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اإلخوة و األخوات األعزاء
نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا العدد الجديد من مجلة المهندس ) العدد 59 (.

نفتح في هذا العدد نافذًة جديدًة تلقي الضوء على المنازعات بيت المالك و المقاول و التحكيم الهندسي و هي 
واحدة من المواضيع الهامة. و نرجو  من االخوة المختصين في هذا المجال إثراء األعداد القادمة بمقاالتهم الفنية 
األراضي  إستمالك  عن  مقااًل  العدد  هذا  يتناول  كما  األعضاء.  اإلخوة  منها  ليستفيد  الزاوية  هذه  في  الدراسات  و 

للصالح العام. 

بالرغم من الجهد الذي بذل إلعداد ملف عن اإلسكان في المملكة لنشره في هذا العدد إال أننا لم نوفق لعدم 
توفر المادة اإلعالمية. 

يتطلع فريق التحرير إلى مساهماتكم و اقتراحاتكم لتقديم مادة هادفة ترقى إلى رضاكم .

مع تحياتي
عبد النبي الصباح
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استـمـالك الـعـقـارات للمنـفـعـة الـعـامـة

الـتــحــكــيـــم والمــنازعــات الـهـنـدسيـة

التنمية المستدامة

مواهـب و هــوايات

الـقــيـمــة الـفـنيــة لألبـواب والـنـوافـذ 
في العمارة التقليدية  

دور المهندس االستشاري في تسوية 
المنازعات

مشاريع الطلبة

أخـبار وانشطـة

الـــمـــؤتمـــرات



ISSUE    59   December 20145

BAHRAIN SOCIETY OF ENGINEERS

كـــلمـــة رئيــس الجـــمعــيـــة

مسعود إبراهيم الهرمي
رئيس الجمعية

السادة األعضاء ، 
أتقدم  أن  للجمعية  رئاستي  مستهل  وفي  يسعدني 
بجزيل الشكر إلى أعضاء وعضوات الجمعية العمومية 
الغالية  ثقتهم  على  البحرينية  المهندسين  لجمعية 
أن  آملين  اإلدارة،  ونالها إخواني في مجلس  نلتها  التي 

نكون عند حسن الظن.

السابقة  اإلدارات  لمجالس  امتداد  هو  المجلس  هذا 
 وامتداد لمسيرة الجمعية على مدى أكثر من أربعين عامًا، 
لتحقيق  ثابتة  خطى  على  اإلدارة  مجلس  وسيسير 
الخطط والبرامج التي تهدف لخدمة المهنة والمجتمع 

والمهندس بشكل خاص.

ال بد أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا وشكرنا 
إلى جميع الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية 
التي ساندت ودعمت وشملت أنشطة الجمعية برعايتها 
 طوال السنوات الماضية ومنذ سنوات تأسيسها األولى، 
المزيد  لبذل  عزيمتنا  من  تقوي  أنها  شك  ال  والتي 
متناول  في  وخبراتنا  قدراتنا  كل  بوضع  إرادتنا  وتجسد 

على  نعمل  فسوف  وبالتالي  الوطنية،  المؤسسات 
دون  جميعا  معهم  المهنية  العالقة  أواصر  توطيد 

استثناء وعلى كافة األصعدة.

إخواني وأخواتي أعضاء الجمعية..
البشرية  ومواردنا  كثيرة  وأهدافنا  كبيرة  طموحاتنا  إن 
من  نتمكن  لن  لكننا  محدودة،  فهي  عظمت  مهما 
من  فاعلة  مشاركة  دون  نرتضية  بما  أهدافنا  تحقيق 

أعضاء الجمعية.

الكرام  لألعضاء  نقدمها  مفتوحة  دعوة  وهذه 
للمساهمة في أنشطة الجمعية المختلفة كل حسب 
واقتراح  مشاركة  بكل  ونرحب  طاقته،  وحسب  مجاله 

يساهم في دفع مسيرة الجمعية إلى األمام.
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متنوع الهوايات والقدرات ويهوى الرياضة

شخصية العدد:

لعبت امل�صادفات دورا هاما يف حياته لتغريها متاما، فمن امليول الطبية حتول 

اإىل الهند�صة وبدل التطلع للدرا�صة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت �صافر اإىل 

لدرا�صة  بابكو  �صركة  من  جميعا  مبتعثني  طالبا   40 الـ  يقارب  ما  مع  بريطانيا 

الهند�صة والتخ�ص�س فيها.

املهند�س عبد اهلل مطر متنوع الهوايات والقدرات فهو يحب ال�صفر كثريا ويع�صق 

ال�صيا�صي  العمل  يف  وخا�س  الريا�صة  ويهوى  البلدان،  ح�صارات  على  التعرف 

اأول انتخابات برملانية يف البحرين وتاأ�صي�س جمعية املنرب الوطني  بالرت�صح يف 

الإ�صالمي عام 2002.

الوالدة والنشأة:
تاريخ ولدته احلقيقي كان يف العام 1950  يف حني اأنه يف الأوراق الر�صمية تبني 

اأن مولده كان يف العام 1945 ويعود ال�صبب اإىل اأن املهند�س عبداهلل قام بزيادة 

عدد �صنوات عمره ب�صبب احتياجه اإىل ال�صيارة خا�صة مع العمل يف �صركة نفط 

اإل من  اأنه ل مينح رخ�صة �صياقة  اإذ كان ين�س القانون على  البحرين »بابكو« 

و�صل لعمر الثامنة ع�صر.

 20 املوافق  الأم  عيد  ليلة  الغربي  الرفاع  مواليد  من  مطر  عبداهلل  واملهند�س 

منطقة  يف  والأخوات  الأخوة  من  العديد  به  كبري  بيت  يف  ن�صاأ   ،1950  مار�س 

الرفاع الغربي.

رحلة الدراسة 
الغربي،  الرفاع  مدر�صة  يف  الإبتدائي  بالتعليم  التحق  اأنه  مطر  عبداهلل  يقول 

املنامة  اإىل مدر�صة  انتقل  فقد  الثانوية  املرحلة  اأما  الإعدادية،  املرحلة  وكذلك 

الثانوية والتي كانت املدر�صة الوحيدة الثانوية اآنذاك، ويتذكر املهند�س عبداهلل 

مطر اأن �صنوات الثانوية يف تلك الفرتة كانت ت�صل اإىل 4 �صنوات، وقد مت اأ�صافة 

الثانوية ت�صل  �صنة خام�صة عليها ت�صمى »التوجيهية«، وعليه فقد كانت مرحلة 

اإىل 5 �صنوات.

وب�صوؤاله عن ما اإذا كان قد التحق مبا ي�صمى بتلك الفرتة »املطوع« قبل دخوله 

الفرتة  كان يف  لأنه  باملطوع  يلتحق  اأنه مل  املهند�س عبداهلل مطر  قال  املدر�صة 

التي �صبقتهم، وعليه فقد التحق مبا�صرة بالتعليم النظامي البتدائي والإعدادية 

ومن ثم الثانوي.

يوا�صل املهند�س عبداهلل مطر اأنه تخرج من املرحلة الثانوية �صنة 1964 وكان 

الثالث على مملكة البحرين يف الق�صم العلمي ويذكر ان الأول على الدفعة كان 

ال�صيد عبدالرحمن فخرو مدير البنك الأهلى �صابقا، وال�صيد ح�صن عبد الكرمي 

املركز  اأحرز  – املهند�س عبداهلل مطر-  اأنه  الدفعة يف حني  على  الثاين  كان 

الثالث.

رب ضارة نافعة
العامة،  الثانوية  العلمي يف  الهند�صة اختيارًا واأمنا ب�صبب تخ�ص�صه  مل يدر�س 

اأكرث منها  الأمريكية طبية  للدرا�صة يف اجلامعة  وكان ميوله حني كان يخطط 

هند�صية، ولكن دخول »بابكو« يف طريقه ثبت قدمية يف درا�صة الهند�صة، هذا 

بح�صب ما جاء يف حديث املهند�س عبداهلل مطر.

ويوا�صل كان املفرو�س وبح�صب نظام التعليم يف ذلك الوقت اأننا الثالثة نح�صل 

على بعثة اإىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت، ولكن يف هذا العام ول�صوء احلظ 

قامت وزارة الرتبية والتعليم باختيار 4 طلبة من الق�صم الأدبي، وعليه عر�صوا 

عليه  وقع  اأنه  مطر  عبداهلل  ووجد  العربية،  م�صر  جمهورية  اإىل  منحة  علَيه 

ظلم يف هذا ال�صاأن فقد كان يرى اأنه ي�صتحق اأن يح�صل على بعثة اإىل بريوت، 

فاختلف مع وزارة الرتبية والتعليم ورف�س املنحة اإىل القاهرة املقدمة من وزارة 

الرتبية والتعليم، وينوه اأن البعثة اإىل بريوت كانت يف اأحد املجالت العلمية.

ولكنه ورغم ذكره للمو�صوع ب�صيئ من اأمل املظلوم، األ اأنه ا�صتدرك قائال ولكن 

اإىل  البعثة  على  ح�صويل  وعدم  املنحة  رف�س  بعد  اأين  حيث  نافعة  �صارة  رب 

بريوت اجتهت اإىل �صركة نفط البحرين »بابكو« ومن ح�صن احلظ و�صلت اإىل 

حينها  وكان  املطلوبة،  والفحو�صات  الالزمة  الإجراءات  كل  بعمل  وقمت  بابكو 

بابكو تبحث عن املتفوقني من الطلبة للدخول اإىل مدر�صتها لإعدادهم بهدف 

ابتعاثهم بدل بريوت اإىل بريطانيا.  

وعليه مت قبويل بعد اجتياز المتحانات يف مدر�صة بابكو والتي ت�صمى "IIS"وهي 

�صبقونا  الذين  الفرتة  تلك  يف  معنا  وكان  بريطانيا،  يف  اجلامعة  من  معتمدة 

 بعام واحد ال�صيد عبداهلل �صيف الذي كان وزيرا للمالية، وال�صيد عبداهلل نور 

وال�صيد  الأ�صغال،  وال�صيد عبداهلل من�صور كان وكيل م�صاعد يف وزارة  الدين، 

البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مراد  علي  مراد  وال�صيد  جمعة،  ح�صن 

اأديبي،  حممد  وال�صيد  ال�صيد،  ال�صيدعبدالكرمي  معنا  كان  حني  يف  والكويت، 

وال�صيد عبداهلل داوود.

وقد مكثت يف بابكو حوايل عامني وكنا جمموعة تتكون من 40 طالب تقريبا مت 

ابتعاثنا من �صركة بابكو �صنة 1970، وقد مت تق�صيمنا يف بريطانيا اإىل ق�صمني 

20 طالب مت ابتعاثهم اإىل مدن ويلز وا�صكوتلندا والـ 20 املتبقني مت ابتعاثهم اإىل 

مدينة لندن، وقد كنت من املجموعة التي مت اختيارها للدرا�صة يف لندن جامعة 

»ميدل �صيك�س« وهي تقع يف �صمال لندن.

وعن الغربة هناك يقول اأنه كان ي�صكن يف جنوب لندن يف حني كانت اجلامعة 

تقع يف ال�صمال فكان يوميا ينتقل بالقطار الأر�صي ما يقارب الـ 20 حمطة حتى 

وقد  �صنوات،  الأربع  يقارب  ما  املنوال  هذا  على  م�صتمرا  اجلامعة،  اإىل  ي�صل 

كانت لندن يف تلك احلقبة بالفعل اخليار الأمثل لكل من يرغب يف طلب العلم 

العلمية  ال�صوؤون  وكانت  العاملية  اجلامعات  اعرق  حتت�صن  كانت  اإذ  واملعرفة، 

المهندس

عبداهلل يوسف مطر
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فيها راقية وذات م�صتوى عال من اجلودة، وعليه فقد كانت منذ القدم مدينة 

اأتذكره جيدا ول ميكن  ما  ولكن  الطلبة خمتلفي اجلن�صيات،  العديد من  ت�صم 

التغافل عنه اأن الطلبة البحرينني هم الأكرث تفوقا بني كافة الطلبة من خمتلف 

اجلن�صيات وذلك باعرتاف من املدر�صني الأجنليز نف�صهم، فقد كانوا يت�صاءلون 

الإجنليزية  اللغة  اإتقان  من  نتمكن  اأننا  اإل  عربي  بلد  من  قادمون  اأننا  كيف 

مدر�صة  هي  بابكو  �صركة  اأن  اإذ  »بابكو«،  يف  يكمن  ال�صر  اأو  واجلواب  بطالقة؟ 

بحد ذاتها.

العودة والعمل في بابكو
بعد النتهاء من �صنوات الدرا�صة يف لندن والتي ا�صتمرت من العام 1970 وحتى 

�صهادة  يحمل  وهو  الوطن  ار�س  اإىل  مطر  عبداهلل  املهند�س  عاد   1974 العام 

هند�صية يف امليكانيا »مهند�س ميكانيكي« من اأعرق جامعات اأوروبا، وعليه فقد 

التحق بالعمل يف �صركة بابكو التي بدورها قامت ب�صقل وتاأهيل ابنائها اللذين 

ابتعثتهم حيث قامت ال�صركة بعمل برنامج تدويرهم على جميع اق�صام ال�صركة 

بحيث يتمكن املوظف العمل يف اي ق�صم حتتاجه فيه ال�صركة، خا�صة واأننا يف 

مدر�صة بابكو كان هناك مركزًا ي�صمى »التعليم ال�صناعي« وهو عبارة عن تدريب 

مهني يتيح للطالب العمل يف اق�صام ال�صركة عرب فرتات معينة من الدرا�صة �صواء 

كان يف ميكانيكا ال�صيارات اأو اللحام واخلراطة والكهرباء اأو اأية �صوؤون هند�صية 

اأخرى تتعلق باملياة اأو امليكانيكا والت�صاميم وغريها.

وبعد توزيعهم على دوائر ال�صركة كان ن�صيبه دائرة تخطيط البرتول »امل�صفاة« 

واثناء التدريب يف هذه الدائرة قام املهند�س عبداهلل مطر بتغطية كافة الأعمال 

وبداأ  الهند�صة  دائرة  اإىل  انتقل  ثم  ومن  لل�صركة.  التابعة  الوحدات  جميع  يف 

اأول للم�صاريع،  اإذ ا�صبح مهند�س  امل�صوار كمهند�س، وبعدها ارتقى بامل�صتويات 

كذلك يف هذه الدائرة عمل املهند�س عبداهلل مطر يف كافة الق�صام. وقد ق�صى 

ما يقارب الـ 41 عاما يف هذه ال�صركة العريقة.

إنجازات بابكو
بالإ�صافة اإىل عمله كمهند�س بال�صركة كان املهند�س عبداهلل مطر من موؤ�ص�صيني 

اأول رئي�س  العمالية، فقد كان  النقابة  والتي ا�صبحت  بابكو  العمالية يف  اللجنة 

اأحد  مع  بالتعاون  اللجنة  قانون هذه  بو�صع  قام حينها  وقد  العمالية  اللجنة  يف 

امل�صوؤولني يف الإدارة، وقد مار�س العمل يف هذه اللجنة لعدة �صنوات ترتاوح ما 

بني 4 اإىل 5 دورات متتالية.

اإىل جانب ذلك فقد كان م�صوؤول عن برنامج حمو الأمية يف �صركة بابكو، ويعتز 

من  بكثري  ينتقل  باأن  ال�صرف  عظيم  له  كان  باأن  بذلك  يخربنا  وهو  املهند�س 

واأن  واملعرفة، خا�صة  التعليم  اإىل  الأمية  املرموقة من  ال�صركة  العمالة يف هذه 

بع�س هوؤلء قد وا�صل م�صوار التعليم اإىل مرحلة اجلامعة، وهو من الإجنازات 

اأغلب هذه العمالة من البحرينني ال�صباب وهذا ما  التي يفخر بها خا�صة واأن 

يثلج ال�صدر بالفعل. 

 Good" ة  بالجنليزي  يقال  كما  اأو  اجليدة«  »الفكرة  م�صروع  على  اأ�صرف 

وهو من امل�صاريع التي عززت القت�صاد يف بابكو، ويوؤكد اأن بابكو كانت   "Idea
اأول �صركة تبتكر هذا امل�صروع و حذت  رائدة يف هذا امل�صروع فقد كانت بابكو 

الأخرى  ال�صركات  ا�صتعانت  اإذ  حذوها،  املختلفة  الأخرى  ال�صركات  بعد  فيما 

بتجربة بابكو يف هذا اجلانب، ومن ال�صركات التي ا�صتفادت من جتربة بابكو 

�صركة األبا و�صركة اأ�صري و�صركة البرتوكيماويات.

وكانت فكرة امل�صروع عبارة عن حتفيز املوظفني اإىل اعطاء افكار اأو ابتكار طرق 

مثال يف جمال ال�صحة وال�صالمة وتطوير ال�صركة بوجه عام، وقد لقى امل�صروع 

الكثري من الإقبال من قبل املوظفني وقد مت ابتكار افكار وطرق ابداعية للتطوير 

كال يف دائرته، وحتى يوا�صل املوظفون ابداعاتهم باإنتاج الأفكار التي من �صاأنها 

تطوير ال�صركة فقد قامت بابكو ب�صراء هذه الأفكار من املوظفني حيث اأنها بعد 

درجة  بح�صب  يحدد  املال  من  مببلغ  ب�صرائها  تقوم  لها  تقدم  فكرة  اأي  درا�صة 

الفائدة التي �صتعود على ال�صركة جراء تنفيذ هذه الفكرة.

وي�صيف املهند�س عبداهلل مطر اأن هذا امل�صروع ل يزال قائما يف �صركة بابكو، 

معربا عن �صعادته بذلك خا�صة بعد اأن قام بتدريب عدد من زمالئه حلمل راية 

هذا امل�صروع الناجح من بعده، وا�صتمرار ما قام باإجنازه ليومنا هذا.

منذ  عاما   41 الـ  قرابة  اأ�صتمر  والذي  بابكو  �صركة  يف  العمل  م�صوار   وانتهى 

العام 1964 وحتى العام 2005 حيث تقاعد املهند�س عبداهلل مطر من العمل يف 

�صركة بابكو. جتدر الإ�صارة اإىل اأن املهند�س عبداهلل مطر ح�صل على دبلوم يف 

 �صوؤون الهند�صة البيئية من جامعة، وح�صل من جامعة �صفيلد يف بريطانيا على دبلوم

يف الكمبيوتر.

انجازات خارج بابكو
مل يكتفي املهند�س عبداهلل مطر بتحقيق النجاح تلو الآخر والإجناز تلو الآخر 

يف �صركته بابكو التي يعتز باأنه من اأبنائها لكنه كذلك اجته لتحقيق اجنازات 

املوؤ�ص�صني  من  كان  اإذ  العظيم،  القت�صادي  ال�صتثماري  ال�صرح  هذا  خارج 

للجنة عمال البحرين والتي الآن اأ�صبحت نقابة عمال البحرين ويوؤكد عبداهلل 

مطر اأن اعتزازه بهذا الإجناز ي�صل اإىل عنان ال�صماء خا�صة واأنه بهذا العمل 

اأنه قدم خدمة متوا�صعة لوطنه مملكة البحرين واخوانه البحرينني وقد  يرى 

�صارك خالل فرتة تواجده يف هذه اللجنة يف عدة موؤمترات �صواء كانت حملية اأو 

خارجية على �صبيل املثال موؤمتر العمل العاملي يف دول اأوروبا ممثال البحرين يف 

هذا اجلانب، اأو الدول العربية عرب موؤمتر الأعمال العربي، منوها اأنهم عملوا 

على تثبيت مكانة البحرين يف هذه املنظمات.

العائلة.. وعالقة األبناء
مطر«،  »عائلة  الوالد  عائلة  وهو  البحريني  الق�صم  ق�صمني  اإىل  تنق�صم  عائلتنا 

اأن  ن�صيبه  فكان  البوب�صيت«،  »عائلة  الوالدة  عائلة  وهو  ال�صعودي   والق�صم 

والدته  عائلة  من  اأي  ال�صعودي  الق�صم  من  وهي  حممد  اأم  بزوجته   يرتبط 

وكانت اأول فرحته ابنته البكر ولء، ولكنها انتقلت اإىل خالقها يف �صن اخلم�س 

بولدي  رزقني اهلل عز وجل  ثم  اأن عانت من مر�س ع�صال، ومن  بعد  �صنوات 

اأ�صري،  الت�صويق ال�صرتاتيجي يف �صركة  املاج�صتري يف  حممد وقد ح�صل على 

املا�صي،  العام  بعد حممد برمي وقد تخرجت من اجلامعة  وقد مَن اهلل علينا 

وكذلك لدي نوف ويو�صف.

ويرى املهند�س عبداهلل مطر اأن �صركة بابكو اأثرت على عالقته باأولدة وعائلته 

فهي �صركة عملية جدا، ومن يدخل اإىل عامل بابكو فالبد له من اأن يتعلم بال 

ب�صكل عام  توؤثر على حياته  التي  الإيجابية  وال�صلوكيات  القيم  الكثري من  �صك 

مثل احرتام الوقت والنظام والتوا�صع لل�صغري واحرتام الكبري �صواء كان على 

اأن انقل هذه ال�صلوكيات  اأو م�صتوى العمر، وعليه حر�صت على  امل�صتوى املهني 

ال�صاحلة لأولدي، وعلى راأ�س ذلك املحافظة على القيم الدينية فقد ن�صاأت يف 

عائلة متدينة، وكما يذكر فاأنه قام بحج بيت اهلل احلرام ما يقارب الـ 15 مرة و 

10 مرات قام بعمل العمرة والعمرة الرم�صانية الأمر الذي اك�صبه ثقافة دينية 

كبرية نقلها اإىل الأولد وهذا ما ينعك�س على �صخ�صياتهم واأ�صلوب حياتهم. 
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تعترب  اإذ  متدينة،  عائلة  من  كذلك  فهي  اأم حممد  لزوجته  بالن�صبة  الأمر  وهو 

عائلة البوب�صيت من موؤ�ص�صني مدينة الدمام وقد كان اجدادنا يعملون يف الق�صاء 

ق�صاة  رئي�س  كان  حممد  العم  الأكرب  جدنا  كان  فقد  علماء،  معظمهم  وكان 

الأنكحة امل�صوؤول عن الأحوال ال�صخ�صية.

العمل التطوعي 
�صارك يف الكثري من العمل التطوعي وهو ل يزال ع�صوا فاعال يف جمعية العمل 

اخلريية البحرينية وهي من اكرب اجلمعيات املوجودة يف البحرين وكان يف جلنة 

العالقات العامة وقد مثل اجلمعية يف عدد من املوؤمترات والندوات.

الجانب السياسي في حياة مطر
وهي  البحرين  يف  ال�صيا�صية  اجلمعيات  كربيات  من  واحدة  موؤ�ص�صني  من  كان 

جمعية املنرب الوطني الإ�صالمي، تقريبا يف العام 2002 وهي من اأقوى اجلمعيات 

اأول  يف  �صارك  اأنه  اإىل  بالإ�صافة  الراهن،  الوقت  يف  ال�صاحة  على  ال�صيا�صية 

انتخابات يف البحرين مر�صح عن اجلمعية يف املنطقة اجلنوبية وكان ذلك يف 

العام ذاته الذي تاأ�ص�صت فيه اجلمعية.

اإلنضمام إلى »المهندسين البحرينية«
الرعيل الأول كان املهند�س الدكتور عبدااللطيف كانو واملهند�س اإبراهيم املوؤيد 

ونخبة من اأبرز املهند�صني املوؤ�ص�صني، يف حني اأننا كنا الرعيل الثاين �صمعنا عن 

جمعية تعنى مبهنة الهند�صة واملهند�صني وقد ذاع �صيتها يف �صركة بابكو فبادرنا 

يف اللتحاق بها عام 1976، وكانت اآنذاك يف املحرق.

وقد عمل يف الإدارة يف اجلمعية وقد مر على عدة دورات فقد عا�صر فرتة رئا�صة 

ال�صناعة  وزير  من�صب  ي�صغل  حاليا  هو  الذي  فخرو  ح�صن  الدكتور  املهند�س 

دورتني  مدار  على  للرئي�س  نائبا  كان  كما  املايل،  الأمني  مبن�صب  والتجارة 

واملهند�س  ال�صهابي  ه�صام  املهند�س  املرحوم  فرتة  يف  متتاليتني   انتخابيتني 

عماد املوؤيد.

وبني املهند�س عبداهلل مطر اأنه خالل هذه الفرتة قام بزيارة جمعية املهند�صني 

ذلك  يف  لها  وممثال  البحرينية  املهند�صني  جلمعية  للرتويج  كبادرة  الأمريكية 

الوقت، كما قمنا بتاأ�صي�س فرع للمهند�صني امليكانيكيني يف البحرين.

اأما فيما يتعلق مبنظوره للعمل الهند�صي يف البحرين اأكد املهند�س عبداهلل مطر 

على اأن تطوير هذا القطاع مت�صل ويتوقف على تطوير املنهج الدرا�صي للهند�صة 

يف اجلامعات واملعاهد كذلك هو مرهون بحجم رغبة وميول الطلبة امللتحقني 

باملجال، فالهند�صة كالطب اإذ اأنها يف تطور م�صتمر وعليه لبد من مواكبة هذا 

التطور وموا�صلة التعرف على اأحدث امل�صتجدات يف هذا املجال واإل فاإن الوقوف 

على ما لدينا فقط دون العلم مبا يجري من اجنازات وتطورات يف هذا القطاع 

فاأننا �صنجد مع مرور الأيام اإن ما لدينا هو حرب على ورق فقط، ففي منظور 

املهند�س عبداهلل مطر اإن التخرج هو بداية امل�صوار الهند�صي ولي�س النهاية.

الراهن  وقتنا  يف  الهند�صة  مهنة  تالقيها  التي  التحديات  اأبرز  من  اأن   ووجد 

الأمر  كبرية،  وب�صرعة  املهنة  على  تطراأ  التي  وامل�صتجدات  املتغريات  هي 

باآخر  دراية  على  ويكون  التغريات  هذه  يواكب  اأن  املهند�س  على  يتوجب  الذي 

امل�صتجدات يف املجال.
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اإن هدف عملية ا�صتمالك العقارات يف املقام الأول هو حتقيق املنفعة 

اأن تكون م�صلحة اجلماعة مقدمة  . ففي هذه احلالة يتعني  العامة 

العديد من  اإقامة  اإىل  الفرد. فالدولة تكون يف حاجة  على م�صلحة 

ونظرًا  املجالت.  �صتى  يف  احلا�صلة  التطورات  تواكب  لكي  امل�صاريع 

التي حتتاجها مملوكة  اأم من�صاآت (  )اأرا�س  العقارات  لكون معظم 

نظمت  فلذلك   ، ببيعها  يرغبون  ل  قد  معنوية  اأو  طبيعية  لأ�صخا�س 

اأغلب الدول عملية الإ�صتمالك للمنفعة العامة يف ت�صريعاتها املختلفة. 

جهة  قبل  من  ت�صرف  هو  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�صتمالك  اإن 

الإدارة يت�صمن عدة اإجراءات حمددة مبوجب القانون؛ تتعلق بنقل 

اإىل  طبيعي  �صخ�س  اأو  خا�س  معنوي  ل�صخ�س  مملوك  عقار  ملكية 

بق�صد  وذلك  الدولة(،   ( العامة  املعنوية  الأ�صخا�س  اأحد  ملكية 

حتقيق منفعة عامة ، ويف مقابل تعوي�س عادل.

وعليه فاإن عملية ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة ترتكز على 

الأ�س�س التالية:

اأن ال�صتمالك يقع على عقار ولي�س على منقول.  -1

اأن تنقل ملكية عقار مملوك لأحد الأ�صخا�س الطبيعية اأو املعنوية   -2

اخلا�صة اإىل ملكية اأحد الأ�صخا�س املعنوية العامة ) الدولة (.

 

اأن يكون الهدف الأ�صا�صي من نقل امللكية حتقيق منفعة عامة.  -2

اأن يتم تعوي�س مالك العقار املُ�صتملك تعوي�صًا عادًل .  -3

وعادة ما يتطلب القانون اأن تكون هناك فعاًل منفعة عامة من وراء 

قرار الإ�صتمالك، ولكن جهة الإدارة تتمتع ب�صلطة تقديرية كبرية يف 

حتديد املنفعة العامة، فهي التي تقوم باختيار مكان تنفيذ امل�صروع 

ذي النفع العام ووقت تنفيذه ، وذلك دون رقابة عليها من الق�صاء، 

اإن هذه القاعدة ا�صتقر عليها الق�صاء الإداري يف العديد من  حيث 

دول العامل.

 

واأ�صا�س ا�صتمالك العقارات للمنفعة العامة عادة ما ين�س عليه يف 

د�صاتري الدول ومن ثم ترتك التفا�صيل للقوانني واللوائح التنفيذية.

وقد نظمت مملكة البحرين عملية ا�صتمالك العقارات للمنفعة العامة 

رقم  بقانون  املر�صوم  �صدر  حيث    1973 عام  د�صتورها  �صدور  قبل 

بتاريخ  العامة  للمنفعة  الأرا�صي  ا�صتمالك  ب�صاأن   1970 ل�صنة   )8(

1 �صبتمرب 1970 وا�صتمر العمل بهذا القانون اإىل اأن مت الطعن عليه 

الد�صتورية  املحكمة  اأ�صدرت  مواده حيث  بع�س  الد�صتورية يف  بعدم 

اأن  البحريني  بامل�صرع  حدا  الذي  الأمر  د�صتوريته،  بعدم  قرارها 

العقارات  ا�صتمالك  ب�صاأن   2009 ل�صنة   )39( رقم  القانون  ي�صدر 

للمنفعة العامة )املعمول به حاليًا (.

وقد تفادى هذا القانون كافة املثالب الد�صتورية التي �صابت ن�صو�س 

القانون ال�صابق ، كما ت�صمن العديد من ال�صمانات املقررة للمالك 

يف  الد�صتور  من   )9( املادة  ن�س  من  انطالقًا  احلقوق.  واأ�صحاب 

عن  ينزع  فال   ، م�صونة  اخلا�صة  امللكية   " اأن  على  منها  البند)ج( 

القانون،  يف  املبينة  الأحوال  يف  العامة  املنفعة  ب�صبب  اإل  ملكه  اأحد 

وبالكيفية املن�صو�س عليها فيه، وب�صرط تعوي�صه تعوي�صًا عادًل ".

ومن اأهم ما ت�سمنه القانون اجلديد ما يلي :

ل يجوز ال�صتمالك اأو ال�صتيالء املوؤقت على العقار اإل للمنفعة   -1

العامة يف احلالت املبينة يف القانون ومقابل تعوي�س عادل يقرر 

وفقًا لأحكامه.

ل يجوز طلب ال�صتمالك اأو ال�صتيالء املوؤقت على العقار اإل يف   -2

حدود العتمادات ال�صنوية املخ�ص�صة لهذا لغر�س يف امليزانية 

العتمادات  اأو  امللحقة  او  امل�صتقلة  امليزانيات  اأو  للدولة  العامة 

الأرا�صي  بتوافر  اأو  الغر�س،  لهذا  املخ�ص�صة  الإ�صافية 

املخ�ص�صة كتعوي�س عيني.

التحديد  وجه  على  العامة  للمنفعة  ال�صتمالك  حالت  ذكر  مت    -3

واحل�صر .

بني  من  ال�صتمالك  مو�صوع  العقارات  لتثمني  جلنة  ت�صكيل  مت   -4

ت�صم  اأن  على  احلكومية  اجلهات  من  وغريهم  الوزارة  موظفي 

ذات  واجلمعيات  اخلا�س  القطاع  من  ذوي اخلربة  ممثلني من 

وتكون  �صنتني  ملدة  البحرين  و�صناعة  جتارة  وغرفة  العالقة 

اأق�صى مدة للع�صوية اأربع �صنوات.

عدم جواز ا�صرتاك ع�صو جلنة التثمني يف تثمني عقارات تكون له   -5

فيها اأو لزوجه اأو لأولده اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�صهاره حتى الدرجة 

الرابعة اأو امل�صمولني بوليته اأو قوامته م�صلحة �صخ�صية ، كما ل 

يجوز له  اأن يكون وكيال عن مالك العقار.

العقار  عن  امل�صتحق  التعوي�س  قيمة  تقدير  التثمني  جلنة  تتوىل   -6

يف  للعقارات  ال�صوقية  القيمة  اأ�صا�س  على  ال�صتمالك  مو�صوع 

اأو  العقار  بها  يقع  التي  باملنطقة  ال�صتمالك  قرار  ن�صر  تاريخ 

املذكورة  وللجنة  الأحوال،  بح�صب  املماثلة  او  القريبة  املناطق 

ال�صرت�صاد يف ذلك بالعقود التي مت ت�صجيلها لدى جهاز امل�صاحة 

يقدمها  التي  وبامل�صتندات  الفرتة  ذات  يف  العقاري  والت�صجيل 

املالك واأ�صحاب احلقوق اأو امل�صتملك اأو مبا تراه اللجنة حمققًا 

للعدالة والإن�صاف يف هذا ال�صاأن.

وللجنة التثمني يف حالة وجود تباين ظاهر بني القيمة ال�صوقية   

للعقار مو�صوع ال�صتمالك وبني ما هو وارد بامل�صتندات املقدمة 

من ذوي ال�صاأن العتداد بالقيمة ال�صوقية للعقار.

مع عدم الإخالل بحق ذوي ال�صاأن من املالك واأ�صحاب احلقوق   -7

قرار  على  للطعن  املخت�صة  املحكمة  اإىل  مبا�صرة  اللجوء  يف 

ال�صتمالك اأو ما ت�صمنه من بيانات خالل �صتني يومًا من  تاريخ 

اخطارهم به اأو من تاريخ ن�صر هذا القرار؛ يجوز لأي من هوؤلء 

خالل  بيانات  من  ت�صمنه  مما  اأو  املذكور  القرار  من  التظلم 

خم�صة واأربعني يومًا من تاريخ ن�صره.

من  التظلم  وامل�صتملك  احلقوق  واأ�صحاب  املالك  من  ولكل   

مو�صوع  القرارات  عن  التعوي�س  بتقدير  ال�صادرة  القرارات 

ال�صتمالك خالل خم�صة واأربعني يومًا من تاريخ اخطارهم بها 

القرارات طبقًا حلكم املادة )12( من  اأو من  تاريخ ن�صر هذه 

القانون بح�صب الأحوال.

وي�صقط احلق يف التظلم مب�صي املدة امل�صار اإليها ، وعلى الإدارة   

املعنية اإحالة التظلمات املقدمة اإىل جلنة التظلمات خالل �صبعة 

اأيام على الأكرث من تاريخ تقدميها.

8- تخت�س بنظر التظلمات جلنة ت�صمى » جلنة التظلمات من قرارات 

ال�صتمالك والتثمني«  ي�صدر بت�صكيلها قرار من الوزير على اأن 

ت�صم يف ع�صويتها ممثاًل عن املجل�س البلدي يف املحافظة التي 

اللجنة  ت�صكيل  ويعاد  البلدي،  املجل�س  يختاره  العقار  فيها  يقع 

ومكان  اللجنة  هذه  عمل  اإجراءات  القرار  ويحدد  �صنتني،  كل 

انعقادها والن�صاب الالزم ل�صحة انعقادها واإ�صدار قراراتها، 

وغري ذلك من القواعد املنظمة لعملها، وتعتمد قرارات اللجنة 

من الوزير. 

انعقاد  مبواعيد  املتظلم  تخطر  اأن  التظلمات  جلنة  على  ويجب   

من  اأو  وللمتظلم   ، الو�صول  بعلم  عليه  مو�صى  بخطاب  اللجنة 

نظره  اللجنة لبداء وجهة  اأمام  قانونًا حق احل�صور  ينوب عنه 

وتقدمي ما يراه من م�صتندات توؤيد تظلمه.

ول يحول عدم ح�صور املتظلم اأو من ينوب عنه اأمام اللجنة دون   

املتظلم مبيعاد  التحقق من اخطار  بعد  فيه  والبت  التظلم  نظر 

انعقاد اللجنة على النحو املقرر قانونًا.

ويجب على اللجنة البت يف التظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ   

اإليها، ويعترب انق�صاء هذه املدة دون الف�صل يف التظلم  اإحالته 

مبثابة رف�س �صمني له، وعلى اللجنة اأن تخطر املتظلم بالقرار 

اأيام من  تاريخ �صدوره على  ال�صادر ب�صاأن تظلمه خالل �صبعة 

العنوان املحدد يف التظلم.

القرار  على  املخت�صة  املحكمة  امام  الطعن  يف  احلق  وللمتظلم   

ال�صادر ب�صاأن تظلمه خالل �صتني يومًا من تاريخ اخطاره بهذا 

القرار، اأو من تاريخ انق�صاء املدة املحددة للبت يف التظلم دون 

�صدور قرار فيه.

ال�صتمالك خالل مدة ل  العقار مو�صوع  التعوي�س عن  9- ي�صرف 

جتاوز ت�صعني يومًا من  تاريخ انق�صاء امليعاد املحدد للتظلم من 

قرار جلنة التثمني دون تقدمي اأي تظلم، اأو من  تاريخ البت يف 

ال�صادر  القرار  على  الطعن  يحول  ول  ب�صاأنه،  املرفوع  التظلم 

املقدر  التعوي�س  دون �صرف  التعوي�س  تقدير  التظلم من  ب�صاأن 

مبعرفة جلنة التثمني، ويتم ت�صوية الفروق عند ا�صتحقاقها بعد 

ح�صم النزاع ب�صاأن قيمة التعوي�س نهائيًا.

ويف حالة تاأخر �صرف التعوي�س عن املدة امل�صار اإليها يف الفقرة   

ال�صابقة ، يكون للمالك واأ�صحاب احلقوق احلق يف تعوي�س عن 

عدم النتفاع بالعقار ملدة التاأخري يف �صرف مبلغ التعوي�س على 

اأن يتم تقديره من قبل جلنة التثمني، ويكون للمالك واأ�صحاب 

المستشار الدكتور / مال اهلل جعفر الحمادي
 رئيس لجنة تثمين العقارات المستملكة

للمنفعة العامة

استمالك العقارات للمنفعة العامة
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احلقوق احلق يف التظلم من هذا التقدير اأمام جلنة التظلمات 

خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإعالنهم به، وت�صري يف �صاأن البت 

الأحكام  ب�صاأنه  ال�صادر  القرار  على  والطعن  التظلم  هذا  يف 

املن�صو�س عليها يف املادتني ) 16 ، 17 ( من القانون.

�صئون  وزير  قرار  �صدر  القانون  من   )8( املادة  لن�س  وطبقًا   

ب�صاأن   2010 ل�صنة   )9( رقم  العمراين  والتخطيط  البلديات 

ونظام  العامة  للمنفعة  امل�صتملكة  العقارات  تثمني  جلنة  ت�صكيل 

عملها، ثم توالت القرارات ب�صاأن اإعادة ت�صكيل هذه اللجنة.

قابلة  �صنتان  هي  اللجنة  هذه  ت�صكيل  مدة  فاإن  عامة  وك�صمانة   

للتجديد ملرة واحدة فقط ،،وتتلخ�س مهامها يف تثمني العقارات 

وفقًا  العامة  للمنفعة  ا�صتمالكها  يتم  التي  مبان(  اأو  اأرا�س   (

للقواعد والإجراءات الواردة يف القانون ولئحته التنفيذية.

ا�صبوعيًا  مرات  ثالث  بواقع  م�صتمرة  اجتماعات  اللجنة  وتعقد   

بعد الدوام الر�صمي ، كما تخ�ص�س بع�س الأيام للقيام بزيارات 

ت�صكل  حيث  ا�صتمالكها،  مت  التي  واملن�صاآت  لالأرا�صي  ميدانية 

اأهمية كبرية لالأع�صاء متكنهم من معرفة كافة  الزيارات  هذه 

اأو املبنى امل�صتملك من حيث الوقوف  اجلوانب املتعلقة بالأر�س 

ميدانيًا على �صكله وحدوده وموقعه وجدته وقدمه وكافة مرافقه،  

حتى تكون عملية التثمني دقيقة وواقعية.

جلنة  من  منبثقة  فنية  جلنة  ت�صكيل  مت  فقد  للقانون  وطبقًا   

التثمني ، مهمتها تثمني املن�صاآت واملباين وتقدمي تقرير ب�صاأنها 

جمال  يف  وطنية  خربات  عدة  من  وتتكون  ؛  التثمني  جلنة  اإىل 

وامل�صاحة  والقانون  والإ�صكان  والأ�صغال  والهند�صة  العقارات 

املهند�صني  جمعية  من  وممثلني  واملالية  العقاري  والت�صجيل 

البحرينية وغرفة جتارة و�صناعة البحرين بالإ�صافة اإىل خرباء 

عقاريني من القطاع اخلا�س . و يتم اتخاذ القرار النهائي ب�صاأن 

يجوز  .كما  التثمني  جلنة  اأع�صاء  اأ�صوات  اأغلبية  وفق  التثمني 

للجنة التثمني اأن ت�صتعني مبن تراه من اخلرباء واملخت�صني واأن 

ومناق�صتهم  لأرائهم  لال�صتماع  اجتماعاتها  حل�صور   تدعوهم 

ول يكون لهم �صوت معدود عند الت�صويت.

وم�صاحته  املثمن  العقار  بيان  اللجنة  قرار  يت�صمن  اأن  ويتعني   

الأر�س  على  املقامة  املباين  تثمني  ومقدار   ، املربع  املرت  و�صعر 

اأو  واأية حقوق عينية   ، املن�صاآت يف حالة وجودها  او  الغرا�س  اأو 

�صخ�صية على العقار.

وبطبيعة احلال يقوم اأمني �صر اللجنة بتحرير حم�صر يثبت فيه   

التعوي�س  وقيمة  واأ�صا�س  اللجنة  على  عر�صها  مت  التي  احلالت 

املقدر عن كل حالة ، وذلك وفقًا ملا مت اثباته يف �صجل اللجنة، 

ويوقع هذا املح�صر من رئي�س اللجنة واأمني ال�صر. كما يوقع كافة 

الأع�صاء على ما يفيد باإطالعهم على هذا املح�صر.

للمعايري  دليل  باإعداد  اللجنة  اأع�صاء  بع�س  تكليف  هذا وقد مت   

وفق  العامة  للمنفعة  امل�صتملكة  العقارات  لتثمني  ال�صرت�صادية 

يف  اللجنة  لي�صاعد  املجال  هذا  يف  الدولية  املمار�صات  اأحدث 

قيا�صي  وقت  يف  الدليل  هذا  اجناز  مت  حيث  التثمني.  عملية 

املهام  تذليل كافة  الكبرية يف  باأهميته  جدًا، اميانًا من اجلميع 
 

املناطة باللجنة.

ويف هذا ال�صدد ل بد ن الإ�صارة اإىل اأن تعوي�س املالك واأ�صحاب   

من   )12( املادة  ن�س  على  وبناء  للقانون،  وفقًا  يتم  احلقوق 

اأ�صا�س القيمة ال�صوقية  القانون ؛ فاإن تقدير التعوي�س يتم على 

للعقارات يف تاريخ ن�صر قرار ال�صتمالك باملنطقة التي يقع بها 

وللجنة  الأحوال،  بح�صب  املماثلة  اأو  القريبة  املناطق  اأو  العقار 

التثمني ال�صرت�صاد يف ذلك بالعقود التي مت ت�صجيلها لدى جهاز 

التي  وبامل�صتندات  الفرتة  ذات  يف  العقاري  والت�صجيل  امل�صاحة 

يقدمها املالك واأ�صحاب احلقوق او امل�صتملك اأو مبا تراه اللجنة 

حمققًا للعدالة والإن�صاف. 

واللجنة يف هذا املجال دائمًا ما تراعي قواعد العدالة والإن�صاف   

التثمني، مقدرة عملية نزع  �صاأن  تاأدية عملها يف  وهي يف �صبيل 

الوقت  هذا  يف  ببيعه  �صاحبه  يرغب  ل  قد  الذي  العقار  ملكية 

بالتحديد.

�صئون  وزير  قرار  مبوجب  احلالية  التثمني  جلنة  ت�صكلت  وقد   

ويعترب   2014 ل�صنة   )28( رقم  العمراين  والتخطيط  البلديات 

هذا هو الت�صكيل الثالث للجنة منذ �صدور القانون ، حيث توا�صل 

يف  الفاعلة  امل�صاركة  �صبيل  يف  ال�صابقة  اللجان  م�صرية  اللجنة 

عملية التنمية والتطوير احلا�صل يف ربوع مملكتنا الغالية. 

امل�صت�صار الدكتور / مال اهلل جعفر احلمادي رئي�س جلنة تثمني   

العقارات امل�صتملكة للمنفعة العامة
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المستشار المهندس / أحمد حسن العـز
 محكم معتمد بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

التحكيم والمنازعات الهندسية
ميثل التحكيم احد احللول املتطورة للتعامل يف ف�س املنازعات اأمام 

تامة.  �صرية  وذو  مكلف  وغري  �صريع  باأ�صلوب  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 

يعد  فلم  لت�صوية اخلالفات  البديلة  اخليارات  كاأحد  التحكيم  وياأتي 

اللجوء للق�صاء اخليار الوحيد. وللتحكيم اأهمية خا�صة لنمو امل�صاريع 

ال�صناعية والتجارية والعقود وما ين�صاأ من منازعات حملية ودولية.

بتاريخ  البحرينية  املهند�صني  بجمعية  عقدت  ال�صدد،  وبهذا 

2014/8/12م ندوة عن » اأ�صول التحكيم يف املنازعات الهند�صية« 

للتعريف بالتحكيم يف احلقل الهند�صي وما قد يف�صي من ممار�صة 

وتعاطي يف هذا املجال ومت اإلقاء ال�صوء على عده حماور وهي:

التسويات السلمية للمنازعات:  .1
والتي  التحكيم   ، التفاو�س  الو�صاطة،   ، التوفيق  التقا�صي،   •  

يتم تداولها يف املحافل الدولية باختالف مميزاتها وح�صب 

اتفاق الأطراف.

مفهوم التحكيم:  .2
التحكيم يف املفهوم اللغوي:   •  

تفوي�س الأمر اإىل �صخ�س ما يف احلكم فيه، فيقال حكم   -   

فالنًا يف الأمر اأي جعله حكمًا بينهما فو�صاه، اأي بحكم 

بينها فيما ين�صب يف خالف.

التحكيم يف املفهوم القانوين:  •  

الق�صاء فهو نظام  النزاع بدل من  الو�صائل لف�س  اإحدى   -  

قانوين وي�صمى اأي�صًا الق�صاء اخلا�س، بديل عن الق�صاء 

العادي يف ح�صم املنازعات، ينبع عن اتفاق بني طرفني اأو 

اأكرث على حل النزاع الذي قد ين�صب بينهما او الذي ن�صب 

مبنا�صبة تنفيذ عالقة قانونية عقدية كانت ام غري عقدية 

بوا�صطة  العمل  نطاق  او  التف�صري  يف  اختالف  ب�صبب  اأو 

الف�صل  ليتوىل  اختياره  يتفقان على  اأ�صخا�س  او  �صخ�س 

بتلك املنازعات بينهما واإ�صدار احلكم فيها ب�صكل نهائي 

واإلزامي خارج الإطار الق�صائي العام.

ا�صا�صيني: عن�صرين  على  التحكيم  يركز  وبهذا   •  

اتفاق الطرفني على اللجوء للتحكيم لف�س النزاع بينهما.  -   

مهمة النظر بالنزاع واإ�صدار احلكم على نحو ينهي ذلك   -   

النزاع ويف�صل به.

مميزات التحكيم:  .3
بالنفقات. الرت�صيد  واملرونة  املنازعات  يف  الف�صل  �صرعة   •  

حيث  معنية  اإجراءات  اأو  معني  قانون  بتطبيق  التقيد  عدم   •  

تطبيقه  �صيتم  الذي  القانون  على  التفاق  بالإمكان  انه 

للف�صل يف النزاع وهذا يحل امل�صاكل يف حال وجود اأطراف 

كاأطراف  اأجنبية  ومنظمات  دول  وجود  اأو  خمتلفة  دول  من 

يف النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي �صيتم تطبيقه ول 

يفر�س قانون دولة معينة للف�صل بالنزاع. 

ان  مبا  معينة  مبجالت  خرباء  قبل  من  احلكم  �صدور   •  

التحكيم ل ي�صرتط على املحكم ان يكون حائز على �صهادة 

اخلالفات  وبع�س  الق�صاء  يف  احلال  هو  كما  بالقانون 

تتطلب خرباء مبجالت معينة للف�صل بها.

وجود فر�س اأكرب حلل اخلالفات عن طريق ال�صلح ، حيث   •  

قبل  من  اختيارها  يتم  التحكيم  هيئة  اأع�صاء  ان  مبا  وانه 

وجهات  تقريب  يحاولون  الغالب  يف  فاإنهم  النزاع  اأطراف 

النظر بني اأطراف النزاع للو�صول اإىل حل توافقي.

حقوق  يحفظ  مما  ال�صرية  يكفل  ب�صكل  اخلالف  تناول   •  

املعامالت  يف  خا�صة  اخلالف  اإعالن  نتائج  من  الطرفان 

التجارية حيث ل ي�صرتط العالنية يف اجلل�صات.

كل  يف  اليه  العودة  عدم  حيث  من  الق�صاء  اأعباء  تخفيف   •  

النزاعات التي قد تن�صاأ.

يف�صح املجال لالأطراف لختيار الأ�صخا�س الذين �صيقومون   •  

اإىل  �صيوؤدي  الذي  الأمر  املحكم  لقب  النزاع  يف  بالف�صل 

الطمئنان اإىل اأحكامهم.

صيغ اتفاق التحكيم:  .4
�صرط التحكيم: 	•  

نزاعات  من  يقع  قد  ما  ح�صم  على  الأطراف  يتفق   -   

اتفاقهم  باتفاق م�صتقل عن  بالتحكيم  بينهما  م�صتقبلية 

العالقة  او  التفاق  بنود  من  كبند  عليه  ولحق  التجاري 

القانونية بينهما.

م�صارطه التحكيم: 	•  

النزاع بني الطرفني حيث  يتفق على التحكيم بعد وقوع   -   

يتفقا على ح�صمه، باتفاق م�صتقل، بطريق التحكيم بعيدًا 

عن الق�صاء.

أنواع التحكيم:  .5
التحكيم الختياري:  •  

الأطراف  اإرادة  اأ�صلوب اختياري يخ�صع ملطلق  التحكيم   -   

وهذا الأ�صل املعمول به على اإطالقه يف لئحة التحكيم 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ل�صنة 1993م 

وقانون  1985م  ل�صنة  للتحكيم  النموذجي  والقانون 

هو  وكذلك  1994م،  ل�صنة   27 رقم  امل�صري  التحكيم 

الأ�صل يف القانون املقارن كالفرن�صي والربيطاين.

التحكيم الإجباري:  •  

توجد بع�س القوانني التي يجرب فيها املتنازعني على طرح   -   

قانون  عليه  ن�س  كما  معينة  حتكيم  هيئة  على  نزاعهم 

بوجوب  2012م  ل�صنة  الجتماعية  والتاأمينات  العمل 

ح�صم منازعات العمل اجلماعية عن طريق التحكيم.

التحكيم احلر:  •  

التقليدية  العادية  ال�صورة  هو  اخلا�صة  احلالت  حتكيم   -  

للتحكيم الذي يعهد فيه الأطراف يف احلدود التي ي�صمح 

فيما  نا�صئ  نزاع  بح�صم  الغري  من  ل�صخ�س  القانون  بها 

بينهم وفيه يتم حتديد الإجراءات والقواعد التي تنطبق 

على النزاع.

التحكيم املوؤ�ص�صي:  •  

يعهد فيها الأطراف اىل هيئة ، او منظمة ، او مركز من   -  

التحكيم  على  الإ�صراف  مبهمة  الدائمة  التحكيم  مراكز 

الأجهزة  بهذه  �صلفا  مو�صوعه  واإجراءات  لقواعد  وفقا 

الدائمة.

تميز التحكيم عن الخبرة الهندسية؟  .6
املحكم يقوم بوظيفة الق�صاء ويح�صم نزاع اخل�صوم وراأيه   •  

م�صاعدا  يكون  قد  �صخ�س  اخلبري  بينما   ، عليهم  يفر�س 

اإذا مل يوجد نزاع ، وكيال  للمحكم او القا�صي وقد يكون ، 

عن هذه الأطراف ولي�س هدفه ح�صم نزاع معني واإمنا هدفه 

اإعطاء راأي متخ�ص�س ب�صدد م�صكلة ما. وراأيه لي�س له قوه 

ملزمة ، فاملحكم راأيه ملزم واخلبري راأيه ا�صت�صاري.

إجراءات التحكيم:  .7
بدء اإجراءات التحكيم:  •  

املدد،  و  الدعوى  بيان  و  اللغة  و  التحكيم  مكان  حتديد   -  

اخلرباء و التخلف.

تقدمي  الطلب،  و�صياغة  اإعداد  التحكيم،  طلب  تقدمي   -  

الطلب، الرد على الطلب، الدعوى املتقابلة.

ت�صكيل هيئة التحكيم:  •  

ال�صروط  املحكمني،  تعدد  حالة  الفرد،  املحكم  حالة   -  

الواجب توافرها يف املحكم، قبول املهمة والتقرير باحليدة 

املحكم  مهمة  اإنهاء  الإف�صاح،  �صرورة  مع  وال�صتقالل 

)التنحي والعزل والإقالة والرد( ، و�صع اأمانة ال�صر.

وثيقة ال�صروط املرجعية للتحكيم:  •  

الوثيقة )الن�صاأة، ال�صند القانوين، البيانات الأ�صا�صية(،   -  

)ال�صرط  الثالثة  �صورة  يف  التحكيم  اتفاق  عن  اختالفها 
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الوثيقة  على  التوقيع  رف�س  حالت  والإحالة(،  وامل�صارطة 

)الإ�صكاليات واحللول(.

بدء اإجراءات دعوى التحكيم وتدويلها اأمام هيئة التحكيم:  •  

والوكالة  الأطراف  متثيل  اخل�صومة،  نطاق  حتديد   -   

التفاقية  الإجرائية  القواعد  التحكيم،  يف  اخلا�صة 

حتديد  املحكم،  بها  يلتزم  التي  والقانونية  والالئحية 

الجتماع  النزاع،  مو�صوع  على  التطبيق  الواجب  القانون 

الأ�صا�صية  ال�صمانات  املرافعة،  وجل�صات  التمهيدي 

والتدابري  الإثبات  واإجراءات  العامة  القواعد  للتقا�صي، 

الوقتية التحفظية، اكتمال الإجراءات حتى حجز الدعوى 

املرافعة  باب  فتح  واإعادة  املرافعة  باب  واإقفال  للحكم 

والعودة لتداول الدعوى، عدم اكتمال �صري الدعوى واإنهاء 

الإجراءات.

إصدار حكم التحكيم وتنفيذه:  .8
حمكمة  ت�صدره  الذي  القرار   – عامة  ب�صفة   – باحلكم   •  

خمت�صة وم�صكلة ت�صكياًل �صحيحًا يف خ�صومة رفعت اليها 

وفق قواعد املرافعات.

جوهرية: اركان  للحكم   •  

ان ي�صدر من حمكمة تتبع جهة ق�صائية.   -   

ان ي�صدر يف خ�صومة.  -   

ان يكون مكتوبًا يف حمرر.   -   

الذي  – القرار  الق�صاء  اأحكام  �صاأن  �صاأنه  التحكيم  حكم   •  

يح�صم النزاع بني اخل�صوم، فهو ثمرة اتفاقهم على اللجوء 

على  ي�صمل  اأن  وجب  ثم  ومن  اإجراءاته،  و�صلوك  التحكيم 

العنا�صر اجلوهرية لالأحكام ب�صفة عامة، فيت�صمن الف�صل 

يف خ�صومة حمدده وينح�صم به النزاع ب�صفة نهائية ويكون 

كما  التنفيذية  بال�صيغة  �صموله  بعد  مبا�صرة  للتنفيذ  قاباًل 

يتمتع بحجية الأمر املق�صي.

للنزاع كله، فان املحكمني  املنهي  التحكيم  اإىل جانب حكم   •  

قد ي�صدرون احكامًا اأخرى �صواء قبل هذا احلكم او بعده، 

الإثبات  اإجراءات  من  باإجراء  ت�صدر  التمهيدية  كالأحكام 

كندب خبري مثال/ والأحكام الوقتية التي تقرر تدابري وقتية 

او حتفظية كالأمر باإيداع ب�صاعة مثاُل. ، الأحكام اجلزئية 

التي تف�صل يف جزء فقط من النزاع كاحلكم الذي ي�صدر 

بتقرير مبداأ امل�صئولية ثم اإرجاء الف�صل يف �صان تقدير قيمة 

قيمة  يحدد  الذي  او  امل�صوؤولية  تلك  على  املرتتب  التعوي�س 

الأ�صرار اأو اخل�صائر.

امللزم  يحدد  حكمًا  ت�صدر  اأن  التحكيم  لهيئة  يجوز   •  

مب�صاريف التحكيم.

اإ�صدار حكم التحكيم املنهي للنزاع كله من حيث اإجراءات   •  

اإ�صداره من مداولة و�صياغة وت�صبيب وبيانات جوهرية يلزم 

واإبالغه  به  النطق  واإجراءات  �صدوره  وميعاد  فيه  اإدراجها 

للخ�صوم.

التحكيم  طريف  من  كل  بت�صليم  التحكيم  حكم  اإيداع   •  

توقيعات  حتمل  للخ�صومة  املنهي  احلكم  من  �صورة 

الأحكام  وتنفذ  اأ�صدرته.  التي  الأغلبية  اأو  املحكمني  جميع 

كالتايل:

التنفيذ الختياري  -   

التنفيذ اجلربي  -   

بطالن حكم التحكيم  -   
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبو

Extends their warm congratulations to the following engineers for being appointed
by the Royal Decree as members in the Capital Trustees:

•  Mohammed Ali Al Khozaae
 Chairman

•  Mazeen Ahmed Al Omran
 Vice Chairman

•  Salah T. Tarradah
 Member

President, Board Members, Members & Staff of 

BAHRAIN SOCIETY OF ENGINEERS

�صدور  مبنا�صبة  وذلك  ا�صمائهم  الآتية  املهند�صني  اإىل  والتربيكات  التهاين  بخال�س 

املر�صوم امللكي بتعيينهم اأع�صاء مبجل�س اأمانة العا�صمة: 

اخلزاعي  علي  حممد  املهند�س  	•
رئي�صا ملجل�س اأمانة العا�صمة      

العمران مازن  املهند�س  	•
نائب رئي�س املجل�س  

طرادة �صالح  املهند�س  	•
ع�صو املجل�س  

 
مع متنياتنا لهم بدوام التوفيق والنجاح  

Extends their warm congratulations to the following engineers:

•  Abdul Majeed Al Gassab
•  Khalifa Ebrahim Al Mansoor
•  Adel Ameer Rajab
•  Abdulla Ahmed L. Albalushi
•  Fatima Mahmood Yousif

For being awarded the Royal recognition of National work with prolicfic dedication and
contribution to Bahrain’s march of development

President, Board Members, Members & Staff of 

BAHRAIN SOCIETY OF ENGINEERS

باأ�صدق التهاين واأخل�س التربيكات اإىل كل من : 

الق�صاب  عبداملجيد   •		املهند�س 
املن�صور  اإبراهيم  خليفة  •		املهند�س 

رجب  اأمري  عادل  •		املهند�س 
البلو�صي  اأحمد  عبداهلل  •		املهند�س 

يو�صف حممود  فاطمة  •		املهند�صة 

الكفاءة من الدرجة الأوىل  ال�صامي مبنحهم و�صام  امللكي  الأمر  وذلك مبنا�صبة �صدور 

خالل احلفل الذي اأقيم مبنا�صبة العيد الوطني 16 دي�صمرب 2014 .

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبو
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التنمية المستدامة واالستخدامات السلمية 
للطاقة النووية في دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربي- مملكة البحرين أنموذجًا
التنمية المستدامة

املا�صي  القرن  ثمانينيات  خالل  امل�صتدامة  التنمية  م�صطلح  برز 

كان  وقد  بالتنمية،  وعالقتها  البيئة  مب�صاكل  املعنية  الكتابات  يف 

حتت   1987 عام  ن�صر  الذى  والتنمية  للبيئة  العاملية  اللجنة  تقرير 

التنمية  مل�صطلح  تعريفًا  قدم  من  اأول  امل�صرتك"  "م�صتقبلنا  عنوان 

احلالية  الأجيال  احتياجات  "تلبية  يف  تتمثل  اأنها  على  امل�صتدامة 

والبقاء"  احلياة  على  املقبلة  الأجيال  قدرة  على  امل�صاومة  دون 

)Bruntland(،1987، وذلك يعنى التوزيع املنا�صب والعادل للموارد 

املتبادلة  وامل�صاواة  الزمن  مر  على  الأفراد  بني  والرثوات  واحلقوق 

مفهوم  ويرتكز  الواحد،  اجليل  اأفراد  وبني  املختلفة  الأجيال  بني 

التاأكد  احلا�صر  اجليل  على  اأنه  فر�صية  على  الأجيال  بني  امل�صاواة 

ال�صحية  الأحوال  ل�صمان جودة  الالزمة  العوامل  من احلفاظ على 

والتنوع احليوي واإنتاجية املوارد الطبيعية اأو زيادتها مل�صلحة الأجيال 

القادمة. وترتكز التنمية امل�صتدامة على ثالث اأبعاد رئي�صة هي البعد 

القت�صادي والذي يتطلب اإيقاف تبديد املوارد القت�صادية وتنميتها 

النا�س  برفاهية  بالنهو�س  املعني  الإجتماعي  والبعد  ر�صيد،  ب�صكل 

وبتحقيق العدالة واحرتام حقوق الإن�صان، والبعد البيئي الذي ي�صدد 

على عدم اإ�صتنزاف املوارد الطبيعية والبيئية و�صونها.

المؤتمرات العالمية األممية للتنمية 
المستدامة:

اللجنة  اىل  وقدم   1987 العام  يف  �صدر  الذي  برتالند  تقرير  يعد 

الأوىل  النطالقة   ،1989 العام  يف  واأعتمد  املتحدة  لالأمم  العامة 

بالتنمية  املعنية  املوؤمترات  من  العديد  عقد  نحو  العاملي  للتوجه 

امل�صتدامة على مدى العقود املا�صية. اإل اأن اأهم املوؤمترات تلك التي 

الأر�س  و�صميت مبوؤمترات قمة  املتحدة،  الأمم  اإنعقدت حتت مظلة 

(www.sustainabledevelopment.un.org). وقد عقد املوؤمتر 

اأر�صى مفهوم التنمية امل�صتدامة  الأول العاملي لالأمم املتحدة والذي 

يف بداية الت�صعينيات من القرن املا�صي، تاله املوؤمتر الثاين بعد عقد 

من الزمان، والثالث بعد عقدين من الزمان على انعقاد الأول، وفيما 

يلي نبذة عن هذه املوؤمترات واأهم ما متخ�س عنها:

عام  -الربازيل  جانريو  دي  ريو  يف  عقد  الأر�س:  قمة  موؤمتر  	•
والذي  والتنمية،  البيئة  حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر   1992

“التنمية  اإىل مفهوم  التو�صل فيه  “قمة الأر�س“ ومت  بـ  ا�صُتهر 

امل�صتدامة“ احلايل، واإر�صاء الأ�صا�س ل�صراكة عاملية بني الدول 

التي  امل�صرتكة  وامل�صالح  املتبادلة  الحتياجات  على  بالرتكاز 

من �صاأنها �صمان م�صتقبل �صحي لكوكب الأر�س ، كما متخ�صت 

قمة الأر�س اأي�صًا عن اإقرار جدول اأعمال القرن 21 الذي يعترب 

ب�صاأن  ريو  واإعالن  امل�صتدامة،  للتنمية  للو�صول  طريق  خارطة 

البيئة والتنمية وبيان مبادئ الغابات.

– دولة جنوب  الأر�س +10: عقد يف جوهان�صبورغ  قمة  موؤمتر  	•
حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر  م�صمى  حتت   2002 عام  اإفريقيا 

التي  للعقبات  تقييمًا  القمة  هذه  يف  وجرى  امل�صتدامة،  التنمية 

اعرت�صت �صبل التقدم والنتائج املحرزة منذ انعقاد موؤمتر قمة 

الأر�س عام 1992، واعتمدت فيه خطة تنفيذ جوهان�صربغ التي 

تن�س على اإتباع منهج حمدد الروؤى ي�صعى بخطوات ملمو�صة اإىل 

الكمي ومرتبطة بجداول  للقيا�س  اأهداف وغايات قابلة  حتقيق 

زمنية.

للتنمية  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عقد  الأر�س+20  قمة  موؤمتر   •
امل�صتدامة )ريو +20( يف دولة الربازيل خالل الفرتة 20 - 22 

يونيو 2012، بعد م�صي ع�صرون عامًا على انعقاد موؤمتر الأمم 

وجاء   ،)1992 جانريو،  دي  )ريو  والتنمية  البيئة  حول  املتحدة 

ب�صفة  النامية  والدول  الدويل  املجتمع  يواجه  وقت  يف  املوؤمتر 

املناخ  لتغري  التداعيات اخلطرية  اأهمها  خا�صة حتديات كبرية 

الطبيعية،  الكوارث  وتزايد  التنوع احليوي،  وفقدان  والت�صحر، 

والأزمات القت�صادية واملالية العاملية، وحتديات الأمن الغذائي 

والأمن املائي التي متثل م�صكالت ذات اأبعاد �صيا�صية واجتماعية 

واقت�صادية بالغة التعقيد، وتهدد ب�صكل مبا�صر حا�صر وم�صتقبل 

 )1 اأ�صا�صيني هما:  م�صروعني  على  املوؤمتر  ركز  ولقد  الب�صرية. 

القت�صاد الأخ�صر يف اإطار التنمية املتوا�صلة وخف�س الفقر، 2( 

الإطار املوؤ�ص�صي للتنمية املتوا�صلة. ولقد كانت النتيجة النهائية 

للدول  ملزمة  غري  وثيقة  �صدور  هي   )20 )ريو+  الأر�س  لقمة 

بعنوان »امل�صتقبل الذي نريده« تتكون من 253 فقرة حول التنمية 

امل�صتدامة والقت�صاد الأخ�صر واحلوكمة البيئية. كما اأقر املوؤمتر 

اأي�صًا البدء باإن�صاء اأهداف التنمية امل�صتدامة التي �صتحل حمل 

اأهداف  �صتكون  والتي   2015 العام  الإمنائية يف  الألفية  اأهداف 

عاملية ملزمة للدول يبداأ العمل بها بعد العام 2015.

لها واالستخداماتالسلمية  النووية   الطاقة 
والتنمية المستدامة

ماريا كوري يف  وزوجته  بيار كوري  الفرن�صي  الفيزياء  اكت�صف عامل 

خام  هي  الإ�صعاع  من  كبرية  كميات  تبعث  ماده  وجود   1898 العام 

اليورانيوم، فيما متكن لحقا العامل اإرن�صت رذرفورد يف العام 1917 

من �صطر الذرة، وقد مهدت هذه الكت�صافات اىل ن�صاأة ما يعرف الآن 

التي  الطاقة  اأنها  على  النووية  الطاقة  النووية.تعرف  الطاقة  با�صم 

اأو الندماج، وت�صتخدم  ينتجها املفاعل النووي عن طريق الن�صطار 

وينتج  واملعالج،  امل�صتخرج  اليورانيوم  من  وقودًا  النووية  الطاقة 

املفاعل النووي الطاقة احلراريه وي�صتخدمها بطريقة م�صابهة لتلك 

التي ت�صتخدمها باقي حمطات توليد الطاقة الكهربائية حيث ي�صّخن 

كهرباء  مولد  بت�صغيل  البخار  �صغط  ويقوم  بخار،  اإىل  لتحويله  املاء 

تلك  غري  عديدة  ا�صتخدامات  النووية  وللطاقة  الطاقة.  ينتج  الذي 

املعنية بالأ�صلحة النووية ميكن ال�صتفادة منها يف التطوير والتحديث 

والبحث العلمي ل�صالح الب�صرية، وتندرج ت�صمية تلك ال�صتخدامات 

حتت ما يعرف بال�صتخدامات ال�صلمية للطاقة النووية، وت�صم تلك 

من  العديد  تدعم  التي  التطبيقات  من  كبريًا  عددًا  ال�صتخدامات 

الذكر  نورد منها على �صبيل  العامل  والعلمية يف  التنموية  القطاعات 

ل احل�صر ما يلي:

ال�صفن  1954م يف ت�صيري  العام  النووية منذ  ا�صتخدمت الطاقة    -1

تعمل  التي  املحركات  اأن  حيث  الغوا�صات،  وخ�صو�صا  احلربية 

حتت  طويلة  مدة  الغوا�صات  بقاء  على  ت�صاعد  النووية  بالطاقة 

طويلة  برحالت  والقيام  �صهور  عدة  اإىل  ت�صل  قد  البحر  �صطح 

حول العامل دون احلاجة اإىل اللجوء اإىل املوانئ للتزود بالوقود، 

من  هائلة  اأعداد  احلا�صر  الوقت  يف  يوجد  اأنه  املعروف  ومن 

اجلليد  وكا�صحات  العمالقة  الطائرات  وحامالت  الغوا�صات 

وجميعها ت�صري بوا�صطة الطاقة النووية.

كثري  يف  الكهرباء  توليد  يف  النووية  املفاعالت  ت�صتخدم    -2

حمطات  اأنتجت  وقد  املتقدمة  الدول  يف  وخ�صو�صا  العامل  دول  من 

احتياجات  �ُصبع  حوايل   2009 العام  يف  العامل  حول  النووية  الطاقة 

.(www.iaea.org) العامل من الطاقة الكهربائية

لتحلية  الالزمة  الطاقة  توليد  يف  النووية  املفاعالت  ت�صتخدم    -3

مياه البحر، وهناك عدد من الدول تعتمد على حتلية مياه البحر 

با�صتخدام تلك الو�صيلة ويف مقدمتها اإ�صرائيل.

بتح�صري  املتعلقة  كتلك  اأخرى  ا�صتخدامات  النووية  للمفاعالت    -4

يف  عديدة  تطبيقية  ا�صتخدامات  لها  التي  امل�صعة  النظائر 

ي�صمل  امل�صعة  املواد  ا�صتخدام  جمال  اأن  اإذ  خمتلفة،  جمالت 

فروع الأبحاث يف الطب وال�صناعة والزراعة واأبحاث الكيمياء، 

ويف  واجلو،  واملاء  الأر�س  يف  الطبيعية  الظواهر  درا�صة  ويف 

واآثار  املعدنية  والأمالح  اجليولوجية  التكوينات  اأعمار  حتديد 

والعديد  الف�صاء  من  القادمة  والنيازك  القدمية  احل�صارات 

فوائد  ال�صتخدامات  هذه  وجلميع  الأخرى،  ال�صتخدامات  من 

اقت�صادية جمة مبا�صرة وغري مبا�صرة.

الكهرباء  للعامل  النووية  الطاقة  قدمت  50عامًا  من  اأكرث  على مدى 

نووية  طاقة  حمطة   400 من  اأكرث  حاليًا  ويوجد  عليه،  يعتمد  ب�صكل 

الطاقة  من   %14 املحطات  هذه  وتولد  دولة.   25 من  اأكرث  يف  تعمل 

الكهربائية يف العامل وبانبعاث اأقل بكثري للغازات امل�صببة لالحتبا�س 

املحطات  ت�صاحب  ما  عادة  والتي   )www.iaea.org( احلراري 

دول  معظم  وت�صعى  الأحفوري،  الوقود  بحرق  تعمل  التي  التقليدية 

العامل اإىل ا�صتك�صاف ا�صتخدام الطاقة النووية خ�صو�صًا مع تزايد 

الحتياجات للطاقة الكهربائية وتزايد القلق ب�صاأن ق�صية تغري املناخ. 

وقد تو�صعت عامليًا �صناعة الطاقة النووية ب�صكل كبري حيث يتم حاليًا 

ت�صغيل 441 حمطة طاقة نووية، ومتتلك خم�س دول اأكرب املفاعالت 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  وهي  اليوم  العاملة  التجارية  النووية 

مفاعل(،   55( واليابان  مفاعل(،   85( وفرن�صا  )104مفاعالت(، 

ورو�صيا )32 مفاعل(، وكوريا اجلنوبية )20 مفاعل(، وتنتج فرن�صا 

حاليًا 75% من طاقتها الكهربائية بوا�صطة حمطات الطاقة النووية.

تتقدم تكنولوجيا الطاقة النووية عن تكنولوجيا الطاقات التقليدية يف 

ا�صتيعابها جلميع التكاليف اخلارجية بدءًا من حتقيق اأمان الطاقة 

مرورًا بالتخل�س من النفايات الناجمة عن تلك املحطات وو�صوًل اإىل 

اإخراج املرافق من اخلدمة، مما يعني باأنَّ تكاليف جميع هذه الأن�صطة 

هي تكاليف م�صمولة اإىل حد كبري �صمن الثمن الذي ُيدفع للح�صول 

يف  م�صمولة  غري  التكاليف  تلك  اأن  حني  يف  النووية  الكهرباء  على 

املحطات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، ولو كانت التكاليف 

المهندسة
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م�صتوَعبة  الأحفوري  الوقود  اأنواع  ا�صتخدام  عن  النا�صئة  البيئية 

على  للح�صول  يدفع  الذي  ال�صعر  لكان  التكاليف،  تلك  �صمن  اأي�صًا 

اأعلى بكثري  الأحفوري  الوقود  اأنواع  ا�صتخدام  الناجتة عن  الكهرباء 

ويكمن   .)2013 امل�صتدامة،  والتنمية  )الطاقة  حاليًا  عليه  هو  مما 

الطاقة  لتوليد  النووية  التقليدية واملحطات  الختالف بني املحطات 

التقليدية  الطاقة  توليد  تعمل حمطات  اإذ  اإنتاج احلرارة،  كيفية  يف 

الطبيعي  الغاز  اأو  والنفط  الفحم  مثل  الحفوري  الوقود  حرق  على 

النووية من  الطاقة  ُتنتج احلرارة يف حمطات  فيما  لتوليد احلرارة 

من  وبالرغم  النووي.  بالن�صطار  ت�صمى  بعملية  الذرة  نواة  اإن�صطار 

الفوائد املتعددة ل�صتخدامات الطاقة النووية اإل اأن تلك الطاقة لها 

�صلبياتها كمثيالتها من الطاقات التقليدية الأحفورية، فمثلما يرتتب 

على حرق الوقود الأحفوري من تلوث وانبعاثات غازية -حتديدًا غاز 

اأك�صيد الكربون- ت�صببت يف زيادة غازات الحتبا�س احلراري  ثاين 

بالغالف اجلوي و�صارعت من وترية التغري املناخي على كوكب الأر�س 

بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  تقارير  خمرجات  بح�صب 

املناخ، فانه هناك اأي�صًا اأخطار م�صاحبة ل�صتخدام الطاقة النووية. 

يف  خللل  اإ�صعاعي  ت�صرب  بحدوث  النووية  الطاقة  اأخطار  وتتمثل 

املحطة النووية اأو ب�صبب خطاأ ب�صري كما قد ح�صل يف حادثة اإنفجار 

اأو لتاأثر ناجم عن الكوارث   ،1986 مفاعل ت�صرينوبل باأوكرانيا عام 

الطبيعية مثلما ح�صل ملفاعل فوكو�صيما باليابان يف العام 2011 عند 

وقوع الزلزال، ناهيك عن ق�صية �صيخوخة املفاعالت النووية والتي 

تاأتي مبزيد من املخاطر خا�صة مع ثبات حالت عديدة حول العامل 

ب�صاأن ا�صطرار الكثري من ال�صركات امل�صغلة للمفاعالت التحايل على 

الفح�س الدوري ملعايري ال�صالمة نظرًا لكلفتها الباهظة، فيما ليزال 

يعترب التخل�س الآمن من املخلفات لتلك املحطات اأحد اأهم الق�صايا 

الوكالة  عن  �صادرًا  تقريرًا  اأن  اإذ  النووية،  الطاقة  لتبعات  ال�صائكة 

النفايات  التخل�س من  اأن  اأظهر   2007 عام  الذرية  للطاقة  الدولية 

عرب الدفن العميق ل ي�صتطيع منع املخلفات الإ�صعاعية من الو�صول 

اإىل الرتبة وم�صادر املياه وتهديد وجود الكائنات احلية على �صطح 

الأر�س )الطاقة والتنمية امل�صتدامة، 2013(.

امل�صالح  يتجاوز  هدف  هي  امل�صتدامة  التنمية  باأن  م�صبقا  ذكرنا 

واحلدود الوطنية ويعرب ليحقق احتياجات الأجيال امل�صتقبلية بدمج 

وخلق  الجتماعي  والرفاه  القت�صادي  والنمو  البيئة  حماية  اأبعاد 

التوازن املطلوب. وتلعب ق�صايا الطاقة دورًا حا�صما يف بلورة مفهوم 

التنمية  �صلب  هو  الطاقة  وا�صتهالك  فاإنتاج  امل�صتدامة،  التنمية 

يتمخ�س  الطاقة  م�صادر  وجميع  الجتماعي  والتقدم  القت�صادية 

اأن  كما  البيئة،  على  واأثر  للموارد  اإ�صتنزاف  باآخر  اأو  ب�صكل  عنها 

الأجل  طويلة  تكون  ما  غالبا  الدول  ت�صيغها  التي  الطاقة  �صيا�صات 

عقود.  مدى  على  وال�صتهالك  الإنتاج  اأمناط  حتديد  منها  وميكن 

يف  خا�صة  التقليدية  للطاقة  بديال  النووية  الطاقة  حمطات  وتقدم 

الدول التي لي�صت لديها م�صادر للطاقة الأحفورية ويجادل الكثريون 

امل�صتخدمة  اخلام  املادة  لوفرة  امل�صتدامة  التنمية  يف  ت�صاهم  باأنها 

يف هذه املحطات وللمدة الزمنية الطويلة التي ي�صتلزمها ا�صتخدام 

تقدمه  ومبا  الأحفوري،  بالوقود  مقارنة  ن�صوبها  قبيل  اخلام  املادة 

على  املبا�صرة  تاأثرياتها  وب�صعف  جديدة  ت�صغيلية  عمل  فر�س  من 

ت�صفي  اأن  �صاأنها  من  اخل�صائ�س  هذه  اأن  موؤيديها  ويدعي  البيئة، 

عليها بعدًا م�صتدامًا يدرجها �صمن م�صادر الطاقة املف�صلة وي�صعها 

اخل�صائ�س  هذه  اأن  كما  امل�صتدامة،  التنمية  حتقيق  اإطار  �صمن 

املوارد  بتمرير  املعني  الأ�صا�س  امل�صتدامة  التنمية  ومفهوم  تتفق 

اأمكن  ما  البيئي  الأثر  تقليل  مع  امل�صتقبلية  لالأجيال  الأ�صول  وحفظ 

)Nuclear Energy Agency-2000( وي�صتلزم اأن ن�صري هنا باأن 

اأخرى  التطبيق يختلف من دولة اىل  امل�صتدامة عند  التنمية  مفهوم 

ما  اإذا  احلكومات  على  ويتعني  لها.  الوطنية  الظروف  بح�صب  كل 

�صيا�صة  �صمن  النووية  الطاقة  اعتماد  الوطني  ال�صعيد  على  رغبت 

تنويع م�صادرها للطاقة اأن تقارن بني املزايا وال�صلبيات لهذه التقنية 

بتلك املتبعة حاليًا ومبا يتالئم مع ا�صرتاتيجياتها التنموية املعتمدة، 

كما ي�صتوجب الأمر اأي�صًا لزوم م�صاركة املجتمع املدين يف هذا الأمر 

ومناق�صته ب�صاأنه.

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
والطاقة النووية والتنمية المستدامة

الطاقة  ا�صتخدام  عن  باملنطقة  الخرية  ال�صنوات  يف  احلديث  كرث 

النووية لالأغرا�س ال�صلمية وارتبط هذا احلديث بدورها يف التنمية 

امل�صتدامة ومدى حتقيقها له، وقد ارتكز احلديث ب�صكل كبري حول 

واأن  �صيما  البحر  مياه  وحتلية  الطاقة  توليد  جمال  يف  تطبيقاتها 

لوقوع معظمه  لالأمطار  نزول  العامل  اأقل مناطق  العربي من  الوطن 

يف املنطقة املدارية اجلافة واملنطقة ال�صحراوية احلارة على الكرة 

الأر�صية، وتتميز الأمطار يف هذه املنطقة بعدم ثبات كميتها وقلتها 

املياه  موارد  من   %60 اأن  كما  الواحد،  املو�صم  يف  انتظامها  وعدم 

العربية ال�صطحية للدول تاأتي من منابع خارجية مما يجعل الكميات 

2009(. ول  )اأك�صاد،  املنبع  للنزاعات مع دول  املتاحة منها عر�صة 

البحرين،  العربي )مملكة  لدول اخلليج  التعاون  دول جمل�س  تعانى 

عمان،  �صلطنة  ال�صعودية،  العربية  الأمارات  دولة  الكويت،  دولة 

واململكة العربية ال�صعودية( فقط من م�صكلة ندرة الأمطار وارتفاع 

درجات احلرارة يف معظم اأ�صهر ال�صنة ب�صكل اأكرب من الدول العربية 

الأخرى، بل تعاين اأي�صًا من عدم توفر م�صادر للمياه ال�صطحية فيها، 

وتعتمد ب�صكل كبري لتوفري احتياجاتها املائية املتزايدة على ال�صحب 

التغذية،  يتجاوز معدلت  الأحفورية مبا  املياه اجلوفية  من خزانات 

وقد ترتب على ذلك هبوط حاد يف م�صتوى املياه مع متلح خلزانات 

املياه اجلوفية املحاذية لل�صواحل ب�صب غزو مياه البحر لها. وبالرغم 

من اأن اكت�صاف النفط يف مطلع القرن املا�صي حقق تطورا نوعيًا يف 

اأ�صلوب ومنط احلياة يف دول املجل�س، و�صاهمت وفرة الغاز الطبيعي 

والنفط يف اإن�صاء العديد من حمطات توليد الكهرباء والتحلية لتوفري 

اجلوفية  املياه  ملوارد  ال�صتنزاف  اأن  اإل  للمياه  املطردة  الحتياجات 

ليزال م�صتمرًا وب�صكل جائر يهدد معه بن�صوب هذا املورد احليوي. 

وقد �صاهم ارتفاع معدل النمو ال�صكاين ب�صكل مطرد يف دول املجل�س 

)بلغ عدد ال�صكان 47 مليون ن�صمة يف العام 2012 بزيادة قدرها 26 

مليون ن�صمة عما كانت عليه يف العام 1990( وزيادة خطط التنمية 

وحجم امل�صروعات من زيادة ال�صتهالك للكهرباء واملاء فيما عززت 

ال�صتهالك.  منط  زيادة  من  الطاقة  لدعم  احلكومية  ال�صيا�صات 

ويعترب تطور معدلت ال�صتهالك املحلية يف دول جمل�س التعاون من 

الطاقة الكهربائية واملياه املحالة من اأعلى معدلت ال�صتهالك على 

.)2008 ،Raouf( امل�صتوى العاملي

مع نهاية القرن املا�صي، تعالت الأ�صوات للنظر يف �صان ال�صتفادة 

العربي  اخلليج  مبنطقة  النووية  للطاقة  ال�صلمية  ال�صتخدامات  من 

حمطات  وجود  عن  الناجمة  ال�صيا�صية  التحديات  ذلك  عزز  وقد 

واإ�صرائيل،  الإيرانية  الإ�صالمية  اجلمهورية  من  كل  يف  عاملة  نووية 

من  الق�صوى  ال�صتفادة  تعظيم  املنطقة  دول  رغبة  اإىل  بالإ�صافة 

املالية  عائداتهم  زيادة  يف  ي�صهم  مبا  للطاقة  الأحفورية  مواردهم 

وحت�صني جودة البيئة. وقد جرى البحث بني اجلهات املعنية بالدول 

ب�صاأن اإمكانية توظيف هذه التقنية يف عملية حتلية مياه البحر بالنظر 

ملياهها  ح�صل  الذي  اجلائر  وال�صتنزاف  اجلافة  املنطقة  لطبيعة 

التقنية  هذه  من  ال�صتفادة  امكانية  على  التعويل  وبحث  اجلوفية، 

اأي�صا للم�صاهمة يف خف�س العتماد على املحطات التقليدية يف توليد 

الطاقة. ويف قمة الريا�س يف العام 2007 قررت دول جمل�س التعاون 

العمل جديًا يف م�صروع م�صرتك لال�صتخدام ال�صلمي للطاقة النووية 

طبقا للمعايري والأنظمة الدولية وذلك من خالل التن�صيق مع الوكالة 

لحقًا  قامت  وقد   ،)www.gcc-sg.org( الذرية  للطاقة  الدولية 

مع  اتفاقيات  بتوقيع  العام  ذات  ويف  املتحدة  العربية  المارات  دولة 

يف  براكة  منطقة  اختريت  وقد  لها،  نووية  حمطة  اأول  لبناء  فرن�صا 

املنطقة الغربية لإمارة اأبوظبي موقعًا لإن�صاء اأوىل املحطات النووية 

.(http://ar.enec.gov.ae( يف الإمارات

بتد�صني   2009 العام  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأي�صًا  قامت  كما 

العلمية  املدينة  واملتجددة،  الذرية  للطاقة  اهلل  عبد  امللك  مدينة 

اململكة  �صرحت  وقد  واملتجددة.  الذرية  الطاقة  ب�صئون  تعنى  التي 

العام  بحلول  نووية  حمطة   17 حوايل  لبناء  تخطط  بانها  لحقًا 

قريبًا  البحرين  مملكة  وتعتزم   .)www.kacare.gov.sa(2032

والذي  الإ�صعاع  من  للوقاية  الوطني  املركز  تد�صني  اأولية  وكمبادرة 

الأعلى  املجل�س  اإدارة  جمل�س  من  بقرار  ان�صاوؤه  على  املوافقة  متت 

للبيئة يف العام 2013، كما مت اأي�صًا باململكة ت�صكيل اللجنة الوطنية 

ل�صتخدام الطاقة النووية �صلميًا يف العام 2009 )الو�صط، 2009(، 

ب�صاأن  تو�صيات  لتقدمي  ا�صت�صارية  �صركات  الكويت  دولة  عينت  فيما 

دولة  رغبة  ب�صاأن  الأنباء  وتواترت  النووية،  الطاقة  م�صاريع  تطوير 

قطر اإعداد درا�صة جدوى ل�صتخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء 

واإنتاج املياه.

جمل�س  دول  لدي  عام  توجه  هناك  باأن  لنا  يت�صح  اأعاله،  ذكر  مما 

لالأغرا�س  النووية  الطاقة  ل�صتخدام  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

ال�صلمية وحتديدًا يف جمال حتلية املياه وتوليد الكهرباء، وباأن العديد 

من هذه الدول قد اأدرجت الطاقة النووية �صمن �صلة تنويع م�صادر 

الطاقة خا�صتها واأفردت لها ح�صة يف �صيا�صاتها الوطنية، وقد يكون 

التوجه العاملي الداعي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ورغبة الدول 

تعظيم ال�صتفادة من مواردها الأحفورية هو اأحد املحركات الدافعة 

يف هذا الجتاه، لكن يبقى الإلتزام ب�صاأن حتقيق التنمية امل�صتدامة 

التنموية،  واخلطط  ال�صيا�صات  جميع  عليها  ترتكز  التي  املظلة  هو 

فتحقيق التوازن بني الأبعاد الثالث للتنمية يتطلب فتح اآفاق جديدة 

الجتماعية  والعدالة  القت�صادية  التنمية  حتقق  فر�س  وا�صتك�صاف 

باأقل �صرر على البيئة، وقد ي�صهد امل�صتقبل القادم للطاقة النووية يف 

قطاع توليد الطاقة بدول املجل�س ح�صة من ال�صوق لكن ذلك يتطلب 

الداعمة  التحتية  البنى  وجتهيز  ال�صيا�صات  من  العديد  اعتماد  معه 

لهذا التوجه مبا يتنا�صب مع خ�صو�صية وجغرافية كل دولة، فتطبيق 

بح�صب  كل  اأخرى  اإىل  دولة  من  يختلف  امل�صتدامة  التنمية  مفهوم 

الظروف الوطنية لها. ويتعني على احلكومات بدول املجل�س اأن تقوم 

لهذه  وال�صلبيات  املزايا  بني  فيها  تفا�صل  م�صتفي�صة  فنية  بدرا�صات 

�صرورة  مع  التقنية،  هذه  ملثل  املخاطر  العتبار  بعني  اآخذة  التقنية 

اإ�صراك املجتمع املدين يف هذا الأمر ومناق�صته ب�صاأنه.

مملكة البحرين واالستخدامات السلمية 
للطاقة النووية والتنمية المستدامة

تقع البحرين يف اجلزء الغربي من اخلليج العربي، وهي عبارة عن 

اأرخبيل يتكون من اأكرث من 36 جزيرة حماطة مبياه �صحلة. ومتثل 

اجلزيرة الرئي�صة يف البحرين حوايل 85% من امل�صاحة الكلية، وتقع 

فيها املنامة عا�صمة مملكة البحرين وتبلغ امل�صاحة احلالية للمملكة 

حوايل 767 كلم2وقد �صهدت البحرين منوًا �صريعًا يف عدد ال�صكان 

خالل الع�صر �صنوات املا�صية اإذ بلغ العدد الإجمايل لل�صكان حوايل 

األف ن�صمة   672.1 2011 مبا كان علية من  للعام  1،200،00 ن�صمة 

يف العام 2002 )اجلهاز املركزي للمعلومات، 2002،2011(، وتعترب 

حيث  ال�صكانية،  الكثافة  يف  العامل  بلدان  اأعلى  �صمن  من  البحرين 

طول  على  ال�صكان  معظم  ويتمركز  كم2.  لكل  ن�صمة   1،565 يوجد 

ال�صريط ال�صاحلي �صمن املناطق ال�صمالية يف اجلزيرة الكربى. وقد 

�صيغت روؤية مملكة البحرين 2030 التي ارتكزت على مبادئ العدالة، 

الإطار  لت�صكل   )2030 القت�صادية  )الروؤية  وال�صتدامة  التناف�صية 

العام للتنمية بالدولة. كما اأن د�صتور مملكة البحرين 2002 وميثاق 

العمل الوطني2001، قد كفال يف بنودهم حق حماية البيئة وحتقيق 

والقت�صادية.  الجتماعية  والنواحي  التنمية  متطلبات  بني  التوازن 

التنمية  حتقيق  ل�صاأن  اهتمامًا  البحرين  مملكة  حكومة  اأولت  ولقد 

ا�صرتاتيجية مف�صلة  و�صع  لتحقيقه عرب  و�صعت جاهدة  امل�صتدامة، 

لتنفيذ الروؤية 2030 تعتمد الركائز الرئي�صة الثالث للتنمية وتن�صب 

حتى  للمملكة  الكلية  الغازية  الإنبعاثات  خف�س  على  اأولوياتها  اأحد 

تنويع م�صادر  التوجه نحو  وبت�صجيع   %20-%15 بن�صبة   2020 العام 

من  بالعديد  املعنية  احلكومية  املوؤ�ص�صات  قامت  وقد  الطاقة. 

املبادرات التي ت�صب يف هذا ال�صياق قد يكون من اأهمها بحث تنفيذ 

ب�صعة  والرياح  ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل  الكهرباء  لتوليد  بناء حمطة 

اإنتاجية ت�صل اىل 5 ميغاوات، اأما على �صعيد ال�صتفادة من الطاقة 

الدولية ذات  العديد من التفاقيات  النووية، فالبحرين موقعة على 

البحرين  بني  التفاقية  احل�صر  ل  الذكر  �صبيل  على  منها  العالقة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق ال�صمانات يف اإطار معاهدة 

يف  العربي  للتعاون  املعدلة  والتفاقية  النووية  الأ�صلحة  انت�صار  عدم 

ا�صتخدام الطاقة الذرية يف الأغرا�س ال�صلمية، وقد عملت اجلهات 

بغر�س  وامل�صاريع  املبادرات  من  جمموعة  على  بالدولة  املخت�صة 
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ال�صتفادة من الربامج املطروحة مع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

والذي  لالإ�صعاع  الوطني  للمركز  الإعداد  يف  موؤخرًا  و�صرعت  كما 

فيما  الإ�صعاعي  املجال  يف  متخ�ص�صة  كوادر  اأعداد  يف  �صي�صاهم 

اأن�صاأت يف العام 2009 اللجنة الوطنية ل�صتخدام الطاقة النووية يف 

املجال ال�صلمي واملخت�صة بجميع امل�صائل املتعلقة با�صتخدام الطاقة 

النووية يف املجال ال�صلمي طبقا للمعايري الدولية يف مملكة البحرين. 

يتعذر  �صكانها  وكثافة عدد  م�صاحتها  ل�صغر  ونظرًا  البحرين  اأن  اإل 

نووية  حمطات  لبناء  ال�صكنية  املدن  عن  بعيدة  اأرا�س  توفري  عليها 

�صمن ما ت�صمح به معايري الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ت�صرتط 

اأن ل تقل م�صافة املحيط الأول ملنطقة الأمان عن املحطة النووية عن 

20 كم من اأقرب جتمع �صكني.

على  جديدًا  �صاأنًا  لتزال  النووية  للطاقة  ال�صلمية  ال�صتخدامات 

كل  من  وبالرغم  فيها،  الأوىل  خطواتها  تخطو  واملنطقة  املنطقة، 

تنويع  جمال  يف  التقنية  هذه  تقدمها  التي  الواعدة  اجلديدة  الآفاق 

فاأنه  والطب،  ال�صناعة  اأو  املياه  اأو يف جمال حتلية  الطاقة  م�صادر 

يتعني على الدول النظر يف �صاأنها بعناية وطبقا ملا يتنا�صب وظروفها 

درا�صات  اأهمية عمل  على  الت�صديد  مع  التنموية،  الوطنية وخططها 

جدوى  اأو  البيئي  الأثر  تقومي  بدرا�صات  املعنية  كتلك  �صاملة  فنية 

مب�صاريعها  املنطقة  دول  بني  فيما  التكامل  ويبقى  ...اإلخ،  امل�صاريع 

النووية هو اأهم ما يتطلب التم�صك به بهدف تعظيم ال�صتفادة مما 

و�صونا  املوارد  ل�صتخدام  وتر�صيدًا  مزايا،  من  التقنية  هذه  توفره 

للبيئة.
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أجرى المقابلة: أمل العرادي
�صدفة  حم�س  من  جاء  والكامريا  بال�صوء  وانبهاره  �صغفه  يكن  مل 

للكامريا  هذا احلب  ومعه  ولد  فقد  معينة،  مرحلة  وليدًا يف  كان  اأو 

والت�صوير ونقل ال�صور باأنواع واأدوات خمتلفة ي�صري بدمه ك�صريان 

املاء يف جمرى النهر، فقد كان وليد اأ�صرة فنية فمنذ نعومة اأظافره 

وهو يرى والده يحمل بيده اآلة �صوداء ما اأن ي�صغط عليها حتى ت�صدر 

�صوءًا �صاطعًا و�صوتًا فيظهر انعكا�س ما وقع عليه هذا ال�صوء.

جراء  لالحرتاق  اأفالمه  ليعر�س  والده  بكامريات  عبث  ما  وكثريًا 

حتتويه،  الذي  الفيلم  �صريط  اإىل  والنظر  الكامريا  لفتح  ف�صوله 

وكثريًا ما اأتلف مالب�صه ب�صبب و�صع احلجر الأبي�س الذي ي�صتخدم 

يف  احلجر  هذا  ي�صتخدم  اأن  ويجب  جيبه  يف  الأفالم  حتمي�س  يف 

الغرفة املظلمة اخلا�صة لتحمي�س الفالم، فما اأن مي�صه ال�صوء حتى 

ينقلب اأ�صودا يتلف املالب�س ببقع ل تزول.

البداية
يف �صوؤاله عن بدايته مع الت�صوير وملاذا اأحب هذا الفن دون الفنون 

وحب  الكامريا  م�صك  �صغف  لدي  اجلالوي:"تولد  اأجاب  الأخرى 

الألوان وال�صور منذ ال�صغر، مرجعًا ذلك اإىل ن�صاأته يف اأ�صرة فنية، 

فبح�صب ما قال:"منذ نعومة اأظافرنا اأنا واأخوتي نرى الوالد مي�صك 

نرى  كنا  ما  ودائما  والديكور  اجلميلة  الفنون  در�س  فهو  بالكامريا 

�صورًا للعائلة ومنطقة املنامة وهي �صور فنية �صورها الوالد، الأمر 

الذي �صجعني على احرتاف هذا الفن الراقي، فقد كنا ندخل الغرفة 

املظلمة ونعمل على حتمي�س الأفالم يف ذلك الوقت".

صقل الموهبة
مل يكتفي اجلالوي باملوهبة الربانية والوراثية، بل اأنه عمل على �صقل 

دائم  كان  املدر�صة  ففي  الدرا�صة،  طريق  عن  الفن  هذا  يف  موهبته 

التوجه للفنون والت�صوير كمجال اآخر غري الدرا�صة، فكان بح�صب ما 

قال كثريًا ما يدخل الغرفة املظلمة لتحمي�س الأفالم، بالإ�صافة اإىل 

اأنه در�س الفن وقام باأخذ الكثري من الربامج التدريبية يف جمهورية 

اإيران وكان ذلك من منطلق حبه لهذا الفن وطلبًا ملزيد من التطور 

والتقدم فيه.

الرسم بدل التصوير 
يقول  وميزانية  اأدوات  من  الت�صوير  فن  يحتاجه  مبا  يتعلق  وفيما 

املهند�س مهدي اجلالوي:"اإن هواية الت�صوير يف ذاك الوقت كانت 

مكلفة، لذا فكان توجهي للر�صم واخلط اأكرث من الت�صوير، ل �صيما 

واأن الت�صوير يعتمد على �صراء اأدوات ت�صاعد على �صقل الهواية مثل 

�صراء الفيلم وعملية التحمي�س بحد ذاتها مكلفة. مقدرًا اأنه ينفق ما 

يقارب الـ 10 دنانري لت�صوير وحتمي�س 28 �صورة فقط".

وي�صيف:"كنت اأ�صتخدم كامريا الوالد وكانت ذات نتائج رائعة ولكني 

ولكن يف  املمتع،  الفن  لهذا  بل مازلت هاويًا  اأكن حمرتفًا  حينها مل 

مرحلة اجلامعة بدات حقبة جديدة من الكامريات يف الظهور وهي 

واأعتمدت  التحمي�س  عملية  متاما  األغت  التي  الديجيتال  كامريات 

فقط على حفظ البيانات، ومن هنا كان النطالق خطوة بخطوة يف 

اأعماق هذا املجال الرائع".

“المعمارية” والتصوير
يقول  والر�صم،  بالت�صوير  املعمارية  الهند�صة  عالقة  وعن 

اجلالوي:"اإن تخ�ص�س العمارة هو عبارة عن مزبج من علم وفن، 

كليات  تدر�س يف  اأغلب اجلامعات  املعمارية يف  الهند�صة  فاأن  وعليه 

الفنون،  كافة  بني  م�صرتكة  عنا�صر  هناك  فاأن  فن  وكونها  الفنون، 

به كافة  التكوين هو عن�صر مهم ي�صرتك  املثال عن�صر  فعلى �صبيل 

اأنواع الفنون، ويعترب من اأ�صا�صيات الفنون، يف حني اأن ما يختلف يف 

الفنون جميعها هو الأداة التي ت�صتعمل يف اأي نوع من اأنواع الفنون".

الت�صوير  جمال  يف  كفنان  يعمل  كان  للجامعة  دخوله  قبل  اأنه  واأكد 

باجلامعة  التحق  عندما  ولكن  واخلط  والر�صم  البوتريهات  وعمل 

تراجعت تنمية هذه املوهبة لديه ل �صيما مع ظروف درا�صة الهند�صة 

املعمارية.  يف حني بقيت الفنون تداعب اأفكار اجلالوي، الأمر الذي 

الدرا�صية  ال�صنوات  اأواخر  يف  ال�صغر  هواية  ممار�صة  يعاود  جعله 

للهند�صة املعمارية.

وبني قائال :"اإن معظم املعماريني يحملون كامريات الأمر الذي يعك�س 

العالقة الوطيدة بهذه الأداة التي ي�صتخدمها امل�صور واملعماري، يف 

اأن  يريد  امل�صور  اأكرث، يف حني  التوثيق  يرغب يف  املعماري  اأن  حني 

يربز �صورة فنية جمالية اأكرث، ولكن لي�س كل املعماريني فنانني".

اإلنضمام لنادي التصوير
املعمارية  للهند�صة  درا�صته  اجلالوي  مهدي  املهند�س  اأنهى  عندما 

بهدف  والت�صميم  الفن  لدرا�صة  للتدريب  البحرين  مبعهد  التحق 

يف  ع�صو  اأنه  اإىل  بال�صافة  والر�صم،  الت�صميم  يف  موهبته  تنمية 

العام  يف  تاأ�صي�صه  مت  الت�صوير-  – نادي  الت�صكيلية  الفنون  جمعية 

للت�صوير  البحرين  يف  تاأ�صي�صه  مت  ت�صوير  نادي  اأقدم  وهو    1985

وهو ع�صو يف النادي منذ العام 2007 وقد حقق اجنازات كثرية ويف 

النادي ينظر الع�صاء اإىل الت�صوير كفن ولي�س كتوثيق.

التحديات  
يف فن الت�صوير تعد البيئة من ال�صعوبات 

ل  اإذ  بلداننا،  يف  الفن  هذا  تواجه  التي 

مكان  اأي  يف  الت�صوير  للم�صور  ميكن 

اأو اي وقت يريد يف حني ان هذه  يرغب 

بلدان  يف  امل�صور  تواجه  ل  ال�صعوبات 

العامل الأخرى، وعليه فاأن امل�صور يف�صل 

اأن يقوم برحلة ت�صوير متحمال 

والتكلفة  ال�صفر  عناء 

مواهب و هوايات

المهندس
مهدي الجالوي

المهندس
مهدي الجالوي

 التصوير فن يرفع مستوى الثقافة البصرية عند الفرد 
والصورة بألف كلمة
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اأن يتعر�س للم�صاكل جراء الت�صوير يف  بهدف �صقل موهبته دومنا 

بلده ويعود ذلك اإىل عن�صرين مهمني الأول الأو�صاع العامة والثاين 

اإ�صكالية تتعار�س  اإن الت�صوير فيه  الثقافة ففي بع�س املذاهب ترى 

ومبادئ هذا املذهب وعليه فاأنه ل ميكن الت�صوير وغريها.  منوها 

�صبيل  على  البحرين  تخ�س  �صور  على  اأح�صل  اأن  ال�صعب  من  اأنه 

املثال والأمر املحزن املبكي اأن يف البحرين الكثري من املناطق التي 

ت�صتحق الت�صوير وفيها جمال خالب.

مسابقة الـ FIAP للتصوير
رحلة  اآخر  اجلالوي:"اأن  قال  موؤخرا  بها  فاز  التي  امل�صابقة  وعن 

ت�صوير كانت يل موؤخرا يف تركيا وكانت بهدف امل�صاركة يف م�صابقة 

كا�س العامل يف الت�صوير والتي ينظمها الـ FIAP وهو الحتاد الدويل 

لفن الت�صوير وكافة امل�صابقات الت�صويرية التي حتدث يف العامل حتى 

تكون ذات قيمة ل بد اأن تكون مرخ�صة من هذا الحتاد، وعليه فاإن 

اأ�صرف  قد  تكون  يفوزون مب�صابقات  البحرينني  الفنانني  من  الكثري 

�صنتني  كل  يقوم  الحتاد  نف�صه  وهو  للت�صوير  الدويل  الحتاد  عليها 

بعقد م�صابقة كا�س العامل للت�صوير وكل دورة تكون يف بلد.

العام  هذا  ففي   ،1985 عام  منذ  العديدة  امل�صاركات  من  وبالرغم   

وكان  للت�صوير  العامل  بكاأ�س  الأوىل  للمرة  البحرين  فازت   2014

فريق  يف  م�صاركته  �صمن  الفائزين  اأحد  اجلالوي  مهدي  املهند�س 

املجهر  حتت  البحرين  وكانت  البحرين.   مثلوا  فنانني   10 يت�صمن 

الفوز  بهذا  النظار  اإليه  يجذب  اأن  البحريني  الفريق  وا�صتطاع 

ال�صاحق ل �صيما باملناف�صة ال�صر�صة التي كانت من الفرق الأخرى من 

كافة دول العامل، وكان عنوان امل�صابقة لهذا العام “القراءة"، وكانت 

امل�صاركات بالأبي�س والأ�صود وهي الأ�صعب يف الت�صوير اإذ يجب اأن 

اأن�صنة  يكون يف ال�صورة قوة يف اللون وقوة يف ال�صوء بالإ�صافة اإىل 

ال�صورة من خالل تو�صيل ر�صالة اإن�صانية وهي اأعلى درجات الإرتقاء 

بفن الت�صوير.

الصورة بألف كلمة
باألف  باأن ال�صورة  ال�صاب املهند�س مهدي اجلالوي  يوؤمن املعماري 

كلمة، وامل�صتقبل نتاج احلا�صر والن�صان هو الذي ي�صنعة وامل�صاركة 

النادي  به  يقوم  كان  دوؤوب  عمل  نتاج  هي  الت�صوير  يف  الأخرية 

والقائمني عليه على مر ال�صنوات.

ويقول اجلالوي:"اأن امل�صور لي�س فقط كامريا، فالكامريا ل ت�صنع 

وروح  الكامريا،  وراء  الذي  ال�صخ�س  هو  الت�صوير  اإمنا  امل�صور 

ال�صورة واللوحة وهي ما مييز العمل بني فنان واآخر، فهناك بع�س 

وعليه  الهاتف،  كامريات  عرب  ماأخوذه  تكون  نقدمها  التي  اللوحات 

ذلك  من  الأهم  ال�صورة يف حني  التقاط  عد�صة مت  باأي  مهما  لي�س 

اللوحة  �صروط  كافة  على  تت�صمن  اللوحة  اأو  ال�صورة  هذه  تكون  اأن 

الناجحة".
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إعداد و تصوير

المهندسة عفت رضا

القيمة الفنية لالبواب والنوافذ في العمارة التقليدية

العمارة  يف  والنوافذ  البواب  عن  للحديث  نتوقف  العدد  هذا  يف 

�صارعت  ابواب  على  ال�صوء  والقاء  البحرين  مملكة  يف  التقليدية 

الزمن و�صهدت الحداث، وزحف الزمن يف الزقة اجلميلة . 

التقليدي  املحلي  الرتاث  جماليات  ابرز  من  والنوافذ  البواب  تعد 

والعمراين  الجتماعي  املدينة،  تاريخ  من  مهمة  جوانب  وحتكي 

و�صكلت �صواهد ح�صارية وحتف معمارية على مر الزمان. 

املعماري  اجلانب  يف  تتكامل  البواب  تلك  ووظيفة  دور  اأن  وجند 

التقاليد  مع  وتن�صجم  والمنية  القت�صادية  باجلوانب  واجلمايل 

والعادات الجتماعية .

وحتتل البواب موقع مميز ومهم يف واجهات املباين لتحقيق الداء 

الوظيفي من حيث عزل املحيط اخلارجي عن املحيط الداخلي، اأي 

من الف�صاء العام لل�صارع اإىل الف�صاء اخلا�س للدار اأو البيت . 

ال�صكل  اإبراز  على  عملت  التقليدية  البواب  هند�صة  يف  التقنية  اإن 

املعماري وارتباط ذلك بالو�صع الطبقي ل�صاكنية من حيث الفخامة 

والزخرفة واحتواءه على العنا�صر الوظيفية املطلوبة.

للم�صتوى  وانعكا�س  للبيت  ومدخل  كواجهة  الباب  جند  وبذلك   

وات�صاعه  الباب  ارتفاع  ان  حيث  ل�صاحبه  والقت�صادي  الجتماعي 

والنقو�س والزخارف كانت تعك�س الو�صع الطبقي ل�صاحبة . 

والتعقيد،  للزخرفة  تفتقد  والتي  والعادية  الب�صيطة  البواب  ان  كما 

كانت بيوت للنا�س الب�صطاء .

من  م�صنوعة  جميعها  اأن  وهو  م�صرتك  عامل  يف  الأبواب  ت�صرتك 

اخل�صب وحتمل الر�صوم والزخارف اأو تبدو ب�صيطة .

تتكون  حيث  بالب�صاطة  ن�صبيًا  تت�صم  البحرين  يف  القدمية  والبواب 

راأ�صية  الواح خ�صبية  وكل جزء مكون من  العادة من م�صراعني  يف 

با�صتخدام  الداخل وتتميز بع�صها  ويتم ربطها بدعامات افقية من 

امل�صامري النحا�صية امل�صتديرة ال�صكل تو�صع يف �صفوف اأفقية لإعطاء 

الباب املتانة وال�صكل اجلمايل . 

كما اأن البواب الكبرية كانت حتوي احيانًا يف احد امل�صراعني باب 

�صغري يعرف » باخلو�صة« لال�صتخدام اليومي بدل فتح الباب الكبري 

ولذلك دللت رمزية لتخطي العتبة والدخول ببطئ وكل احرتام . 

واخلارج،  الداخل  من  الأقفال  حتمل  البواب  جميع  عام   وب�صكل 

وتلك القفال حتمل اجلانب الوظيفي واجلمايل معًا . فمن اخلارج 

وهناك  اأوالنحا�س  عادة من احلديد  يكون  والذي  املزلج  قفل  جند 

يف  كما  خمتلفة  اأ�صكال  وتاأخذ  بالدخول  لالإذن  الباب  لقرع  اداة 

ال�صور املرفقة . 

واأما املزلج الداخلي يكون عادة من اخل�صب وي�صتخدم لإحكام القفل 

يف الليل اأو اأمام اي طارئ اأو �صر م�صتطري يف النهار . 

الأقفال  وجدت  واإذا  اخلارج،  من  تقفل  البيوت  كانت  ما  ونادرًا 

تقرر  اأو  الدار  ا�صحاب  اأ�صاب  ما  خطب  على  ذلك  دل  اخلارجية 

مغادرة البيت ،حيث اأن البواب يف الزقة ال�صعبية ) الفرجان ( تبقى 

مفتوحة لأ�صتقبال الأحبة واجلريان طوال النهار .  

البيت  داخل  اإىل  والولوج  الباب  عبور  بالمكان  يكن  مل  عام  ب�صكل 

مبا�صرة، فهناك م�صاحة فا�صلة بني الباب والداخل ت�صمى)الدهليز( 

حيث يوجد على اجلانبني م�صطبة ت�صمى )الدكه( لإ�صرتاحة الزوار 

اإىل حني ال�صتئذان للدخول اإىل جمل�س �صاحب الدار وذلك حلماية 

خ�صو�صة الف�صاء الداخلي ) احلو�س ( .

النوافذ وال�صبابيك : 

تعد النوافذ من العنا�صر املعمارية الهامة واحد املعاجلات للفتحات 

اخلارجية بالإ�صافة اإىل ا�صتخدامها يف الغرف الداخلية املطلة على 

احلو�س والليوان لأغرا�س التهوية والإ�صاءة. 

وكما يف ال�صور املرفقة نالحظ العديد من ال�صكال لفتحات النوافذ 

العلى  يف  زجاجية  فتحات  مع  غالبًا  وخ�صبية  ب�صيطة  تكون  حيث 
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لتقليل  امللون  بالزجاج  فتغطى  الداخلية  النوافذ  واأما  اخلارج،   يف 

على  اجلمايل  البعد  لإظفاء  وثانيًا  املبا�صرة  ال�صم�س  اأ�صعة   حدة 

الفراغ الداخلي . 

الجتماعي  الو�صع  عك�صت  الأبواب  يف  وكما  النوافذ  ان  وجند 

والقت�صادي ل�صاكني الدار حيث ان النوافذ يف البيوت الكبرية اأخذت 

الأ�صكال الن�صف دائرية حيث تعلو فتحات النوافذ امل�صتطيلة با�صكال 

يخرتقها  جذابة  باألوان  امللون  الزجاج  وحتوي  متعددة   وزخارف 

ال�صوء لينعك�س على الفراغ الداخلي ويعطي اجلمال والدفء.

وختامًا جند ان هذه العنا�صر املعمارية ) البواب والنوافذ( اخذت 

بذا يجب  البيوت وعدم الهتمام حلفظها.  ب�صبب هدم  الندثار  يف 

ت�صبح  بحيث  وتطويرها  والزخارف  ال�صكال  تلك  على  الرتكيز 

للبيوت  التقليدية  والهوية  الطابع  لعطاء  جمالية  وتفا�صيل  عنا�صر 

واملباين احلديثة . 

اما �صيانة الأعمال اخل�صبية  والزخرفية فمن املهم ان تلقى الهتمام 

للحفاظ على هذا الرتاث الفني . 

للتفا�صيل  املنظمة  والدرا�صة  التوثيق  بعملية  الهتمان  يجب  كما 

املعمارية التقليدية وذلك لتطويرها واأ�صتخدمها يف العمارة املعا�صرة 

العمارة  مع  احل�صاري  للتوا�صل  ج�صر  ولت�صكل  حديثة  بطريقة 

يفتقد احلديث  ل  بحيث  بطريقة مدرو�صة  تكون  ان  ،على  التقليدية 

التقليدية  املعمارية  والتفا�صيل  العنا�صر  ت�صوه  ل  كما  م�صداقيتة 

وتفقد قيمتها الفنية واجلمالية .
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دور المهندس االستشاري في تسوية المنازعات 
طبقًا لعقود الفيديك النموذجية

المستشار الدكتور محمد فؤاد الحريري

ب�صكل  املنازعات  لت�صوية  اآليات  اإىل وجود  الإن�صاءات  حتتاج �صناعة 

مهني و�صريع، وذلك حر�صًا على ا�صتمرار تنفيذ الأعمال مبا ي�صمن 

النموذجية  العقود  �صروط  حر�صت  ولذلك  بنجاح.  امل�صروع  تنفيذ 

على منح املهند�س ال�صت�صاري دورًا مهمًا يف جمال ت�صوية املنازعات 

املتعلقة بعقود الإن�صاءات.

ونتناول يف هذه الدرا�صة املوجزة دور املهند�س ال�صت�صاري يف ت�صوية 

    Fédération Internationale املنازعات طبقًا ل�صروط عقود الفيديك

Ingenieurs-Conseils - FIDIC النموذجية؛ لأنها اأهم �صور العقود 

النموذجية يف جمال الإن�صاءات واأكرثها �صيوعًا يف التطبيق العملي. 

النحو  على  وذلك  اأق�صام،  ثالثة  اإىل  املو�صوع  هذا  تق�صيم  مت  وقد 

الآتي:

قسم تمهيدي: 
نبذة تعريفية عن عقود الفيديك النموذجية.

القسم األول: 
دور املهند�س ال�صت�صاري يف ت�صوية املنازعات طبقًا للطبعة الرابعة 

من كتاب الفيديك الأحمر.

القسم الثاني: 
دور املهند�س ال�صت�صاري يف ت�صوية املنازعات طبقًا لكتاب الفيديك 

الأحمر اجلديد.

قسم تمهيدي
نبذة تعريفية عن عقود الفيديك النموذجية

 Fédération ال�صت�صاريني  للمهند�صني  الدويل  الحتاد  هو  الفيديك 

Internationale des Ingenieurs-Conseils. وقد تاأ�ص�س يف بلجيكا 

من  كل  يف  ال�صت�صاريني  املهند�صني  جمعيات  طريق  عن   1913 عام 

فرن�صا وبلجيكا و�صوي�صرا. وُيعرف اخت�صارا بـ )FIDIC( وهو ما ميثل 

اأول حرف من كل كلمة من الكلمات اخلم�صة التي يتاألف منها ا�صم 

الحتاد باللغة الفرن�صية.

ويهتم الفيديك باإ�صدار وتطوير جمموعة من اأهم العقود النموذجية 

     worksوالإن�صاءات املقاولت  اأعمال  الدويل يف جمال  امل�صتوى  على 

construction مبختلف اأنواعها �صواء كانت اأعماًل مدنية اإن�صائية، اأو 

اأعماًل ميكانيكية اأو كهربائية اأو غريها، و�صواء كانت عقود املقاي�صة 

بالوحدة اأو عقود ت�صليم املفتاح، اأو غريها.

ما هي أهم عقود الفيديك النموذجية؟ 	•
وهو   ،1957 عام  يف  منوذجي  عقد  واأهم  اأول  الفيديك  اأ�صدر   
 conditions" »منوذج »�صروط عقد مقاولت اأعمال الهند�صة املدنية

 "of contract for works of civil engineering construction

واملعروف بـ الكتاب الأحمر The Red Book ب�صبب لون غالفه.  ويف 

عام 1969 �صدرت الطبعة الثانية من الكتاب الأحمر، ويف عام 1977 

�صدرت الطبعة الثالثة منه، ويف عام 1987 �صدرت الطبعة الرابعة 

منه، ويف عام 1996 مت ن�صر وثيقة ملحقة للطبعة الرابعة.

العقود  من  جديدة  جمموعة  الفيديك  ن�صر   1999 عام  ويف   

النموذجية لالإن�صاءات ت�صمنت ما يلي:

رب  من  امل�صممة  والهند�صة  البناء  لأعمال  الت�صييد  عقد   -1  

العمل املعروف بالكتاب الأحمر اجلديد.

املعروف  البناء   / والت�صميم  ال�صناعية  الأعمال  عقد   -2  

بالكتاب الأ�صفر اجلديد.

  

ت�صليم  م�صروعات   / والإن�صاء  والتوريد  الهند�صة  عقد   -3  

املفتاح املعروف بالكتاب الف�صي.

بالكتاب  املعروف  املخت�صر  اأو  املوجز  العقد  منوذج   -4  

والهند�صة  البناء  اأعمال  يف  با�صتعماله  ويو�صى  الأخ�صر، 

التي تكون قيمة راأ�س املال فيها قليلة ن�صبيًا.

اأن عقود الفيديك النموذجية هي عبارة عن  ويف تقديرنا    

عن  يك�صف  القانون  من  اطار  يف  هند�صي  لفكر  انعكا�س 

العقلية الهند�صية يف تعاملها مع امل�صائل القانونية. 

جمرد  هي  النموذجية  العقود  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير    

�صروط  لأف�صل  خرباء  جانب  من  م�صبقًا  ُمعدة  �صياغة 

وبالتايل  م�صتقباًل،  ُتربم  �صوف  عقود  على  ُتطبق  تعاقدية 

يجدونه  الذي  النموذجي  العقد  اختيار  للمتعاقدين  يجوز 

تعاقد  كل  ظروف  ح�صب  باحتياجاتهم  الوفاء  اإىل  اأقرب 

يف  الواردة  بال�صروط  اإل  املتعاقدان  يلتزم  ول  حده،  على 

طبعة العقد النموذجي التي وقع الختيار عليها حتى ولو مت 

تطويرها بعد ذلك، كما يجوز لهما التفاق على تعديل هذه 

ال�صروط كتابة.

القسم األول
تسوية  في  االستشاري  المهندس  دور 
كتاب  من  الرابعة  للطبعة  طبقًا  المنازعات 

الفيديك األحمر
الكتاب  من  الرابعة  للطبعة  العامة  ال�صروط  من  البند )67(  ينظم 

الأحمر ال�صادرة عام 1987 دور املهند�س يف ت�صوية املنازعات التي 

تن�صاأ بني رب العمل واملقاول وتكون مرتبطة بالعقد اأو نا�صئة عنه، اأو 

مرتبطة اأو نا�صئة عن تنفيذ الأعمال، وذلك �صواء ن�صاأت خالل تنفيذ 

الأعمال اأو بعد امتامها.

إلحالة  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  هي  ما  	•"
النزاع إلى المهندس االستشاري؟  

اإذا ن�صاأ نزاع بني رب العمل واملقاول اأيًا كان نوعه، مبا يف ذلك   

اأي نزاع متعلق براأي اأو اأمر اأو قرار اأو �صهادة اأو تقييم من قبل 

اأطراف  اأحد  من  النزاع  مو�صوع  احالة  يجب  فاإنه  املهند�س، 

العقد اإىل املهند�س ال�صت�صاري كتابًة، ويجب ار�صال �صورة من 

كتاب الإحالة اإىل الطرف الآخر. ويجب اأن تتم الإ�صارة يف كتاب 

الإحالة اإىل اأن هذه الإحالة متت تطبيقًا للبند )67( امل�صار اإليه 

يتم  �صوف  التي  الإجراءات  خطورة  مدى  الطرفان  يعلم  حتى 

اتخاذها. 

واإذا مل يلتزم الطرف الذي يعر�س النزاع على املهند�س بهذه   

قام  واإذا  عليه.  بالرد  ملزم  غري  يكون  املهند�س  فاإن  ال�صكلية، 

املهند�س بالرد، فاإن رده هذا ل يعترب تطبيقًا للبند )67( امل�صار 

اإليه، ول ترتتب عليه اأثاره. 

يمكن التي  المنازعات  أنواع  هي  ما  	•"
قبل االستشاري  المهندس  على  عرضها    

احالتها إلى التحكيم؟  
املنازعات التي تقع بني رب العمل واملقاول هي فقط التي ميكن   

اإحالتها اإىل املهند�س ال�صت�صاري طبقا للبند )67( امل�صار اإليه. 

ال�صت�صاري  املهند�س  املنازعات على  اأنواع  ويجب عر�س جميع 

قبل اإحالتها اإىل التحكيم �صواء كانت هند�صية اأو فنية اأو مالية 

اأو قانونية طاملا اأنها مت�صلة بتف�صري اأو تنفيذ �صروط العقد.

المهندس  على  النزاع  عرض  يجب  هل  	•"
خالل موعد محدد؟  

مل يحدد البند الفرعي )67( امل�صار اإليه موعدًا معينًا يلتزم به   

طرفا العقد لعر�س مو�صوع النزاع املتعلق بالعقد على املهند�س 

يراه  الذي  الوقت  اختيار  طرف  لكل  يحق  ولذلك  ال�صت�صاري. 

منا�صبًا لإحالة النزاع اإىل املهند�س، اإل اأن هذه القاعدة لي�صت 

التطبيق  الواجب  القانون  الواردة يف  القيود  اإذ حتدها  مطلقة؛ 

املتعلقة  القيود  the applicable lawمثل  العقد  على 

بتقادم الدعاوى النا�صئة عن العقد. مع مراعاة اأن انتهاء العقد 

ل ي�صلب املهند�س اخت�صا�صه بحل املنازعات املرتبطة به.

لتسوية المحدد  الزمني  الجدول  هو  ما  	•"
النزاع أمام المهندس االستشاري؟  

الأطراف بقراره يف  اأن يخطر  املهند�س ال�صت�صاري  يجب على   

كتاب  ت�صلمه  تاريخ  من  يومًا   84 تتجاوز  ل  مدة  خالل  النزاع 

للبند  تطبيقًا  �صدر  القرار  هذا  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  الإحالة، 

.)67(
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واإذا رغب اأحد الطرفني يف العرتا�س على قرار املهند�س، يجب   

التحكيم  بدء  يف  برغبته  كتابة  الآخر  الطرف  يخطر  اأن  عليه 

ب�صاأن مو�صوع النزاع مع ار�صال �صورة اإىل املهند�س للعلم خالل 

70 يومًا من تاريخ ت�صلمه الإخطار بقرار املهند�س، اأو من تاريخ 

انتهاء مدة الـ 84 يومًا املذكورة دون �صدور قرار من املهند�س، 

واإل �صقط حقه يف عر�س النزاع على هيئة التحكيم.

مع االستشاري  المهندس  يتعامل  كيف  	•"
النزاع المعروض عليه؟  

فح�س  يف  مبهمته  يقوم  اأن  ال�صت�صاري  املهند�س  على  يجب   

وت�صوية املنازعات املتعلقة بالعقد ب�صكل مهني وحمايد وم�صتقل 

منطقية  بطريقة  ذلك  يفعل  اأن  عليه  ويجب  العمل،  رب  عن 

وم�صببة؛ لأنه قد ي�صطر اإىل �صرحها فيما بعد اإذا مت ا�صتدعاوؤه 

ك�صاهد لكي يقدم اأدلة يف اأي اإجراءات حتكيم لحقة. 

ويتعني اأن ي�صدر قرار املهند�س يف النزاع كتابًة، مع الإ�صارة اإىل   

اأن هذا القرار �صدر تطبيقًا للبند )67(. ويعتمد جناح املهند�س 

ومو�صوعية  بحيادية  بدوره  وقيامه  فيه،  العقد  طريف  ثقة  على 

تامة.

ذلك  ُيعد  املحددة،  املدة  قرارًا خالل  املهند�س  ي�صدر  واإذا مل   

على  النزاع  مو�صوع  عر�س  لالأطراف  ويحق  جانبه  من  رف�صًا 

التحكيم بعد اأن يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته يف 

بدء التحكيم خالل 70 يومًا من انتهاء مدة الـ 84 يومًا ال�صابقة 

مع ار�صال �صورة من هذا الخطار اإىل املهند�س للعلم.

يبت أن  إلى  األعمال  وقف  يتم  هل  	•"
المهندس االستشاري في النزاع؟  

الن�س على  العمل، فقد مت  ا�صتمرار  الفيديك على  حر�صًا من   
فيه  والبت  النزاع  لدرا�صة  املحددة  املدة  خالل  املقاول  الزام 

باأن ي�صتمر يف تنفيذ الأعمال املوكولة اإليه مبوجب العقد، وذلك 

ما مل يكن العقد قد مت اإنهاوؤه، كما يجب على املقاول اأن يبذل 

العناية واحلر�س الواجبني يف تنفيذ الأعمال، ول يوؤثر فيما �صبق 

عدم قبول املقاول للقرار الذي ي�صدره املهند�س ب�صاأن النزاع. 

المهندس قرار  تسبيب  يجب  هل  	•"
االستشاري الصادر في النزاع؟  

الأ�صل اأن املهند�س ال�صت�صاري غري ملزم بت�صبيب قراره ال�صادر   

يف النزاع. ومع ذلك، فاإنه لي�س هناك ما مينع من قيامه بذكر 

اأ�صباب قراره، بل اإنه يف بع�س احلالت ُي�صتح�صن اأن يقوم مبثل 

هذا الإجراء ل�صيما اأن قرار املهند�س قد تتم مراجعته يف وقت 

لحق عن طريق هيئة التحكيم، ول �صك اأن اأي اأ�صباب ي�صوقها 

اإجراءات  اأثناء  للغاية  مفيدة  تكون  �صوف  قراره  يف  املهند�س 

التحكيم.

 

االستشاري المهندس  قرار  يصبح  متى  	•"
نهائيًا وملزمًا للطرفين؟  

املهند�س  قرار  على  املقاول  اأو  العمل  رب  يعرت�س  مل  اإذا   

ال�صت�صاري ال�صادر يف النزاع، ومل ير�صل اأي منهما اإخطارًا اإىل 

اأو  يف  النزاع  هذا  ب�صاأن  التحكيم  بدء  يف  بنيته  الآخر  الطرف 

قبل اليوم ال�صبعني التايل لليوم الذي ت�صلم فيه الطرفان اإخطار 

املهند�س بقراره، ي�صبح القرار نهائيًا وملزمًا لهما.

 

ماذا يحدث لو لم يقم أحد الطرفين 	•"
بتنفيذ القرار النهائي للمهندس    

االستشاري؟  
طبقًا للبند الفرعي )4/67(، اإذا مل ميتثل اأحد الطرفني لقرار   

املهند�س ال�صادر يف نزاع متعلق بالعقد يف حالة �صريورته نهائيًا 

المتثال  عدم  م�صاألة  يحيل  اأن  الآخر  للطرف  يجوز  وملزمًا، 

لقرار املهند�س اإىل التحكيم مبا�صرة. ويف هذه احلالة، ل يلزم 

قبل اللجوء اإىل التحكيم اأن يتم عر�س م�صاألة عدم تنفيذ القرار 

على املهند�س، ثم حماولة ت�صوية هذه امل�صاألة وديًا خالل الأجل 

املحدد لذلك.

ما هي الطبيعة القانونية لدور المهندس  	•"
في تسوية المنازعات المعروضة عليه؟  

حمكم  بدور  يقوم  املهند�س  اأن  املقارن  الفقه  بع�س  يرى   

arbitrator باملعنى احلريف. ويرى جانب اآخر من الفقه املقارن 

quasi-arbitrator لأنه ملتزم باحلياد  اأن املهند�س �صبه حمكم 

اإجراءات  باتباع  ملزم  غري  اأنه  اإل  ملزمًا،  قراره  ي�صبح  وقد 

التحكيم. ومييل فريق من الفقه العربي اإىل القول باأن املهند�س 

تقديره.  وح�صن  مهارته  مبوجب  يت�صرف  م�صتقل  مهني  خبري 

وذهب الفقه امل�صري اإىل اأن املهند�س لي�س حمكمًا؛ لأن قانون 

التحكيم امل�صري ال�صادر بالقانون رقم 27 ل�صنة 1994 ين�س 

اأن يكون �صخ�صًا بعيدًا متامًا عن  اأن املحكم يفرت�س فيه  على 

العالقة القانونية التي �صببت املنازعة بني الأطراف، وهو ما ل 

يتوفر يف املهند�س الذي ُيعد ممثاًل لرب العمل يف تنفيذ العقد، 

وال�صتقالل حيال طريف  احليدة  �صرط  فقد  قد  يكون  وبالتايل 

اإ�صداره  اإبان  اإجرائية  قواعد  باأية  يتقيد  ل  اأنه  كما  املنازعة، 

قراره يف املنازعة املعرو�صة عليه، وذلك على خالف التحكيم.

الصادر للقرار  القانوني  التكييف  هو  ما  	•"
نزاع لتسوية  االستشاري  المهندس  من    

متعلق بالعقد؟  
خبري  عن  �صادر  راأي  هو  املهند�س  قرار  اأن  هو  الراجح  الراأي   

بظروف  كبرية  دراية  على  اأنه  باعتبار  معينة  م�صاألة  يف  مهني 

مل  اإذا  ملزمًا  ي�صبح  وقد  التعاقد،  حمل  امل�صروع  وتفا�صيل 

 )67( البند  يف  املحدد  الأجل  خالل  الطرفان  عليه  يعرت�س 

امل�صار اإليه. 

ول يرقى هذا القرار اإىل مرتبة احلكم ال�صادر عن الق�صاء اأو   

هيئة التحكيم حتى ولو اأ�صبح ملزمًا ونهائيًا. ول ي�صتمد القرار 

قوته امللزمة من طبيعته، واإمنا من التفاق امل�صبق بني الطرفني 

على البند )67(.

في االستشاري  المهندس  دور  دور  نقد  	•"
تسوية المنازعات  

رب  بني  املنازعات  ت�صوية  يف  ال�صت�صاري  املهند�س  دور  تعر�س   

العمل واملقاول للنقد ال�صديد لعدة اأ�صباب منها اأنه يح�صل على 

اأجره من رب العمل مقابل جممل ما يقوم به من اأعمال تت�صل 

بعقد الإن�صاءات، مما يخل باحليادية التي ُيفرت�س اأن يتمتع بها 

رب  حماباة  اإىل  مييل  فقد  املحكم،  �صبه  الأقل  على  اأو  املحكم 

العمل واحلفاظ على م�صاحله على ح�صاب م�صالح املقاول، كما 

قيل باأن هذا النظام �صكلي وي�صيع الوقت؛ لأنه يتم اإحالة النزاع 

اأن املهند�س ل يكون موؤهاًل  اإىل التحكيم فيما بعد، ف�صاًل عن 

البحتة  القانونية  امل�صائل  فح�س  على  ي�صاعده  قانونيًا  تاأهياًل 

والبت فيها ب�صكل �صليم.

المهندس دور  نقد  على  المترتب  األثر  ما  	•"
االستشاري في تسوية المنازعات؟  

اأدخل القائمون على �صياغة عقود الفيديك النموذجية تعدياًل   

من  الرابعة  للطبعة  ملحق  اإ�صدار  عند  الدور  هذا  على  مهمًا 

للبند  بديل  1996؛ حيث مت و�صع ن�س  الأحمر يف عام  الكتاب 

)67( يف الق�صم )اأ( من هذا امللحق.

ال�صت�صاري  للمهند�س  بديل  توفري  يتم  اأن  التعديل  هذا  ومفاد   

خبري  اأو  حمايدين،  م�صتقلني  خرباء  ثالثة  تعيني  خالل  من 

بالطالع  ليقوم  العقد  بداية  عند  حمايد  م�صتقل   واحد 

با�صتمرار على تقدم �صري العمل من خالل زيارة املوقع ب�صفة 

حلظة   املنازعات  حل  على  قادرًا  يكون  وبالتايل  منتظمة، 

املنازعة. ف�س  مبجل�س  البديل  احلل  هذا  وُعرف   ن�صوئها. 

 Dispute Adjudication Board (D.A.B(

القسم الثاني
تسوية  في  االستشاري  المهندس  دور 
األحمر  الفيديك  لكتاب  طبقًا  المنازعات 

الجديد 
ينظم البند )20( من ال�صروط العامة للكتاب الأحمر اجلديد ال�صادر 

عام 1999 املطالبات واملنازعات وكيفية ت�صويتها. وبا�صتقراء اأحكام 

من  خال  اأنه  يت�صح   - الثمانية  الفرعية  بنوده  بكافة    - البند  هذا 

الن�س على الدور التحكيمي اأو �صبه التحكيمي للمهند�س ال�صت�صاري 

دوره  على  الإبقاء  مت  اأنه  اإل  العقد؛  طريف  بني  املنازعات  ت�صوية  يف 

 Contractor’s claims املقاول  مطالبات  وفح�س  تلقي  يف  املهم 

والبت فيها اأثناء تنفيذ الأعمال بعد الت�صاور املنا�صب مع الطرفني. 

يف  به  منوطًا  كان  الذي  بالدور  يقوم  املهند�س  يعد  مل  عليه،  وبناء 

ت�صوية املنازعات العقدية بني رب العمل واملقاول طبقًا للبند )67( 

واأ�صبح  الأحمر.  الكتاب  من  الرابعة  للطبعة  العامة  ال�صروط  من 

هو  اجلديد  الأحمر  للكتاب  العامة  لل�صروط  طبقًا  املتاح  الإجراء 

عر�س املنازعات على جمل�س ف�س املنازعة )D.A.B( لُي�صدر فيها 

قرارًا قبل بدء اخلطوات التالية لت�صوية النزاع، وهي حماولة الت�صوية 

الودية ثم التحكيم. 

ومع ذلك، ل يوجد ما مينع الطرفني من التفاق يف ال�صروط اخلا�صة 

على اأن ُي�صتبدل مبجل�س ف�س املنازعة املهند�س ال�صت�صاري.  

إعالن هام إلى األعضاء

“املهند�س” جملة متخ�ص�صة، تعنى بال�صاأن الهند�صي 
ت�صدر كل 3 اأ�صهر، وهي موجهة اإىل كافة اأع�صاء 

ومنت�صبي جمعية املهند�صني البحرينية وكافة املهتمني 

بقطاع الهند�صة، وترحب “جملة املهند�س” مب�صاهمات 

الأع�صاء وكل من يرغب يف امل�صاركة باملوا�صيع 

الهند�صية للن�صر يف املجلة.

 

ي�صعدنا ا�صتالم م�صاهماتكم على الربيد الألكرتوين 

 mohandis@batelco.com.bh
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طالبة في جامعة البحرين تصمم مدينة 
لألطفال تعرفهم بوظائفهم المستقبلية 

طالبة في جامعة البحرين تصمم قرية 
للسيارات الكالسيكية بقرب الحلبة 

الداخلي  الت�صميم  برنامج  يف  عبدالهادي  اإميان  الطالبة  مت  �صمَّ

الوظائف  اإىل  للتعرف  توؤهلهم  اأطفال  مدينة  البحرين  جامعة  يف 

والأعمال من خالل اللعب مبا ي�صاعدهم على اختيار وظيفة امل�صتقبل. 

الطالبة م�صروعها يف معر�س حتكيم م�صروعات تخرج  كماعر�صت 

طلبة برنامج الت�صميم الداخلي و نوق�س امل�صروع من جوانبه املختلفة 

الفنية والهند�صية.

وقد ذكرت الطالبة: »اأن فكرة امل�صروع تقوم على مزج املعرفة باللعب 

يف مدينة لالأطفال تتيح لهم فر�صة جتربة املهن والوظائف املتاحة 

مبا ي�صاعدهم على اختيار مهنة امل�صتقبل والتعرف اإىل املهن الأخرى 

احلديثة والقدمية«.

وكذلك تطرقت الطالبة اأن م�صروعها مكون من عدة اأجزاء اأهمها: 

احلرائق،  لإطفاء  ومركز  �صرطة،  ومركز  ومطعم،  ومطار،  بنك، 

ومتاجر، و�صالون، بالإ�صافة اإىل امل�صت�صفى واملدر�صة، م�صرية اإىل اأن 

»الطفل �صيتمكن يف هذه اجلهات املختلفة اأن يطلع على طبيعة املهن 

التي �صي�صتمع اإىل �صرح عنها من اخت�صا�صي يف كل جهة، وي�صاهد 

عمليًا«،  ليمار�صها  باملهنة  اخلا�س  اللبا�س  يرتدي  ثم  فلمية،  مادة 

موؤكدة اأن »ذلك كله يتم بطريقة ميتزج فيها اللعب باجلد«.

الأطفال  ذهن  يفتح  القرية  هذه  م�صروع  باأن  الطالبة   وبينت 

بطريقة  ولكن  الكبار،  عامل  من  يقرتبون  ويجعلهم  الواقع،  على 

»ا�صتعانت  اأنها  اإىل  م�صرية  واهتماماتهم«،  اأعمارهم،  مع  تتنا�صب 

الكارتون  من  املاأخوذة  املوؤثرات  الكارتوين  والر�صم  بال�صخ�صيات 

جلذب الأطفال«.

باأن هذه  تعتقد  اأنها  اإىل  تطرقت  امل�صروع  ويف خال�صة حديثها عن 

طور  يف  راأت  ولقد  اأي�صًا،  وجتاريًا  عمليًا  للتطبيق  قابلة  الفكرة 

جممع  يف  مب�صط  نحو  على  به  �صبيهًا  م�صروعًا  النظرية  الدرا�صة 

ال�صيف التجاري، وم�صروعًا اآخر يف دبي، غري اأن ما مييز م�صروعها 

اأنه ينطوي على عن�صر الت�صويق والإثارة بقدر اأكرب. 

اأنه  اأي�صًا  الت�صميم  يف  املميزة  الأمور  بني  »من  قائلة:  اأ�صافت  كما 

يتيح لالأطفال التعرف اإىل الوظائف واملهن القدمية ولي�س احلديثة 

ومما  املجتمعية«.  وقيمه  برتاثه  الطفل  ربط  بهدف  وذلك  فح�صب، 

م�صروع  مقرر  متطلبات  من  جزًء  يعد  الت�صميم  اأن  ذكره  يجدر 

اخت�صا�صه نظريًا  اإ�صكالية ما يف  فيه  الطالب  يبحث  الذي  التخرج 

وعمليًا، وي�صع لها احللول. 

الطالبة موزة ربيعة يف برنامج الت�صميم الداخلي يف جامعة البحرين،  

قرية لل�صيارات الكال�صيكية، واختارت حلبة البحرين الدولية موقعًا 

الطالبة م�صروعها مبعر�س حتكيم م�صروعات تخرج  لها. وعر�صت 

جوانبه  من  امل�صروع  نوق�س  حيث  الداخلي  الت�صميم  برنامج  طلبة 

املختلفة الفنية والهند�صية.

بهدف  لتخرجها  م�صروعًا  الفكرة  اختارت هذه  اأنها  الطالبة  وقالت 

تعزيز موقع البحرين ال�صياحي على اخلريطة العاملية وخ�صو�صًا اأن 

البحرين اإحدى حمطات �صباق اجلائزة الكربى )الفورمال واحد(، 

واملحافظة يف الوقت نف�صه على تراث ال�صيارات الكال�صيكية، حيث مل 

تخف �صغفها بهذا النوع من ال�صيارات القدمية.

وذكرت اأن القرية تتكون من متحف يحوي �صالت لعر�س ال�صيارات 

و�صبعيناته،  املا�صي  القرن  �صتينات  حلقبة  تنتمي  التي  الكال�صيكية 

وحماًل  الكال�صيكية،  ال�صيارات  �صنع  كيفية  املهتمني  لتعليم  وور�صة 

لبيع قطع غيارها.

ويف البعد الفني، قالت الطالبة اإنها ا�صتفادت من اأ�صكال ال�صيارات 

التكعيبية الت�صميم وحتويراتها املنحنية يف ت�صميم اأ�صكال املباين، 

والأثاث الذي جاء يف عدة اأ�صكال قدمية، وبا�صتخدام مواد قريبة من 

اأ�صكال املواد امل�صتخدمة يف ال�صيارات الكال�صيكية القدمية.

وقالت  البحرين،  يف  امل�صروع  هذا  ينفذ  اأن  يف  اأملها  عن   واأعربت 

لل�صيارات  معار�س  اأن�صاأت  املنطقة  يف  الدول  من  الكثري  "اإن 
فهذه  وغريها،  والإمارات،  والكويت،  قطر،  مثل:  الكال�صيكية، 

ال�صيارات لها من يع�صقها، بينما مل نن�صئ يف البحرين هذا املعر�س 

�صباق  ا�صتقطاب  يف  الآخرين  �صبقنا  اأننا  من  الرغم  على  بعد، 

ال�صيارات الفورمال واحد".

وقدمت ربيعة �صكرها حللبة البحرين الدولية التي رفدتها مبعلومات 

م�صروعها  يلقى  اأن  موؤملة  الدرا�صة،  �صوغ  مرحلة  يف  �صاعدتها 

الهتمام من جانب احللبة وامل�صتثمرين لتنفيذه. واختتمت حديثها 

بالقول: »اأمتنى اأن ي�صهم م�صروعي يف تغيري نظرة النا�س لل�صيارات 

اأن  موؤكدة  الزمن«،  عليها  عفى  خردة  تراها  التي  الكال�صيكة 

»ال�صيارات الكال�صيكية القدمية ثروة ل تقدر بثمن«.

ومما يجدر ذكره اأن الت�صميم يعد جزءًا من متطلبات مقرر م�صروع 

اخت�صا�صه نظريًا  اإ�صكالية ما يف  فيه  الطالب  يبحث  الذي  التخرج 

وعمليًا، وي�صع لها احللول. 
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طالبة بجامعة البحرين تصمم مدرسة داخلية 
تصقل شخصيات الطلبة وتحارب االتكالية

اأن  قررت الطالبة زينب ن�صيف يف كلية الهند�صة بجامعة البحرين 

حتارب التكالية التي يو�صم بها بع�س اأبناء اجليل اجلديد بت�صميم 

مدر�صة ثانوية داخلية تنمي �صخ�صياتهم وجتعلهم اأكرث اعتمادًا على 

اأنف�صهم. ورحب الكثري من اأولياء الأمور بفكرتها بعد اأن ا�صتطلعت 

الطالبة يف برنامج العمارة بكلية الهند�صة يف اجلامعة اآراءهم.

وم�صابقة  معر�س  يف  ت�صميمها  عر�صت  التي  الطالبة  وذكرت 

م�صروعات تخرج طلبة كلية الهند�صة الذي نظمته الكلية: »اأن فكرة 

اإن�صاء موؤ�ص�صة تعليمية �صكنية للفئة العمرية من  امل�صروع تقوم على 

15 اإىل 18 �صنة بحيث يقطن فيها الطلبة بعيدًا عن البيئة اخلارجية 

اأثناء الدرا�صة«.

بناء  املدر�صة هو  لهذه  الأ�صا�صي  الهدف  »اإنَّ  قائلة:  الطالبة  وتابعت 

ول�صيما  املختلفة،  الأبعاد  يف  للطالب  م�صتقلة  �صخ�صية  و�صقل 

اأكادمييًا بحيث يكون م�صوؤوًل عن نف�صه، ومعتمدًا عليها«.

تعليمية،  اأ�صا�صية؛  مبان  ثالثة  حتوي  التي   - املدر�صة  اأن  واأكدت 

و�صكنية، وترفيهية - ت�صم مرافق عدة وجتهيزات خمتلفة ي�صتطيع 

الطالب من خاللها اإطالق طاقاته وتنمية مواهبه.

املدر�صة،  �صيئًا، فهنالك يف حرم  اأفّوت  األ  الطالبة: »حاولت  وقالت 

عيادة �صحية، وناد، ومكتبة، ومرافق للرتفيه وال�صتجمام«، م�صرية 

حتويله  املمكن  من  اأنه  غري  للذكور  اأن�صئ  املدر�صة  »م�صروع  اأنَّ  اإىل 

وحتويره ليكون مدر�صة داخلية لالإناث اأي�صًا«.

هيئة  ع�صو  عليه  اأ�صرفت  الذي  م�صروعها  اأن  الطالبة  واأو�صحت 

�صم�س  داليا  باجلامعة  والعمارة  املدنية  الهند�صة  ق�صم  يف  التدري�س 

الدين، هو نتاجها يف مقرر م�صروع التخرج باجلامعة.

وكانت جلنة من املمتحنني يف برنامج العمارة ناق�صت الطالبة زينب 

الأوىل  التقييم:  التخرج ملرحلتني من  م�صروعات  تخ�صع  اإذ  ن�صيف 

من جانب اأ�صاتذة برنامج العمارة، والثانية من جانب حمكمني من 

القطاع اخلا�س.

وراأت الطالبة اأن م�صروع املدر�صة الداخلية قابل للتنفيذ على اأر�س 

الواقع يف البحرين، لفتة اإىل اأنها راجعته مرارًا، و�صوبت الأخطاء 

التي اأ�صارت اإليها امل�صرفة على مدى ف�صلني درا�صيني.

حاول  الت�صميم  »اإن  قالت:  بها  متيز  التي  الفنية  اللم�صات  وعن 

يف  كونهم  من  الرغم  على  العامل  على  بالنفتاح  الطلبة  ي�صعر  اأن 

مدر�صة داخلية مغلقة، ولذلك ا�صتخدمت الزجاج كثريًا، واهتممت 

بامل�صاحات اخل�صراء، والرتابط بني املباين«.

Gulf Engineers Meet in the Kingdom of Bahrain

The Gulf Engineers Union held a follow-up meeting at the 
headquarters of Bahrain Society of Engineers on Saturday 
25th October 201. The meeting was chaired by Engineer 
Masoud Ebrahim Al Harmi, President of Bahrain Society of 
Engineers. The meeting was attended by a group of heads, 
representatives and members of engineering organizations 
in addition to the and the Secretary General of the 
Federation and his assistants.

The meeting reviewed the preparations of Qatar Society 
of Engineers for 18th Gulf Engineering Forum, proposed 
to be held in Doha during the first week of March 2015 
under the slogan “infrastructure projects”. Forum award 
were also discussed and agreed to be under the same 
slogan.  They also agreed to invite individuals, public and 
private institutions to present papers and apply for awards 
allocated for different categories.

جمعية  مبقر  املتابعة  اجتماع  اخلليجي  الهند�صي  الحتاد  عقد 

 ،2014 اأكتوبر   25 املوافق  ال�صبت  يوم  �صباح  البحرينية  املهند�صني 

حيث تراأ�س الجتماع املهند�س م�صعود اإبراهيم الهرمي رئي�س جمعية 

الهند�صية  الهيئات  وممثلو  روؤ�صاء  وح�صره  البحرينية  املهند�صني 

الأع�صاء اإ�صافة اإىل الأمني العام لالحتاد وم�صاعديه.

املهند�صني  جمعية  ا�صتعدادات  ا�صتعرا�س  الجتماع  خالل  ومت 

القطرية للتح�صري للمتلتقى الهند�صي اخلليجي الثامن ع�صر املزمع 

عقده يف الدوحة يف الأ�صبوع الأول من �صهر مار�س 2015 حتت عنوان 

لالحتاد  امللتقى  جائزة  ا�صتعر�س  ومت  التحتية«  البنية  م�صاريع   «

الهند�صي وحتت نف�س ال�صعار، ودعوة الأفراد واملوؤ�ص�صات احلكومية 

واخلا�صة للم�صاركة يف امل�صاهمة باأوراق العمل للملتقى وم�صاركتهم 

يف اجلائزة املخ�ص�صة لفئتي املوؤ�ص�صات والأفراد.

المهندسون الخليجيون يجتمعون في البحرين

NEWS & ACTIVITIESأخبـــار وأنشـطــة
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 الجمعية تزور “نقابة المهندسين األردنيين”
 لالطالع على تجربة النقابة في المجاالت المهنية

الجمعية تحتفل بيوم البيئة العالمي وتعقد ورشة “البحرين 
وتغير المناخ..التحديات والفرص” 

زار وفد من اجلمعية نقابة املهند�صني الأردنيني وذلك لالطالع على 

جتربة النقابة يف خمتلف املجالت املهنية وذلك خالل الفرتة من 20 

يونيو لغاية 23 يونيو 2014.

  

رئي�س  الهرمي  م�صعود  املهند�س  من  املكون  الوفد  ا�صتقبال  ومت 

اجلمعية  واملهند�س عبداملجيد الق�صاب رئي�س جلنة تنظيم مزاولة 

اأحمد اخلياط الوكيل امل�صاعد للخدمات  املهن الهند�صية واملهند�س 

الفنية بوزارة الأ�صغال والدكتورة وفاء املن�صوري ع�صو جلنة تنظيم 

العلوي ع�صو جمل�س  مزاولة املهن الهند�صية واملهند�س جميل خلف 

اإدارة اجلمعية.

عبيدات  عبداهلل  املهند�س  النقابة  جمل�س  رئي�س  الوفد  وا�صتقبل 

الأردنيني  املهند�صني  نقابة  املجل�س ومت تقدمي عر�س حول  واأع�صاء 

واأهم املحطات التاريخية واملفا�صل الزمنية التي اأثرت على م�صرية 

ومت  املهنة.  و  املجتمع   النقابة يف خدمة  تلعبه  الذي  والدور  النقابة 

و�صبل  املهنيتني  الهيئتني  تربط  التي  املتميزة  العالقة  ا�صتعرا�س 

املوقعة  التفاهم  مذكرة  النظر يف  اإعادة  على  التفاق  ومت  تطويرها 

بني الطرفني وتطوير بنودها مبا يخدم الهيئتني.

جتربة  على  التعرف  مت  النقابة  يف  املتخ�ص�صة  املراكز  خالل  ومن 

والتدريب  املهند�صني   وت�صنيف  تاأهيل  جمالت  من  كل  يف  النقابة 

و�صيافة  ا�صتقبال  ح�صن  الوفد  وثمن   . وال�صتثمار  املهني  والتطوير 

نقابة املهند�صني الأردنيني وقدم الوفد دعوة لنقابة املهند�صني لزيارة 

جمعية املهند�صني البحرينية. 

املوافق  اخلمي�س  يوم  �صادف  والذي  العاملي  البئة  بيوم  اجلمعية   احتفلت 

5/ 6/ 2014 بالتعاون مع املجل�س الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم املتحدة )يونيب( 

يف  عقدت  عمل  ور�صة  اجلمعية  نظمت  وقد  اجلفري،  مبنطقة  اجلمعية  مقر  يف 

مقر اجلمعية والتي خ�ص�صت هذا العام لتناول مو�صوع الدول اجلزرية بعنوان 

"البحرين وتغري املناخ..التحديات والفر�س".
الهرمي: اإبراهيم  م�صعود  املهند�س  البحرينية  املهند�صني  جمعية  رئي�س   وقال 

"اإن الآثار الناجتة من تغري املناخ تتعدى الآثار املبا�صرة لهذه الظاهرة لتتجاوز 
ا�صطراب املناخ، العوا�صف الرملية والفي�صانات وارتفاع من�صوب املياه، وغريها 

بالنظم  املرتبطة  املبا�صرة  الآثار غري  اإىل  لت�صل  حاليا،  ال�صائعة  الظواهر  من 

املختلفة  التحية  البنى  وت�صرر  تدمري  من  الناجتة  والجتماعية  القت�صادية 

الدول  على  ي�صعب  مما  املاليني  مبئات  تقدر  التي  املختلفة  املالية  واخل�صائر 

حتملها منفردة".

و�صارك يف الحتفال الدكتور حممد مبارك بن دينه الرئي�س التنفيذي للمجل�س 

الأعلى للبيئة الذي قال: �صتكون ال�صنتني القادمتني من ال�صنوات املهمة للبيئة، ل 

�صيما واأن هذا العام يف اليوم العاملي للبيئة ي�صلط ال�صوء على الدول اجلزرية، 

وهي من اأبرز املوا�صيع البيئية التي تثري قلق الدول مبا فيها البحرين التي هي 

اأحدى هذه الدول، وعليه فاأننا متجهني للتوافق مع املنظمات الدولية يف كيفية 

تخفيف الإثار الناجمة عن هذه الظاهرة".

يف حني جاء يف ن�س ر�صالة الأمني العام لالمم املتحدة ال�صيد بان كي مون الذي 

يف  املتحدة  لالمم  العام  الأمني  م�صاعد  جروهمان  بيرت  ال�صيد  بالنيابة  القاها 

 63 ُت�صّكل مًعا موطًنا لأزيد من  التي  الدول اجلزرية ال�صغرية،  :"اإّن  البحرين 

لة لدى الزّوار نظرا ملا تزخر  مليون من الب�صر، معروفة باأّنها من الوُّجهات املف�صّ

به من مناظر طبيعية خاّلبة وثقافات حيوية ومو�صيقى يطرب لها النا�س من كل 

اأنحاء العامل".

الدكتور  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  الإقليمي  واملمثل  املدير  وجد  جانبه  من 

�صامل  �صلبي  تاأثري  له  �صيكون  املناخ  تغري  اأن  الوا�صح  من  اأنه  مغلي:"  اأبو  اإياد 

مهمة  ُيعّقد  مما  النامية،  ال�صغرية  اجلزرية  الدول  يف  امل�صتدامة  التنمية  على 

حتقيق املكا�صب التي �صتكون مطلوبة لإعانة النا�س على التخل�س من الفقر وخلق 

الوظائف اخل�صراء وحماية البيئة وحتقيق التنمية امل�صتدامة".

“BSE” visited “Jordanian Engineer Association”
BSE celebrated World Environment Day and 
held “Bahrain and climate change challenges 

and opportunities” workshop

A BSE delegation “visited Jordanian Engineer Association (JEA) to 
get more information about their experience in registering, certifying 
and organizing engineering practice in Jordan.  The visit took place 
during the period 20-23rd June 2014. 

The delegation included Engineer Massoud Alhermi President 
of “BSE”, Engineer Abdul Majeed Al-Gassab, Chairman of the 
Organizing Committee of Practicing Engineering Profession (COPEP), 
Engineer Ahmed Al-Khayat, Assistant Undersecretary at the Ministry 
of Works, Dr. Wafa Al Mansouri, Member of  COPEP and Engineer 
Jameel Khalaf Al Alawi, BSE Board Member.

The delegation was received by the President of  JEA, Engineer 
Abdullah Abedaat, and members of the Board. JEA representatives 
gave a presentation on JAE and its development and the most 
important historical achievements over years. The presentation 
also covered the roles and responsibilities of JAE in organizing the 
profession and serving the society. The meeting also discussed the 
the unique relationship between the two societies and ways and 
means to enhance this professional relationship.

It was agreed to revisit the memorandum of understanding signed 
between the two parties to enhance its provisions to serve better 
the two bodies and to cover more areas of cooperation. The 
delegation was also briefed on the JAE’s experience on certification, 
categorization and training of engineers through professional 
Centers.

Finally, The delegation thanked JAE for their hospitality and support 
and invited JAE board members to visit BSE.

BSE celebrated the World Environment Day on Thursday 5th of June 
2014 in cooperation with the Supreme Council for the Environment 
and the United Nations Environment Programme (UNEP) at the society 
headquarter in Juffair. To enhance the awareness of environment issue, 
BSE organized a entitled  “Bahrain and change climate .. Challenges 
and Opportunities”.

In his opening speech, BSE Engineer Masoud Alhermi said:”The 
effects of climate go beyond the direct effect changes such as climate 
disorder, sandstorms, floods and rising water levels, and other common 
phenomena’s.  Such changes effect the economic and social systems 
due to destruction and damages of infrastructure which result in major 
financial losses, worth hundreds of millions, which any country will not 
be able to sustain alone.

Dr. Mohammed Mubarak Bin Dinh, Chief Executive Officer of the 
Supreme Council for the Environment in Bahrain participated in this 
important celebration. He said the next two years are important since 
this year’s World Environment Day highlights environmental issues 
related to the Island States including Bahrain. Therefore Bahrain will 
work very closely with international organizations on how to mitigate 
the effects climatic change phenomenon. “

In his message,  which was delivered by Mr. Peter Gerohemen Assistant 
Secretary-General of the United Nations in Bahrain, the Secretary-
General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon stated that  : “The 
small island states, which together form the home to 63 million people, 
are known as favourite destinations for tourists due to its given the 
wealth of stunning natural and vibrant cultures and music that people 
love from all over the world. “

The Director and Regional Representative of the UNEP, Dr Iyad Abu Maglli 
said: “it is clear that climate change will have a negative overall impact 
on the sustainable development of small developing island States. This  
complicates the task of of reducing poverty,  creating of green jobs,  
protect the environment and achieve sustainable development”.

NEWS & ACTIVITIESأخبـــار وأنشـطــةNEWS & ACTIVITIESأخبـــار وأنشـطــة
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 استضافة لجنة البيئة وفريق اإلستراتيجية لإلتحاد 
الهندسي الخليجي

لالإحتاد  الإ�صرتاتيجية  وفريق  البيئة  جلنة  اجتماعات  اجلمعية  ا�صت�صافت 

2014 مبقرها مبنطقة  5 يونيو  الهند�صي اخلليجي وذلك يوم اخلمي�س املوافق 

اجلفري، بالتزامن مع احتفالت اجلمعية بيوم البيئة العاملي الذي نظمته اجلمعية 

بالتعاون مع املجل�س الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة "يونيب".

بالإ�صافة  والأع�صاء  اخلليجية  الهند�صية  الهيئات  عن  مندوبون  ح�صر  وقد 

اإبراهيم احلو�صني  الدكتور خليل  الهند�صي اخلليجي  الإحتاد  العام  الأمني  اإىل 

والأمني العام امل�صاعد املهند�س كمال حممد.

اللجان  مل�صاريع  امل�صاعد  العام  والأمني  البحرينية  املهند�صني  جمعية  رئي�س 

الجتماعات  هذه  بالقول:"باأن  �صرح  الهرمي  اإبراهيم  م�صعود   املهند�س 

واللقاءات تاأتي يف اإطار التعاون اخلليجي امل�صرتك الذي يهدف اإىل التعرف على 

الهند�صية  الهيئات  وتبادل اخلربات بني  الهند�صية  واملمار�صات  النظم  خمتلف 

املختلفة".

الق�صايا  من  العديد  اخلليجي  الهند�صي  الحتاد  يف  البيئية  اللجنة  وتناولت 

البيئية الهند�صية، بالإ�صافة اإىل العديد من اأوجه التعاون بني اللجنة وبرنامج 

الأثر  تقيم  بربنامج  اخلا�صة  العمل  ور�صة  مثل  "يونيب"  للبيئة  املتحدة  الأمم 

متثيل  اإىل  اإ�صافة  اأكتوبر،  �صهر  منت�صب  يف  الدوحة  يف  عقدها  املزمع  البيئي 

م�صاريع ع�صو اللجنة يف الحتاد العاملي للمهند�صني والحتاد العربي الهند�صي، 

كما تطرق اجتماع اللجنة اإىل مناق�صة تنفيذ خطة برنامج عمل اللجنة املعتمد 

يف اجتماع م�صقط الأخري. 

ويف م�صتهل الجتماع قدم ممثلي برنامج الأمم املتحدة للبيئة "يونيب" عر�صا 

اإذ اتفق الطرفان  البيئية املرتبطة بالقطاع الهند�صي،  التعاون  مف�صال لفر�س 

على و�صع برنامج عمل للتعاون امل�صتقبلي وعلى تعيني املهند�س ح�صني جعفر مكي 

ع�صو اللجنة كحلقة ات�صال بني اللجنة وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة.

BSE Hosting the Environment committee Meeting 
and Gulf Engineering Federation Strategic Team

As part of BSE celebration of “World Environment Day”, organized 
in collaboration with the Supreme Council for Environment and the 
United Nations Environment Programme “UNEP”. , BSE hosted Gulf 
Engineering Federation’s Environment Committee and Strategy Team 
Thursday, June 5, 2014 at BSE headquarters in Juffair.

The meetings were attended by delegates from the Gulf engineering 
societies in addition to the General Secretary of the of Gulf Engineering 
Federation Dr. Khalil Ibrahim Al Hosni and Assistant General Secretary 
Engineer Mohammad Kamal. 

BSE President and the Assistant General Secretary for Projects 
Committee Engineer Masoud Ibrahim ALhermi said:” these meetings 
are part of the framework of the GCC joint cooperation, which aims to 
identify the various systems and engineering practices and exchange 
of experiences between different engineering societies.” 

The Committee addressed many environmental engineering issues in 
addition to the initiatives and ways and means to enhance cooperation 
between the Committee and the United Nations Environment 
Programme “UNEP” such as conducting  workshop on environmental 
impact assessment to be held in Doha in mid  of October. Furthermore, 
the committee discussed the presentation of Projects Committee to 
the World Federation of Engineers and the Arab Union of engineering. 
The meeting also followed up on the implementation of the committee’s 
action plan approved in the last meeting at Muscat.  

At the outset of the meeting, the UNEP representative gave  a detailed 
overview of the opportunities for environment cooperation. Finally the 
parties agreed to develop a cooperation program and appointed  Mr. 
Hussain Jafar Makki,  Committee member,  as a liaison officer between 
the committee and the UNEP 

 وزير اإلسكان يبحث مع جمعية المهندسين سبل دعم 
الملف اإلسكاني

اإجتماعًا  الإ�صكان  وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�صم  املهند�س  عقد 

برئا�صة  البحرينية  املهند�صني  جلمعية  اجلديد  الإدارة  جمل�س  مع 

املهند�س م�صعود اإبراهيم الهرمي واملهند�س عبداهلل اأحمد جناحي، 

وعدد من اأع�صاء جمل�س اإدارة اجلمعية، وذلك يوم الأثنني املوافق 13 

اأكتوبر 2014، حيث مت خالل الجتماع ا�صتعرا�س �صبل التعاون بني 

والأجندة  املقبلة،  املرحلة  املهند�صني خالل  وجمعية  الإ�صكان  وزارة 

املقرتحة من قبل اجلانبني لتنفيذ عدد من ال�صتحقاقات الإ�صكانية 

اعتبارًا من مطلع العام املقبل.

الجتماعي  ال�صكن  ملف  حماور  الجتماع  خالل  الوزير  وا�صتعر�س 

تنفيذ  بدء  منذ  الإ�صكان  وزارة  بها  قامت  التي  واجلهود  باململكة، 

اخلطة ال�صرتاتيجية مطلع العام 2012 لتنفيذ تلك املحاور، م�صريًا 

اإىل اخلطوات الكبرية التي ا�صتطاعت الوزارة اأن حتققها خالل فرتة 

املجمعات  م�صاريع  تنفيذ  العمل يف  وترية  ت�صريع  وجيزة، من خالل 

تنفيذ  يف  البدء  جانب  اإىل  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  ال�صكنية 

نوعها،  من  الأوىل  تعد  �صابقة  يف  واحد  وقت  يف  اإ�صكانية  مدن   5

لتنفيذ  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  مبادرات  تفعيل  اإىل  بالإ�صافة 

ومتويل م�صاريع ال�صكن الجتماعي.

من جانبه، قال رئي�س جمعية املهند�صني البحرينية املهند�س م�صعود 

الرتكيز  اإىل  ت�صعى  املقبل  للعام  اأن خطة اجلمعية  الهرمي  اإبراهيم 

على خمتلف اجلوانب املتعلقة بامللف الإ�صكاين، م�صريًا اإىل اأن اأوىل 

موؤمترًا  تنظيم  �صتت�صمن  املقبل  العام  بداية  مع  اجلمعية  فعاليات 

باململكة،  الجتماعي  ال�صكن  ملف  جوانب  اأبرز  على  ال�صوء  ي�صلط 

اأي�صًا  جانبه  من  موؤكدًا   ، له  امل�صتدامة  احللول  اإيجاد  على  والعمل 

ا�صتعداد اجلمعية لتقدمي كافة اأوجه الدعم وامل�صاندة لوزارة الإ�صكان 

لدعم جهودها الرامية اإىل ا�صتدامة ملف ال�صكن الجتماعي.

NEWS & ACTIVITIESأخبـــار وأنشـطــةNEWS & ACTIVITIESأخبـــار وأنشـطــة

Minister of Housing Engineer Basem bin Yacoub Al Hammar held a 
meeting with new Board of Directors of Bahrain Society of Engineers 
headed by Engineer Masoud Ebrahim Al Harmi and Eng. Abdullah 
Ahmed Janahi and some of the Board members. During the meeting, 
they reviewed ways of cooperation between the Ministry of Housing 
and Bahrain Society of Engineers during the next stage, and the 
proposed agenda by both sides to implement a number of housing 
benefits with effect from early next year.

At the beginning of the meeting Eng. Basem bin Yacoub Al Hammar 
congratulated the new President and Board members of Bahrain 
Society of Engineers on the occasion of their election. Then he 
presented an overview of joint efforts between the Ministry and BSE 
during the previous period and the activities, events, conferences and 
programmes that aimed to develop housing in the Kingdom of Bahrain.

Chief of Engineers Discusses Ways to Support 
the Housing Issue with Minister of Housing
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اجتماع لجنة تقنية االتصاالت والمعلومات التحاد رئيس “المهندسين” يلتقي مدير عام بلدية المنامة
المهندسين العرب

Meeting of the Communications and Information  
Technology Committee of the Federation of Arab Engineers

The Communications and Information Technology Committee of 
the Federation of Arab Engineers recently held a meeting at the 
headquarters of the BSE.

During the meeting some proposals, especially with regard to the Arab 
ICT Forum that is held every two year. The forth coming forum schedule 
was decided to be in October 2016.The has not been consensus on 
whether it will be held in the Republic of Egypt or Lebanon. 

The Secretary General of the Federation of Arab Engineers, Dr. Adel 
Ebrahim Al Hadithi praised the working papers submitted in the Arab 
Forum Communications and Information Technology   2014 which were  
characterize with diversity in presenting the relevant topics.

املهند�صني  باحتاد  واملعلمومات  الت�صالت  تقنية  جلنة  اجتمعت 

العرب موؤخرا يف مقر اجلمعية، وناق�س الجتماع عددا من املقرتحات 

املعلومات  وتقنية  لالت�صالت  العربي  باملنتدى  يتعلق  فيما  وخا�صة 

الذي يقام كل �صنتني، اإذ مت حتديد موعد املنتدى املقبل الذي �صيعقد 

يف اأكتوبر 2016، ومل يتم التوافق على ما اإذا كان �صيكون يف جمهورية 

م�صر اأو لبنان.

واأ�صاد الأمني العام لحتاد املهند�صني العرب  الدكتور عادل اإبراهيم  

لالت�صالت  العربي  املنتدى  يف  املقدمة  العمل  باأوراق  احلديثي 

واملعلومات 2014 والتي متيز بتنوعه يف طرح املوا�صيع ذات ال�صلة.
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The President of the Bahrain Society of Engineers Eng. Masoud Ebrahim 
Al Harmi met HE Eng. Shaikh Mohammed bin Ahmed Al Khalifa General 
Director of Manama Municipality on Tuesday 14th October 2014.

The meeting addressed means to develop cooperation between the 
Bahrain Society of Engineers and Manama Municipality regarding 
enrollment of Manama Municipality engineers in the conferences and 
training courses organized by the BSE.

The President Met the General Director 
of Manama Municipality

اإبراهيم  م�صعود  املهند�س  البحرينية  املهند�صني  جمعية  رئي�س  عقد 

اآل  اأحمد  بن  حممد  املهند�س  ال�صيخ  �صعادة  مع  اجتماعا  الهرمي 

 14 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  املنامة  لبلدية  العام  املدير  خليفة 

اأكتوبر 2014.

وبلدية  التعاون بني اجلمعية  �صبل تطوير  تناول  وخالل الجتماع مت 

البلدية  يف  العاملني  املهند�صني  التحاق  ببحث  يتعلق  فيما  املنامة 

باملوؤمترات والدورات التدريبية التي تنظمها اجلمعية. 
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الجمعية تكرم رئيسها السابق

نظمت اجلمعية مبطعم تريدر فيك�س يف فندق املريديان م�صاء يوم 

عبداملجيد  للمهند�س  تكرمييًا  حفاًل   2014 يونيو   8 املوافق  الأحد 

الق�صاب الرئي�س ال�صابق للجمعية، وقد ح�صر احلفل �صعادة الدكتور 

واملاء  الكهرباء  ل�صئون  الدولة  وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني 

ال�صركات ال�صناعية الكربى،  وكبار  امل�صوؤلني احلكوميني وم�صئويل 

بالإ�صافة اإىل روؤ�صاء �صابقني واأع�صاء جمل�س الإدارة احلايل.

وقد اأثنى رئي�س اجلمعية املهند�س م�صعود الهرمي على اجلهود التي 

للجمعية  رئا�صته  فرتة  اأثناء  الق�صاب  عبداملجيد  املهند�س  بذلها 

وال�صنوات ال�صابقة موؤكدا اأنه �صيتم ال�صتفادة من خربات الق�صاب 

يف خمتلف املجالت، من جانبه تقدم املهند�س عبداملجيد الق�صاب 

وله  للجمعية  الدعم  قدموا  الذين  الأ�صخا�س  لكل  اجلزيل  بال�صكر 

�صخ�صيا ما اأعانه على اأداء مهمته، وخ�ّس منهم معايل ال�صيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س الوزراء والدكتور عبداحل�صني مريزا 

وبقية الوزراء وروؤ�صاء ال�صركات ال�صناعية والروؤ�صاء ال�صابقني.

BSE honored it’s Previous President

BSE board of Directors organized an honorary party to Engineer 
Abdul Majeed Al Gassab, BSE ex-president, on Sunday 8th June 
2014 at Trader Vic’s Restaurant at Meridian Hotel.

The party was attended by HE Dr. Abdul Hussain bin Ali Mirza, 
Minister of State for Electricity and Water and some senior 
government officials, CEO’s of major industrial companies, as 
well as former BSE presidents. All current board members also 
attended the party

BSE president Engineer Masoud Alhermi praised all the excellent 
efforts made by Engineer Abdul Majeed Al Gassab during his two 
presidency periods and as well as his work as a board member 
in the previous yearsHe stressed that the current board will need 
his expertise and support  in various.
 
Engineer Abdul Majeed Al-Gassab thanked HE the Minister of 
State for Electricity and Water and all the officials and people 
who supported him and BSE during his presidency that enabled 
him to develop BSE to a higher level. He also appraised HE 
Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, Deputy Prime Minister 
support to BSE since its establishment in 1972.

NEWS & ACTIVITIESأخبـــار وأنشـطــة

املهند�صني  جلمعية  التابع  "التو�صتما�صرت"  اخلطابة  فن  نادي  عقد 

اغ�صط�س   9 املوافق  ال�صبت  يوم   121 رقم  اجتماعه  البحرينية 

اع�صاء  من  ع�صوا   25 الـ  يقارب  ما  الجتماع  ح�صر  وقد  اجلاري، 

نادي اخلطابة وعدد من اخلريجني اجلدد والزوار.

وقد األقى خم�صة اأع�صاء خطابات ذات جودة عالية ومت تقييمهم من 

قبل اأع�صاء متمر�صني يف فن اخلطابة.

لنوادي   "48 املنطقة  "حاكم  بح�صور  الجتماع  هذا  متيز  وقد 

"التو�صتما�صرت" والذي ا�صرف على �صري الجتماع واثنى على احل�صور 
القوي والكلمات الراقية التي القيت خالل الجتماع، بالإ�صافة اإىل 

اجلهد املبذول لإظهار هذا الجتماع بامل�صتوى العايل، متمنيًا للنادي 

مزيدا من التقدم والرقي.

وقد قام اأع�صاء النادي بالأدوار ال�صرورية للتحكم يف �صري الجتماع 

كدور املدقق اللغوي واملقيم العام واملوؤقت.

اإعداد  خالل  من  الوقت  على  املحافظة  قواعد  الجتماع  ناق�س  كما 

قبل  كلمة من  لكل  امل�صتغرق  والوقت  للكلمات  تقييم  وو�صع  الكلمات 

امل�صاركني، بالإ�صافة اإىل حماور اأخرى مت مناق�صتها والتطرق لها.

تهدف  "التو�صتما�صرت"  اخلطابة  فن  نوادي  اأن  اإىل  الإ�صارة   وجتدر 

خالل  من  اع�صائها  بني  والقيادة  التوا�صل  مهارات  تطوير  اإىل 

اللقاءات التعليمية التي تقوم بها.

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  تاأ�ص�صت  اخلطابة  نوادي  اإن   ويذكر 

يف اكتوبر 1924 من قبل الدكتور رالف �صميديل، وي�صل عدد النوادي 

اليوم اأكرث من 14.350 نادي ت�صم اأكرث من 292 ع�صو منت�صرة يف 

اأكرث من 122 بلدًا.

إعالن هام إلى األعضاء

من اأجل متكينك من ا�صتالم اأخبار اجلمعية واإعالناتها عرب تطبيق 

هاتفك  “  يف  الوات�س اأب ، يرجى حفظ الرقم:  “ 32215274 

واإر�صال ر�صالة اإىل الرقم نف�صه على الوات�س اأب بطلب ال�صرتاك، 

مع ذكر ا�صمك.

 

 يرجى جتاهل هذه الر�صالة اإذا �صبق لك اأن قمت 

بالت�صجيل

BSE’s Toastmaster Club held its meeting No 121 on Saturday, 
August 9, 2014. The meeting was attended by 25 members 
and a number of new graduates and visitors.

The program included of five high quality speeches which 
was assessed by members who are well versed in the public 
speaking.  The club members took the necessary roles to 
control the meeting as usual.

Toastmaster Clubs - Region 8 Governor attended the meeting 
and was impressed by the strong speeches delivered and 
attendance level. He praised the club’s efforts wishing 
members great progress and prosperity.

 التوست ماستر يعقد اجتماعه الـ 121 تحت شعار 
“اصنع االختالف”

BSE’s Toastmasters Club Held its 121 Meeting 
Under Slogan “Make a Difference”

NEWS & ACTIVITIESأخبـــار وأنشـطــة
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عن  العرب  املهند�صني  احتاد  مع  بالتعاون  البحرينية  املهند�صني  جمعية  اأعلنت 

يف  يقام  اأن  املقرر  من  والذي  الأوىل،  للمرة  العربية«  »املطارات  ملوؤمتر  تنظيمها 

�صهر مايو 2015 القادم، حتت رعاية �صعادة املهند�س كمال بن اأحمد حممد وزير 

املوا�صالت.

تنظمها  متهيدية  موؤمترات  ثالثة  من  واحدًا  باعتباره  املوؤمتر  هذا  تنظيم  وياأتي 

للخروج  العرب  املهند�صني  اإطار احتاد  العربية، �صمن  الهند�صية  الهيئات  خمتلف 

الذي  والع�صرين  ال�صابع  العربي  الهند�صي  املوؤمتر  لعقد  جمتمعة  رئي�صية  مبحاور 

يعتزم احتاد املهند�صني العرب تنظيمه خالل العام القادم.

قال رئي�س املوؤمتر املهند�س �صياء توفيقي:«ياأتي هذا املوؤمتر نظرًا لكمية ال�صتثمارات 

دور  من  للمهند�س  وملا  العربية  اخلليج  دول  يف  خا�صة  املطارات  جمال  يف  الهائلة 

اأ�صا�صي يف هذه امل�صاريع«.

ويرى املهند�س �صياء توفيقي اإنه يف الوقت الذي �صهدت فيه ال�صاحة اخلليجية تنفيذ 

العديد من م�صاريع املطارات ال�صخمة  اإل اأن هناك العديد من امل�صاريع التي �صيتم 

تنفيذها يف الفرتة املقبلة. 

 ويكت�صب اأهمية ق�صوى نظرًا 
ً
واأ�صاف:«يتميز جمال املطارات باأنه متخ�ص�س جداأ

املطارات  لرتباط  نظرًا  عاملية  وقوانني  اأ�ص�س  وفق  والت�صغيل  الت�صميم  ملتطلبات 

لذا   ، والتكنلوجيا  والأمن  ال�صالمة  النقل اجلوي مبا يف ذلك من عوامل  ب�صناعة 

امل�صاريع  عن  جذريًا  اختالفا  تختلف  املطارات  م�صاريع  باأن  التو�صيح  ينبغي  فاإنه 

العتيادية لوجود عوامل هامة يجب اأخدها بعني العتبار يف كل مراحل التخطيط 

ت�صميم  فاإن   ذكر  ما  اإىل  بالإ�صافة  اإنه  منوها  الت�صغيل،  و  والتنفيذ  والت�صميم 

املطارات وفق التطورات اجلارية يف �صناعة الطائرات يعترب حتديًا كبريا ملهند�صي 

واملدرج  املطار  مبنى  ت�صميم  يف  التغريات  هذه  مواكبة  عليهم  حيث  املطارات 

واملرافق املرتبطة لتهيئتها من اأجل ا�صتيعاب الطائرات الكبرية«.

“المهندسين البحرينية” و “اتحاد المهندسين العرب” تنظمان 
“مؤتمر المطارات العربية”مايو 2014

واأكد على اإنه ل يجب ان نن�صى التطور الهائل يف تكنلوجيا املعلومات وتاأثري ذلك على 

اأر�صية  توفر  باأن املطارات  . من هنا نالحظ  الأنظمة املختلفة يف املطارات  توفري 

خ�صبة للمهند�صني لطرح الآراء والتجارب وتبادل الأفكار، وعليه فاإن هذا املوؤمتر 

ياأتي �صمن ا�صرتاتيجية اجلمعية لتنظيم املوؤمترات املختلفة يف املوا�صيع الهند�صية 

ذات العالقة بالتطور والتنمية . اإننا ناأمل اأن هذا املوؤمتر الأول من نوعه اأن يحقق 

اأهدافه يف جذب املهتمني واأن نتمكن من موا�صلة تنظيم �صل�صلة من هذه املوؤمترات 

وتوجهها اإىل العاملية، كما ناأمل اأن يوفر املوؤمتر حمفل هامًا للمهند�صني وال�صركات 

ذات العالقة باملطارات وال�صت�صارات على اأكمل وجه. 

اإىل ذلك قال رئي�س جمعية املهند�صني البحرينية املهند�س م�صعود الهرمي:«ارتبطت 

جمعية املهند�صني البحرينية باحتاد املهند�صني العرب ارتباطا ع�صويا اإميانا منها 

باأهمية العمل العربي امل�صرتك، والتزمت اجلمعية منذ بدايات التاأ�صي�س و�صنواتها 

اإل ا�صتمرار لهذا  الأوىل يف ع�صوية الحتاد، وعليه فاإن تنظيم هذا املوؤمتر ما هو 

اللتزام جتاه الحتاد واأع�صائه«.

و�صائل  من  والت�صالت  املوا�صالت  �صبكات  الهرمي:«تعد  م�صعود  املهند�س  واأفاد 

الربط بني الدول العربية وتعد املطارت من اأهمها، حيث تعترب املطارات واجهات 

الدول وتطويرها وحتديثها وهي تعد من التحديات الواجب الت�صدي لها«.

تنظيم  م�صئولية  اإناطة  اإىل  البحرينية  املهند�صني  جمعية  عمدت  لذلك  اأنه  وبني 

الأخ  راأ�صهم  وعلى  املطارات،  جمال  يف  واملهتمني  اخلرباء  من  عدد  اإىل  املوؤمتر 

املهند�س �صياء عبد العزيز توفيقي وهو خبري يف هند�صة املطارات و�صغل من�صب 

مدير امل�صاريع وال�صيانة مبطار البحرين الدويل طوال ع�صرين عامًا قبل اأن يتقاعد 

يف ال�صنوات القليلة املا�صية  بعد اأن راكم العديد من اخلربات واملعلومات املتقدمة 

يف هذا ال�صدد. 

واأكد املهند�س م�صعود على اإن اللجنة التنظيمية حر�صت على دعوة كبار املتحدثني 

وت�صاميم  ونظريات  معلومات  من  اإليه  تو�صلوا  ما  باأحدث  املوؤمتر  لرفد  العامليني 

ل�صتيعاب امل�صافرين يف �صتى اأنحاء العامل.

CONFERENCES CONFERENCESالمــؤتمــرات المــؤتمــرات

“BSE” and “Arab Federation of Engineers” organize 
“Arab Airport” Conference in May 2015

“BSE” in collaboration with “Arab Federation of Engineers” announced 
that they will organize the “Arab Airport” Conference in May 2015, 
under the patronage of  H.E Eng. Kamal bin Ahmed Mohammed, 
Minister of Transportation.

This conference is one of three conferences that will be organized 
by different Arab engineering societies with the objective of setting 
agenda for the “27 Arab Engineers conference” which will be organized 
by the Arab Federation of Engineers next year. 

Chairman of the Conference Eng. Dheya A.Aziz Tawfiqi said:”the idea 
behind holding this conference comes from the huge investments in 
aviation and airport sector especially in GCC countries and the role 
of engineers in these in implementing those mega and projects”.  

Eng. Dheya said:”the GCC countries have already implemented many 
huge airport projects, but there are still many projects in the pipe line 
that will be implemented in the next coming years”. 

BSE president Eng. Masoud Al Hermi said:”Bahrain Society of Engineers 
has a strong relationship with Arab Federation of Engineers, and this 
relation comes in line with the “BSE” belief in cooperation between 
the society and others. Organizing this conference will further enhanc 
the already well established strong relationship with Arab Federation”. 

Important 
announcement to 

BSE members

In order to enable you receive BSE news & 
announcements via WhatsApp, please save 

the number “32215274” in your phone 
and send us a message via WhatsApp on 

same number indicating your name.

Please ignore this message if you 
have previously registered
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الرابع  املوؤمتر  يف  باحل�صور  البحرينية  املهند�صني  جمعية  �صاركت 

التنمية  وزيرة  رعاية  حتت  الأهلية،  للمنظمات  اخلربات  لتبادل 

الجتماعية الدكتورة فاطمة البلو�صي وذلك يف الفرتة من 18 اإىل 19 

اأكتوبر 2014 يف فندق جراند رامي.

وح�صر املوؤمتر رئي�س جمعية املهند�صني البحرينية املهند�س م�صعود 

الهرمي ومدير �صوؤون الع�صوية واملهنة املهند�س اأحمد اخلان واملدير 

العام  هذا  املوؤمتر  وجاء  ال�صميخ،  جعفر  ال�صيد  للجمعية  التنفيذي 

والبدائل  للم�صارات  ا�صت�صراف  الأهلية،  املنظمات  "متويل  بعنوان 

املمكنة".

وا�صتدامة  التمويل  ل�صتقطاب  املتاحة  البدائل  اأهم  املوؤمتر  وناق�س 

مفهوم  واإر�صاء  الأهلية،  للمنظمات  ا�صتمراريته  و�صمان  التمويل 

ال�صراكة والت�صبيك بني املنظمات الأهلية وتخطيط وتنفيذ الربامج 

التنموية امل�صدامة، وتعزيز فكر التمويل الذاتي وتفعيل الربامج التي 

وتعزيز  الأهلية،  للمنظمات  التمويل  ا�صتمرارية  �صمان  على  تعمل 

واخلا�صة  احلكومية  القطاعات  بني  املجتمعية  امل�صوؤولية  وتفعيل 

وواقعية  علمية  جتارب  وعر�س  الأهلي  القطاع  متويل  يف  والأهلية 

ر�صم  يف  ت�صهم  عملية  وتو�صيات  بنتائج  املوؤمتر  وخرج  كما  ناجحة، 

ا�صرتاتيجيات فعالة لتدبري التمويل.

 

المؤتمر الرابع لتبادل الخبرات 
للمنظمات األهلية

واملعلومات  الت�صالت  لتقنية  العربي  املنتدى  اجلمعية  ا�صت�صافت 

2014، يف مقرها الكائن يف منطقة اجلفري على مدار يومني متتالني 

يف الفرتة من 21 اإىل 22 اأكتوبر 2014.

تقنية  اآل خليفة مدير عام  �صلمان ين حممد  ال�صيخ  املنتدى  وافتتح 

املنتدى  راعي  عن  بالنيابة  للمعلومات  املركزي  باجلهاز  املعلومات 

للمعلومات  املركزي  اجلهاز  رئي�س  العامر  اأحمد  حممد  الدكتور 

مبملكة  الت�صالت  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  والت�صالت 

البحرين.

وجاء املنتدى الذي نظمته جلنة تقنية الت�صالت واملعلومات برئا�صة 

املهند�س �صالح طاهر طرادة وهي اإحدى الهيئات املنبثقة عن احتاد 

هذا  البحرينية  املهند�صني  جمعية  مع  بالتعاون  العرب  املهند�صني 

تطوير  خالل  من  الب�صرية  للحياة  قيمة  »اإ�صافة  �صعار  حتت  العام 

تكنولوجيا املعلومات والت�صالت«.

قطاع  يف  واملهتمني  اخلرباء  من  لفيفا  �صم  الذي  املنتدى  وناق�س 

اأن  اإىل  بالإ�صافة  القطاع،  يف  والفر�س  التحديات  اأبرز  الت�صالت 

جل�صات املنتدى ت�صمنت عددا من اأوراق العمل القيمة واملتخ�ص�صة.

 “المنتدى العربي لتقنية االتصاالت والمعلومات 2014” 
يبحث التحديات والفرص

Arab ICT Forum 2014 Discusses the Challenges  
and Opportunities

The BSE hosted Arab ICT Forum 2014 in its headquarters at Juffair. 
The Forum held for two consecutive days during the period 21 to 22 
October 2014.

Sheikh Sulman bin Mohammed Al Khalifa, IT General Director in CIO 
inaugurated the Forum on behalf of the Forum’s Patron, Dr. Mohammed 
Ahmed AL Amer Chairman of the Central Informatics Organisation (CIO) 
and Chairman of the Telecommunications Regulatory Authority (TRA) 
in the Kingdom of Bahrain. 

The Forum, organized by the Communication and Information Technology 
Committee, chaired by Engineer Saleh Taher Traddah, one of the agencies 
emanating from the Federation of Arab Engineers, in collaboration with 
the Bahrain Society of Engineers, was held this year under the theme 
“Add Value to Human Life through Development of Information and 
Communication Technology”. 

The ICT Forum, which included a group of experts and interested parties 
in the telecommunications sector, discussed the main challenges and 
opportunities in the sector. The Forum sessions included some valuable 
and specialized working papers.

Bahrain Society of Engineers attended the fourth conference of share 
experiences of NGOs, under the patronage of the Minister of Social 
Development Dr Fatima Al Balushi, which was held from 18 to October 
19, 2014 at the Grand Ramee Hotel.

The conference was attended by President of the BSE Engineer Massoud 
Alhermi, Director of Membership Ahmed Khan and the BSE’s Manager 
Mr. Jafar Alsmikh.

The conference theme was “Financing of NGOs, exploring the trails and 
possible alternatives.”

The conference discussed the main alternatives available to attract 
funding and sustainability of funding and to ensure the continuity of the 
civil organizations, and the establishment of the concept of partnership 
and networking between NGOs and the planning and implementation 
and development programs, and to promote the thought of self-
financing and activation programs that work to ensure continuity of 
funding for NGOs, and to promote and activate social responsibility 
between the public and private sectors and private financing in the 
private sector and offer a successful scientific experiments and realistic, 
as the conference will come out of results and recommendations of the 
process contribute to the design of effective strategies to raise financing.

CONFERENCES المــؤتمــرات CONFERENCES المــؤتمــرات

The fourth conference of share 
experiences for NGOs
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وزير المواصالت يستقبـــل وفـــد الجمعيــة

اأحمد وزير املوا�صالت با�صتقبال وفد من جمعية  تف�صل املهند�س كمال بن 

املهند�صني البحرينية ميثل اللجنة املنظمة ملوؤمتر املطارات العربية برئا�صة 

19 نوفمرب  املهند�س م�صعود الهرمي رئي�س اجلمعية وذلك ظهر يوم الأحد 

2014 يف مكتبه مبجل�س التنمية القت�صادية. وخالل الجتماع جدد الوزير 

دعمه الكامل جلمعية املهند�صني البحرينية على جهودها التي تبذلها لرفع 

ا�صم البحرين عاليًا يف جميع املحافل واأكد دعمه املطلق للجمعية يف تنظيمها 

ملوؤمتر املطارات العربية الذي تنظمه اجلمعية بالتعاون مع احتاد املهند�صني 

العرب يف �صهر مايو القادم. و�صدد الوزير على اأهمية النطالق نحو العاملية 

وال�صعي نحو تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الأحداث والفعاليات 

العاملية والدور الذي ميكن للجمعية اأن تلعبه يف هذا اخل�صو�س.

الذي  الدعم  اجلمعية  رئي�س  الهرمي  م�صعود  املهند�س  ثمن  جانبه  من 

املوؤمتر ودعمه  برعاية  �صعادته  وتف�صل  املوا�صالت  وزير  تلقاه اجلمعية من 

ال�صخ�صي للفعاليات والأن�صطة التي تنظمها اجلمعية.

احتفلت اجلمعية  يوم الثالثاء املوافق الأول من �صهر يوليو 2014، بيوم املهند�س 

عبد  املهند�س  الدكتور  برعاية  اجلمعية،  تاريخ  يف  الأوىل  لل�صنة  البحريني 

اللطيف جا�صم كانو – اأول رئي�س للجمعية، وقد ح�صر الحتفال لفيف من كبار 

ال�صخ�صيات واملهتمني يف القطاع الهند�صي على راأ�صهم �صعادة املهند�س ع�صام 

بن عبداهلل خلف وزير الأ�صغال.

وقال راعي احلفل الدكتور كانو يف كلمة األقاها باملنا�صبة: "اإن جمعية املهند�صني 

البحرينية كانت ول تزال العن�صر الرائع يف هذا البلد الطيب والدليل على التطور 

من خالل ما نراه اليوم من عمران وت�صييد مدن وبناء متميز و�صوارع وا�صعة، 

اإمنا هو بف�صل العقل الهند�صي الرائع الذي يتميز به املهند�صون البحرينيون"، 

موجها "اأن عليهم ال�صتمرار يف هذا العطاء والتطلع اإىل الأح�صن والأف�صل".

واأ�صار رئي�س اجلمعية املهند�س م�صعود اإبراهيم الهرمي اىل اأن الحتفال بيوم 

املهند�س هو احتفال عاملي يرتك لتحديد موعده لكل دولة، وعليه اختارت جمعية 

املهند�صني هذا املوعد لرتباطه وتزامنه مع يوم تاأ�صي�س اجلمعية، ومن املوؤمل اأن 

تكون هذه الحتفالية �صنوية بدءًا من هذا العام.

ويف بادرة لرد اجلميل والعرتاف بالعرفان فقد انتهزت اجلمعية هذه املنا�صبة 

لتمنح الع�صوية الفخرية لعدد من ال�صخ�صيات البارزة التي �صاهمت يف ارتقاء 

اجلمعية وا�صتمراريتها، اإذ منحت الع�صوية الفخرية لكل من معايل ال�صيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س الوزراء ، و�صعادة املهند�س ماجد جواد اجل�صي 

بحريني،  مهند�س  كاأول  تقديره   و  تكرميه   اإىل جانب  الوزراء  رئي�س  م�صت�صار 

والدكتور عبداللطيف جا�صم كانو باعتباره اأول رئي�س للجمعية.

كما منحت اجلمعية ع�صوية مدى احلياة للمهند�صة بدرية مرزوق املرزوق كاأول 

مهند�صة بحرينية، بالإ�صافة اإىل 28 مهند�صًا ومهند�صة ممن اأوفوا بالتزاماتهم 

املالية جتاه اجلمعية.

الجمعية تحتفل بيوم المهندس البحريني
BSE preparing for “Bahraini Engineer Day”  

first of July
Bahrain Society of Engineers is working on the necessary completion 
of the  preparations for the effective organization the “Day of Bahraini 
Engineer”, which is scheduled to be in the first of July 2014.

The society had approved the celebration of the Bahraini engineer day 
during the Annual General Meeting, through the allocation of day to 
serve as the architect of the Bahraini recognition of Bahraini society 
which is the tireless efforts of engineers in the engineering sector, which 
occupies a large proportion in the national economy. 

President of the BSE Engineer Masoud Ibrahim Alhermi said: “BSE 
considered the celebration engineer Bahraini sake of the society on 
the continuation of the tender this class and to ensure the development 
and promoted the profession of engineering and which is growing, along 
with the continuation of communication between the members of the 
society through the organization of events aimed at, and it has society 
appropriated the first days of July”.

the celebration of the Day of Engineer is a global celebration leaves 
to determine schedule for each state, and by the Society of Engineers 
chose this date linking and it coincided with the founding day of the 
society, and it is hoped that will be an annual celebration, starting from 
this year. “ Eng Alhermi said.

The society will assess their effectiveness throughout the three days 
of the first day under the theme “Health and Engineering”, and the 
second day will be under the banner of “engineered”, while it will be 
the third day, which marks the first of July “on the Bahraini engineer.
The Eng. Masoud said: “We are working to be the Bahrain Society of 
Engineers as a platform and the house in which to turn to the engineer 
and engineering student and graduate in any case, as we seek to raise 
awareness of the profession engineering as a profession upscale 
constantly evolving, and in cooperation with all interested parties and 
competent”.

CONFERENCES المــؤتمــرات CONFERENCES المــؤتمــرات

H.E Eng. Kamal bin Ahmed Mohammed the Minister of 
Transportation, received a BSE delegation and the Organizing 
Committee of the “Arab Airports Conference” on Sunday 19th 
November 2014 in his office at in Economic Development 
Board.

During the meeting the minister reiterated his support to BSE 
and praised its efforts to promote Bahrain in all international 
conferences and forums. He thanked them for organizing the 
Arab airports conference which will be held in May 2015.

HE the Minister added:”Bahrain should  start looking 
to international best practices and innovative designs 
to build Bahrain’s status at the international event 
map. He stressed the role of BSE in this regard. 
BSE’s President Eng. Masoud Al Hermi thanked HE the Minister 
of for his support to the Arab Airport conference and his 
personal support to the BSE.

Minister of Transportation received delegation of “BSE”
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"امل�صرف  بعنوان  للجمعية دورة تدريبية  التابع  التدريب  نظم مركز 

مبقر  املا�صي،  مايو   21 اإىل   18 من  الفرتة  يف  وكانت  املحرتف" 

اجلمعية مبنطقة اجلفري.

امل�صرفني  كا�صتقطاب  املتغرية،  العمل  بيئة  ق�صايا  الدورة  وتناولت 

اجلدد الذين يتمتعون بخربة متوا�صعة يف كيفية التعامل مع حتديات 

اإدارة العمل من خالل الآخرين، والتاأكد من اأدوارهم وم�صوؤولياتهم، 

الفر�صة  املدراء  اأو  امل�صرفني  لهوؤلء  يكن  مل  اأنه  النتائج  بينت  اإذ 

مع  التوا�صل  مثل  للعمل،  بالتخطيط  املتعلقة  املهارات  لتطوير 

موظفيهم وزمالئهم.

تاأثري  من  لها  ملا  املهارات  هذه  تعلم  اأهمية  اإىل  الدورة  خل�صت  اإذ 

عدة  على  الدورة  ركزت  فقد  وعليه  املوؤ�ص�صة،  اإنتاجية  على  هائل 

للتعامل مع حتديات دور امل�صرف  اأبرزها تعلم بع�س الطرق  حماور 

الفعال  التخطيط  تقنيات  تعلم  جانب  اإىل  به،  املناطة  وامل�صوؤوليات 

خالل  ومن  الفريق  وبناء  للقيادة،  ا�صرتاتيجيات  و�صع  وكيفية 

الت�صال والتحفيز.

وات�صمت الدورة التي ح�صرها عدد من املهتمني وذوي الخت�صا�س 

بالأن�صطة التفاعلية ودرا�صات حلالة عدة اإىل جانب بع�س التدريبيات 

التي اأثرها ح�صور اأربعة من خرباء وقادة جمتمع الأعمال وال�صناعة 

بهدف الإ�صتفادة من خرباتهم املتنوعة يف هذا اجلانب.

دورة “المشرف المحترف”
Course on The Professional Supervisor

BSE organized a course about “The Professional Supervisor” which was 
held during 18-21 May 2014 at BSE headquarters at Jufair. 

The course addressed today’s changing workplace environment.  New 
supervisors are unsure of their roles and responsibilities. They have 
little experience dealing with the challenges of managing work through 
others. Some supervisors or managers haven’t had the opportunity 
to develop those critical skills of planning work, leading their group, 
and communicating with their employees, their colleagues and their 
managers. Learning these skills can have a tremendous impact on an 
organization’s productivity. 

The demand to address above issues, by supervisors, lead to organizing 
this course. The objectives of the course were:   Learn some ways to 
deal with the challenges of the supervisor role and responsibilities. 
Supervisors learned techniques for effective planning and how to 
develop strategies for leadership, team building, communication, and 
motivation.

The course was enriched by calling four experts and leaders from the 
industry and business community to give their valuable insight and 
leadership expertise  during the course.

The course which was run effectively using interactive activities, case 
studies, exercises and role playing, was fully appreciated by the trainees.

TRAINING CENTRE مركــز التـــدريب

 عقد مركز التدريب التابع جلمعية املهند�صني البحرينية ور�صة عمل بعنوان:

 22 اإىل   21 من  الفرتة  الثقيلة" يف  العربات  اأ�صطول  ال�صالمة يف  "اإدارة 
�صبتمرب، وذلك مبقر اجلمعية الكائن مبنطقة اجلفري.

ال�صركات  اأ�صطول  اإدارات  م�صريف  م�صاعدة  اإىل  الربنامج  ويهدف 

املركبات  ل�صائقي  ال�صالمة  حت�صني  اأجل  من  ال�صالمة  متطلبات  لفهم 

الظروف  من  والتخفيف  املركبات،  لها  تتعر�س  التي  احلوادث  وتقليل 

احلوادث  وقوع  لتجنب  ال�صائقني  عن  الناجتة  وال�صلوكيات  اآمنة  الغري 

املحتملة والتخفيف من نتائج الإ�صابات، كما يهدف لرفع م�صتوى الوعي 

والحتياطات ال�صرورية عند قيادة وت�صغيل هذه العربات، ويركز الربنامج 

ت�صليط  اإىل  بالإ�صافة  الثقيلة،  املركبات  من  خمتلفة  اأنواع  على  كذلك 

ال�صالمة  واأفكار  ال�صياقة  يف  ب�صرعة  التحكم  تقنيات  اأحدث  على  ال�صوء 

الأ�صا�صية.

خماطر  العلوي:«اإن  �صميح  املهند�س  التدريب  مركز  مدير  قال  ذلك  اإىل 

حوادث الطرق الناجتة من ا�صطدام املركبات مثل ال�صيارات والرافعات 

اأن  اإىل  م�صريا  العامل،  يف  العمال  ماليني  �صالمة  على  توؤثر  وال�صاحنات 

اأحدث الإح�صائيات اأ�صارات اإىل اأن 40 % من �صائقي العربات هم �صائقي 

على  العمل  ال�صركات  اأ�صحاب  على  يتوجب  فاأنه  وعليه  ثقيلة،  عربات 

اإيجاد نظام اأمني متكامل ومطبق ب�صورة فاعلة ل�صياقة وت�صغيل العربات 

الثقيلة". 

الور�صة املهند�س ح�صني الق�صاب وهو متخ�ص�س يف الإدارة  وحا�صر يف 

ال�صناعية يف نظم اإدارة اأمن ال�صحة املهنية وال�صالمة والبيئة، وتتجاوز 

خربته 12 عاما يف التدريب وتنفيذ اأنظمة ال�صحة وال�صالمة والتدقيق.

ورشة عمل “إدارة السالمة في أسطول المركبات 
الثقيلة” سبتمبر المقبل

“Fleet Safety Management” Workshop September 2014

Bahrain Society of Engineers-Training Centre will organized a training 
course on “Fleet Safety Management” on 21-23 September 2014 (8am-
4pm) at BSE Headquarter, Bahrain.

Fleet Safety Management and defensive driving Programme provide 
the basic knowledge, awareness and understanding of how to manage 
heavy vehicles fleet in a safe manner and provide detailed awareness 
to drivers on safe driving rules and consequence of defensive driving by 
reviewing and discussing real cases of vehicles accidents.

This program ultimate goal and target participants are fleet management 
supervisors, safety officers and heavy vehicles drivers. The aim is to 
ensure full understanding of the safety requirements as part of fleet 
management. This will mitigate unsafe conditions or behaviors by drivers 
to avoid possible accidents or injuries. It also provides the necessary 
awareness and precautions to be taken by heavy vehicles drivers before 
starting driving, while driving and after driving. 

The program focuses on different type of heavy vehicles and it allows 
the trainees also to design a vehicle inspection checklist. It will also 
demonstrate the latest speed control technologies in the market and 
basic ideas of this application.

TRAINING CENTRE مركــز التـــدريب
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 محاضرة “التنوع البيولوجي في البحرين” 
في ملتقى الثالثاء

Lecture on “Biodiversity in Bahrain” in Tuesday Gathering

The Public Activities Committee organized a lecture on “Biodiversity 
in Bahrain” on Tuesday Forum held at BSE headquarters on Tuesday 
28 October 2014, The speaker was Ms. Reem Al Mula.

In her lecture, Ms. Al Mula said “that most of people do not stop 
thinking if the Kingdom of Bahrain is characterized by biological 
diversity, and hence we will focus the on hidden wonders enjoyed 
by a small island such as Bahrain”.

She spoke about the importance of biological diversity in the 
Kingdom of Bahrain both regionally and internationally, in addition 
to the most important things that should be done by individuals to 
contribute in preserving such biodiversity.

Ms. Reem Al Muala holds Master degree in Environment Sciences 
and Development from the Imperial College in London and Bachelor 
degree in Marine Biology and Fresh waters from the University 
of Essex in the United Kingdom. She worked on various projects 
including substantial field work in South Africa, Madagascar, 
Indonesia and Bahrain.

يف  البيولوجي  »التنوع  حول  حما�صرة  العامة  الأن�صطة  جلنة  نظمت 

البحرين« �صمن ملتقى الثالثاء مبقر اجلمعية، يوم الثالثاء املوافق 

28 اأكتوبر 2014، وحا�صرت فيها ال�صيدة رمي املعال.

وقالت املعال يف حما�صرتها:«اإن معظم النا�س ل تتوقف عن التفكري 

فيما اإذا كانت مملكة البحرين تتميز بتنوع بيولوجي، وعليه فاأن هذه 

املحا�صرة �صلطت ال�صوء حقيقة على العجائب اخلفية التي تتمتع بها 

جزيرة �صغرية مثل البحرين«.

به  تتمتع  الذي  البيولوجي  التنوع  اأهمية  اإىل  املعال  رمي  وتطرقت 

البحرين اإقليميًا ودوليًا، بالإ�صافة اإىل اأهم ما يتوجب على الأفراد 

عمله للم�صاهمة واملحافظة على هذا التنوع البيولوجي. 

ي�صار اإىل اإن رمي املعال حا�صلة على �صهادة املاج�صتري يف علم وتطوير 

علم  يف  البكالوريو�س  و�صهادة  لندن  يف  امربيال  جامعة  من  البيئة 

الأحياء البحرية واملياه العذبة من جامعة اإ�صك�س يف اململكة املتحدة، 

وعملت رمي على م�صاريع خمتلفة �صملت العمل امليداين املكثف يف كل 

من جنوب اأفريقيا ومدغ�صقر واأندوني�صيا والبحرين.

TUESDAY FORUM ملتقى الثالثاء

Tuesday Forum : “New Traffic Law”

The BSE Activities Committee organized a presentation on the recent 
approved Traffic Law on Tuesday 25 Nov 2014 at BSE Headquarter 
in juffer.  The presenters were Sergeant Abdulrahman Jassim Issa 
from the General Directorate of Traffic and Moza Al Zayed, Legal 
Researcher at the Ministry of Interior.

Moza presented an overview of the new law and compared it with 
the current one highlighting its legislative deficiencies.

She stressed that “the new traffic law would fill major legislative 
deficiencies in the current one”.

From traffic safety point of view, Sergant Isa Abdulrahman provided 
a presentation on “your safety on the road is our goal” . In his 
presentation he highlighted many common drivers practices and 
behaviours, such as speeding, crossing the red light, not wearing a 
seat belt, and not seating children safely.

ندوة “قانون المرور الجديد” عبر ملتقى الثالثاء

يوم  البحرينية  املهند�صني  جمعية  يف  العامة  الأن�صطة  جلنة  نظمت 

املرور  »قانون  حول  ندوة   ،2014 نوفمرب   25 املوافق  الثالثاء  اأم�س 

اجلديد« والذي من املقرر اأن يطلق بداية العام املقبل 2015، وذلك 

خالل ملتقى الثالثاء مبقر اجلمعية يف اجلفري، وحا�صر يف الندوة 

عي�صى  جا�صم  عبدالرحمن  للمرور  العام  بالإدارة  عرفاء  رئي�س 

من  وح�صورًا  اقباًل  لقت  حيث  الزايد   موزة  اأول  قانوين  وباحث 

املهتمني وذوي ال�صاأن وعدد من اأع�صاء جمعية املهند�صني.

وتطرقت الباحثة القانونية موزة الزايد اإىل 3 حماور يف قانون املرور 

اجلديد عرب ورقة عمل بعنوان« قرارك بيدك« قدمتها خالل الندوة 

وكانت هذه املحاور ملحة ب�صيطة عن القانون اجلديد ويف هذا املحور 

اأجرت الباحثة مقارنة بني قانون املرور اجلديد والقانون احلايل اإذ 

اأكدت املحا�صرة على اأن القانون اجلديد من �صاأنه اأن ي�صد الق�صور 

الت�صريعي الذي يعاين منه قانون املرور احلايل، ونوهت اإن القانون 

على  العقوبة  بتغليظ  كذلك  يت�صم  فهو  ذلك  جانب  اإىل  اجلديد 

املخالف واحلب�س والغرامة.

عبدالرحمن  للمرور  العام  بالإدارة  عرفاء  رئي�س  قدم  جانبه  من 

جا�صم عي�صى ورقة عمل بعنوان »�صالمتك على الطريق هو هدفنا«، 

الطريق  على  �صيوعًا  اخلاطئة  ال�صلوكيات  اأكرث  اإىل  فيها  تطرق 

وعند الأفراد، والتي تتمحور حول ال�صرعة وقطع الإ�صارة احلمراء، 

الأماكن  يف  الأطفال  وجلو�س  الأمان،  حزام  ا�صتخدام   وعدم 

املخ�ص�صة لهم. وقال رئي�س العرفاء عبدالرحمن جا�صم عي�صى:«اإننا 

ناأمل اأن يكون قانون املرور اجلديد رادعًا لالأفراد لعدم اأرتكاب هذه 

التوعوية  املحا�صرات  زيادة  اإىل  بالإ�صافة  اخلاطئة،  ال�صلوكيات 

املوجهة لالأفراد«.

TUESDAY FORUM ملتقـى الثالثـاء




