــد  امللتقــى الثــاين  »املرأة 

الكويتيــة يف عيــون عامليــة« والــذي عقــد 

اليــوم الثاثاء 31 أكتوبــر يف مكتبة الكويت 

الوطنية  مبشاركة مجموعة من املهندسات 

عــى  التطوعــي  العمــل  يف  العامــات 

ــد كان  ــة، وق ــة والعاملي ــاحتني املحلي الس

امللتقــى الثــاين تحــت شــعار »مهندســات 

مــن بلــدي« وبالتزامن مع االحتفــال باختيار 

الكويــت عاصمــة للشــباب العــريب.

وقد شــاركت يف  حفل االفتتاح وكيلة وزارة 

ــن  ــيخة الزي ــباب الش ــؤون الش ــة لش الدول

الصبــاح وعــدد مــن القيــادات النســائية يف 

الكويــت، حيــث أشــادت الشــيخة الصبــاح 

بــدور املــرأة الكويتية يف العمــل التطوعي 

مبختلــف املجاالت ووصولهــا اىل العاملية. 

ــة املهندســة  ــس الجمعي ــة رئي وألقــت نائب

بشــاير العــواد كلمــة الجمعيــة أكــدت فيهــا 

الــدور الكبــري الــذي تؤديــه املهندســة يف 

الجمعية ويف غريهــا من املجاالت وخاصة 

عــى الســاحتني املحليــة والعاملية. 

وتــم يف الحفل تكريــم فريــق العمل الذي 

ضم باإلضافة اىل رئيســة لجنة »مهندسات 

الكويت« بالجمعية املهندسة معايل اليوسفي 

أقيم تحت شعار »مهندسات من بلدي« احتفااًل باختيار الكويت عاصمة للشباب العربي

❒  الشيخة الزين تلقي كلمتها

❒  م. اليوسفي مع فريق عمل امللتقى

❒  بشاير العواد تلقي كلمتها
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كا من : م. ســهيلة بخيت،م. نور الصباغة، 

ــري، م.  ــورة العم ــودري، م. ن ــن الف م. فات

شــموخ الفيلكاوي و م. نورة العجمي. 

وشارك يف امللتقى أيضا أمني رس الجمعية 

ــس  ــي ورئي ــي العتيب ــد اردين ــدس فه املهن

الجمعية األسبق املهندس طال القحطاين، 

وعرضــت فيــه مجموعــة مــن املهندســات 

خاصــة تجاربهــن عــى الســاحة العاملية. 

الزيــن الصباح: املــرأة الكويتية موجودة 

يف كل حقول االبداع ولجمعية املهندسن 

الكويتية كل االحرتام .

ــاح يف كلمــة  ــن الصب ــت الشــيخة الزي وقال

مبناسبة افتتاح امللتقى إن لجمعية املهندسية 

الكويتيــة وقع خاص يف نفيس تأثرا بوالدي 

املرحــوم الــذي كان يكــن لهــذه الجمعيــة 

كل االحــرتام والتقديــر ولهــا معــزة خاصــة 

قلبه.  يف 

وأَضافــت، »املــرأة الكويتيــة موجــودة يف 

ــل يف  ــداع، وتعم ــل واإلب ــول العم كل حق

جميع املجاالت العلمية والطبية والهندسية 

والثقافيــة واألدبية والفنيــة والبيئية وغريها 

الكثري«، مضيفة أن »نساء الكويت مميزات 

وعى مســتوى عاملــي، حيــث إن إنجازاتهن 

وعطاءهــن غــري املحــدود ميــأل العــامل«، 

مشــيدة بأســاء ثلــة مــن خــرية النســاء 

الكويتيــات، وأســاء 77 شــهيدة كويتيــة 

ارتقــني يف الغــزو الغاشــم.

وبينــت أن »عبور املــرأة الكويتيــة للعاملية 

مل يبــدأ منــذ وقت قريب، بــل كابدت هذه 

املــرأة العديــد مــن الظــروف واملحطــات 

ــذ أن صانــت بيتهــا  الحرجــة والقاســية، من

وأوالدها يف غياب الغواص والبحار واملغامر، 

واليــوم تنظــر إىل ماضيهــا فخورة مبســرية 

النضــال والكفــاح وإثبــات الذات«، مشــرية 

إىل أن »املرأة الكويتية عارضت االستنساخ 

والتقليد وعمــرت الفكر وقــررت التجديد«.

العواد: الجمعية تعمل منذ سنوات طويلة 

عى متكن املرأة يف الكويت والعامل

مــن جهتهــا، أوضحت نائــب رئيــس جمعية 

املهندســني املهندســة  بشــاير العــواد إىل 

أن »الجمعيــة تعمــل منــذ ســنوات طويلــة 

عــى متكــني املــرأة يف الكويــت والعــامل، 

وتحقيــق املزيد من التطــور لها يف مختلف 

املجــاالت، حيــث إنــه ومنــذ تســعينات 

ــس اإلدارة  ــُل مجل ــايض مل يخ ــرن امل الق

مــن مهندســة أو اثنتــني كعضــوات«، قائلــة 

»نحــن أول جمعيــة نفــع عــام تنشــئ لجنــة 

خاصــة للمــرأة بالهندســة عــام 2008، وقــد 

متكنت هذه اللجنة من تويل منصب رئاســة 

املهندســات يف اللجنــة العاملية للمرأة يف 

االتحاد الدويل للمنظات العاملية الهندسية 

ملــدة 4 ســنوات متواصلة«.

وأضافت أن »عدد املهندسات يف الجمعية 

يفوق عدد املهندسني، ويعملن يف مختلف 

مواقــع الجمعية ولدينا أكر من لجنة تتوىل 

رئاســتها مهندســة، وهذا الدعــم والتمكني 

ــن  ــق م ــة ينطل ــا املهندس ــذان تتلقاه الل

رؤيــة الجمعيــة يف دعــم العمــل الرســمي 

والشــعبي لتحقيــق وتطبيــق رؤيــة صاحــب 

الســمو أمــري البــاد ورعايــة أبنــاء الكويــت 

يف كافــة املجاالت«.

ــاز  ــى انج ــوء ع ــلط الض ــفي:  نس اليوس

ــة  ــابات العاملي ــات الش املهندس

وبدورهــا، قالــت رئيــس لجنة املهندســات 

يف الجمعيــة معــايل اليوســفي »قررنــا يف 

العام الثاين للملتقى أن نحتفل مع الكويت 

الختيارها عاصمة الشباب العريب، وتقتر 

االســتضافة فقط عى املهندسات الشابات 

بهــدف تســليط الضــوء عــى إنجازاتهــن 

العامليــة، حيــث يشــمل امللتقــى 3 حلقات 

نقاشــية، األوىل قيــادات عامليــة، والثانيــة 

جوائــز عامليــة أما الثالثــة إنجــازات علمية«.

❒  الشيخة الزين الصباح تتوسط العواد واليوسفي وفريق العمل
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في أولى جلسات الملتقى 

ــى اســتعرضت 3 مهندســات تجربتهــن يف  يف أوىل جلســات امللتق

ــة املهندســة  ــس الجمعي ــة رئي العمــل التطوعــي العاملــي هــن نائب

بشــاير العــواد ونائبــة رئيــس االتحــاد الــدويل للمنظــات الهندســية 

يف اليونســكو ورئيــس ومؤســس »مهندســون بــا حــدود – الكويت« 

ــة  ــة املهندســني يف لجن ــة جمعي املهندســة زينــب القــرايش وممثل

املهندســات العربيــات باتحــاد املهندســني العــرب املهندســة عبــري 

الحبيــل. 

ــي هــو  ــع الوطن ــا بالجلســة أن الداف ــرت العــواد يف كلمته ــد ذك فق

الــذي دفعهــا اىل العمــل عــى الســاحة العامليــة  ودعــم زماءهــا 

يف الجمعيــة  ســاهم كثــريا يف الوصــول اىل تأســيس ورئاســة لجنــة 

ــنوات  ــع س ــتها ألرب ــا رئاس ــدويل وتوليه ــاد ال ــات يف االتح املهندس

مضــت، مشــرية اىل أن عمــل الجمعية واملهندســات يواكــب ويدعم 

التنميــة يف البــاد . 

ومــن جهتها قالت نائــب رئيس االتحــاد الدويل للمنظات الهندســية 

ومؤسســة مهندســون با حدود املهندســة زينــب القــرايش: إن نظرة 

وتعامــل  املؤسســات السياســية والســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة 

يف البــاد مــع املجتمع املدين قــارصة وتحتــاج اىل توجيــه، مضيفة 

أن مهندســون بــا حــدود تعمل لتحقيــق التنميــة يف الكويت وغريها 

مــن دول العامل. 

وأضافت القرايش بعد أن اســتعرضت تجربتهــا يف العمل التطوعي: 

لدينــا قيــادة سياســية حكيمــة ملقــى عــى كاهلها مســؤوليات جســام 

ــط  ــس فق ــه لي ــوا الي ــق ماتصب ــاعدها يف تحقي ــا أن نس ــب علين ويج

للكويتيني بل وللمنطقة كلها، مضيفة أن تناحر السلطتني واستبعادها 

للمجتمــع املــدين وعدم االســتفادة مــن طروحاتــه ومبادراتــه يجعل 

العمــل الســيايس بيئــة طــاردة للمجتمع املــدين يف الكويت. 

ــة يف  ــة املهندســني الكويتي ــة جمعي ومــن جهتهــا اســتعرضت ممثل

ــل دورهــا يف  ــري الحبي ــات املهندســة عب ــة املهندســات العربي لجن

اللجنــة وتطــور عملهــا التطوعــي، مضيفــة أنهــا تعمــل يف الجمعيــة 

منــذ نحــو 9 ســنوات ومنــذ تأســيس لجنــة املــرأة فيهــا، وأن دعــم 

الجمعيــة وزوجهــا وأهلهــا ســاها كثــريا يف تحقيــق ماتصبــوا إليــه 

مــن عملهــا التطوعــي الــذي يحتــاج اىل الصــر والثبــات يف العمــل. 

العواد : الدافع الوطني
 هو الذي دفعني الى العمل 
على الساحة العالمية 

القراشي: لتطوير رؤية 
السلطتين للمجتمع المدني 
في الكويت 

الحبيل: العمل التطوعي
 يحتاج الى الصبر والثبات في 
العمل

❒  اليوسفي تكرم املتحدثات ومدير الجلسة سارة الجاسم مبشاركة م. طال القحطاين وم. مريم العمران من دولة االمارات
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تعاون وتفعيل الشراكة مع التأمينات االجتماعية

الجمارك تعد باالسراع ببدالت المهندسين
وفتح باب التوظيف لهم  بمشاريعها مع القطاع الخاص

التقى رئيس الجمعية املهندس فيصل دويح العتل مدير عام التأمينات 

االجتاعيــة حمــد الحميــي ونائــب املديــر العــام للشــؤون التأمينية 

خالــد الفضالة ، حيث قام بزيارتها مبقــر التأمينات اإلجتاعية اليوم 

الخميــس 20 ســبتمر مــع كا مــن عضــو مجلــس االدارة املهندس عيل 

عبــاس محســني ورئيــس لجنــة حقــوق املهندســني املهنــدس مشــعل 

الحســون ومقــرر اللجنة املهنــدس عبد الرحمــن الرميح. 

وتناول اللقاء ســبل تفعيــل التعــاون والرشاكة بني الجمعية كمؤسســة 

مجتمــع مــدين والتأمينــات االجتاعيــة ، واتفــق عــى عقــد عــدد مــن 

النــدوات مــن قبــل املتخصصــني بالتأمينــات لــرشح قانــون التأمينــات 

للمهندســني والتعــاون مبجــال التدريب.

وذكــر رئيــس املهنــدس فيصــل دويــح العتــل أن اللقــاء تنــاول ســبل 

ــة كمؤسســة مجتمــع مــدين  ــل التعــاون والرشاكــة بــني الجمعي تفعي

ــة ، واتفــق عــى عقــد عــدد مــن النــدوات مــن  والتأمينــات االجتاعي

قبــل املتخصصــني بالتأمينــات لــرشح قانــون التأمينــات للمهندســني 

والتعــاون مبجــال التدريــب.

وأكــد العتل أن الجمعية حريصــة عى أن يكون التعــاون مع التأمينات 

االجتاعية مثمرا ، مشريا اىل جهودهم القيمة يف تعزيز دور املجتمع 

املــدين بالدولــة وخاصة جمعية املهندســني الكويتية التي تســعى اىل 

مزيــد مــن التوعيــة يف مختلــف املجــاالت ذات العاقــة باملهندســني 

وباملهنة الهندســية يف الدولة. 

اتفقت الجمعيــة واالدارة العامة للجارك عى 

التعاون يف عدد من املواضيع املتعلقة بالعمل 

الهنديس وخاصة بدالت املهندسني العاملني يف 

الجــارك، واالرتقاء بأداء الكــوادر الوطنية من 

خال برامج التأهيل مبركز التدريب بالجمعية. 

جــاء ذلــك يف ختــام لقــاء عقــده مديــر عــام 

الجــارك جــال الجــاوي يف االدارة يــوم 

26 ســبتمر مــع عضــو مجلــس ادارة الجمعيــة 

املهنــدس عــيل عبــاس محســني ورئيــس لجنة 

حقوق املهندســني املهندس مشعل الحسون 

مبشــاركة كا مــن مقــرر اللجنــة املهنــدس عبد 

الرحمــن الرميــح ، املهنــدس عبداللــه الســند، 

وعبدالله الباتل مدير مكتب مدير عام الجارك. 

ــيل  ــدس ع ــس االدارة املهن ــو مجل ــر عض وذك

محسني أن مدير عام الجارك وعد يف التعاون 

مبوضوع رصف بدالت املهندسني ، حيث أشاد 

بأداء وعمل املهندســني يف االدارة ، مضيفا أن 

الجمعيــة عرضــت التعــاون مبوضــوع تقديــم 

ــك  ــاريعها وكذل ــادارة يف مش ــارات ل االستش

ــر أداء  ــة لتطوي ــة خاص ــج تدريبي ــم برام تقدي

وتأهيــل املهندســني وغريهــم يف االدارة . 

وأضــاف محســني، أن اللقــاء تناول أيضا ســبل 

توظيــف املهندســني الكويتيــني يف املشــاريع 

والــرشكات الخاصــة التــي تتعامــل معهــا ادارة 

ــني  ــاد املهندس ــة اعت ــك آلي ــارك، وكذل الج

ــة،  ــن خــال اعتادهــم بالجمعي ــن م الوافدي

متوجهــا بالشــكر اىل الجــاوي عــى اهتامــه 

وحرصــه عى التعــاون مع جمعية املهندســني 

الكويتيــة ودعــم أعالهــا التطوعيــة. 

❒  العتل و محسني والحسون خال لقائهم الحميي واملسؤولني بالتأمينات

❒  مدير عام الجارك ومحسني يتوسطان املهندسني 
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تعاون مثمر مع وزارة الكهرباء لتأهيل المهندسين الكويتيين

بحث التعاون مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

ــاء  ــة مــع وكيــل وزارة الكهرب بحــث وفــد مــن مجلــس ادارة الجمعي

ــع   ــبتمر مواضي ــس 7 س ــهري الخمي ــد بوش ــدس محم ــاء املهن وامل

لتشــجيع عمــل املهندســني الكويتيــني يف القطــاع الخــاص، واتفــق 

خــال اللقاء عــى تفعيــل اعتــاد املخططــات الهندســية الكهربائية 

وامليكانيكيــة وفــق آليــة لتقليــص الــدورة املســتندية، وتفعيــل دور 

املهندســني الكويتيــني وتأهيلهــم يف هــذا املجــال. 

وقــام أمــني الر املهنــدس فهــد اردينــي العتيبــي وأمــني الصندوق 

املهنــدس عــيل الفيلــكاوي وعضــو مجلــس اإلدارة املهنــدس عــيل 

محســني يف ختام اللقاء بتكريم بوشــهري وشــكره عــى التعاون مع 

الجمعيــة، وذلك بحضور الوكيل املســاعد املهنــدس خالد اللنقاوي.

ــح العتــل وبحضــور  ــة املهنــدس فيصــل دوي بحــث رئيــس الجمعي

عضــو مجلــس االدارة املهنــدس عــيل عبــاس محســني مــع األمــني 

املســاعد للدعم االستشــاري – التنمــوي يف األمانة العامــة للمجلس 

األعــى للتخطيــط والتنميــة طــال نايــف الشــمري ، ســبل التعــاون 

يف املجــاالت ذات االهتــام املشــرتك. جــاء ذلــك خــال اســتقبل 

الشــمري بالجمعيــة مســاء يــوم الخميــس 7 ســبتمر .

❒  تكريم من املهندسني لوكيل وزارة الكهرباء واملاء

❒  العتل متوسطا محسني والشمري
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اتفقــت الجمعيــة واتحــاد املكاتــب الهندســية والــدور االستشــارية 

الكويتية عى مزيد من التنســيق والتعاون يف القضايا ذات الطبيعة 

املهنيــة. جاء ذلك يف ختام اجتاع عقده رئيس الجمعية املهندس 

ــلان يف  ــدر الس ــدس ب ــاد املهن ــس االتح ــع رئي ــل م ــل العت فيص

ــيل  ــدس ع ــدوق املهن ــني الصن ــن أم ــور كا م ــطس  بحض 27 أغس

الفيلــكاوي وأمــني الــر املهنــدس فهــد العتيبــي وعضــو مجلــس 

إدارة االتحــاد املهنــدس حمــود الزعبي.

وذكــر رئيــس الجمعية املهنــدس فيصــل العتــل : أن الجمعية تنظر 

اىل االتحــاد وجهــوده نظــرة التقديــر واالحــرتام متوجها بالشــكر اىل 

رئيــس االتحاد عــى تعاونه مع الجمعية، الفتــا اىل أنه قد تم االتفاق 

عــى التعــاون والرشاكــة يف مجموعــة مــن املشــاريع املســتقبلية، 

حيــث ستشــرتك الجمعيــة يف  امللتقــى األول للخدمات االستشــارية 

للمشاريع الحكومية نحو االحرتافية والشفافية للخدمات االستشارية 

والــذي عقد برعاية ســمو رئيــس الــوزراء يف الفرتة 17 - 19 ســبتمر.

بــدوره أكد رئيس االتحــاد املهندس بدر الســلان أن جهود الجمعية 

واالتحــاد تكمــان بعضها البعــض لارتقاء بــاألداء املهنــي والدفاع 

عــن أعضــاء االتحــاد والجمعية معــا وتحقيــق مكتســباتهم، الفتا اىل 

ــة الشــهادات املــزورة   ــا بالجمعيــة ملحارب ــا ســنعمل مــع زماءن أنن

ووضــع آليــة العتــاد املهندســني العاملــني يف الكويــت مبــا يحقــق 

االرتقــاء باملهنة الهندســية. 

ولفــت الســلان اىل أننــا اتفقنــا عــى أن نعمــل أيضــا لوضــع آليــات 

ــل  ــية والتمثي ــب الهندس ــني يف املكات ــني العامل ــل املهندس لتأهي

ــة يف  ــي تخــدم مشــاريع التنمي ــة واالتحــاد يف اللجــان الت للجمعي

ــة اىل وجــود متخصصــني فيهــا.  البــاد وتســعى الدول

وأكد الســلان أننــا والجمعية نقــوم بتنظيــم العديد من املشــاريع 

ــق  ــب وتحق ــني وكات ــباتنا كمهندس ــخ مكتس ــي ترس ــتقبلية الت املس

املصلحــة للباد وخاصة يف حاية ســوق العمل املهني – الهنديس. 

السلمان: الجمعية واالتحاد 
يكمالن بعضهما البعض لالرتقاء باألداء 
المهني والدفاع عن األعضاء 

العتل: نحو االحترافية والشفافية
 من خال التعاون والشراكة في 
المشاريع المستقبلية 

❒  جانب من اجتاع السلان والعتل مع العتيبي والفيلكاوي والزعبي

تعاون  مهني بين الجمعية واتحاد المكاتب الهندسية 
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وافــق املجلس البلــدي يف 21 أغســطس 2017 

عــى التوصيــة الــواردة بالرأي الفنــي ملرشوع 

تطوير وتجميل جزء من شــارع ســامل املبارك 

مبنطقــة الســاملية والتــي يطلــق عليــه »برايح 

ســامل«، بــرشط إضافــة بنــد لتحويــل مواقف 

السيارات السطحية إىل مواقف متعددة األدوار 

لخدمــة املــرشوع ، ويعــد املــرشوع واحــدا 

مــن مشــاريع تطوير أســواق محافظــة حويل.

 » املهندسون » التقت رئيس الفريق املكلف 

بالتصميم واالرشاف عى تطوير  مرشوع شارع 

ســامل املبارك يف منطقة الساملية املهندس 

فيصــل الجهيــم والــذي أكــد أنــه ســيتم بــدء 

األعال يف تنفيذ مرشوع تطوير شــارع سامل 

املبــارك، بعــد املوافقــة التــي حصــل عليهــا 

مــن املجلــس البلــدي ، موضحــا أن «الفريــق 

التابــع لــه بذلــوا الجهــد الكبــري لتحويــل هذا 

الشــارع ملعلــم جديــد مــن معــامل الكويــت 

الحديثــة، وخاصــة أن شــارع ســامل املبــارك 

ــة التــي تحــايك  يعــد أحــد الشــوارع التاريخي

نهضــة الكويــت يف الســيتينات وحــان الوقت 

ليســتعيد بريقــه مــرة أخرى«.

مبادرة ومواعيد محددة

وذكــر الجهيــم أن املــرشوع عبارة عــن مبادرة 

تقــدم بهــا ملديــر بلديــة الكويــت املهنــدس 

  متنفس جديد  في الكويت

برايح السالم..  

❒ املهندس فيصل الجهيم 

38A L . M O H A N D E S O O N

A
L

.M
O

H
A

N
D

E
S

O
O

N

وع
شر

م



أحمــد املنفوحي، ويعتر تأكيد لــدور البلدية 

التطويــر العمــراين وتحريــك جــزء كبــري مــن 

ــاد الوطني. االقتص

وعــن التنفيذ، أكــد الجهيم أن الشــارع يحتاج 

إىل تطويــر كامــل واملرشوع سيســتغرق ســنة 

تقريبــا منــذ بدايــة األعال بالشــارع، وســيتم 

إغاق الشارع عن السيارات وتخصيصه للمشاة 

وســيتضمن وضــع مســاحات مظللــة وأكشــاكا 

ألصحاب املشــاريع الصغرية ونوافري وألعابا 

لألطفــال، ومســارات لــذوي اإلعاقــة ومواقــع 

مخصصة لسيارات اإلسعاف واملطايف، فضا 

عــن املحافظة عى األشــجار املوجودة حاليا.

وقــال الجهيم: إن األضــواء العامليــة عادة ما 

تســلط عى مثــل هــذه املشــاريع التــي تكون 

مــرب مثــل يف كليــات العــارة يف العــامل 

ــا،  ــة محلي ــاريع املرغوب ــن املش ــا م ــا أنه ك

موضحا أنه مــرشوع متكامل من كل الخدمات 

ســواء التجاريــة أو االســتثارية أو الخدمية أو 

الرتفيهيــة أو الســكن الخــاص، ويحتــوي عى 

كل الخدمــات يف مــكان واحــد فقط.

ولفــت إىل أن املرشوع عبارة عن شــارع طوله 

ــه  ــرتا واحــدا ويحمــل يف طيات ــارب كيلوم يق

جوانــب لهــا انعكاســات إيجابيــة، الســيا أن 

املــرشوع يعمــل عــى انتعــاش اقتصــادي 

وتجاري وتوفري فرص عمل للشباب الكويتيني 

عــاوة عــى االنتعــاش البيئــي مــن خــال منع 

دخول الســيارات للشــارع، مبينــا أن املرشوع 

به مجموعة من املحات التجارية التي ســيتم 

اعطاؤها للصندوق الكويتي لدعم املرشوعات 

الصغرية واملتوســطة، حيــث نوفر من خالها 

فرصــا وظيفيــة للشــباب وانتعاشــا اقتصاديــا 

ملــا حولها إضافــة اىل محاولــة البلديــة تنويع 

مصــادر الدخــل للدولة.

وبــني أن املــرشوع عبارة عــن متنفس عام يف 

الكويت خصوصا أنها تفتقر لألماكن املفتوحة، 

مشــريا اىل ان املشــاريع مثل حديقة الشــهيد 

ــا اىل  ــة اثبتــت نجاحهــا، الفت وســوق املباركي

ــاد  ــرتام األبع ــوم »اح ــق مبفه ــة تتعل نظري

اإلنســانية للشــخص مــع محيطــه«، مؤكدا أن 

ســبب نجاح األســواق املفتوحة هي محاكاتها 

لابعاد االنســانية للشــخص، موضحا انه جار 

العمــل عــى هــذا األمــر يف مــرشوع ســامل 

املبــارك خصوصــا أنــه رابــع اهــم الشــوارع 

ــة يف الكويت. التاريخي

وأفــاد بأن إعــادة إحيــاء شــارع ســامل املبارك 

ســيكون مبنزلة »تحد« ألنه ســيتم منع دخول 

الســيارات للشــارع وســيتم تخصيصه للمشاة 

فقط وإنعاش االســواق املحيطــة به، موضحا 

ــة »الرؤية« للمرشوع  انه تم االنتهاء من مرحل

وجاري تنفيذه وفقا للتصميم التفصييل الذي 

سيشــمل عــددا مــن مواقــف الســيارات التــي 

ســتعوض املواقــف املزالــة متوقعــا االنتهــاء 

من املــرشوع العــام املقبل.
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مدينة صباح السالم الجامعية 
حلم يتحقق لألجيال القادمة.. 1 - 2

رويدا رويــدا يقرتب حلم الشــباب الكويتي 

بوجــود جامعــة رديفة لجامعــة الكويت من 

التحقق ، ويلحظ كل من مير بجوار املرشوع 

أن املامــح الرئيســية بــدأت بالظهور مباين 

ترتفــع ومامــح معارية مميــزة نلحظها من 

الخارج . ورغم العقبــات الكثرية والعرات 

التــي مر بهــا املــرشوع مــن حرائــق وغريها 

إال أنــه قــاب قوســني أو أدىن مــن أن يصبح 

واقعا. 

ــد أو مرشوع مدينة   الحرم الجامعي الجدي

صباح الســامل الجامعيــة  هذاالحلم الذي 

ــا  ــق فعلى ــت انطل ــنوات مض ــد إىل س ميت

بصدور القانون 30 لعام 2004  بإنشاء املدينة 

الجامعيــة الجديــدة يف منطقة الشــدادية، 

وتضــم مختلف الكليــات واملراكز العلمية، 

واملرافق الازمة لســد الطاقة االســتيعابية. 

قصة موجــزة عن هذا املــرشوع يف املقال 

التايل املستمد من موقع املرشوع الرسمي 

والتواصل املبارش مع العاملني يف املرشوع 

فلهم كل الشــكر عــى التعاون. 

إعداد:  م. عقيل مراد 
- عضو هيئة تحرير 

»المهندسون«. 

- مقرر المركز اإلعالمي. 
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وضع حجر األساس ومبادرة التسمية :

تفضــل حــرة صاحــب الســمو أمــري الباد 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح )حفظه 

الله ورعاه( حينا كان رئيسا ملجلس الوزراء، 

وممثــا عــن ســمو األمــري الراحــل املغفــور 

لــه بــإذن اللــه تعــإىل الشــيخ جابــر األحمــد 

الجابــر الصبــاح، بوضــع حجــر األســاس 

ملدينــة صباح الســامل الجامعية يف منطقة 

ــر الرتبيــة  الشــدادية، بحضــور معــايل وزي

ــيد  ــبق د. رش ــايل األس ــم الع ــر التعلى ووزي

ــق 19  ــبت املواف ــوم الس ــك ي ــد، وذل الحم

.2005 فراير 

ويف بادرة حملت كل معاين الوفاء والعرفان ، 

أمر حرة صاحب السمو أمري الباد الشيخ 

صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه الله 

ورعــاه ، بإطاق اســم ســمو األمــري الراحل 

املغفــور له الشــيخ صبــاح الســامل الصباح 

عى املدينة الجامعية يف الشــدادية لتكون 

تســميتها )مدينــة صبــاح الســامل الجامعية( 

يف أكتوبر 2009.

لذا قامــت الدولــة بتخصيص مســاحة تقدر 

بنحو 6 مليون مرت مربع يف مدينة الشدادية 

لهذا الغرض، وبناًء علىه، تعاقدت الجامعة 

مــع مستشــار تصميــم عاملــي بالرشاكــة مع 

مستشــار تصميــم محــيل إلعــداد وتصميم 

املخطــط الهيــكيل ملدينــة صبــاح الســامل 

ــة الكويت. الجامعية – جامع

املخطط الهيكي للمروع: 

تــم اعــداد املخطــط الهيــكيل والــذي عنــي 

بتقسيم املرشوع إىل حرمني: الحرم الرئييس 

والحرم الطبي. األول يحتوي جميع الكليات 

واألنشطة الطابية واإلدارية ماعدا الكليات 

الطبية والتي تم استيعابها يف الحرم الطبي. 

و تم تحديث املخطط الهيكيل والتعاقد مع 

كبار بيــوت الخرة واملستشــارين العامليني 

يف ادارة املشــاريع والتصميــم واإلرشاف 

باإلضافة إىل تأهيل مقاولني عامليني لتنفيذ 

املشــاريع، كــا تــم عمــل دراســة محدثــة 

ــة التقديرية . للميزاني

اسرتاتيجية العمل:

ــرتاتيجية تجميع وتقسيم  تبنت الجامعة اس

املشاريع بحيث تتناسب مع حجم األعال 
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التصميــم  مكاتــب  وقــدرات  وطبيعتهــا 

واملقاولــني يف اطــار خطــة زمنيــة طموحة 

لتحقيــق أهــداف املــرشوع . وقد تــم طرح 

املشــاريع بأولوية الجاهزية للتنفيذ ومبا ال 

يتعــدى امليزانيــة الحاليــة املعتمــدة لحني 

املوافقــة عــى التعلىــة املطلوبة.

وقــد تــم تقســيم املــرشوع يف الحــرم 

الرئيــيس إىل 5 حــزم لتنفيــذ 9 كليــات و 

3 حــزم لتنفيــذ مبــاين األنشــطة الطابيــة 

واملباين االدارية واملباين األكادميية املساندة 

باإلضافــة إىل 9 حــزم لتنفيــذ أعــال البنية 

ــات العــارة  ــا كلي ــة والخدمــات، أم التحتي

وهندســة علــوم الحاســب اآليل باإلضافــة 

إىل كليــات ومرافق الحــرم الطبي فا زالت 

قيــد الدراســة وتأهيــل مستشــارين للقيــام 

بأعــال التصميــم.

نظم املعلومات الجغرافية يف املرشوع  :

ــاح  ــة صب ــرشوع مدين ــداف م ــتملت أه اش

السامل الجامعية عى انشاء نظم معلومات 

جغرافية )GIS( ترتكــز يف بنائها عى قاعدة 

ــث توفرهــذه النظــم  ــات شــاملة، بحي بيان

إمكانيــة تحليل وتحديــث وعــرض البيانات, 

مبــا فيها الخطط اللوجســتية للمشــاريع من 

خــال برامــج تطبيقيــة خاصــة مــع إمكانيــة 

نــرش هــذه البيانــات عــى شــبكة االنرتنت.

ســتوفر هذه النظــم امكانية عــرض خرائط 
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ثنائية وثاثية األبعاد للحرم الجامعي توضح 

عنــارصه األساســية و تصــور مراحــل ســري 

العمــل يف املرشوع خــال مراحــل تطوره 

املختلفة.

إن نظــم املعلومــات الجغرافيــة هــذه 

ــات مختلفــة  تقــوم يف أساســها عــى تقني

أهمهــا الرامج التي ينتجهــا معهد األبحاث 

للنظم البيئية األمرييك )ESRI( والتي تدعم 

تطويــر الرامــج بأشــكالها املختلفــة تحــت 

مظلــة نظــم تشــغيل مختلفــة وصــوال إىل 

تطبيقــات برمجية متاحة للمســتخدمني من 

خال شبكة االنرتنت.باالضاقة إىل تلك التي 

تنتجهــا رشكــة )Telvent( واملســتخدمة يف 

تطوير وادارة شبكات البنية التحتية كاملياه 

والكهرباء يف الحرم الجامعي .أما بالنســبة 

لشــبكات االتصــال فهنالــك برنامــج خــاص 

 .)Network Engineer( الدارتها تنتجه رشكة

ومن خال برنامج ال )Archibus( ســتتمكن 

الجامعــة مــن ادارة أصولهــا بشــكل عري 

وممنهج.

إدارة املروع وإنشاء الربنامج اإلنشايئ:

أنشــئ الرنامج اإلنشــايئ لجامعــة الكويت 

بعد أن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 148 

لســنة 2001 بخصوص نقل مشاريع الرنامج 

ــت مــن  اإلنشــايئ الخاصــة بجامعــة الكوي

وزارة األشــغال العامــة إىل جامعة الكويت 
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لتتوىل مبوجبه الجامعة اإلرشاف عى تنفيذ 

مشاريعها واتخاذ جميع اإلجراءات الخاصة 

بعمليــة اإلنجــاز ، األمــر الــذي ترتــب عليــه 

صدور القرار رقم 1403 لســنة 2001 عن مدير 

الجامعــة والــذي تــم مبوجبــه تكليــف أحد 

أساتذة الجامعة بالقيام بأعال مدير الرنامج 

اإلنشــايئ ليكون مســؤوالً عــن إدارة وتنفيذ 

جميــع اتفاقيات وعقــود مشــاريع للجامعة 

، كــا أكــد مجلــس الــوزراء مبوجــب القرار 

ــف وزارة  ــى تكلي ــنة 2003 ع ــم 1253 لس رق

األشــغال العامــة بالتعاقــد واإلرشاف عــى 

جميــع املشــاريع الحكوميــة مــا عــدا بعض 

الجهات ومنها جامعــة الكويت ، وبناء علىه 

ــزاول  فــإن الرنامــج اإلنشــايئ بالجامعــة ي

األعال املنوط بها من أجل إنجاز مشــاريع 

الجامعة بصــورة مرضيــة يف ضــوء مخطط 

الجامعــة وطبقــاً ملــا تقــي به اإلجــراءات 

والنظــم املعمــول بها يف هذا الشــأن .

وامتداداً للرنامج اإلنشايئ لجامعة الكويت 

قام الرنامج اإلنشايئ بتعيني رشكات عاملية 

ذات خرة يف إدارة مشــاريع ماثلة. بحيث 

تقــوم هــذه الرشكة بالتعــاون مــع الرنامج 

اإلنشــايئ لجامعــة الكويت بخدمــات إدارة 
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مراحل التصميم واألعال اإلنشائية لضان 

نجــاح أهداف هذا املــرشوع طبقاً ملخطط 

الزمني وامليزانيــة املخصصة واملواصفات 

املطلوبة. الفنية 

ــج األنشــايئ يف إدارة  ــع الرنام ويتعاون م

املرشوع كا من الــرشكات العاملية التالية:

 - منذ شهر سبتمر 2000 إىل نهاية شهر فراير 

2006 - رشكــة ترينــر إنرتناشــيونال بالتضامــن 

مع رشكة بروجاكــس املحلية.

ــر  ــهر فراي ــارس 2006 إىل ش ــهر م ــذ ش - من

2009 - رشكــة SMEC  منــذ شــهر يونيــو 2009 

ــى اآلن. وحت

- رشكــة ترينــر انرتناشــيونال بالتضامــن مــع 

رشكــة بروجاكــس املحليــة. حيــث أن نطاق 

أعــال فريــق عمــل إدارة املــرشوع يشــمل 

بتقديم الخدمات التالية عى ســبيل املثال 

الحر: ال 

*  تقديــم خدمــات استشــارية فيــا يخص 

إدارة امليزانيــة التكاليــف والقيــام بتحديــد 

متطالبــات االتفاقيــات.

*  إدارة عمليــة تأهيــل رشكات التصميــم 

والتنفيــذ. واإلرشاف 

ــم والهندســة  ــام مبراجعــة التصمي *  القي

ــة. القيمي

*  تقديــم خدمــات ضبــط ومراقبــة تنفيــذ 

ــة  ــت والتكلف ــق بالوق ــا يتعل ــة في وخاص

ــاريع. ــودة املش والج

*  تقديــم خدمــات إدارة العقود اإلنشــائية 

واملطالبات.

ــة  ــل وموازن ــص وتعدي ــة فح *  إدارة عملي

ــرشوع. ــة امل ــف أنظم مختل

إنجازات للمروع  :

الســامل  مدينة صبــاح  مــرشوع  حصــل 

الجامعيــة عــى الجوائــز التاليــة:

• جائزة االبداع ىف التصميم كلية الرتبية.

• جائزة التميز يف التصميم مدرسة التدريس.

•جائزة اإلبداع يف استخدام نظم املعلومات 

الجغرافية.

•جائزة التصميم لكلية اآلداب والرتبية.

•جائزة اإلبداع لكلية اآلداب.

•جائزة االبداع ىف التصميم كلية اآلداب.

•جائزة التصميم لكلية الرتبية.

تابعونا يف العدد

 املقبل مكونات املروع. 

45
2017 123-124  أبريل - أكتوبر     العددان 

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

A
L

.M
O

H
A

N
D

E
S

O
O

N

دد
لع

ع ا
رو

ش
م



ــب  ــي عص ــاز ه ــط والغ ــة النف إن صناع

ــة  ــت، والدول ــة الكوي ــاد يف دول االقتص

مقبلــة عــى توســع وزيــادة يف هــذه 

ــة التطــورات الصناعيــة  الصناعــة ملواكب

واالنتــاج النفطــي املتزايــد، وزيــادة عدد 

املشاريع وتعقد عمليات التصميم واالنتاج 

تتطلــب إجراءات ســامة لصناعة متطورة 

وحديثــة لتواكــب هــذا التطــور.

تكاليف مرتفعة جدا: 

قد يــؤدي التطــور يف صناعة النفــط والغاز 

إىل تعقيد املخاطر وصعوبة التعرف عليها 

أو منعها بســهولة مع زيادة احتامالت وقوع 

الحــوادث وضخامــة أحجامهــا ونتائجهــا يف 

هذه الصناعة، فقد تكلفت بعض الحوادث 

الصناعيــة يف خســائر ماديــة باهظــة حيــث 

ــات  ــة يف الوالي ــوادث الصناع ــة ح أن تكلف

املتحــدة تعــادل الناتــج املحــي لـــ 91 دولة 

حــول العــامل وإن حجم تكاليــف الحوادث 

الصناعيــة يف تزايــد مســتمر، والحرائــق 

الصناعيــة واالنفجــارات تقتــل أكــر مــن 200 

شــخص وتجرح أكر من 5000 شــخص ســنوياً 

يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة لوحدهــا، 

ويف بريطانيــا نحــو 622.000 عامــل يصابــون 

بحــوادث ســنوياً، حــوادث وإصابــات عمــل 

كلفت االقتصاد الربيطاين 4.8 مليار ) خالل 

  )2016-2013 فرتة 

وقد بلغت كلفــة انفجار منصــة انتاج النفط 

والترسيــب النفطــي الــذي حــدث يف خليج 

املكســيك أكر من 70 مليار دوالر ، و حادث 

االكســون فالديز لترسيب النفــط عام 1984 

بتكلفــة اجاملية 6.4 مليــارات دوالر مبا فيها 

تكلفــة التعويضــات والخســائر االقتصاديــة 

ملهنــة الصيــد والســياحة و حريــق انفجــار 

مصنــع الكيامويــات يف تولــوز بفرنســا عام 

2001 بتكلفــة 1.8 مليــار يورو .

وعــى الرغــم مــن أن مصانــع النفــط والغاز 

تعترب مــن أكر املصانــع ســالمة وأمنا، لكن 

االحتــامالت واردة للحــوادث واالنفجــارات 

فهناك مخاطر ميكانيكية قد تؤدي إلصابات 

تحديات السالمة والصحة المهنية 
والبيئة لمشاريع النفط والغاز 

ومشتقاته بدولة الكويت

املهندس االستشاري

اليف محمد حصبان الفهيد

alfehaidl@yahoo.com
- مهنــدس استشــاري يف مجال الســالمة 

والصحــة املهنية والدراســات البيئية من 

ــن  ــف املهندس ــل وتصني ــس تأهي مجل

ــة املهندســن الكويتية.  بجمعي

- ماجستري سالمة صناعية جامعة ميزوري/

والية ميسوري األمريكية. 

- الرئيــس الســابق لجمعيــة الســالمة 

األمريكيــة فــرع الكويــت. 

- عضــو ســابق بلجنــة الصحــة والســالمة 

ــة الخليجية. والبيئ
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وجــروح للعاملــن )مثــل الســقوط مــن علــو 

ــاك  ــة( وهن أو التعــرض للمعــدات املتحرك

ــارات  ــق واالنفج ــة كالحرائ ــر كيميائي مخاط

والتعــرض للغازات الســامة.

وبالطبــع فــإن وجــود برامــج ســالمة صحــة 

مهنيــة وبيئيــة متكاملــة وفعالــة  يقلــل مــن 

هذه املخاطــر مبعرفتها والتنبــوء بها مبكراً 

والتعامــل معهــا قبــل أن تكــرب وتتطور.

ويجــب أن نتعلــم مــن أخطــاء اآلخريــن 

بــدالً مــن تكرارهــا حيــث أن أغلــب الرشكات 

واملؤسســات الصناعيــة الكربى ليــس لديها 

ذاكــرة وتكــرر نفــس الحــوادث واالنفجارات 

الســابقة ومل تتعلــم أيــة دروس منهــا كــام 

ــن  ــة )دروس م ــز يف كتاب ــور كلت ــر الدكت ذك

الكــوارث(. 

ــج  ــدت أن برام ــة وج ــرشكات العامل وإن ال

ــة ذات  ــة والبيئي ــة املهني ــالمة والصح الس

فائــدة ومــردود اقتصــادي لهــا عــى املــدى 

الطويــل وكذلــك وجــد العاملــون أنفســهم 

أكر أمانا حيث توافرت لهم وسائل الحامية 

والوقايــة مــن الحــوادث واألخطــار.

تحديات متنوعة: 

وأمــا  التحديات فمتشــعبة وكثــرية ومتنوعة 

ومنهــا ســبيل املثال:

ــا  ــات في ــوزع االختصاص ــل وت 1- تداخ

يتعلق بقوانني الســامة والصحة املهنية 

والبيئيــة املحليــة:

قوانن السالمة والصحة املهنية والبيئية يف 

دولة الكويت متشعبة وموزعة االختصاصات 

بن عدد من الجهات املختصة بهذه األمور 

مــام قــد  يزيــد مــن تشــابك عملها كــام يزيد 

من صعوبة التعامل معها ومنها عى ســبيل 

املثال ال الحرص:

- الهيئــة العامــة للبيئــة وقوانينهــا املتعلقــة 

بالدراســات البيئية للمشــاريع.

- الهيئة العامة للصناعة وقوانينها باملناطق 

الصناعيــة واملشــاريع واملنشــآت الصناعية 

وتخصيص األرايض لها.

ــة يف  ــا املتعلق ــت وقوانينه ــة الكوي - بلدي

ــاريع. ــائية للمش ــات االنش الصناع

- وزارة الصحــة وقوانينهــا املتعلقة باملواد 

ــعة  ــدات مش ــتخدم مع ــد تس ــعة )ق املش

لقيــاس جــودة املنتــج( مــن الرتخيــص 

واالســترياد واالســتعامل ثــم التصديــر )اذا 

لــزم األمــر( وكذلك قانــون حاميــة العاملن 

مــن التعرض ألشــعة الشــمس املبــارشة يف 

األماكــن املكشــوفة أثنــاء العمــل يف فصل 

)فــرتة( الصيــف.

- أنظمــة اإلدارة العامــة لإلطفــاء املتعلقــة 

بأمور معــدات الســالمة و الحريــق واالنذار 

والطــوارئ يف املباين واملشــاريع.

- قوانــن العمل والعــامل وتقارير الحوادث 

العمل.  وإصابات 

- قوانن وزارة الداخلية )املرور/أمن املنشآت( 

املتعلقة مبرور الشاحنات وسيارات املشاريع 

واملتعلقة بالدخول للمناطق املحظورة.

- قوانــن وزارة االشــغال العامــة املتعلقــة 

ــة  ــرق جانبي ــح ط ــا وفت ــرق وإغالقه يف الط

ــد  ــاريع عن ــارج( للمش ــل ومخ مؤقتة)مداخ

الحاجــة وقــد يكــون بالتنســيق مــع االدارة 

ــة للمــرور وغريهــا. العام

بينام نجد أنــه ويف أغلب دول العامل تكون 

قوانــن الســالمة والصحــة املهنيــة والبيئية 

موزعــة عــى جهــات قليلــة ومعروفــة لــدى 

أغلــب النــاس وبصالحيات واضحة منشــورة 

عى مواقع هذه الجهات، فمثال يف الواليات 

املتحدة هناك إدارة السالمة والصحة املهنية 

)OSHA( والتي تضع معايري السالمة والصحة 

ألصحــاب العمــل غــري الحكوميــن والهيئــة 

العامــة للبيئــة )EPA( والتــي تضــع املعايري 

البيئية وكل قوانينها ومتطلباتها عى املوقع 

لها. االلكرتوين 

2- تشــابك االختصاصــات وتداخلهــا بــني 

جهــات مختلفــة: 

- بعض هــذه الجهات ليــس لديها متطلبات 

موضوعة عى مواقعها االلكرتونية ويتطلب 

ــا إن  ــة‘ وبعضه ــة املعني ــن الجه ــا م رشائه
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وجــد فهو غــري مرتجــم للغــة االنجليزية.

ــة  ــة ومربك ــري واضح ــن غ ــض القوان - بع

ــات  ــد تتعــارض مــع متطلب ــة أو ق ومتداخل

ــرى. ــة أخ جه

- بعضها غري متوافق مع املعايري الدولية.

- بعض متطلبات الســالمة والصحة املهنية 

)غري الدارجــة( قد تــم اغفالها.

- صعوبــة تفســري وطريقــة االلتــزام بهــذه 

القوانــن.

ــدت أو  ــر إن وج ــح املخاط ــة تصحي - كيفي

ــري. ــزام باملعاي ــة االلت كيفي

- عــدم وضوح كيفية التأكــد من أن املعايري 

أو املخاطــر قد تم تصحيحها.

- عدم وضوح درجات املخالفات املوجودة 

طبقا للمعايري يف بعض هذه الجهات. 

- عــدم وجود دعم كايف للتطبيق وااللتزام 

لبعــض قوانــن بعــض مــن هــذه الجهــات 

ــس كلها. ولي

- عدم وجود متطلبات توعية وسالمة واضحة 

لتدريب العاملن من بعض هذه الجهات. 

- الوقــت والجهــد املطلــوب ملراجعة هذه 

الجهــات والتنســيق معهــا والحصــول عــي 

 . تها متطلبا

3- ســامة العاملــني مــن حــوادث الطــرق 

والنقــل:

تعتــرب مشــكلة التعــرض لحــوادث الطــرق 

والنقل الهاجس األول للعاملن يف املشاريع، 

وأن مشــكلة حوادث الطرق وحوادث النقل 

مشــكلة عاملية وليســت مقترصة عــى دولة 

الكويت، فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية 

كان 41.2% مــن وفيــات أماكــن العمل ســببها 

حوادث الطــرق والنقل.

ولكــن يف الكويــت املشــكلة كبرية بالنســبة 

لعــدد الســكان وهاجــس خــوف الــرشكات 

العامليــة والعاملــن فيها كبري هنــا، فأغلب 

دول العــامل تحــذر رعاياهــا املســافرين 

للكويــت مــن خطــورة قيــادة الســيارات يف 

ــة الكويــت. دول

واحصائيــات االدارة العامة للمرور بالكويت 

تقول أن نحو 500 شخص ميوتون يف حوادث 

الطرق ســنويا واجاميل قتــى الطرق 2.437 

شــخصاً يف الخمــس ســنوات املاضيــة ايل 

2016/4/26، وأن استخدام الهاتف النقال هو 

الســبب الرئيــي يف الحــوادث ، وتصدرت 

محافظــة االحمدي املحافظــات االخرى يف 

عــدد قتــى حــوادث الطــرق ففي عــام 2015 

ــق  ــادث طري ــن 80.000 ح ــر م ــاك أك كان هن

وأكــر مــن 6 مليــون مخالفــة مــرور، وهــذه 

ازمــة مروريــة  ميكــن وصفهــا بأنهــا “حــرب 

شــوارع” تحتــاج إىل أعصــاب مــن حديد.

وحيث أن عدد مخالفات املرور كبري وهائل 

بالنسبة لعدد السكان يف الكويت فإنه يجب 

تطبيــق قانــون النقاط عــى اجــازات القيادة 

للمخالفــن أو ارســال اصحــاب املخالفــات 

املتكــررة والجســيمة إىل مــدارس توعيــة 

ــل  ــام تفع ــة ك ــادة الوقائي ــم يف القي وتعلي

املحاكــم املروريــة يف اغلــب دول العامل.

 

4- جــودة وخربة عالة الــركات املنفذة 

للمشاريع: 

الشــك أن هــذه الــرشكات العامليــة املنفذة 

للمشاريع لديها عاملة مدربة وجيدة ولديها 

خــربة يف تنفيــذ أعــامل مشــاريعها وخاصة 

يف مجــال النفــط والغــاز، ولكــن املشــكلة 

يف مــن يرســلونه للعــامل الخارجــي- خــارج 

حدود بلدهم فهذه الرشكات والرشكاء، كام 

قــال الدكتور جــاك ويلش الرئيــس التنفيذي 

الســابق لرشكة جــرال اليكرتيك يف الفصل 

الثالــث عــرش من كتابــة “الفوز” والــذي يعد 

مــن أكر الكتب مبيعــاً يف العامل، فقد ذكر 

يف هــذا الفصــل مــن الكتــاب أن الــرشكات 

العاملية لديها عادة إرسال االشخاص عدميي 

ــة يف املشــاريع  ــدة ومنتهــي الصالحي الفائ

الخارجيــة املشــرتكة مثل: شــخص التصنيع 

الذي كرب أوالده ويبحــث عن مغامرة ومتعة 

يف ســنته االخريه قبل التقاعد او األشخاص 

املشاكســن صعبي املراس يف التعامل مع 

اآلخرين ومــن ليس لديهم مرونة يف العمل 

)وقــد يرســلوهم للتخلــص منهــم(، و ذكــر 

يف كتابــة أيضــا إن املشــاريع واملشــاركات 

الجديــدة لتنتــج وتنجــح فيجــب أن تحصــل 

عى أفضل األشخاص ذوي الخربات  وليس 

األشــخاص املتوفرين لالرســال للخارج. 

مثال: أحد رؤساء الفرق العاملة من املرسلن 

للمنطقة كان يرصح بأنــه التحق بالعمل يف 
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الرشكــة فنــي أجهــزة ومعــدات بعــد انهــاءه 

ــوايل  ــل ح ــعة قب ــية التاس ــة الدراس املرحل

28 عامــاً، وقــد ارســل مــع عاملــة املــرشوع 

كرئيــس لفريــق فيــه الكثــري مــن الكفــاءات 

املتعلمة وكان صعب املراس وذو سلوكيات 

غريبة ويف االجتامعات يتهرب من املناقشة 

لضحالــة معلوماته وخربتــه يف أمور العمل 

وكان يعطــي األوامــر وال يحــب أن يناقشــه 

أو يجادلــه أحــد يف أمــور العمل. 

5- قصــور الجهــات املنفــذه العامليــة 

أحيانــا يف معرفــة بيئــة العمــل والثقافــة 

املحليــة مــا يــؤدي إىل وقــوع حــوادث 

واصابــات متعلقــة بالتصميــم أو التنفيذ 

أو اجــراءات الطــوارئ وحايــة العاملني. 

قصــور الجهــات املنفذه ومهندســيها أحيانا 

يف معرفــة بيئــة العمــل والثقافــة املحليــة 

واملعايري والقواعــد ومناذج العمل املحلية 

ومتطلبات هندسة العوامل البرشية املختلفة 

مــن ثقافــة إىل أخرى ، والتي قــد تختلف من 

بيئــة إىل أخــرى، مــام قــد يــؤدي إىل وقــوع 

أخطاء سواء يف مرحلة التصميم أو التنفيذ 

و التشــغيل يف الوحــدات املختلفــة ، مــام 

قــد يــؤدي للحــوادث البرشيــة واالصابــات، 

فالبــرش مختلفــون يف األطــوال واألوزان 

وتصاميــم العمــل يجــب أن تســتوعب %90 

مــن متطلبــات العاملــن الجســدية وقــدرة 

الوصــول للتعامــل مــع األجهــزة واملعدات 

والصاممات ومواقع ارتفاع األجهزة واملعدات 

مبــا فيهــا أجهــزة ومعــدات الطــوارئ مــام 

يؤدي ألخطاء يف هندسة العوامل البرشية 

والتــي تشــمل دراســة العالقة بــن العاملن 

وتصميم اآلالت واملعدات لهدف الوصول 

إىل آداء العامــل اآلمــن واملثــايل والتقليــل 

من اجهاد العاملــن وترصفاتهم وقراراتهم 

الخاطئة مبا فيها القدرات الجسدية والعقلية 

للعاملــن )التالئم العمــي – مالمئة املهمة 

للعامل( وهــذه األخطاء تســاهم يف وقوع 

ــات للعاملن.  حوادث وإصاب

بعــض التصاميــم هــي تصاميــم لثقافــات 

ذات أطوال وأوزان مختلفة وقواعد ومعايري 

عمــل مختلفــة عــن املتوقــع محلياً. 

6- بعــض املتطلبــات املحليــة يف نوعية 

املــواد وصناعة وتركيب معــدات االطفاء 

والسامة والطوارئ قد تختلف عن متطلبات 

بلــد الشــخص املصمــم لرســومات هذه 

ــواد  ــع مل ــات التصني ــدات ومتطلب املع

العمليات تختلف عن املتطلبات املحلية 

وقد تكون املتطلبات املحلية غري متوفرة 

او مثــا اذا كانــت متوفــرة غــري منشــورة 

عى املواقع الرســمية لهذه الجهات وقد 

تتطلب رشاء كراسة املواصفات املحلية. 

7- قــد يكــون املصمــم عــى غــري درايــة 

مبوقع التصميم ومل يقم بزيارة ميدانية 

للموقــع املقــرح ليعــرف مــدى مامئــة 

التصميــم ملوقــع املــروع وليأخــذ 

فكــرة حتــى ال يقــع يف أخطــاء  التصميم 

يف مخــارج الطــوارئ واالنقــاذ التــي قــد 

تعرقــل عمليات اإلنقــاذ يف حالة الحرائق 

واالنفجــارات والحــاالت الطارئــة. 

والــدروس  املعلومــات  نــر  قلــة   -8

الصناعيــة  الحــوادث  مــن  املســتفادة 

محليــا:  واالنفجــارات 

قد يحتاج املصمم ملعرفة نوعية الحوادث 

الصناعيــة واالصابات يف صناعة معينة ببلد 

ــات  ــن متطلب ــزء م ــا ج ــى يجعله ــن حت مع

التصميم والتنفيذ لهذه املشاريع، ولكن هذه 

املعلومات أحيانا غري منشورة وغري متوفرة 

مام يضطر املصمم أو املنفذ مبقارنة هذه 

الصناعة مبثيالتها عاملياً وأخذها كقدوة يف 

التصميــم والتنفيــذ مع بعــض االختالفات، 

مام يــؤدي لنقص يف املعلومــات قد تؤدي 

لتكرار حوادث وإصابــات وانفجارات معينة 

فمثالً: يف الواليات املتحدة االمريكية تنرش 

معظــم الــرشكات الكــربى نبــذه مختــرصة 

عــن الحــوادث الصناعيــة لديهــا والــدروس 

املســتفادة منهــا ، وقــد يكــون هــذا جــزءا  

مــن تدريــب املهندســن والفنيــن الجــدد 

لهــذه الرشكات.

تقرير لجنة بيكر

 ومن أشهر املنشورات واملراجع عى موقع  

مركز سالمة العمليات الكيميائية بأمريكا هو 

“تقريــر لجنــة بيكــر”  عــن حــوادث محطات 

تكريــر البــرتول يف امريــكا التابعــة لرشكــة 

برتش برتوليم املنشور يف يناير 2007 والذي 

يتحدث عن الحوادث الصناعية واالنفجارات 

يف مصانــع العمليــات الكيميائيــة وأنــه مــن 

ــالمة  ــراءات الس ــاع اج ــا باتب ــن منعه املمك

الصناعية املناســبة بالوقت املناســب وقبل 

وقــوع الحوادث ويعتــرب هــذا التقرير الذي 

يتكــون مــن حــوايل 370 صفحــة واملنشــور 

ــر  ــل التقاري ــن أفض ــز م ــع املرك ــى موق ع

املوثوقة والتي تســاعد العاملن يف صناعة 

النفــط والغــاز عــى التوعية والتعلــم وأخذ 

الدروس املستفادة دون التعرض ملثل هذه 
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الحــوادث والكــوارث، وأن أغلــب الــرشكات 

ــت مــن ادارات  ــة قــد طلب ــة العاملي النفطي

الســالمة والصحــة البيئــة فيهــا جعــل هــذا 

التقريــر مرجعــاً لهــذه االدارات ومراجعة ما 

جــاء فيــه مــن توصيــات ومقارنتــه مبــا لــدى 

هذه الــرشكات من اجــراءات وقايــة وحامية 

ملنــع الحــوادث وقــد جــاء يف هــذا التقرير 

عــرش توصيــات أساســية متعلقة لــكل أفرع 

ســالمة العمليــات الكيميائيــة: )توصيــة دور 

ــالمة العمليات، االدارة  االدارة العليا( يف س

ــة  ــات الكيامئي ــاملة للعملي ــة والش املتكامل

ومتطلبــات املعرفــة والخــربة يف ســالمة 

العمليــات الكيميائيــة، املعاينــة والتفتيــش 

ــة  ــة، ثقاف ــات الكيميائي ــدوري يف العملي ال

بوضــوح  الكيميائية،التعريــف  العمليــات 

للتوقعات واملسؤولن لألفراد يف العمليات 

الكميائيــة، دروس مســتفادة عامــة ، الخ( 

وكذلك يف أوروبا املركز األورويب للســالمة 

والصحــة البيئيــة، املركز األورويب للســالمة 

يف العمليــات الكيميائيــة، املركــز االورويب 

ــاء  ــائية والبن ــات االنش ــالمة يف العملي للس

وغريها ويف بريطانيا واســرتاليا وكندا يوجد 

كذلــك مراكــز مامثلــة ومتعددة. 

9- عــدم وجود متطلبــات تدريب وتوعية 

أساســية موحــدة قبــل الدخــول ملواقــع 

العمليات واالنتاج، يف قطاع النفط والغاز

ال يوجــد متطلبــات تدريب وتوعية أساســية 

موحــدة بعــدد ســاعات معتمــدة للعاملــن 

ــال: يف  ــة، مث ــذه الصناع ــن يف ه واملقاول

الواليــات املتحــدة هناك متطلبات أساســية 

يف الصناعة العامة )النفــط والغاز وغريها( 

ــة  ــذه الصناع ــن يف ه ــن واملقاول للعامل

مثــالً 10 ســاعات توعيــة عامــة للجميــع ، 

ــاً  ــن وفق ــن املتخصص ــاعة للعامل و30 س

ملتطلبــات واالنظمــة والقوانــن الفدراليــة 

)اوشــا(. وكذلك متطلبات اساســية للعاملن 

ــاء )10 ســاعات  يف صناعــة االنشــاءات والبن

عامــة و 30 ســاعة للمتخصصن( ولن يســمح 

ــول  ــن بالدخ ــن او املقاول ــن العامل الي م

للمنشــأة اال بعد امتــام متطلبــات التدريب 

املناســبة للعمــل. 

10-  عــدم وجــود مركــز متكامــل للتدريب 

واالستشارات والبحوث يف مجال السامة 

والصحة املهنيــة والبيئة: 

قد تكون يف الكويت بعض الجهود املتفرقة 

والتــى تعنــى ببعض مــن متطلبات الســالمة 

والصحــة املهنية والبيئة لكــن ال يوجد مركز 

متكامــل غــري ربحــي يعنــي بــكل املتطلبات 

املذكورة مثال: يف الواليات املتحدة االمريكية 

يوجــد املعهــد الوطنــي للســالمة والصحــة 

املهنية والذي يقوم باالبحاث والتدريب يف 

هذا املجــال، كذلــك الكثري مــن الجامعات 

هناك لديها مراكز متخصصة يف هذا املجال 

، بــل إن تشــعب مواضيع الســالمة والصحة 

املهنية والبيئة أوجدت يف الواليات املتحدة 

االمريكيــة مراكــز للتخصصــات الدقيقــة يف 

هــذا املجــال مثل مراكــز لســالمة العمليات 

الكيميائيــة، ومراكــز النقــل واملــرور ومراكز 

السالمة والوقاية من الحرائق ومراكز السالمة 

ــة  ــز هندس ــائية ، مراك ــات االنش يف العملي

العوامل البرشيــة ومراكز الســالمة والوقاية 

من االشــعاع وغريهــا، مثال: 

- جامعــة تكســاس والتــى لديها ثــالث مراكز 

متخصصة أحدها لسالمة العمليات الكيميائية 

ومركــز النقــل واملــرور ومركــز الســالمة مــن 

الحرائق واالنفجارات. 

- مراكــز هندســة العوامل البرشيــة )جامعة 

ميشغان(.

وهنــاك مراكــز تتبــع الكثــري مــن الجامعــات 

املتخصصة مثل: جامعة ميشغان، جامعة ين

وريورك،جامعةالينوي،جامعةميزوري، جامعة 

كاليفورنيا،جامعــة  مينســوتا،جامعةجنوب 

ــذه  ــا، ه ــرب فرجيني ــة غ ــنايت، وجامع سنس

بعــض االمثلــة فقــط والجامعات التــى لديها 

مراكــز متخصصــة أكر مــن ان يحتويهــا هذا 

املقال.

ــول  ــتندية للحص ــدورة املس ــول ال 11- ط

عــى املوافقــات / براخيــص ومتطلبــات 

املشــاريع.

إن الدورة املستندية  للحصول عى املوافقات 

ــة بالدول األخرى،  والرتاخيص طويلة مقارن

عى ســبيل املثــال فبعــض الجهــات تطلب 

مراجعتهــا مبكراً قبل بدايــة املرشوع بوقت 

كاف عــى األقــل ســنة قبــل بدايــة املرشوع 

الخامتة والتوصيات: 

إن التحديــات التــي تواجــه الســامة والصحــة املهنيــة والبيئيــة ليســت مقتــرة عــى دولــة الكويــت أو دولــة منتجــة للنفــط 

والغــاز بعينهــا وهــي متشــعبة وقــد الميكــن حرهــا يف هــذه املقالــة ولكــن نعطــي بعــض األمثلــة عنهــا لزيــادة الوعــي وأخــذ 

الــدروس املســتفادة، وكذلــك تحتــاج إىل تقليل الجهــات املعنية بالســامة والصحــة املهنية والبيئــة ووضع متطلبات الســامة 

والصحــة املهنيــة تحــت مظلــة جهــة واحــدة، واصــدار قانــون الســامة والصحــة املهنيــة مبظلــة جديــدة حيــث أن مثــل هــذا 

القانــون يقلــل مــن عــدد الحــوادث الصناعيــة بركيــز الجهــود وتوحيدهــا  ويجعــل أماكــن العمــل أكــر أمنــا ويختــر الوقــت 

املبــذول يف املراجعــة لجهــات كثــرية. 

1- اصدار قانون الصحة والسامة املهنية املوحد.

حيــث أن مثــل هــذا القانــون يوحــد الجهــود ، ويقلــل الجهــد املبــذول ، و هــذا القانــون يجــب أن يكــون متكامل ويشــرط توفر 
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ليك يؤخــذ يف اإلعتبار املتطلبــات وتوضع  

كجــزء مــن متطلبــات املــرشوع مثــالً: أحــد 

املوافقــات ملرشوع اســتغرقت اكــر من 16 

شــهراً  مبا فيها الزيارات لهذه الجهة وتبادل  

الكتــب والرســائل واإلجتامعــات والزيــارات 

املختلفة والتعريــف مبتطلبات املرشوع.

واالصابــات  الحــوادث  احصائيــات   -12

واختــاف متطلبــات القوانــني املتعلقــة 

بكتابة تقارير حوادث العمل واحصائيات 

الحــوادث واالصابــات.

صعوبة االتفاق وتحديد معنى اصابة العمل 

فهنــاك قوانــن وتعاريــف مختلفــة خاصــة 

اذا كانــت االصابــة فيهــا ايام فقــد للعمل.

وللتقليل من شدة االصابات التي تتطلب أن 

يكتب تقارير إلزاميــة عنها وللتقليل من أيام 

العمــل املفقودة فإن بعــض الرشكات تعيد 

تعيــن العامــل املصاب يف وظائــف مؤقتة 

إقــل اجهاداً مــن وظيفتــه املعتــادة للتهرب 

ــات  ــا حســب املتطلب ــزام بإعالنه مــن اإللت

الرســمية، مام يؤثر عى معــدالت الحوادث 

ــاس الحــوادث  ــات ويجعــل مقي واإلحصائي

عديــم الفائــدة إىل حــد مــا واليســتفاد منــه 

يف منــع حــوادث مامثلــة مســتقبالً )الغرض 

مــن التحقيــق يف الحــوادث هــو منــع تكرار 

حدوثهــا واخذ الــدروس املســتفادة منها(. 

13- صعوبــة التعريــف واالتفــاق ومتابعة 

وتحديــد املــرض املهني.

14- صعوبــة تحديــد مناطــق االعــال 

الخطــرة: الكهربائيــة 

صعوبــة  تحديد مناطق األعــامل الكهربائية 

الخطرة يف الوحدات واملصانع حسب متطلبات 

الجمعية الوطنية األمريكية ملكافحة الحريق 

وتحديد وتوافر نوعية األجهزة والتوصيالت 

الكهربائيــة املناســبة واملعــدات املطلوبــة 

لــكل منطقــة حســب التقســيم والتأكــد مــن 

ــات املناطــق  ــق ملتطلب ــم مطاب أن التصمي

الكهربائية الخطــرة ملنع الحوادث يف حالة 

الحريــق أو االنفجــار، حيــث تحتــاج املباين 

املصنفــة يف املناطق الخطــرة ملواصفات 

خاصــة يف البنــاء واالجهــزة بحيــث تحمــي 

العاملــن من اخطــار الحرائــق واالنفجارات 

وتكــون مــالذ آمــن لهم عنــد وقــوع الخطر.

ــة تحديــث خرائــط ورســومات  15- صعوب

الخدمــات تحــت األرض يف مرحلــة البنــاء 

باملشــاريع  ما يؤثر عى عمليات الصيانة 

ــون  ــد يك ــغيل وق ــاء التش ــات اثن والخدم

الســبب عــدم وجــود مســؤوليات واضحة 

ــة  ــات يف تلــك املرحل عــن تحديــث البيان

وقد يضطر املرفون باالســتعانة بالحفر 

اليــدوي ملنــع اتــاف الخدمــات االرضية، 

وقد يتم هذا بعد حوادث قطع للخدمات 

تحــت االرض وتوقيــف الحفــر امليكانييك 

يف هــذه املنطقــة، وقبــل أن يتــم الحفــر 

يجب تعيني مواضع الركيبات تحت االرض 

للكيبات وخطــوط الكهربــاء والخدمات •

املعلومــات عــن املخاطــر، وتصاميم آمنــة للمعــدات واملرافــق وأن يبني حــدود العقوبــات لعدم مراعــاة معايري الســامة وأن 

يشــمل االشــراطات والتوجيهــات للعمــل االمــن وأن يكــون الهــدف االســايس لهــذا القانــون أو “الهيئــة” ضــان مــكان وظــروف 

عمــل آمنــة وصحيــة وأن يحافــظ عــى أرواح العاملــني يف الصناعــة، فمثــا يف الواليــات املتحــدة األمركيــة ظهــر قانــون الصحة 

والســامة املهنيــة عــام 1971 وكنتيجــة لهــذه القانــون فقــد تــم توســيع صاحيــات بعــض املنظــات الفيدراليــة املوجــودة أو 

نقلهــا أو انشــاء منظــات جديدة.

2. انشاء مركز متخصص متكامل للسامة والصحة املهنيه والبيئة غري ربحي.

3. زيادة التوعية بأمور السامة والصحة املهنية والبيئة. 

4. اتبــاع سياســة موحــده يف خطــوات اإلجراءات يف املشــاريع الكــربى للنفــط والغاز متفــق عليها مــن جميع األطراف بالتنســيق 

مــع الجهــات املعنيــة محليا. 

أهم املراجع العربية:

- اإلختناقات املروريــة إعداد فريق عمل 

جمعية املهندسني الكويتية 2004. 

- إدارة وهندســة الســامة املهنية تأليف 

ويل هامر ودينس برايس ترجمة د. محمد 

نارص الحيان، مؤسســة الكويت للتقدم 

العلمي. 

- الكياء والحريق إعداد م/سافة جمعة 

الياســني و م/ محمــد راشــد عبدالحليم 

ــة  ــاء بدول ــة لإلطف ــدار اإلدارة العام إص

2004 الكويت 

املراجع األجنبية
- Daniel A. Crowl / Joseph F. Louvar 
Chemical Process Safety: Fundamen-
tals with Application, Prentice Hall 
International Series in The Physical 
and Chemical Engineering Sciences 
1990. 
- NSC, Accident Prevention Manual for 
Business & Industry – Engineering & 
Technology, 10th Edition.
- Roger L Brauer, Safety and Health 
for Engineers, Van Nostrant Reinhold 
(VNR) 1994.
- Jack Welch with Suzy Welch,
Winning، Harper, 2007.
- Trevor Kletz, Lesson from Disaster 
how organization have no memory 
and Accident recur, Institute of Chem-
ical Engineers, 1993.
www.ccps.org
www.osha.org
www.niosh.org
ASSE Risk Assessment Institute
www.OSHrisk.org

51
 العددان 123-124  أبريل - أكتوبر   2017

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

A
L

.M
O

H
A

N
D

E
S

O
O

N

مة
ال

س
 و

ن
أم

مة
ال

س
 و

ن
أم



األمن و السالمة في
 المنظومة المنزلية الكهربائية

إعداد:  م. محمود صبري 
بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية  و اآلالت من 

الجامعات المصرية .
خبير أول هندسي – وزارة العدل الكويتية.

مرخص درجة أولى أشراف من وزارة الكهرباء و 
الماء بالكويت.

مصنف استشاري في مجالي االشراف و التنفيذ 
لالعمال الكهربائية  من جمعية المهندسين الكويتية.

يف كل عــام يصاب العديد من األشــخاص 

و خاصة األطفــال داخل منازلهم أو حولها  

بســبب الكهربــاء و يعود الســبب إىل ســوء 

ظروف  االمن و السامة باملنظومة الكهربائية 

ــروف  ــك الظ ــل  تل ــازل و تتمث ــل املن داخ

إىل انعــدام ثقافــة الســامة لــدى البعض 

مــن املتعاملــني مــع الكهربــاء  مثــل زيادة 

الحمــل الكهربــايئ عشــوائيا عــى الدوائــر 

الكهربائيــة  أو اســتخدام مــواد تــؤدي إىل 

تلــف العوزال مــع اســتخدام وصات عى 

االســاك الكهربائيــة  ونضيــف عليها  ســوء 

اختيار جودة املواد الكهربائية املستخدمة  

مــا يــؤدي بالنهايــة إىل حــدوث حرائــق أو 

ــم ان املنظومة  صدمات كهربائية مع العل

الكهربائيــة يف املنــازل  و الســكن الخــاص 

متثــل الحيــاة  لقاطنــي تلــك املنــازل فــا 

ــا  ــزل ب ــش يف من ــان أن يعي ــن لإلنس ميك

ــة   ــه  دون أنظم ــع بحيات ــاء و أن يتمت كهرب

اإلضــاءة و التريــد و التدفئة و اســتخدام 

األجهــزة املنزليــة الكهربائيــة املختلفة.

 و ليك نستمتع بتلك الكهرباء دون مخاطر  

و لحايــة املتعاملــني معهــا يجــب تطبيق 

معايري األمن و السامة  و االلتزام مبتطلبات  

التمديدات الكهربائية لضان سامة األفراد  

و املمتلــكات ضــد األخطــار الناجمــة عــن 

اســتخدام الكهربــاء و أن نأخذ مبواصفات 

وزارة الكهربــاء و املــاء لدولــة الكويت يف 

االعتبــار و أن نطالب املقاولني الكهربائيني 

بالتقيــد بهــا يف العقــود املرمــة معهــم و 

اســتيفاء الحــد األدىن ملتطلبــات الســامة 

املنزلية يف املنظومة الكهربائية و سنتناول 

يف هــذه املقالــة الشــكل العــام لألجهــزة 

الكهربائيــة املتعارف عليها و املســتخدمة 

بنطاق املنظومة الكهربائية  داخل املنازل 

مــن رؤية األمــن و الســامة املنزلية.

مكونات املنظومة الكهربائية املنزلية: 

تتكــون املنظومــة املنزليــة الكهربائيــة من 

مصــدر الكهرباء )لوحــة الكهربــاء( و متثل 

بداية املنظومــة  و ناقل الجهــد الكهربايئ  

املمثل باالساك  أو الكابات الكهربائية  و 

أخــريا نهايات الدائــرة الكهربائية  و املمثل 

بالحمل الكهربايئ، و ميكن متثيلها   بجهاز 

كهربــايئ  منزيل أو نقاط اإلضاءة أو مفاتيح 

مخــارج القدرة.

اللوحة الكهربائية 

لوحة توزيــع  للدوائــر الكهربائية املختلفة 

و ملراعاة األمن و الســامة  لعنر اللوحة 

الكهربائيــة يجــب اتبــاع ما ييل: 

æ أن تكون اللوحة يف مكان مناســب  يسهل 

الوصول إليه و بعيدة عن متناول األطفال.

توفــري مصابيح اضــاءة طــوارئ بالقرب من  

مــكان اللوحــة  لتزويــد املــكان بإنــارة عــن 

طريــق بطاريــة ذاتيــة تعمل بشــكل تلقايئ 

حال انقطع الكهرباء لسهولة صيانة اللوحة.

ــة  ــل خزان ــة  داخ ــب اللوح ــب أن ترك æ يج
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ــاوم  ــل مق ــار ثقي مصنوعــة مــن فــوالذ عي

ــدأ.   للص

ــاء  ــات لوحــة الكهرب ــار مكون æ حســن اختي

ــار مــن حيــث النــوع  وخاصــة قواطــع التي

و الســعة و أجهــزة الحايــة املصاحبــة له.

قر التعامــل مع اللوحة عــى املختصني 

و الفنيني.

æ  أن يكــون بــاب اللوحــة مغلقا و لــه مفتاح 

خاص.

æ أن تحتوي عى جــدول للدأوئر الكهربائية  

ملصــق أو مثبــت بصفــة دامئــة داخلهــا  له 

مــكان محــدد ببــاب اللوحــة  يبــني  مجــال 

تحكــم  كل دائــرة كهربائيــة و يســهل معــه 

ــتقبلية. الصيانة املس

ــع  ــة التوزي ــة لوح ــد قم ــب أن ال تبع æ يج

عنــد الرتكيب عن 185 ســم من  تشــطبيات 

مســتوى األرضيــة.

æ  يجــب التأكد من وجــود قواطع للتريب 

ــية   األريض داخل اللوحة قاطعني  بحساس

ma 300 لداوئر اإلضاءة و قاطع ذي حساسية  

)ma30(  لداوئر القدرة.

æ  يف حال وجود مصهرات )فيوزات( باللوحة 

بدال من القواطع باملنشأت القدمية يفضل 

استبدالها بتلك القواطع.

æ توصيل اللوحة بالنظام األريض.

ــالك /  ــايئ  ) األس ــد الكهرب ــل الجه  ناق

الكابــالت الكهربائيــة (

ــاك  ــة  باألس ــامة  الكهربائي ــدم  الس تنع

ــة:  ــاالت التالي يف الح

æ  سوء حالة التمديدات الكهربائية  و عدم 

مطابقتها للمواصفات.

زيــادة الحمــل الكهربــايئ عــى الدوائــر 

الكهربائيــة.

æ سوء حالة االأساك الكهربائية و استخدام 

أقطار لألساك أقل من املعدل.

تلف العوزال.

æ  كــرة اســتخدام اللحامــات باألســاك 

الكهربائيــة.

æ  يجب أن تكون أقطار األساك املستخدمة  

مناسبة من حيث حسابات االنخفاض بالجهد 

أو تحمــل مســتويات الخلــل الناجمــة عــن 

القر الكهريب. 

و يجب مراعاة اآليت عند عمل التمديدات 

الكهربائية:

æ  متديــد مختلــف األســاك الكهربائيــة  

حســب الطــرق املســموح بهــا مبواصفــات 

وزارة الكهرباء و املاء يف أنابيب أو حوامل 

كابات  و باألقطار املناسبة لطبيعة الحمل 

ــل لها . املوص

ــة  ــاك الكهربائي ــدد األس ــب أن ال مت æ  يج

داخــل بــر مصعــد مــا مل تكــن جــزءا مــن 

ــه. تركبيات

æ  عدم وصل األســاك عى التوازي إال من 

أجــل تحميــل معــني عندمــا يكــون الســلك 

املفــرد غري كاف.

æ  أخــذ معامات الحيــز و التجميع باالعتبار 

عند تجميع اكر من دائرة يف  مســار واحد.

 نهايــات الدائــرة الكهربائيــة )األجهــزة و 

املعــدات الكهربائيــة(

سخانات املياه: 

æ يجب أن تكــون موصلــة بالنظام األريض  

و حايتهــا بقاطــع تــرب أريض ال يتجاوز 

30 ملــيل امبــري و الســخانات ذات الحمــل 

الكهربــايئ التي تزيد عــن 3 كيلوواط  يجب 

أن تكــون مجهــزة لتوصيلهــا بخــط تغذيــة 

ــة أوجة. مــن ثاث

æ الرتكيــب  يجب ان يكــون من قبل مختص 

. فني

æ التأكــد مــن وصــول امليــاه  إىل الســخان 

باســتمرار و عــزل التيــار الكهربــايئ عــن 

ــه.  ــاه  عن ــاع املي ــد انقط ــخان  عن الس

التاكد الدوري من صاحية القاطع الحراري 

– ملبة البيان – مؤرش الحرارة 

æ الصيانة الدورية  للسخان الكهربايئ .

æ  ويف حــال تركيب ســخان غــاز يجب عدم 

التدخــني بالقــرب منــه  و عدم فتــح مفتاح 

االضــاءة حــال وجود رائحــة غاز.
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:)Water Cooler ( مربدات املياه

ــببني  ــن  للس ــر كام ــردات  خط ــر امل تعت

ــني: التالي

æ كــرة اســتعالها بشــكل يومي مــن جميع 

افــراد العائلــة  مع ســهولة اســتعالها.

تجمــع بني املاء و الكهربــاء  و ها عنارصا 

الصعق الكهريب.

و لــذا يجــب مراعــاة ما يــي حفاظــا عى 

األمن و الســالمة:

ــع  ــال قاط ــن خ ــاء م ــذى بالكهرب æ أن تغ

األريض  للتــرب 

ينصح برتكيبها يف مكان أمن. 

æ أن تكــون موصلة بــاألريض ) مقبس ثايث 

و ليــس ثنــايئ( ، و أن يكــون هنــاك  أريض 

ــى  خــاص باملــرد فقــط دون اتصــال بباق

الدوائــر.

æ ال يجــب اســتخدامها مــن قبــل األطفــال 

ويجــب عــدم االرتــكاز عليها أثنــاء الرشب.

æ التكــون موصلــة بالكهربــاء دامئــا و إمنــا 

حتــى تــرد املياه تــم تفصــل مــن الكهرباء 

ــاء النوم. خصوصــا أثن

املدفأة الكهربائية : 

æ يجــب فصــل املدفــأة و نــزع القابــس يف 

حــال عــدم االســتخدام

æ ال تســتخدم  أبدا مدفــاة يف غرفة أطفال 

ــود مرافق.  بدون وج

æ ابعــد املدفــأة مســافة ال تقــل عــن مــرت 

عــن أية مادة قابلة لاشــتعال .مثل الســتائر 

السجاد. أو 

ــأة  æ يجــب الحــرص عــى أن تكــون املدف

املستخدمة   مزودة  مبفتاح للفصل التلقايئ 

للتيارعنــد الوصــول لدرجة حــرارة معينة.

حاممات السباحة: 

تشكل الكهرباء املتعلقة  بحامات السباحة 

خطراً كامناً ألنه يتعلق املاء و الكهرباء.

و لذا وضعت بعض االشــرتاطات  الخاصة 

مبواد الكهرباء الغاطسة داخل املياه  مثل 

ملبــات اإلضاءة تحــت امليــاه و املضخات 

الغاطسة . ومنها أن ال يتجاوز الجهد الكهربايئ 

ألي معــدة تحت املاء عن 36 فولط .

ــزات  ــة و تجهي ــدات الكهربائي ــة املع  كاف

االضاءة و املحوالت  و امللحقات اإلضافية 

يجــب توصيلها بنظــام االريض.

æ وأن تكــون جميع الدوائر الكهربائية تحت 

املاء محميــة  بقاطع من التريب األريض 

ــل أمبــري،   ذات حساســية ال تتجــاوز 10 مل

وأن تصمــم كافــة الدوائر الكهربائيــة  التي 

تغــذي األضــواء تحــت  املــاء بحيــث توفر 

ــة تامة لألشــخاص. امانا وحاي

æ يجب ربط كافة األجزاء املعدنية الداخلة 
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يف تركيــب الحــوض مــع بعضهــا البعــض 

مبــا  يف ذلك فوالذ التســليح  الغــري حاملة 

للتيار  بنظام اريض مناســب. 

æ الحــذر مــن اهــال األوالد عنــد الســباحة 

ــتخدام  ــر و اس ــا  للمخاط ــام  تفادي بالح

ســرتة النجاة املناســبة لهــم أو اســتخدام 

الــرك الخاصــة باالطفال يف حــال توافرها 

باملنــزل.

املصاعد الكهربائية :

ــب  ــزل يج ــد باملن ــود مصع ــال وج يف ح

ــيل: ــا ي ــاة م مراع

ــى  ــل ع ــزل ان يحص ــب املن ــى صاح æ  ع

شــهادة صاحيــة بعــد تركبيــة و مرفــق بــه 

تقرير عــن نتائج أختبــارات االمــان معتمدة 

مــن رشكــة الرتكيــب.

æ  زيــادة الوعــي مبخاطــر املصعــد وعــدم 

اســتخدام االطفــال املصعــد مبفردهــم.

ــؤارئ  ــف الط ــود هات ــيل وج ــرص ع æ الح

داخل املصعد لاســتخدام عند الرورة.

æ توفــري إضاءة كافية بغرفة مكائن املصعد 

و املنطقــة املجــأورة لهــا  ووجــود اضــاءة 

طواريء ملدة 3 ساعات تعمل عى البطارية .

æ التدريــب عــى التشــغيل اليــدوي  ألحــد 

ــزل  ــم املن ــن يخصه ــزل  الذي ــراد املن أف

ــه  ــال تعطل ــركاب يف ح ــراج ال ــويل إخ لت

ــني. ــل مختص ــن قب ــني االدوارم ب

æ يجــب تغذيــة املصعــد مــن خــال قاطع 

حاية من الترب االريض من النوع املزود  

ببيان ســمعي – بري.

æ احرص عــى إضاءة بر املصاعد  باضاءة 

مناســبة لــكل طابــق مبفتــاح تحكــم مركب 

املاكينات. بغرفة 

æ يفضــل تزويــد نظــام  تشــغيل املصعــد  

مبفتــاح أو بطاقــة تشــغيل يف حــال وجود 

أطفــال باملنــزل. وإذا كان نظــام التغذيــة  

الكهربائيــة  للمنــزل مــزودة  مبولــد كهرباء 

يفضل تغذية  املصعــد من دوائر كهربائية 

متصلــة باملولــد الكهربايئ.

æ الصيانة الدورية للمصعد من قبل رشكات 

متخصصة.

æ عــدم اســتخدام املصعــد يف حــاالت 

ــق. الحري

التــرف بهــدوء و عقانيــة عنــد عطــل 

املصعــد .

مرواح شفط الهواء :

æ التأكد من اغاق املروحة قبل النوم.

عدم تركها تعمل لفرتة طويلة.

æ يجــب تنظيفها بشــكل دوري مــن الدهون 

املرتاكمة مــع فصل الكهربــاء عنها بالطبع 

قبل اجــراء هــذة العملية.

æ حســن اختيــار  نــوع املروحــة  مــن حيــث 

كفاءة التشغيل. 

األجهزة  الكهربائية األخرى:

æ أن تكــون القــدرة الكهربائيــة لهــا مناســب  

لســعة املفتــاح املوصلــة عليهــا.

æ االطــاع عى كتيــب و تعليات التشــغيل 

الخــاص باملعــدة و التأكد مــن أن البيانات 

الكهربائيــة للجهاز متوافقة مــع نظم دولة 

الكويت الكهربائية من حيث الجهد و الرتدد.

ــدا  ــار مــكان مناســب للتشــغيل بعي æ اختي

ــادي االطفــال. عــن أي

æ مكان تشــغيل املعدة يجــب أن يبعد عن 

مصادر املياه مســافة ال تقــل عن مرتين.

ــة  ــزة املنزلي ــة األجه ــل كاف ــب توصي æ يج

ــذ . ــطة رأس ماخ ــاء بواس بالكهرب

æ يجب أن تكــون االجزاء املعدنية الخاصة 

ــة  ــار موصل ــة للتي ــري الحامل ــاز و غ بالجه

بنظــام االريض.

æ االيقاف الفوري للتشــغيل يف حال وجود 

رائحــة دخــان ناتــج عــن احــرتاق  أو ســاع 

صوت غــري مألــوف مــن الجهاز.

æ ايقــاف الجهــاز و فصلــه عــن الدائــرة 

ــة حــال االنتهــاء مــن اســتعاله. الكهربائي

æ يف حال وجود مأخذ قدرة )باك(  لتغذية 

جهــاز كهــريب بجــوار مصــدر ميــاه بحــدود 

أقــل مــن مرتيــن يجــب اختيــار مفتــاح مــن 

النــوع املطري.

االرشادات العامة حال انقطاع التيار الكهربايئ عن املنزل 

- الحــرص عــى االحتفاظ  مبصابيح يدويــة  تعمل آلياً بالشــاحن و أن تكون 

مشــحونة دامئــا  أو تركيــب إضــاءة  طــوارئ و مخــارج  تعمــل أوتوتيكيــا 

لالســتخدام يف الحــاالت الطارئــة .

ــى ال  ــة  حت ــزة الكهربائي ــع األجه ــل جمي ــب فص ــار  يج ــاع التي ــد انقط - عن

ــار. ــد عــودة التي ــات عن ــا تلفي يحــدث به

- عدم استخدام  اللهب املكشوف بفرض االضاءة  كالشموع و غريها.

- التأكد من عدم وجود أفراد مبصعد املنزل  حال انقطاع التيار.
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 وانتشـــارا

ً
تعتبـــر طاقـــة الرياح من أكثـــر أنواع الطاقـــات المتجددة نموا

 إلـــى المميـــزات التـــي تتمتع بهـــا، وفـــي مقدمتها 
ً
فـــي العالـــم، نظـــرا

ســـهولة اســـتخدامها، ورخـــص تكلفتهـــا، وعدم وجـــود أية آثار ســـلبية 
شديدة على البيئة ناتجة عن استخدامها، إضافة إلى توافرها بيسر 

فـــي معظم مناطـــق العالم. 
وتظهر اإلحصاءات الحديثة أن نحو خمسين دولة في العالم تستخدم 
طاقة الرياح في مجاالت عدة، وفي مقدمتها الدول األوروبية والسيما 
ألمانيـــا والدنمـــارك والســـويد وبريطانيا، فيما تنتشـــر بكثـــرة المعاهد 
العلمية المتخصصة بدراسة طاقة الرياح، إضافة إلى الشركات العالمية 

المهتمة بإنتاج وتصنيع كل ما يرتبط بهذه الطاقة الواعدة. 

ومثة آمال كبرية يضعها املهتمون بالطاقات 

املتجددة عى طاقة الرياح، وبعضهم يرى 

أنه مع منو تطوير هذه الطاقة بنسبة 30% 

سنوياً ستصبح نسبة استخدام طاقة الرياح 

نحو %12 من طاقة العامل يف العام 2020م، 

مليوين فرصة  نحو  إيجاد  إىل  ذلك  ويؤدي 

عمل وإىل خفض نحو 10700 مليون طن من 

انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون الضار بالبيئة.                                                                 

 تتولد الرياح نتيجة المتصاص أسطح األرض 

 Solar“ والبحار واملحيطات ألشعة الشمس

Radiation” بنسب متفاوتة، فعند سقوط أشعة 

الشمس عى منطقة ما يتأثر الغاف الجوي 

ويسخن الهواء ما يؤدي إىل ازدياد كبري يف 

حجمه وبالطبع يؤدي إىل انخفاض كثافته، 

وهنا يقل وزن عمود الهواء عى وحدة املساحة 

الساقطة عليها أشعة الشمس ما يؤدي إىل 

تقليل الضغط الجوي بعكس املناطق التي 

ينخفض فيها مقدار الشعاع الشميس فيزيد 

وزن عمود الهواء ويزيد مقدار الضغط الجوي 

عى تلك املنطقة، فيقوم الهواء باالنتقال من 

منطقة الضغط املرتفع حيث يقل اإلشعاع 

الشميس إىل منطقة الضغط املنخفض حيث 

اإلشعاع الشميس األعى وذلك ملعادلة الضغط 

بني املنطقتني ما يؤدي إىل نشوء الرياح.

استخدامات قدمية:

وقد استخدمت طاقة الرياح منذ آالف السنني 

املاء وطحن  املراكب عى سطح  دفع  يف 

املياه إىل جانب  والري ويف ضخ  الحبوب 

بعض التطبيقات امليكانيكية األخرى. وتشري 

املراجع العلمية واملخطوطات التاريخية إيل 

أن الفرس هم أول من استخدم طاقة الرياح 

يف طحن الحبوب وضخ املياه. أما يف أوربا 

فقد انترشت طواحني الرياح »Wind Mills« منذ 

القرن الثاين عرش حتى وصل عددها يف عام 

1750 ميادية إىل أكر من 8000 طاحونة يف 

هولندا وأكر من 10.000 طاحونة يف إنجلرتا، 

كان الغرض الرئييس لعملها هو ضخ املياه 

“Water Pumping” من املناطق املنخفضة 

إىل مناطق الزراعات العالية .. أو إدارة أحجار 

الرحى لطحن حبوب القمح والذرة وغريها.

منافسة وتراجع:

إال أن االعتاد عى طواحني الرياح شهد تراجعاً 

 James ملحوظاً بعد اخرتاع  »جيمس وات

Watt” لآللة البخارية يف نهاية القرن الثامن 

بها كأحد مصادر  .. ثم عاد االهتام  عرش 

الطاقة النظيفة بعد ارتفاع أسعار النفط عام 

1973م وظهور مشاكل بيئية ناتجة عن حرق 

الوقود األحفوري، ما دفع بتكنولوجيا تصنيع 

توربينات الرياح يف العرشين عاماً األخرية إىل 

مستوى عال من النضج تجى يف ارتفاع جودة 

وكفاءة التوربينات إىل جانب انخفاض تكلفة 

اإلنتاج، وبالتايل تزايد االعتاد عليها.      واليوم 

تستخدم طاقة الرياح يف توليد الكهرباء عن 

طريق تحويل طاقة الحركة املوجودة يف الرياح 

إىل طاقة كهربائية، كا ينظر لها كتكنولوجيا 

الرياح  املواقع ذات رسعات  ففي  ناضجة، 

املرتفعة تكون تكلفة اإلنتاج اقتصادية ومنافسة 

لتكنولوجيات الطاقة التقليدية، وبخاصة عند 

أخذ التأثريات البيئية يف االعتبار وحساب أسعار 

الوقود األحفوري املستخدم يف املحطات 

الحرارية بسعر السوق )بدون دعم حكومي(، 

وتسمى العنفات التي تعمل يف توليد الكهرباء 

طاقة الرياح.. البديل القادم 

لمصادر الطاقة

إعداد: 
م. عبد الحميد حسن شــقير

-  خريج  كلية الهندسة المدنية بدمشق عام 1986.
- له بحوث كثيرة منشورة في عدد من المجالت 

العربية والخليجية. 
anab-1987@hotmail.com

50  دولة تستخدمها في مجاالت عدة وتنتشر في المعاهد العلمية
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توربينات الرياح »Wind Turbines” بخاف 

نظريتها املستخدمة يف طحن الحبوب والتي 

يطلق عليها طواحني الرياح، وتشري الدراسات 

 IFA التي قامت بها منظمة الطاقة العاملية

القدرات املركبة عاملياً من طاقة  إىل بلوغ 

الرياح 2،121 غيغاواط يف نهاية عام 2008م، 

حيث تتوقع أن تصل إىل 5،434 غيغاواط مع 

حلول عام 2015.

العوامل املؤثرة عى طاقة الرياح: 

تقدر كمية طاقة الشمس املمتصة من قبل 

الغاف الجوي بحوايل 2× 1610 واط / ساعة 

يتحول قسم صغري منها إىل طاقة حركية عى 

شكل رياح، وتقدر طاقة الرياح  املوجودة 

بالغاف الجوي بحوايل 2×1310 واط / ساعة 

وهذه الطاقة تكفي لتزويد العامل بطاقة تزيد 

عن حاجته. 

إن حساب كمية الطاقة التي ميكن الحصول 

عليها من الهواء ليس باألمر السهل أو اليسري، 

فهذه ليست سوى جزء بسيط من مجمل طاقة 

الرياح املتوفرة، وتعتمد كمية الطاقة التي 

ميكن االستفادة منها عى عدة عوامل ميكن 

توضيحها عى النحو التايل : 

ـ  سـرعة الرياح : تعد رسعة الرياح العامل  1ـ 

األكر تأثرياً عى كمية الطاقة التي ميكن الحصول 

عليها من الرياح، بسبب تناسبها طردياً مع مكعب 

الرعة، لذلك فإن أي تغري يف رسعة الرياح 

يؤثر بشكل كبري عى كمية الطاقة املولدة، 

وبالتايل تزيد الطاقة التي ميكن الحصول عليها 

كلا زادت رسعة الرياح، كا إنه إذا قلت رسعة 

الرياح عن حد معني فإن التوربني ال يدور.

2 ــ مساحة التوربني الهوايئ : تتخذ عجلة 

التوربني الهوايئ شكاً دائرياً ولذا فإن مساحتها 

تتناسب طردياً مع مربع قطرها، وبالتايل فإن 

الطاقة االحتالية يف الرياح تتناسب طردياً 

أي  الهوايئ،  التوربني  مع مربع قطر عجلة 

أن مضاعفة قطر العجلة ينتج عنه زيادة يف 

الطاقة مبقدار أربعة أضعاف،ويتحكم يف 

اختيار قطر العجلة رسعة الرياح يف موقع 

التوربني الهوايئ، والتصاميم الفنية املتوفرة، 

وذلك ألن املولدات الكبرية تحتاج إىل توفر 

رسعة رياح عالية لتعمل بكفاءة.  

3 ــ  كثافة الهواء : تقل كثافة الهواء بزيادة 

درجة الحرارة وبزيادة االرتفاع عن سطح البحر، 

فالهواء أقل كثافة يف أشهر الصيف مقارنة 

بأشهر الشتاء، وقد يرتاوح التغيري بني فصل 

وآخر بني 10 - %15، أما بالنسبة لتأثري االرتفاع 

عن سطح البحر فالطاقة املتوقعة للرياح – عند 

رسعة رياح واحدة – عى الشواطئ تكون أعى 

منها يف املناطق املرتفعة عن سطح البحر. 

ـ  االرتفاع عن سطح األرض : تزداد رسعة الرياح  4ـ 

وبالتايل تزداد طاقتها املتوقعة كلا ارتفعت 

عن سطح البحر حيث أنها تتأثر باالحتكاك عند 

تحركها عى سطح األرض أو بالقرب منه نتيجة 

والهضاب، واألشجار،  بالجبال  الصطدامها 

واملباين، وبعض العوائق األخرى فتقل رسعتها 

وطاقتها، بينا يقل تأثري هذه العوائق بزيادة 

االرتفاع عن سطح األرض حتى يتضاءل ذلك 

التأثري وينعدم. 

ـ  أماكن تشييد محطات الرياح : كا ذكرنا  5ـ 

فإن رسعة الرياح هي العامل األكر تأثرياً عى 

كمية الطاقة التي ميكن الحصول عليها من 

الرياح، لذا فإن تغري الرعة يؤثر بشكل كبري 

عى كمية الطاقة الهوائية الناتجة، ولذلك فمن 

أي مرشوع  تنفيذ  البدء يف  قبل  الروري 

الستغال طاقة الرياح الحصول عى معلومات 

كافية ودقيقة عن حركة الرياح يف املنطقة 

املراد استغال طاقة الرياح فيها. 

يجب أن تشتمل هذه املعلومات عى القيم 

اللحظية لرعة الرياح، وعى معدالتها اليومية 

والشهرية والسنوية، كا يجب معرفة اتجاهات 

حركة الهواء ألهمية ذلك يف اختيار التصميم 

املناسب للتوربني الهوايئ.

أنواع قياس الرياح:

السابقة   وميكن الحصول عى املعلومات 

من خال القيام بثاثة أنواع من القياسات 

املختلفة لرعة الرياح، هي كا ييل : 

ــ   قياسات طويلة األمد ) سنة أو أكر ( : 

وذلك ملعرفة الفرتات الزمنية التي تكون فيها 

رسعة الرياح ذات قيمة معينة، ومن ثم حساب 

التي ميكن االستفادة منها يف  كمية الطاقة 

موقع القياس، ومعرفة الخطوط العريضة 

التي سيعمل ضمنها أثناء التصميم. 

ــ   قياسات متوسطة األمد : وتشمل فرتات 

قصرية نسبياً أي يوم أو أياماً قليلة، وليس 

املقصود من ذلك معرفة كمية الطاقة االحتالية 

يف  الهواء  رسعة  توزع  معرفة  وإمنا  فقط، 

االتجاهات األفقية والعمودية ومعرفة اتجاه 

هبوب الرياح، ويستفاد من هذه القياسات يف 

حساب القوى املؤثرة عى التوربني الهوايئ 

التخاذ اإلجراءات الازمة لتايف أثارها عليه 

وعى أدائه، كا يستفاد من هذه القياسات 

يف معرفة التغريات اليومية يف رسعة الرياح 

بهدف حساب الطاقة الناتجة يف كل ساعة 

لتحديد  املطلوبة  الطاقة  بكمية  ملقارنتها 

الحاجة إىل أنظمة التخزين وتعيني أحجامها. 

ــ   قياسات قصرية األمد : ويتم خالها قياس 

رسعة الهواء عى مدى دقائق أو ثواين قليلة، 

ويتطلب هذا النوع من القياسات أجهزة ذات 

استجابة رسيعة ميكن بوساطتها قياس العواصف 

الهوائية التي تستمر لفرتات قصرية جداً، وذلك 

لدراسة تأثريها – عادة عالية الرعة – عى 

التوربني الهوايئ وملحقاته للعمل عى احتواء 

هذه التأثريات أثناء عملية التصميم.  

أنواع توربينات )عنفات( الرياح:

تصنف توربينات الرياح بالنسبة ملحور الدوران 

إىل نوعني ها توربينـــــات أفقية املحور 

“Horizontal Axis Wind Turbines” وتوربينات 

 ،”Vertical Axis Wind Turbines“ رأسية املحور
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والتوربينات األفقية املحور هي التي يكون 

محور دورانها موازيا لسطح األرض وميكن 

وضعها إما يف مواجهة أو عكس اتجاه الريح، 

وتتميز التوربينات التي توضع يف مواجهة الريح 

“Up Wind” بتأثرها بالرياح بشكل مبارش وهذا 

النوع من التوربينات هو الشائع االستخدام، 

أما التوربينات رأسية املحور فهي التي يكون 

األرض،  عمودي عيل سطح  دورانها  محور 

وميكن استخدام كا النوعني يف توليد الكهرباء 

وإن كانت التوربينات الرأسية املحور غالبا 

ما تستخدم يف األغراض امليكانيكية مثل 

ضخ املياه.

توربينات الرياح األفقية املحور

حالياً، تستخدم توربينات الرياح األفقية املحور 

ثاث ريش علاً بأن بدايات هذا النوع ترجع 

إىل التوربينة ذات الريشة الواحدة ثم تطورت 

إىل ريشتني، ويرجع سبب انتشار استخدام 

الثاث ريش إىل أن توزيع وتوازن األحال 

عيل محور الدوران يكون أفضل من استخدام 

ريشة واحدة أو ريشتني، ويعد حساب األحال 

الواقعة عى محور الدوران أمرا بالغ األهمية 

حيث يبلغ وزن الريشة الواحدة املُصنعة من 

مادة الفيرجاس قرابة الـ 2000 كيلوجرام 

الريش  توربينات متعددة  )2 طن(، وتوجد 

“Multi-Blades Wind Turbines” إال أنها غالبا 

ما تستخدم يف ضخ املياه. وقد تطورت قدرات 

التوربينات األفقية املحور مع مرور الوقت. 

أحجامها  حسب  الرياح  توربينات  وتصنف 

والطاقة املولدة منها إىل : 

ــ توربينات صغرية الحجم ذات سعة أقل 

من 5 كيلو واط.  

ــ توربينات متوسطة الحجم ذات سعة من 

50 إىل 500 كيلو واط. 

ــ توربينات كبرية الحجم ذات سعة أكر من 

500 كيلو واط. 

وتستخدم معظم مزارع الرياح يف العامل 

اليوم األحجام من 500 إىل 1000 كيلو واط، 

بعد أن ثبت جدوى استخدامها فنياً واقتصادياً. 

الحجم  يصبح  أن  املتوقع  من  فإنه  وقريباً 

الشائع االستعال يف مزارع الرياح هو 1000 

كيلو واط أو أكر. 

وتوجد توربينات كبرية الحجم يف طور التجربة 

ذات سعة ثاث ميغاواط وتوربينات عماقة 

تصل قدرتها إىل أربع ميغاواط، وهي ال تزال 

يف مرحلة البحث والتطوير. 

 توربينات الرياح الرأسية املحور:

تتميز هذه التوربينات مبحور رأيس للدوران 

وغالبا ما يزيد عدد الريش عن ثاثة، والتي 

عادة ما تستخدم يف التطبيقات امليكانيكية 

مثل ضخ املياه، ومن هذه التوربينات توربينة 

داريوس والتي تأخذ شكل مرب البيض، 

وتنسب هذه التوربينة إيل املهندس الفرنيس 

George Darrieus” الذي  “جورج داريوس 

ابتكرها عام 1931، مع العلم بوجود أشكال 

أخرى للتوربينات الرأسية منها ما هو عيل شكل 

 ،”H“ ومنها ما هو عيل شكل حرف ”V“ حرف

وأيضا توربينة سافونيوس التي ابتكرها املهندس 

 Siguard J. الفنلندي “سيجوارد سافونيوس

Savonius”، ويتميز هذا النوع من التوربينات 

التشغيل والصيانة مقارنة  بسهولة عمليات 

بالتوربينات األفقية.

طاقة الرياح والبيئة :

تعتر الرياح مصدرا مثاليا للطاقة،فهي ال تنضب 

وال تخلف أي غازات ضارة أو نفايات خطرية 

تلوث البيئة وتهدم التوازن اإليكولوجي لكوكب        

األرض،وقد شجع االهتام العاملي املتزايد 

بالبيئة الحكومات عى التخطيط   والعمل 

لتطوير تكنولوجيا طاقة الرياح، ففي عامي 

1999م و 2002م نرشت جاعة السام األخر 

“Greenpeace” والرابطة األوربية لطاقة الرياح 

 European  Wind Energy Association،“

EWEA” مخططات لتنمية طاقة الرياح حيث 

اقرتحت جاعة السام األخر إنتاج %10 من 

إجايل الطاقة الكهربائية العاملية بواسطة 

طاقة الرياح وذلك بحلول عام 2020، يف حني 

ارتفعت الرابطة األوربية بالنسبة إىل 12%. 

ويبني هذا الهدف التأثري الهام لطاقة الرياح 

سواء عى توفري الوقود األحفوري )برتول، غاز، 

فحم( أو منع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. 

ويُشري سيدريك فيليبري، وهو محلل يف قسم 

الطاقات املتجددة يف الوكالة الدولية للطاقة: 

ة من الرياح  » إن الطاقة الكهربائية املستمدَّ

قد تعادل الطاقة الناتجة عن إحراق ما يُعادل 

229 مليون طن من النفط يف العام 2030م، 

و 445 مليون طن يف العام 2050.

ومع ازدياد استثار طاقة الرياح بدأت جمعيات 

حاية الطبيعة والحيوان بالتساؤل عن الضجيج 

الناشئ عن التوربينات الهوائية وتأثر النظام 

الحيواين وبخاصة الطيور إضافة إىل تشويه 

املنظر الطبيعي العام. 

وبهذا الصدد يجب إحصاء السلبيات واإليجابيات 

الناجمة عن هذا االستثار، واعتاد النتائج 

الراجحة، ومحاولة تجنب األرضار الناشئة عن 

بناء مزارع الرياح.

وبصورة عامة فقد متكن الباحثون من تخفيض 

الضجيج الناشئ عن التوربينات الهوائية؛ وذلك 

الهندسة  مجال  يف  الهائل  التطور  بفضل 

امليكانيكية ) علم املوائع وعلم التصميم 

الضجيج  معدل  ويبلغ   ) االهتزازات  وعلم 

برج  من  بالقرب  ديسيبل   100 نحو  اليوم 

عى  ديسيبل   50 ونحو  الهوايئ،  التوربني 

بعد 50 مرتاً من الرج، وهذا ما يتناسب مع 

راديو يف غرفة  الناجم عن جهاز  الضجيج 

ما. وأما بالنسبة للطيور فقد تبني مبا ال يدع 

مجاالً للشك أنها تنحرف أثناء طريانها نهاراً 

عن منشآت الطاقة الهوائية، وفقط يف حاالت 

نادرة تسببت املنشآت يف قتل بعض الطيور، 

ويف الليايل الحالكة ويف الضباب تصطدم 

الطيور أحياناً ليس فقط باملنشآت الهوائية 

وإمنا بجميع العوائق التي تعرتضها. 

وأما بالنسبة الختيار أمكنة بناء مزارع الرياح 

يتم  اليابسة  ففي    ،”Wind Farms/Parks“

مراعاة الشكل الجايل لتوضع املنشآت وذلك 

باعتاد أشكال هندسية محددة والفتة للنظر، 

كا يتم مراعاة أمكنة وطرق طريان أرساب 

الطيور، وتجنب البناء يف املناطق املحمية 

الطبيعية. وأما بالنسبة للبيئة البحرية فيتم 

اختيار أمكنة بناء مزارع الرياح يف البحر  بدقة 

كبرية وعناية فائقة مع مراعاة أمكنة الصيد 

الكنوز  وجود  وأمكنة  السفن  عبور  وطرق 

البحرية النباتية والحيوانية إضافة إىل مراقبة 

ودراسة االنعكاسات السلبية للمنشآت التي 

تم بناؤها سابقاً.      

العــوامل املؤثرة يف

 سوق طاقة الرياح:

يتأثر سوق طاقة الرياح والطاقة املتجددة 

بصفة خاصة بعدد من املحددات التي تعمل 

إما عى جذب االستثارات أو رصفها بعيداً عن 

مرشوعات الطاقة املتجددة، واملحددات هي: 

ــ الترشيعات التنظيمية: التي تحددها الدولة 

إلنتاج الطاقة، وتحديد نسب محددة وملزمة 

ملشاركة الطاقة املتجددة، ووضع برامج لدعم 

تنفيذ هذه املشاركات للحد من معوقات التنفيذ.

املحلية  والسياســات  التنموية  الخطط  ــ  

وتنفيذ   دعم  إىل  تهدف  والتي  والوطنية: 
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الترشيعات التنظيمية املشجعة عى إنتاج 

الطاقة من املصادر املختلفة والهادفة إىل 

وضع خطط تعاون ومشاركة بني الدول وبعضها.

ــ توفر األرض: رمبا ميثل توفر األرض أحد 

العوائق وخاصة يف البلدان املحدودة املساحة، 

أو التي يصعب التخيل عن مساحات كبرية منها 

لغرض إنتاج الطاقة، يف حني يتاىش هذا األمر 

يف الدول ذات املساحات الشاسعة وبخاصة 

الغري مستغلة     ) أرايض صحراوية، أو بور(.

ــ   البنية التحتية والنقل: تدعم البنية التحتية 

نقل  تسهل  حيث  الطاقة  توليد  مرشوعات 

املعدات إىل املواقع والتي قد تحتاج إىل 

متطلبات خاصة يف الطرق وشبكات املياه 

وخطوط نقل الطاقة الكهربائية عند توليدها 

من املحطات )حرارية، مائية، رياح(.

ــ   الوضع الحايل واملسـتقبيل لنظام الطاقة: 

ومنه يتحدد مدى مشــاركة كل قسم من  أقسام 

إنتاج الطاقة، ففي الوقت الحايل تزيد الدول 

من مشاركة املصادر الصديقة للبيئة يف إنتاج 

الكهرباء بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة، 

وهو ما يعني تقليص مشاركة املصادر الحرارية 

امللوثة للبيئة. 

ــ   قدرة توربينة الرياح: وتختص هذه النقطة 

بالنظر يف مدى نضج تكنولوجيا طاقة الرياح، 

وقدرة الباحثني عى إنتاج مكونات ذات كفاءة 

أعى.

ــ   التمويل: حتى وقت قريب ظل التمويل 

ميثل أحد أكر عوائق نرش الطاقة املتجددة 

حتى ارتفع سعر برميل النفط إىل أكر من 

تسعني دوالراً، ليقل - مرحلياً - تأثري التمويل، 

لاستثار  املال  رأس  متطلبات  كانت  وإن 

يف الطاقة املتجددة أعى من نظريتها يف 

املحطات الحرارية.

ــ   سوق الكهرباء: وهو الذي يحدد أسعار 

تداول الطاقة الكهربائية، ويف الدول ذات 

االقتصاد الحر يتم تحديد سعر رشاء للطاقة 

الكهربائية يختلف باختاف املصدر املنتج لها 

)حراري، مايئ، رياح(، وذلك بهدف تحديد 

املنتجة من مصادر  للكهرباء  مميزة  أسعار 

نظيفة لتشجيع االستثار يف هذه املصادر.

ــ   التأثريات البيئية: تعتر االشرتاطات البيئية 

يف  اتخاذها  الواجب  الهامة  املعايري  أحد 

االعتبار عند إنشاء أي محطة إلنتاج الطاقة 

الكهربائية، ففي املحطات الحرارية تراعى 

تأثري عوادم االحرتاق ونقل الوقود وتريد 

املياه عيل املجال البيئي املحيط بها، أما يف 

مزارع الرياح فرتاعى تأثر السكان املحيطني 

تشغيلها،  عن  الناشئة  بالضوضاء  باملزرعة 

والشكل الجايل للتوربينات ومساحات األرايض 

املستغلة يف إنشاء املزرعة ومدى إمكانية 

إيجاد زراعات لاستفادة من هذه املساحات، 

وأيضا تأثر مسارات الطيور املهاجرة نتيجة 

احتال اصطدامها بأبراج التوربينات. كل هذه 

االعتبارات وغريها تعتر عوامل مؤثرة يف 

حسم قرار إنشاء مزرعة الرياح من عدمه.

خامتة:

ما سبق يتضح أن الرياح متثل مصدراً هاماً 

من مصادر الطاقة املتجددة، ومتتاز بتوافرها 

عى مدار العام يف مختلف أنحاء العامل 

وبالتايل فهي مصدر للطاقة          ال ينفذ. 

ومن املمكن أن تكون أحد بدائل الطاقة التي 

يعول عليها يف التخطيط لحل مشكلة الطاقة 

التي تواجهها البرشية نتيجة تزايد عدد سكان 

املعمورة وارتفاع معدل استهاك الفرد من 

الطاقة ونضوب مصادر الطاقة الرئيسية والتلوث 

الناجم عن استغال الوقود األحفوري.

 وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات 

املتعلقة بتوليد الطاقة من الرياح وأثبت بعضها 

أنه من املمكن استغال طاقة الرياح بشكل 

اقتصادي واالستفادة منها يف توفري الكهرباء 

للمناطق الريفية واملناطق الصحراوية النائية 

التي يصعب إمدادها بالكهرباء من الشبكات 

الرئيسية. وإذا علمنا أن %60 من سكان العامل 

العريب يقيمون يف املناطق الريفية والصحراوية 

التي تتحقق  العظيمة  الفائدة  لنا  التضحت 

من مرشوعات توليد الطاقة من الرياح حيث 

من  يحد  بشكل  الريف  كهربة  يف  ستسهم 

ظاهرة الهجرة من القرى إىل املدن. 

غنياً  مصدراً  متثل  الرياح  من  الرغم  وعى 

إال  العريب،  العامل  يف  بالطاقة  لإلمداد 

أنه مازال بحاجة شديدة إىل عدد كبري من 

الدراسات واملعلومات لعمل أطالس توضح 

أماكن نشاط الرياح وكميتها ومواعيد هبوبها 

واتجاهاتها لكل بلد عريب عى حدة. وإذا تم 

تصنيع التوربينات الهوائية واألجزاء املكملة 

لها يف أحد األقطار العربية التي تتوافر فيها 

األيدي العاملة الرخيصة والكوادر الفنية املدربة 

فسوف يؤدي ذلك بالتأكيد إىل الحصول عى 

طاقة من الرياح بتكلفة معقولة. 
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أمــا عــن هطــول األمطــار، فاملــاء كــا هو 

معلوم يجري من األعىل إىل األسفل، ويف 

األنفــاق كان مصبــه ليكــون بحــرة مباركــة 

مــن مــاء الســاء، فتغــرق الســيارات التــي 

ــق  ــواء ومل تخل ــت لله ــر خلق ــي كالط ه

لتعيــش يف املــاء.

فمن الذي أنشأ الجسور واألنفاق والطرقات، 

ومــا مــدى مســؤوليته عن مــا أصــاب الناس 

من أرضار؟

جــرت العــادة أن أطــراف املــروع ثالثــة، 

املالك واالستشارى واملقاول، ويف الوقت 

الحــايل أضيــف رابــع للمروعــات الكربى 

وهــو مديــر املروع.

واملالــك كــا هــو معلــوم ملروعــات 

الطرق والجســور وزارة األشغال التي تأخذ 

ــا إنشــاء املروعــات الكــربى  عــىل عاتقه

بالكويــت، ومــن أهــم هــذه املروعــات 

ــدرج  ــي ين ــة الت ــة التحتي ــات البني مروع

معهــا إنشــاء الطــرق والجســور، وهــي 

مــن املروعــات الكــربى املتشــابكة أعان 

اللــه الــوزارة عليهــا، حيــث تعهــد أوالً إىل 

استشــاري ليقــوم بتصميــم املــروع ثــم 

إىل مقــاول يقــوم ببنــاء املــروع ويتــوىل 

اإلستشــاري اإلرشاف عــىل تنفيــذه للتأكــد 

ــه للمواصفــات واملخططــات  مــن مطابقت

الفنيــة التي أعــدت أثناء مرحلــة التصميم، 

وميــر املــروع أثنــاء التنفيــذ مبراحل إىل 

أن ينتهــي التنفيــذ ويتــم تســليم املروع 

للالــك تســلياً أوليــاً، حيــث جــرت العادة 

ــاك  ــون هن ــييد ان يك ــات التش يف مروع

ــا  ــق عليه ــليم األويل يطل ــىل التس ــرة ت ف

فرة صيانــة وضــان العيوب، ثــم بانتهاء 

هذه الفــرة يتم تســليم املروع تســلياً 

مسؤولية المالك والمهندس والمقاول
في مشروعات البنية التحتية بعد التسليم األولي

بقلم الدكتور مهندس أحمد عبد الرءوف

استشارى إدارة املرشوعات وخبري ومحكم.

ــه  ــر الحــى بالطرقــات أصابــت ب ــذ فــرة عــن مشــكلة تطاي ــا الصحــف من تطالعن

الســيارات، ثــم جاء غيث من الســاء فحدثتنا عن غــرق الســيارات يف األنفاق، وكأن 

إنشــاء الطــرق والجســور حديــث العهــد علينــا، طــريان الحــى ترتــب عليــه أرضار 

للعديــد مــن عامة الناس حيــث تندفع الحصــوة التي تلتصــق بفجوات التايــر، طائرة 

بفعــل قــوة طــاردة مركزية نتجــت عــن دوران توايــر الســيارات عىل الطــرق الرسيعة 

مســتعينة، بخاصيــة القصــور الــذاىت التــي أودعهــا اللــه يف األجســام املتحركة يف 

الفضــاء، راكضــة وكأنهــا قذيفــة انطلقــت مــن مدفعيــة بالســيارة األماميــة فتصيــب 

مــن الســيارات الخلفيــة مــا يشــاء اللــه ويرصفهــا عمن يشــاء.
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نهائيــاً للالــك.

ــة  ــن طبيع ــرة م ــذه الف ــة ه ــع أهمي وتتنب

مروعــات التشــييد أنهــا تحتــاج إىل فــرة 

ــل أن يظهــر بهــا  ــة مــن التشــغيل قب معين

بعــض العيــوب الفنيــة التــي ال تظهــر يف 

املباىن واإلنشاءات إال باستخدام وتشغيل 

املــروع.

وال نهدف مــن هذه املقالة إال إلقاء الضوء 

مــن خــالل األحــداث الواقعيــة عــىل مــدى 

مســؤولية األطــراف الثالثــة بعد التســليم، 

ونربز مدى أهمية وثيقة التأمني املهملة التي 

تنــص عليها رشوط عقد التشــييد، فال يظن 

بنا القــارئ أننا نقصــد غر ذلــك، ولتحديد 

املســؤولية نحــن أمــام حالتــني، األوىل أن 

تكــون فــرة الصيانــة وضــان العيــوب قد 

انقضــت، أمــا الحالــة الثانيــة أن املــروع 

مــازال يف فــرة الصيانــة وضــان العيوب 

مثل النفق بني منطقتي الصباحية واملنقف 

الذي امتأل باملاء وابتلع الســيارات، والذي 

أعلنت الصحف أنه مازال يف فرة الصيانة.

الحالــة األوىل-  انقضــاء فــرة الضــان 

ــة: والصيان

بالنســبة للحالــة األوىل، انقضــاء فــرة 

الصيانــة والضان حيــث تنتهي هذه املدة 

بالتســليم النهــايئ للمــروع، ويرتب عىل 

التســليم النهــايئ للمــروع آنــه أصبح يف 

حــوزة املالك وتنقــي جميع مســؤوليات 

ــؤوليتني،  ــن مس ــه اال م ــاول والتزامات املق

األوىل هــي املســؤولية العريــة والثانيــة 

املســؤولية عــن العيــوب الخفيــة.

أمــا األوىل، فهي مســؤولية قانونيــة تنعقد 

بنــاء عــىل العقــد املــربم بــني املالــك 

واملقــاول عــن ضــان ســالمة البنــاء ملــدة 

عــر ســنوات مــن تاريــخ التســليم، ومــن 

هنا عرفت باملســؤولية العريــة، وتنعقد 

هــذه املســؤولية عــىل املبــاىن املعاريــة 

ــا أطلــق عليهــا أيضــاً املســؤولية  ومــن هن

املعاريــة، وحيث أن الطــرق ال تعترب من 

املبــاين التــي ميكــن أن تهــدد بالســقوط أو 

ــا بعــض الفقــه مــن  ــار فقــد أخرجه االنهي

نطاق املسؤولية العرية وأجازها البعض 

كــا بالقانــون الفرنــي، إال أن الجســور أو 

األنفاق امللتحمة بها تنفصل عنها يف انعقاد 

املسؤولية العرية، ويظل املقاول مسؤوالً 

عن سالمتها بالتضامن مع االستشاري الذي 

أرشف عــىل التنفيــذ ملــدة عر ســنوات.

- العيوب الخفية:

وفيا يتعلق باملسؤولية عن العيوب الخفية، 

فالعيــوب أنــواع مختلفــة منهــا مــا تنعقــد 

بــه مســؤولية املقــاول عــن آيــة عيــوب قــد 

تظهــر فيــا بعــد ومل تكــن ظاهــرة وقــت 

التسليم أو ال ميكن كشفها بالنظر ومل يكن 

عن غــش من املقــاول، ومنها مــا يرجع إىل 

أجــزاء ميكن أن تنفصل عن املبنى أو أجزاء 

ملتصقــة فيكــون املقــاول ضامنــاً للعيــب 

املــدة التــي يقــى بهــا العــرف يف مجــال 

الصناعــة، وذهــب بعــض الفقهــاء إىل أن 

دعوى الضان ال تنقي إال مبرور خمســة 

عــر عاماً رشيطة أن يكــون العيب قدمياً، 

مبعنــى أنه موجــود قبل أن يتســلم املالك 

املــروع، ويجــب عــىل املالــك أن يخطــر 

بــه املقــاول مبجــرد ظهــوره وإال يعترب قد 

قبلــه، وال يبــدو ان تطايــر الحــى يرجــع 

إىل عيب يف طريقــة التنفيذ يف ظل تطور 

تنفيــذ الطرق واملعــدات وخــربة العاملني 

عليهــا إال أنــه وارد ولكــن باحتــال ضعيف 

إذ مل تكــن لهــذه املشــكلة مــن وجــود من 

قبــل، وإن كان العيــب يف طريقــة التنفيــذ 

فللالــك أن يرجع عىل املقاول واملهندس 

الــذي أرشف عــىل التنفيــذ معاً.

ولكــن أغلب الظن أنه يرجع إىل املواد التي 

تــم اختيارهــا يف التنفيــذ أو يف التصميــم 

متمثلــة يف مواصفــات الخلطة األســفلتية، 

فإذا كانــت املواد مقدمة مــن املقاول فهو 

مســؤول عنهــا وضامنــاً لهــا ضــان البائــع 

ــع  ــه أن يرج ــع ول ــة باملبي ــوب الخفي للعي

ــا  ــا إن قدمه ــا بعــد، وأم عــىل املــورد في

املالك فال يســأل عنهــا املقــاول إال إن كان 

يستطيع كشف عيوبها، والحقيقة أن بعرصنا 

الحــايل حالــة ثالثــة مل نجــد لهــا تفصيــاًل 

لــدى فقهــاء القانــون مــن الذيــن بحثوا يف 

عقود التشــييد، فكثراً مــا ينص املالك يف 

املواصفــات الفنيــة عــىل مصــادر محــددة 

يلزم بها املقاول لتوريد املواد، فإن وردها 

املقــاول مــن أحــد هــذه املصــادر وطبقــاً 

للمواصفات وقام املهندس باستالمها ومل 

يكــن بهــا عيــب ظاهــر ميكــن كشــفه ترتفع 

مســؤوليته عــا بهــا مــن عيــوب ألن درجــة 

تحديد املالك للمورد ومدى إلزام املقاول 

به قــد يعادل يف املســؤولية قيــام املالك 

بتوريــد املــادة بنفســه إذ مل يــرك الخيــار 

للمقــاول، فــإذا كانــت املصــادر املحــددة 

للمقــاول بنــاء عــىل رشوط تعاقديــة وألزم 

بها املالك املقــاول وويف املقاول بالتزامه 

فقد تعفي املقاول أو تخفف من مسؤوليته 

بينا تنعقد املســؤولية عىل املورد، وذلك 

بخــالف املســؤولية العريــة التــي تنعقــد 

فيها مسؤولية املقاول واملهندس بالتضامن 

حتــى لو كان املالــك هو الــذي ورد املواد. 

وإن كان تصميــم الخلطــة أو املعاير التي 

وضعت لها عن طريق االستشــاري فتنعقد 

مســؤوليته عن عيــوب التصميم، ويشــاركه 

املقــاول واملــورد إن كان عيــب التصميــم 

ظاهــر، وقد يرجــع العيــب إىل اإلثنني معاً 

املواد والتصميم فتتداخل املسؤوليات إال 

أن إثبــات ذلــك يحتاج لبعــض اإلختبارات، 

ــوب  ــن العي ــؤولية ع ــل املس ــد تتداخ وق

الخفيــة مــع الضــان العــرى فتســتغرق 

املســؤولية عــن الضــان املشــئولية عــن 

العيــوب الخفية.

- العيوب التصميمية:

ــر  ــفل الج ــق أس ــالء النف ــة امت ويف حال
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بامليــاه، فقــد يرجــع العيــب إىل تصميــم 

نظــام الــرصف أو طريقــة التنفيــذ أوعــدم 

املطابقــة للمواصفات أو خلل حدث الحقاً 

يف الطلمبات، أو سوء اإلستخدام وبانتهاء 

فــرة الصيانــة عــىل املالــك أن يبحــث يف 

الســبب، فإن تبني أن العيــب يف التصميم 

نفســه كأن يكــون تصميــم معــدل ســحب 

امليــاه املتدفقــة مــن األمطــار ال يتناســب 

مــع األحــوال الجويــة املتعــارف عليهــا 

يف الكويــت تنعقــد مســؤولية االستشــاري 

املصمــم، فإن كان العيــب ظاهراً يتضامن 

معه املقاول يف املســؤولية، أمــا إن كانت 

ــة وال ميكن التنبؤ بها  أحوال الجو غر عادي

ترتفــع املســؤولية عــن املصمــم طاملا أن 

التصميــم طبقــاً للمعاير املحــددة بأكواد 

التصميم. وإن كان العيب راجعاً إىل التنفيذ 

فانقضــاء فــرة الصيانــة ال يعفــي املقــاول 

مــن املســؤولية عن العيــوب الخفيــة، وإن 

كان العيب راجعاً إىل اإلهال يف الصيانة 

فال يســأل عنه املقــاول بانقضاء فرتها. وال 

يشــرط أن يرجــع العيــب إىل خطــأ وحيد، 

فتعــدد وتزامــن األخطــاء يحمــل كل طرف 

نســبية الخطــأ الراجــع له.

ــان  ــرة الض ــاء ف ــة -  أثن ــة الثاني الحال

والصيانــة:

ــروط  ــص ال ــة تن ــرة الصيان ــاء ف ــا أثن أم

الحقوقيــة يف املــادة 49 عــىل أحكامهــا 

وتحــدد مســؤولية املقــاول عــن أي عيــوب 

قــد تظهــر أثنــاء هــذه الفــرة وترجــع إىل 

ــروع  ــتخدمة يف امل ــواد املس ــوء امل س

ــودة  ــات والج ــا للمواصف ــدم مطابقته وع

املطلوبة، أو العيوب التي ترجع إىل ســوء 

املصنعيــة وطريقــة التنفيــذ التــي اتبعهــا 

ــاً، وال  ــني مع ــع إىل اإلثن ــاول، أو ترج املق

يكــون املقاول مســؤوالً عــن العيــوب التي 

ترجع إىل ســوء االســتخدام مــن املالك أو 

إىل التقــادم واإلهــالك الطبيعــي للــيء 

املكــون للمــروع.

ــؤولية  ــد املس ــاس تنعق ــذا األس ــىل ه وع

بــني األطــراف املختلفــة، فــإذا كان العيب 

يرجــع إىل التصميم فيســأل عنــه املصمم 

إال إن كان العيــب ظاهراً يســتطيع املقاول 

الخبر أن يكتشــفه أو أن يكون املقاول هو 

الــذي أعــد التصميــم حيــث تنــص املــادة 

ــة للطــرق  ــات العام 110.06 مــن املواصف

ــاول أن يقــوم  ــن املق ــب م ــه حــني يطل أن

بالتصميــم لــكل أو أي جــزء مــن املــروع 

يكون مســؤوالً عن التصميــم الذي يقدمه، 

ويســتطيع املقاول أن يرجع فيا بعد عىل 

املصمــم يف عقد أو جزء التصميم والبناء 

وقــد يكــون املــورد الــذي صمــم الخلطة.

أمــا إن كان العيــب يرجع إىل التنفيذ ســواء 

بســبب عيب يف املواد أو ســوء املصنعية 

وعدم مراعاة أصول الصناعة فإن املسؤولية 

عــن هــذه العيــوب ترجــع إىل املقــاول 

واملهنــدس املــرف عــىل التنفيــذ دومنــا 

تضامــن طاملــا مل يبلــغ العيــب الخفي من 

الجســامة مــا يهــدد ســالمة البناء.

ففــي حالــة تطايــر الحــى، إن كان العيب 

يف تصميــم الخلطة يســأل عنها املصمم، 

فــإن كان املقاول هو الــذي صمم الخلطة 

يســأل عنهــا املقــاول، وإن كان العيــب يف 

طريقــة التنفيذ فإن املســؤولية تنعقد عىل 

املقــاول واملــرف فــإن أرشفــت الــوزارة 

بنفســها حلت محــل استشــاري االرشاف.

أمــا يف حالة غــرق األنفــاق تحت الجســور 

ــه مــن أرضار للعامــة، فــال  ومــا ترتــب علي

شك أن ذلك يرجع إىل خلل يف رصف مياه 

األمطــار التــي تجمعــت، وهــذا الخلــل قد 

يرجــع إمــا لعيــب يف التصميــم أو لعيــب 

يف التنفيــذ أو لعطــل يف الطلمبــات التــي 

ترفــع ميــاه األمطار مــن مــكان تجمعها إىل 

مقــر ترصيفهــا، أو يرجــع إىل اإلهــال يف 

ــداد  ــة كانس ــة بالصيان ــات املتعلق اإللتزام

خطــوط رصف ميــاه األمطــار، أمــا الحدث 

املســبب وهــو األمطــار يرجــع إىل فعل ما 

يطلــق عليــه اصطالحــاً يف عقــود التشــييد 

فعــل اإللــه Acts of God وقــد يعتــرب قوة 

قاهــرة تعفــي مــن املســؤولية إن تحققــت 

رشوطها، كا قد تتداخل األســباب بعضها 

أو كلهــا.

وتنعقد مسؤولية املقاول أثناء فرة الصيانة 

وتتضمــن التزامــه بالقيــام بإصــالح العطل 

الــذي حــدث والبحــث يف مســبباته، فــإن 

ــه ال يرجــع إىل تقصــره فيتحمــل  ــني أن تب

املالك تكاليف البحث واإلختبارات وإصالح 

العيــب، وإن تبــني أن الســبب ال يرجع إىل 

املالــك يتحمــل املقاول كافــة النفقــات ما 

مل يرجــع إىل ســبب أجني.

إال أن العيــوب الفنيــة التي تظهــر ليس من 

السهولة إمكان تحديد طرف واحد متسبب 

لها، فدامئاً ما تتشابك املسببات يف األعال 

الهندسية وتتشابك معه املسؤوليات، فعىل 

ســبيل املثــال غــرق النفــق بفعــل األمطــار 

قــد تتداخــل فيــه املســببات، فقــد يرجــع 

ــذ يف  ــم إن مل يؤخ ــب يف التصمي إىل عي

االعتبــار معــدالت األمطــار وخاصــة خالل 

فرات النــوات، أوعيــب يف التنفيذ كعدم 

ــة املناهيــل مــن تســاقط املخلفــات  حاي

التــي قــد تــؤدي إىل إعاقــة حركة امليــاه بها 

أو انســدادها، أوعيــب يف الصيانة الدورية 

إثنــاء فــرة الضــان، وشــدة األمطــار حتى 

لــو أن مدتها قليلة فمجــرد أن تكون بصورة 

غــر مألوفــة وإن كانــت متوقــع ســقوطها 

إال أنــه مل تكــن متوقــع شــدتها فتدخل يف 

نطــاق القــوة القاهــرة، وقــد يكــون العيب 

يف الطلمبات فرجــع املقاول عىل املورد.

وقــد نــر بالصحــف أن الــروط الخاصــة 
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تنــص عــىل أن يقــوم املقــاول بجميــع 

العقــد  الصيانــة حســب رشوط  أعــال 

ــك  ــال وذل ــايئ لألع ــليم النه ــى التس حت

باملــرور عــىل األعــال شــهرياً وكلــا طلب 

مهنــدس املــروع ذلــك، وحــرص األعال 

التــي تحتــاج إىل صيانــة والقيــام بإعادتهــا 

لوضعها الطبيعي وإشعار املهندس بذلك 

إىل أن يتــم التســليم النهــايئ”.

إذا فهناك مسؤولية تصميم الطلمبات التي 

ترفــع ميــاه األمطــار إىل مجاريــر الــرصف، 

وهناك مسؤولية عن العيوب الخفية لألعال 

والطلمبات التي تــم تركيبها والتي يجب أن 

تعمل بصورة أوتوماتيكية، وهناك ضانات 

املــورد لهذه املعــدات، وهناك مســؤولية 

عــىل املقــاول باملــرور الــدوري أثنــاء فرة 

الضــان وعــادة تتحــدد تفاصيــل األعــال 

املطلوبــة أثناء فرة الصيانــة باملواصفات 

الخاصة فإن مل يكن عناك توصيف ألعال 

ــادة،  ــة املعت ــة فيســأل عــن الصيان الصيان

واألمطار حدثت عند انتهاء الشهر، وهناك 

ــة مــن الجهــات املعنيــة،  مســؤولية الرقاب

وهنــاك أحداث بفعــل اإلله.

فاألمطــار التي رأينهــا حقيقة من فعل اإلله 

ولكنهــا أمطــار متوقعــة ومل تكــن بصــورة 

غــر مألوفة وقد تنبأت بهــا الصحف معلنة 

عنها مــن قبل ما يتنايف مــع رشوط القوى 

القاهرة مــن أن يكون الحدث غــر متوقع.

 إال أنــه إن كان املطر متوقعــاً فإنه مل يكن 

ــد 3  ــاع امل ــع ارتف ــادف م ــاً أن يتص متوقع

مــر كــا أشــارت الصحــف، فاجتاع شــدة 

األمطــار ولــو ملــدة زمنيــة قليــة مــع ارتفاع 

ــو مألوفــة يشــكل  املــد بهــذه الصــورة ول

معوقاً شــديداً ملعدل تدفق املياه بشــبكة 

رصف األمطــار بــل إنــه قــد مينعهــا متامــا 

مــن الحركــة تجــاه الــرصف ألن قــوة ضــخ 

الطلمبــات قــد ال تتحمــل اتجــاه التيــار 

املعاكــس يف اتجــاه الحركــة ميــاه الناجــم 

ــار األخــرى  عــن ارتفــاع املــد، كــا أن اآلث

التــي ترتبــت عــىل شــدة األمطــار تزيــد من 

حــدة األمــر، فهــذا التزامــن الــذي حــدث 

بــني ارتفــاع املــد واألمطــار ال ميكــن بــأي 

حــال مــن األحــوال توقعــه مــا قــد يدخل 

ــا مل  ــرة م ــوى القاه ــاق رشوط الق يف نط

تكــن هنــاك مخالفة ملعايــر التصميم ألن 

ــد  ــم إن كان قدميــاً فق الخطــأ يف التصمي

يســتغرق األرضار الناتجة عــن فعل القوى 

القاهرة أو يشــرك معها يف املســببات من 

حيــث أنــه إن مل يكــن التصميــم معيباً مل 

تكــن لتحــدث هــذه األرضار بهذه الشــدة، 

إذا فشــدة األمطــار وإن كانــت متوقعة مع 

ارتفاع املد وإن كان متوقعاً كل عىل انفراد 

ال يخضــع لــروط القــوى القاهــرة وإمنــا 

تزامــن الحدثــني معــاً هــو الــذي مل يكــن 

متوقعاً قتنعقــد به رشوط القــوى القاهرة.

كذلــك قــد يكــون هنــاك تداخــل بــني خطأ 

التنفيــذ مــع القــوى القاهرة وقــد ال يكون، 

وخطــأ التنفيــذ يتســبب يف زيــادة األرضار 

التــي نجمت عــن القــوى القاهــرة، ويدخل 

ضمــن خطــأ التنفيــذ مســؤولية املــورد عن 

الطلمبات، وبنفس الطريقة الخطأ يف فرة 

الضــان الراجــع إىل اإلهــال يف أعــال 

الصيانــة الدوريــة مــن املقــاول إن كان قــد 

أهمــل، ويرجــع يف ذلــك إىل املواصفــات 

الخاصــة التــي تحــدد املهــام الواجــب 

ــر  ــاك تقص ــون هن ــد يك ــا ق ــا، ك تنفيذه

يف نظــام الرقابــة مــن جهــة املالــك عــىل 

تنفيذ املقاول اللتزاماته أثناء فرة الصيانة.

- التداخل يف األسباب واألحداث :

إذا فتداخل األحداث مبعنى أن هذه األسباب 

التــي ذكرناهــا كلهــا أو بعضهــا قــد تكــون 

مجتمعة كلياً او جزئياً ما يحتاج إىل دراسة 

وتحليل وتحقيق ألسباب الحدث وهو خر 

مــا فعلــه الســيد الوزريــر الــذي رأيــت فيه 

الحكمة والتعقل أثناء عمىل بأحد املروعات 

التــي عملــت بها تحــت قيادته مــا يزيد عىل 

عقــد مــن ســنوات قــد مضــت، فلــم يكــن 

يجــب أن يترع البعض يف إصدار أحكام 

مــا لهــا أســاس كــا نــر ببعــض املقاالت 

“األشغال والسقوط يف االختبارات” “إهال 

األشــغال” “مــن أول اختبار فشــلت الوزارة 

وأركانها” “عــورة البنية التحتية” “مثالب يف 

عقــود الــركات املنفــذة” “نطالــب بفتــح 

املســؤولني”  ملحاســبة  عاجــل  تحقيــق 

وغرهــا مــا يثــر الفتنــة ويضلــل العدالة 

ويتعجلها يف إصدار حكم موجه نحو إدانة 

وزارة األشــغال وال يــؤدي إىل نهــج ســليم 

يف التعامــل مــع الواقعــة بإصــدار حكــم 

قبــل التحقــق، فالواقعــة فنيــة وهندســية 

وتعاقديــة وقانونيــة وترجــع إىل حدث من 

فعــل اإللــه تحتــاج إىل دراســة تخصصيــة 

وتفصيلية قبل أن نختلق اتهامات أو نصدر 

أحكامــاً، مثــاًل املخلفــات التــي تــم العثور 

عليهــا ال ميكــن بحال مــن األحــوال أن تعد 

وســيلة إثبات اإلهال فاملعلوم أن الرياح 

واملاء تحملها وتجريها مع مجراها، فأغلب 

الظــن أنهــا مل تكــن موجــودة بالداخــل أو 

ــدث،  ــل الح ــن قب ــم م ــذا الك ــن به مل تك

ويصعــب أن تتســبب يف انســداد مجــرور 

الــرصف إذا علمتــم قضــاة املقــاالت كــم 

قطــر مجــرور الــرصف، فاملســؤولية عــن 

الــرر قــد ترتــب عــىل أكــر مــن ســبب 

وقد يتشــارك فيهــا األطــراف الثالثــة كلهم 

أو بعضهــم إضافــة إىل مســؤولية املــورد 

ــد  ــع إىل أح ــد ال ترج ــات، وق ــن الطلمب ع

منهــم عــىل اإلطــالق وإمنــا ترجــع بكاملها 

إىل القــوى القاهــرة إن تبــني أن كل طــرف 

ــد ويف بالتزامه. ق

- وثيقة التأمني:

ويف النهاية نريد أيضاً أن نلقى الضوء عىل 

أهميــة وثيقــة التأمــني بالنســبة ملروعات 

البنيــة التحتيــة التــي تنــص عليهــا الروط 

الــروط  مــن   23 باملــادة  الحقوقيــة 

الحقوقيــة، فمروعــات الطــرق واملرافــق 

والجســور غالبــاً إن تــرر منهــا أحــد فهــو 

مــن عامــة الشــعب، فهــذه الوثيقــة تغطى 

مســؤولية املقــاول التي تنــص عليها املادة 

22 بالتزامــه بتعويــض املالــك عــن جميــع 

الخسائر واملطالبات أو األرضار التي تلحق 

بــأي شــخص أو ممتلــكات التــي تنجــم عن 

األعال املتعلقة بإنشاء وصيانة األشغال، 

فــإذا ثبــت أن هنــاك جزء مــن الخطــأ الذي 

ترتــب عليــه أرضار لبعــض الناس مــن عامة 

الشــعب يرجــع إىل املقــاول تلتــزم رشكــة 

التأمني بالتعويض يف حدود القيمة املتفق 

عليهــا بعقــد التأمــني وطبقــاً لروطــه ما 

يــربز أهميــة مراجعــة رشوط هــذه الوثيقة 

ــت  ــك إن ثب ــل إصدارهــا، كذل ــة قب املهمل

وجــود خطــأ جــزيئ يرجــع إىل التصميم أو 

اإلرشاف فــإن وثائــق التأمــني املهنيــة التي 

يقدمها االستشــاري لكل مرحلة تغطى جزء 

األرضار الناجمة عن خطأه بحسب رشوطها 

ومدى مســاهة الخطأ املهني يف األرضار •
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اتفقــت الجمعيــة ومحافظــة األحمــدي 

عــى التعــاون يف القضايــا الفنيــة ذات 

االهتام املشــرتك والتــي ميكن لكوادر 

الجمعيــة التطوعيــة املســاهمة فيها. 

جــاء ذلــك خــال اســتقبال محافــظ 

األحمــدي الشــيخ فــواز الخالــد الصباح 

ــدس فهــد  ــر املهن ــكل مــن أمــني ال ل

ــدس  ــدوق املهن ــني الصن ــي وأم العتيب

عــيل الفيلــكاوي مبكتبــه يف املحافظــة 

ــطس2017 .  ــوم 9 أغس ي

وعــرض أمينا الــر والصنــدوق الجهود 

التطوعيــة التــي ميكــن أن يســاهم فيهــا 

املهندســون مثل االزدحامــات املرورية 

والقضايــا البيئيــة باإلضافــة اىل األعال 

ــددة  ــة املتج ــال الطاق ــة مبج التطوعي

واملساهمة بتوعية املواطنني يف قضايا 

التشــييد والبنــاء مــن خال لجنــة خدمة 

ــن بالجمعية. املواط

وقــد رحــب ســعادة املحافــظ بالتعاون 

املمكن للمهندسني يف هذه املجاالت، 

الفتــا اىل الــدور الكبــري للمهندســني يف 

قضايــا التنميــة يف الكويت. 

تعاون مثمر وبناء مع محافظة األحمدي 
في المجاالت الهندسية والتوعوية 

تعاون تنموي

❒ محافظ األحمدي مستقباً م. العتيبي و م. الفيلكاوي
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ترحب مجلة » المهندسون « التي تصدرها جمعية 

المهندسين الكويتية، بمشاركات كافة الزمالء والزميالت 

واألساتذة الكرام  من مختلف التخصصات الهندسية، من 

خالل نشر دراساتهم وبحوثهم أو أية مقاالت هندسية – 

تخصصية يرغبون بنشرها وفقا لما يلي:

-  على أن اليزيد عدد كلمات المقال على 1600 كلمة.

-  يزود المقال بالرسومات واألشكال أو الصور  على أن تكون 

high resolution هذه الصور صالحة لالستخدام في الطباعة

- ارفاق صورة شخصية وموجز سيرة ذاتية لصاحب المقال.

- يمكن ارسال المقاالت إلى رئيس التحرير المهندس ياسر العواد

  email: almohandesoon@kse.org.kw

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



2017 124-123

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

APRIL - OCTOBER 2017 - ISSUE 123-1241974

The Az-Zour North gas-�red 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 �rst 
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
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