
اإخواين واأخواتي ،،

تقبل اهلل �سيامكم وقيامكم وجميع اأعمالكم ال�ساحلة وكل عام واأنتم بخري مبنا�سبة عيد 
الفطر ال�سعيد اأعاده اهلل علينا وعليكم باخلري واليمن والربكات.

حترير،  كرئي�س  م�سئوليته  اأحتمل  املهند�س  جملة  من  عدد  اأول  هو  فهذا  تعلمون  كما 
التكنولوجيا وتقريب املهند�س لأن�سطة اجلمعية وموؤمتراتها  اإليه  اآلت  للع�سر وما  ومواكبة 
ومركز تدريبها وفعالياتها الدائمة، فقد د�سنت اجلمعية موؤخرًا قنوات التوا�سل الجتماعي 
التدريبية  والدورات  القادمة  املوؤمترات  لتنظيم  اجلارية  الرتتيبات  على  اأع�سائها  لإطالع 
للم�ساركة فيها ومن ثم ن�سر الأخبار املدعومة  اإتاحة الفر�سة  اأجل  والأن�سطة الآخرى من 
التوا�سل  �سفحات  تكون  اأن  ونتمنى   ، اجلمعية  اأحداث  بكل  املتعلقة  والفيديوات  بال�سور 

الجتماعي بداية موفقة ل�ستقطاب املهند�سني حديثي التخرج.

وي�سعدين يف هذا العدد اأن يكون امللف يحكي عن واقعنا يف جمال النقل الربي واجلوي 
يف  العمل  اأوراق  من  العديد  طرح  مت  فقد  خانق  مروري  ازدحام  من  نعانيه  وما  والبحري 
املوؤمتر ال�سابع والع�سرين لحتاد املهند�سني العرب والذي عقد حتت �سعار "واقع النقل يف 
الوطن العربي واآفاق تطوره وتكامله بني الدول العربية" حيث طرحت فيه بع�س احللول يف 

جمال النقل و خرج بالعديد من التو�سيات.

ختامًا ناأمل من اعزائنا الأع�ساء امل�ساركة مبقالت هند�سية احرتافية وبحوث ودرا�سات 
هند�سية خا�سة بهم من اأجل ن�سرها يف الأعداد القادمة من هذه املجلة.

وهنا اترككم بني �سفحات املجلة، مع متنياتي اأن ينال هذا العدد اإعجابكم واأن نكون قد 
وفقنا يف اختيار باقة �سيقة من املقالت املفيدة واملتنوعة.

كلمة رئي�س التحرير

املهند�سة رمي اإبراهيم خلفان
مديرة الإعالم والعالقات العامة
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كلمة رئي�س اجلمعية

اأعزائي اأع�ساء وع�سوات اجلمعية

ي�سعدين اأن اأتقدم اإىل كافة ع�سوات واأع�ساء اجلمعية باأخل�س واأرق التهاين مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد، اأعاده اهلل علينا وعليكم باخلري 
واليمن والربكات، ون�ساأل اهلل اأن يدمي علينا اأعيادنا واأفراحنا..

وها نحن ننجز العدد الثاين وال�ستني من جملة املهند�س، وقد تولت دفة قيادته ع�سوة �سابة وبرفقتها طاقم من ال�سباب لتقدميها لكم بروح 
مهنية وبطعم �سبابي..

وكل ما نطمع فيه هو اأن ي�ستمر عطاوؤكم ودعمكم لهذه املجلة من خالل اإمدادنا باملقالت املتخ�س�سة والأخبار املفيدة واقرتاحاتكم البناءة 
كي نتمكن من اإخراج اأعدادها ب�سورة لئقة وم�سرفة لنا جميعًا. بحيث تعك�س مدى ما و�سلت اإليه اجلمعية من رقي يف اأن�سطتها وتعك�س كذلك 

التطور يف مهنة الهند�سة يف مملكتنا احلبيبة..

بالدعوة  تتعلق  تعاميم  اأ�سدر  اأن  الإدارة  ملجل�س  �سبق  فقد  اجلمعية،  اأن�سطة  الأع�ساء يف  من  اأكرب عدد  م�ساركة  على  منطلق حر�سه  ومن 
للم�ساركة يف اأعمال جلنة البحوث والدرا�سات، بالإ�سافة اإىل ع�سوية جلنة اإدارة املعرفة ، مما ميثل نقلة نوعية يف منهاج عملنا، اإ�سافة اىل 
ع�سوية اللجان الدائمة مثل الأن�سطة واملوؤمترات والع�سوية  والإعالم ، ومازالت الدعوة مفتوحة اأمام الأع�ساء للت�سجيل ، اآملني جتاوبكم معنا 

لإجناح هذه امل�ساريع.

اإننا نتطّلع على الدوام اإىل م�ساهمات الأع�ساء يف دعم كافة الأن�سطة التي تنظمها اجلمعية على مدار العام، وبالأخ�س املوؤمترات والدورات 
التدريبية وبرامج ملتقى الثالثاء.

املهند�س م�سعود اإبراهيم الهرمي
رئي�س جمعية املهند�سني البحرينية

العدد 62





باملجتمعات واالرتقاء  للنه�سة  اأ�سا�سي  "الهند�سة" عن�سر  املهنة...  تواجه  التي  التحديات  رغم 
واملهند�سة االإن�سانة  مني  �سنعت  التي  امل���راأة  ووال��دت��ي   .. االأب  يتيمة  ن�ساأت  �سلطان:  ه��دى  املهند�سة 

املهند�سة هدى �سلطان

اأجرت اللقاء اأمل العرادي

يف هذا العدد من "املهند�س" نتناول �سخ�سية هند�سية رغم قوتها ومكانتها الهند�سية الرفيعة، 
التفاوؤل والأمل يف  الرقة والتوا�سع، �سخ�سية تبعث  يلم�س في�سا من  اأن من يقرتب منها  اإل 

نف�س كل من يقرتب منها فابت�سامتها اجلميلة ل تفارق حمياها.
اأنها املهند�سة هدى �سلطان التي ن�ساأت على يد والدتها بعد اأن �ساء القدر اأن يتوفى والدها وهي 
يف �سن �سغرية جدا، اإذ كانت تبلغ العا�سرة من العمر، الأمر الذي معه انتقلت هدى للعي�س يف 

البيت العود مع جدتها لأمها وخالتها. 
القليل من الكثري  عن هذه ال�سخ�سية الهند�سية املتميزة تقروؤونها عرب ال�سطور القادمة:

الن�ساأة
بداأت املهند�سة هدى �سلطان حديثها مع "املهند�س" بالقول:"ياأتي 
ترتيبي الأ�سري الطفل الثاين من بعد اأخ ذكر ولد قبلي لكنه تويف يف 
م�ست�سفى  يف  حتديدا  املنامة  العا�سمة  يف  ولدت  جدا،  �سغرية  �سن 

الإر�سالية الأمريكية تاريخ 7 اأبريل 1961".

قالت:"كانت  اإذ  بن�ساأتها،  يتعلق  فيما  هدى  املهند�سة  ووا�سلة 
نظرا  وذلك  الفا�سل،  فريق  بالتحديد  املنامة  يف  اأغلبها  طفولتي 
الكائن مبنطقة  والدها  بيت  للعي�س يف  والدتي  وانتقال  والدي  لوفاة 
املنامة - فريق الفا�سل -، موؤكدة يف هذا اجلانب رغم اأنها عا�ست 
يتيمة الأب، اإل اأنها عا�ست طفولة متميزة وجميلة من حيث التقارب 
العائلي الذي وفرته لها والدتها، اإذ حر�ست والدة هدى على اأن توفر 
كافة �سبل الرتبية ال�سحيحة وزرع العديد من ال�سفات الرائعة فيها 
بالنف�س، الأمر الذي �ساهم ب�سكل كبري  التعاون والثقة  مثل املحبة، 

جدا يف بلورة �سخ�سية هدى احلالية".

احلياة العلمية 
بالرغم من ن�ساأتها املتوا�سعة ماديا، اإل اأن والدتها حر�ست على 

اإدراجها يف املدار�س اخلا�سة للتعليم – على حد قولها.

وعليه التحقت هدى مبدر�سة الإر�ساليه الأمريكية، اإذ كانت هذه 
البحرين  يف  اخلا�سة  املدار�س  اأعرق  من  الوقت  ذاك  يف  املدر�سة 
وكانت مدر�سة معروفة مبناهجها الدرا�سية القوية، الأمر الذي حقق 
نتلقى  حتى  املدار�س  باأف�سل  واأخواتي  تلحقني  باأن  هدفها  لوالدتي 

اأف�سل تعليم ومعرفة.

عندما  �سنوات  اأربع  العمر  من  اأبلغ  هدى:"كنت  املهند�سة  تقول 
بداأت م�سواري الدرا�سي، فتدرجت يف الدرا�سة من املرحلة البتدائية 
والتي امتمتها عام 74/73 بتقدير جيد جدا، والتحقت بعدها باملرحلة 
76/75 بتقدير جيد جدا، وتخرجت  الإعدادية وانتهيت منها عامي 
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من املرحلة الثانوية عام 79/78 بتقدير جيد جدا كذلك من مدر�سة 
املنامة الثانوية للبنات.

والتعليم   الرتبيه  وزاره  من  درا�سيه  بعثه  على  ح�سلت  بعدها 
يناير عام  املدنية، ويف  الهند�سة  لدرا�سة  البحرين  والتحقت بجامعه 
1985 ح�سلت على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة 

البحرين، واأثناء عملي بوزارة الأ�سكان عدت جمددا ملقاعد الدرا�سة 
للح�سول على درجة املاج�ستري يف الهند�سة املدنية وقد ح�سلت على 

درجة املاج�ستري العلمية يف دي�سمرب 2001 بتقدير امتياز.

وتفيد املهند�سة هدى: اأن مرحلة الدرا�سه كانت من اأجمل املراحل 
يف حياتي رغم �سعوبتها التي تكمن يف كرثة التنقل التي واجهتها بني 
املدار�س اخلا�سة والعامة وذلك ب�سبب اختالف الأنظمة الدرا�سية".

والأ�سباب  املدنية  الهند�سة  لدرا�سة  باختيارها  يتعلق  وفيما 
مل  بالقول:"حقيقة  هدى  املهند�سة  تفيد  ذلك،  اإىل  بها  دفعت  التي 
هي  وما  الهند�سة؟  درا�سة  تعني  ماذا  الدراية  ول  الوعي  لدي  يكن 
الهند�سة املدنية اأو املعمارية؟ ولكن مع مرور �سنوات الدرا�سة اأحببت 
التخ�س�س  الهند�سي ، كما اأن امتهان العمل الهند�سي وبعد م�سي ما 
يقارب الـ 26 عام على العمل يف هذا املجال ميكنني اأن اقول اأن العمل 

يف املجال الهند�سي كان خيارا �سائبا".

عمل واإجناز
تقول املهند�سة هدى �سلطان:" فور تخرجي من جامعة البحرين 
عملت يف ال�سجل املركزي  للمعلومات ملدة ت�سل اإىل �سنتني تقريبا، 
املركزي  ال�سجل  يف  عملي  اأن  ورغم  موؤقتة،  ب�سفة  ذلك  وكان 
اأنه  اإل  موؤقتا،  عمال  وكان  بالهند�سة  عالقة  ذو  يكن  مل  للمعلومات 
اك�سبني الكثري من اخلربات املتنوعة واملعرفة يف تلك الفرتة، واأبرز 
ما تعلمته من ذاك العمل هو اللتزام، والعمل اجلماعي، بالإ�سافة 

اإىل ا�ستخدامات احلا�سوب، وكيفية التعامل مع املواطنني".

باحلياة  يتعلق  فيما  لذكرياتها  �سردها  �سلطان  هدى  توا�سل 
العملية، وتقول:"يف �سهر اأبريل من العام 1998 بداأت العمل بوظيفه 
اإداره  بق�سم  التحقت  حيث  الأ�سكان،  بوزارة  متدرب  مهند�س 
املمتلكات الإ�سكانيه وهو الق�سم املخت�س باأداره امل�ساريع الأ�سكانيه 
اإىل  و�سلت  اأن  اإىل  الوظيفة  يف  تدرجت  وقد  الوزاره،  تن�ساأها  التي 
املمتلكات  اإدارة  جمموعة  رئي�س  ثم  ومن  خمت�س"،  "مهند�س 
خالل  وذلك  الإ�سكانية   املمتلكات  اإدارة  ق�سم  رئي�س  ثم  الإ�سكانية 
25 �سنه من العمل يف اأروقة الوزارة. ويف العام 2013 انتقلت اإىل ق�سم 

اإداره جوده املواد الهند�سيه بوظيفه رئي�س الق�سم".

على  ح�سلت  بالوزارة  عملها  خالل  اأنه  هدى  املهند�سة  ت�سيف 
العديد خالل عملي بالوزاره ح�سلت على العديد من �سهادات ال�سكر 
والعمل  لالإجناز  التقديريه  الوزارة  جائزه  اأبرزها  والتي  والتقدير، 
املتميز وكان ذلك يف دي�سمرب 2005، كما مت اإدراج هدى �سمن الكتيب 
الذي اأعد من قبل املجل�س الأعلى للمراأة كممثله عن املراأة املهند�سة  

يف مملكه البحرين .

ت�سريفها  الأكرب يف حياتي هو عندما مت  الإجناز  اأن  وتفيد هدى 
اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  وتكرميها 
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للكفاءة  امللك  و�سام  مبنحها  البحرين  مملكة  عاهل  املفدى  خليفة 
هذه  عن  هدى  وتقول   ،  2009 د�سيمرب   يف   الثانيه  الدرجة  من 
اجلائزة:"اأعتز كثريا بهذه اجلائزة، ل �سيما واأنها عالمه مميزه على 
جوده وكفائة العمل الهند�سي واأهميته بالرتقاء  باملجتمع البحريني 
كما متثل اإدراك القياده لأهميه العمل الهند�سي وم�ساهمته يف نه�سة 

اململكه".

التطوعي "املهند�سني" والعمل 
توؤكد املهند�سة هدى �سلطان على اإنها كانت احبت العمل التطوعي 
تقوم  كانت  اإذ  الريا�سي،  عي�سى  مدينة  بنادي  ع�سوا  كانت  منذ 
رعاية  القائمة على  املوؤ�س�سات  زيارة  مثل  التطوعية  الأعمال  ببع�س 

امل�سنني وما �سابه.

املهند�سني  جلمعية  هدى  املهند�سة  ان�سمت   1992 العام  يف 
وكانت  التطوعي  العمل  حب  لديها  عزز  الذي  الأمر  البحرينية، 
اأن�سطة  يف  بامل�ساركة  تتمحور  ان�سمامها  بداية  يف  م�ساركاتها 
وفعاليات اجلمعية من اآن لآخر، لذا كانت هذه امل�ساركات متوا�سعة، 
ولكن مع مرور ال�سنوات زادت هدى من وترية م�ساركاتها يف اجلمعية 
، الأمر الذي ا�ستطاعت معه اأن ت�سل اإىل اأن تكون ع�سوا يف جمل�س 
الإدارة لل�سنوات من 2008 وحتى 2013، و�سغلت حينها من�سب مدير 

التدريب واملدير املايل يف اجلمعية

تقول هدى عن حقبة ان�سمامها للجمعية:"يعد ان�سمامي جلمعية 
املهند�سني البحرينية هو البدايه الفعليه للعمل التطوعي، ل �سيما واأن 
اأع�ساء اجلمعيه ب�سكل عام وجمل�س الإداره ب�سكل خا�س يت�ساركون 
يف تقدمي العديد من اخلدمات التطوعيه للمهند�سني وللمجتمع ومنها 
امل�ساركه يف تطوير مهنه الهند�سه واملهند�سني بالتن�سيق مع اجلهات 
املخت�سه داخل وخارج اململكه، ودعم اجلمعيات وموؤ�س�سات املجتمع، 
من  التطوعيه  الأعمال  من  العديد  يف  �ساركت  الفرتة  هذه  وخالل 

خالل املعار�س واملوؤمترات والعمل على تنظيم الربامج واخلدمات 
وتوعويه  تدريبيه  برامج  من  املهند�سني  تطوير  �ساأنها  من  التي 
والتن�سيق مع جهات هند�سيه لت�سهيل اأمور وم�ساكل املهند�سني ، كما 
لذوي  امل�ساعدات  كتقدمي  للمجتمع  عديده  م�ساهمات  للجمعيه  اإن 

احلاجه  وما �سابه".

تطور اجلمعية
يتعلق  فيما  تقول  فاأنها  �سلطان  هدى  املهند�سة  قول  حد  على 
بالتطورات التي طراأت على اجلمعية منذ التحاقها بها وحتى الوقت 
بجمعيه  ح�سلت  التطورات  من  العديد  باألتاكيد  الراهن:"هناك 
املهند�سني  على  الرتكيز  مثل:  باجلمعية  التحاقي  منذ  املهند�سني 
واملهند�سات ال�سباب، اإذ مت يف ال�سنوات الأخريه اإن�ساء جلنه لل�سباب، 
اإىل جانب حر�س اجلمعية على امل�ساركة بالأن�سطة واملوؤمترات املعنيه 
بال�سباب مع الرتكيز على الأن�سطه ذات الطابع الهند�سي، وامل�ساركات 
املهند�سني  جمعيه  لت�سبح  واملحليه،  العامليه  واملوؤمترات  باملعار�س 
من�سة لها ب�سمة مميزه يف جمال الأعداد واإدارة املوؤمترات، واأ�سافت 
من  البحريني  باملهند�س  الرتقاء  عن�سر  على  تركز  اجلمعية  باتت 
والتعليم  والتطوير  الدرا�سيه،  املنح  وامل�سانده عن طريق  الدعم  حيث 
اجلمعية  حر�ست  ذلك  جانب  اإىل  التدريبيه،  الربامج  طريق  عن 
تكثيف تعاونها مع اجلهات ذات ال�سلة واجلمعيات الهند�سية الأخرى 
اخلربات  تبادل  بغر�س  البحرين  مملكة  خارج  اأو  داخل  كانت  �سواء 

وال�ستفادة من املعرفة الهند�سية املتوفرة يف املنطقة.

واأكدت املهند�سة هدى اإىل اأن اجلمعية كان لها وجها اأن�سانيا جميال 
املجتمع  دعم  �ساأنها  من  التي  اخلرييه  بالأعمال  امل�ساهمة  حيث  من 
البحريني، اإىل جانب تطوير الكادر الهند�سي الذي من �ساأنه حت�سني 

الو�سع املعي�سي للمهند�سني".

حتديات املهنة واحللول:
ترى  والتنوع،  بالعطاء  الزاخرة  الهند�سية  امل�سرية  هذه  وعرب 
املهند�سة هدى �سلطان اأن من اأبرز التحديات والعراقيل التي تواجه 
ثم  ومن  التدريب  توفر  عدم  الراهن  وقتنا  يف  ال�سباب  املهند�سني 
التي  املخت�سه حمليا  توفر اجلامعات  املنا�سبة، وعدم  العمل  فر�س 
من �ساأنها تخريج مهند�سني موؤهلني علميا وعمليا، وتفرد املهند�سني 

الرجال ببع�س املهن الهند�سيه مما يعد حتديا للمهند�سه املراأة.

للتغلب  اأنه  اأما احللول لتلك التحديات، فاأن املهند�سة هدى جتد 
واملكاتب  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  من  لبد  التحديات  تلك  على 
الهند�سيه لتوفري فر�س تدريب للمهند�سني اجلدد، وال�سعي للتن�سيق 
والعمليه  العلميه  باملعايري  التعليميه املخت�سله لالإرتقاء  مع اجلهات 
متميزيني،  مهند�سني  لتخريج  اجلامعات  توؤهل  �ساأنها  من  التي 
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التاأكيد  �ساأنها  من  التي  والتوعيته  املجتمعيه  الثقافه  اإىل  بالإ�سافة 
على قدرات واإمكانيه املراأة البحرينيه املوؤهله بالقيام بدور املهند�سه 

واإعطائها الفر�س لإثبات ذلك.

ورغم التحديات التي تواجه القطاع الهند�سي والعاملني فيه، فاأن 
للمهند�سني  م�ستقبل  هناك  دائما  اأنه  ترى  �سلطان  هدى  املهند�سة 
فالعمل  اآخر،  بلد  اأيه  اأو  البحرين  يف  كان  �سواء  الهند�سي  والعمل 
يف  والنه�سه  التطوير  ملراحل  مكمل  اأ�سا�سي  عن�سر  هو  الهند�سي 

املجتمعات اأينما كانت.

اأن املهند�س ميكنه  وت�سيف بالقول :"الهند�سه علم �سمويل وكما 
امل�ساركه والجناز يف العديد من املهام والتخ�س�سات اي�سا العمل 
جمالت  يف  التنمويه  امل�ساريع  من  للعديد  مكمل  يعترب  الهند�سي 

عديده.

منوهة اأن مملكه البحرين تتقدم بخطى مدرو�سه للتطور والتقدم 
يف جميع املجالت منها املجال الهند�سي مما يعني ان م�ستقبل العمل 

الهند�سي واعد باذن اهلل".

حمطات يف حياة هدى
تعتز املهند�سة هدى كثريا بعائلتها، فهي املحطة الأبرز والأهم يف 
حياتها، وبالأخ�س والدتها التي لها الأثر الأكرب يف �سقل �سخ�سية 
اإذ كانت لوالدتها اليد الكربى يف هذا اجلانب لدى  هدى ون�ساأتها، 
اأ�سا�سي  موؤ�س�س  هي  الرتبيه  هدى:"  املهند�سة  تقول  وهنا  هدى، 
والدتي  حر�ست  ما  وهذا  ال�سليم،  للطريق  وتوجيهه  الإن�سان  لن�ساأه 
عليه يف تربيتي اأنا واأخواتي، اإذ زرعت فينا احلب والثقة وحب العلم 
والثقافة، وكانت هي الأم والأخت والرفيقة، بف�سلها متكنت واحلمد 
هلل من العي�س يف اأ�سرة متحابه مما كان له الثر الأيجابي لن�ساأتي 

ك�سخ�س اإيجابي وحمب للحياة".

وتبني هدى اأن بعد حمطة العائلة تاأتي حمطة ال�سداقة وهي من 
اإذ تقول:"ال�سداقه كنز يجب احلفاظ  املحطات املهمة يف حياتها، 
واأحاول  ب�سداقاتي  اأعتز  حياتي  وطوال  تقويته،  على  والعمل  عليه 
ظروف  من  بالرغم  والأ�سدقاء  ال�سديقات  مع  التوا�سل  دائما 

واإن�سغالت احلياه الكثريه". 

هوايات متنوعة
هدى  املهند�سة  اأخربتنا  املهند�س"،  "جملة  لـ  حديثها  ختام  ويف 
يف  البولي�سية  الق�س�س  قراءة  اأحبت  فقد  الهوايات،  متعددة  اأنها 
ل�سراء  املف�سلة  وجهتها  باملنامة  املاحوزي  مكتبة  وكانت  ال�سغر، 
هذه الق�س�س التي كانت تت�سارك بها مع اأخواتها، فيما بعد اجتهت 
وجهتها  هي  العائله  مكتبه  وكانت  الرومن�سية،  الق�س�س  لقراءة 
ل�سراء هذه الق�س�س، واإىل جانب قراءة الق�س�س كانت هدى تهوى 
ا�ستاذ  مثل  الريا�سية  الأندية  يف  م�ساركات  لها  وكانت  الريا�سة، 
تكون  اأن  دائما  حتر�س  هدى  املهند�سة  فاأن  لذا  الوطني،  البحرين 

ذات لياقة بدنية عالية.

موؤخرا،  اكت�سفتها  التي  الهواية  وهي  الطبخ،  هدى  متار�س  حاليا 
و�سرعت يف ممار�ستها كل ما �سنحت لها الفر�سة لذلك.
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حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة .. 
البحرين حتت�سن"املوؤمتر الهند�سي العربي ال�سابع والع�سرين"

توفيقي: الوطن العربي بحاجة ما�سة اإىل تطوير �سبكة املوا�سالت التي تربط بني دوله وفق منظومة 
متكاملة لكافة اأنواع النقل

احلديثي : املوؤمتر ت�سمن ندوات اأ�سا�سية تناولت النقل الربي والبحري واجلوي
الهرمي : �ساحب ال�سمو االأمري خليفة بن �سلمان مهند�س البحرين االأول باعتباره موؤ�س�س النه�سة 

العمرانية احلديثة يف اململكة
 برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر احت�سنت مملكة البحرين يف الفرتة من 28 – 30 
مار�س 2016 املوؤمتر الهند�سي العربي ال�سابع والع�سرين واملعر�س امل�ساحب له، حتت �سعار "واقع النقل يف الوطن العربي واآفاق تطوره وتكامله 
املوؤمتر بفندق  افتتاح  الوزراء يف حفل  �سئون جمل�س  وزير  املطوع  اإبراهيم  بن  الأ�ستاذ حممد  �سعادة  راعي احلفل  العربية"،، مثل  الدول  بني 

الدبلومات رادي�سون بلو – مملكة البحرين، بتنظيم من جمعية املهند�سني البحرينية وبالتعاون مع احتاد املهند�سني العرب.

املهند�سني  احتاد  ورئي�س  املوؤمتر  لرئي�س  بكلمة  احلفل  وا�ستهل 
مو�سوع  فيها:" اإن  قال  توفيقي  عبدالعزيز  �سياء  املهند�س  العرب، 
جميعًا  يواجهنا  الذي  التحدي  هو  املوا�سالت  هند�سة  يف  املوؤمتر 
كحكومات اأو مهند�سني اأو اقت�ساديني، فمازال الوطن العربي بحاجة 
ما�سة اإىل تطوير �سبكة املوا�سالت التي تربط الدول العربية ببع�س 
واجلوي.  والربي  البحري  النقل  على  حتتوي  متكاملة  منظومة  وفق 
هذه  ربط  مت  اإذا  اإل  حتقيقه  لميكن  املوا�سالت  �سبكة  فا�ستكمال 
الو�سائل، ول�سك اأن ذلك يتطلب ميزانية �سخمة مبا يف ذلك البنية 

يتطلب  امل�سروع  هذا  تنفيذ  فاإن  اأن  عن  ف�ساًل  املرتبطة،  الأ�سا�سية 
وقتًا طوياًل و�سوف تعرت�سه اأمور اأخرى كالظروف ال�سيا�سة وم�ساكل 
احلدود اإىل جانب العوامل القت�سادية واملالية. وعلى اأية حال فاإنه 
لبد من البدء من مكان ما وو�سع خطة متكاملة وفق برنامج زمني 
والأزمات  امل�ساكل  لدرا�سة  مكان  هو خري  املوؤمتر  هذا  واإن  مف�سل، 
اأثبتت  وقد  حلها.  وكيفية  العربية  الدول  يف  املوا�سالت  تواجه  التي 
الكثري من الدول العاملية املتقدمة قدرتها يف تنفيذ م�ساريع موا�سالت 
متميزة جدًا لبد من درا�ستها عن طريق توظيف التكنولوجيا كما اأن 
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ان�ساء املراكز العلمية لدرا�سة مو�سوع املوا�سالت لهو مطلب اأ�سا�سي 
وعلمي لدرا�سة متطلبات املوا�سالت يف الوطن العربي.

يف  العربي  الوطن  تطور  مدى  على  لالطالع  هنا  وقفة  من  ولبد 
البديهي  من  فرمبا  املتقدمة،  بالدول  مقارنة  املوا�سالت  م�ساريع 
البنية  اأحدهما  ميّثل  ق�سمني،  اإىل  عام  ب�سكل  املوا�سالت  نق�ّسم  اأن 
و�سائل  الآخر  ميّثل  بينما  والطرق،  واملواينء  كاملطارات  الأ�سا�سية 
املوا�سالت كالطائرات وال�سيارات والبواخر، فنجد اأن الدول العربية 
الأ�سا�سية  بالبنية  يتعلق  فيما  اجلبارة  امل�ساريع  من  الكثري  قدمت 
اأحدث  وفق  واملواينء  ال�سريعة  وال�سوارع  املطارات  بناء  فنالحظ 
التقنيات، وكلها م�ساريع ناجحة، اإل اأن ال�سق الآخر يتعلق بو�سائلها، 
فنجد اأنف�سنا اأمام املع�سلة الكبرية التي تتمثل يف احلاجة اإىل تطور 
اأردنا  ما  واإذا  النفطية،  ال�سناعات  ا�ستثنينا  اإن  العربية  ال�سناعة 
الرقي بالأمة العربية فعلينا الدفع جتاه تطوير ال�سناعة وما يرتبط 

بها ك�سناعة تكنولوجيا املعلومات".

يف  لالحتاد  العام  الأمني  احلديثي  عادل  الدكتور  قال  ذلك  اإىل 
كلمة األقاها باملنا�سبة:"اإن املوؤمتر الهند�سي ال�سابع والع�سرين والذي 
نحتفل باإفتتاحة هذا اليوم يف املنامة مبملكة البحرين والذي ياأتي بعد 
71 عام بعد اأول موؤمتر، قد �سبقة ثالث ندوات حت�سريية وقد بذلت 

اللجان العلمية والتح�سريية لهذة الندوات والتي عقدت يف ال�سودان 
البحرين ، وم�سر جهود طيبة يف العداد لها وكانت امل�ساركة فيها 

وا�سعة من حيث احل�سور واأوراق العمل ، وموؤمترنا هذا يحوي املحاور 
واملائي،  اجلوي  الربي  النقل  وهي  الندوات  لهذه  الثالث  ال�سا�سية 
املهند�س  املوؤمتر  رئي�س  لالأخ  املتميزة  باجلهود  اأ�سيد  اأن  هنا  واأود 
�سياء توفيقي ولالأخوة رئي�س واأع�ساء اللجنتني العلمية والتح�سريية 
وكل من �ساهم يف العداد والتح�سري لهم وقبل كل هذا ال�سكر لالأخ 
رئي�س جمعية املهند�سني البحرينية املهند�س م�سعود الهرمي واأع�ساء 
والفعاليات  املوؤمتر  لهذا  اإ�ست�سافتهم  على  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
الدائمة  اللجان  وبع�س  الأعلى  املجل�س  اإجتماع  من  له  امل�ساحبة 
من  مابذلوه  على  وموظفيها  العامة  الأمانة  ملدير  مو�سول  وال�سكر 

جهد من اجل جناح املوؤمتر والفعاليات املرافقة له".

ويذكر اإن املوؤمتر يهدف اإىل تعزيز قطاع النقل يف الدول العربية، 
كما ي�ساهم يف تعزيز عملية ن�سر وتطوير احللول املبتكرة، ويقف على 
التحديات التي تواجه الدول العربية على �سعيد النقل اجلوي والربي 

واملائي.

املهند�س  البحرينية  املهند�سني  جمعية  رئي�س  قال  جانيه  من 
الأخرية  العقود  يف  العربي  اخلليج  دول  الهرمي:"�سهدت  م�سعود 
املداخيل  بفعل  املختلفة  النقل  م�ساريع  يف  ملحوظا  وتطورا  تو�سعا 
النفطية مما اأهلها لتنفيذ بع�س اأكرب واأحدث م�ساريع البنية التحتية 
وميناء  فهد  امللك  ج�سر  املثال  �سبيل  على  منها  العربي  الوطن  يف 
وميناء  بعمان  �ساللة  وميناء  علي  جبل  وميناء  البحرين  يف  خليفة 
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را�س لفان بقطر، ومرتو دبي والريل يف قطر ومرتو الريا�س وقطار 
الدويل  حمد  ومطار  الدويل  دبي  ومطار  احلرمني  وقطار  امل�ساعر 
ومطار اأبوظبي الدويل، عدا عن امل�ساريع امل�ستقبلية الكثرية واأهمها 
البحرين عن طريق  وربطها مملكة  اخلليجية  �سكك احلديد  �سبكة 

ج�سر امللك حمد".

بالقول:"�سهدت  اأفاد  اإذ  البحرين  مملكة  اإىل  الهرمي  وتطرق 
البنية  م�ساريع  وا�سعا يف  تطورا  ال�ستقالل  بعد  ما  البحرين  مملكة 
وميكننا  واملوانئ،  واملطارات  واجل�سور  الطرق  �سبكات  من  التحتية 

بحق اعتبار �ساحب ال�سمو الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 
احلديثة  العمرانية  النه�سة  وباين  الأول  البحرين  مهند�س  الوزراء 
البحرين  يف  التحتية  البنية  اأ�سبحت  فقد  البحرين،  مملكة  يف 
تعزيز   يف  �ساهم  مما  الأو�سط  ال�سرق  يف  التحتية  البنى  اأرقى  من 
البحرين  واحتلت  العاملية  اخلارطة  يف  للبحرين  التناف�سي  الو�سع 
العاملي  القت�سادي  للمنتدى   2016 –  2015 ال�سنوي  التقرير  ح�سب 
املرتبة التا�سعة والثالثني يف التناف�سية على ال�سعيد العاملي.   بينما 
يحتل املوؤ�سر الفرعي الثاين املتعلق بالبنية التحتية الرتتيب التا�سع 

والع�سرين".
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اجتماع املكتب التنفيذي الحتاد املهند�سني العرب.. باكورة فعاليات 
والع�سرين" ال�سابع  العربي  الهند�سي  "املوؤمتر 

ملف العدد

انطلقت يوم الأحد املوافق 27 مار�س املا�سي الفعاليات امل�ساحبة 
الوفود  بو�سول  بدءًا  والع�سرين  ال�سابع  العربي  الهند�سي  للموؤمتر 
امل�ساركة يف املوؤمتر من خمتلف الدول العربية، والذي �ساركت فيه ما 
يقارب الـ 18 هيئة هند�سية عربية، واجتماع املكتب التنفيذي لحتاد 

املهند�سني العرب.

وعقد املكتب التنفيذي اجتماعه يوم الأحد املوافق 27 مار�س 2016 
يف فندق الدبلومات يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا، اإذ ناق�س 
ترتيبات اجتماع املجل�س الأعلى الهند�سي الذي عقد يف اليوم التايل.

ويذكر اأن املكتب التنفيذي ي�سم كاًل من رئي�س الحتاد املهند�س 
يف  وي�سم  احلديثي،  عادل  الدكتور  العام  والأمني  توفيقي،  �سياء 
واملهند�س  قطر،  دولة  من  جولو  اأحمد  املهند�س  من  كاًل  ع�سويته 

م�سطفى فواز من لبنان، واملهند�سة بديعة عراب من املغرب.

لجتماع  الأعمال  جدول  مناق�سة  اأجندته  على  الجتماع  وو�سع 
اجلدد  الأع�ساء  انتخاب  ناق�س  والذي  الهند�سي  الأعلى  املجل�س 
للمكتب التنفيذي للم�سرق واملغرب واخلليج العربي، كما وناق�س اآخر 
التطورات يف اللجان الدائمة والهيئات الهند�سية والأتفاق على مرعد 

ومكان وموا�سيع املوؤمتر الهند�سي الثامن والع�سرين.
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ملف العدد

البحرينية الدكتورة ملياء في�سل حت�سد جائزة "املهند�سة العربية 
املتميزة"بن�سختها االأوىل

فازت البحرينية املهند�سة الدكتورة ملياء في�سل بجائزة املهند�سة 
العربية املتميزة، التي اطلقها احتاد املهند�سني العرب، خالل حفل 
الع�ساء الذي اأقيم يف فندق اأمواج روتانا ليلة اأم�س، مبنا�سبة انطالق 
 30 –  29 املوؤمتر الهند�سي العربي ال�سابع والع�سرين يف الفرتة من 

مار�س اجلاري.

وبهذه املنا�سبة قالت الدكتورة ملياء:"اإن الفوز بهذه اجلائزة يعد 
بحد ذاته اجنازا ي�ساف اإىل اإجنازات الفرد التي يفخر بها، ل �سيما 
واأن التقدم لنيل هذه اجلائزة مل يكن بالأمر ال�سهل، والتي تطلبت 
باأحقية  املتخ�س�سني  املحكيني  جلنة  لإقناع  كبريين  وجهدا  وقتا 
املتقدم باجلائزة، منوه اأن من اأبرز الأمور التي جعلتها تنال اجلائزة 
�سواء  اخلربات  يف  التنوع  العملية  م�سريتها  حم�سلة  يف  ت�سم  اأنها 
على ال�سعيد الأكادميي اأو العمل يف القطاع العام واخلا�س ول �سيما 

القطاع ال�سناعي الذي ي�سب يف جمال الهند�سة".

النجاح  والإ�سرار على حتقيق  املثابرة  اإن  ملياء  الدكتورة  وبينت 
هي الطرق للو�سول اإىل حتقيق الطموح املطلوب، وعليه فاأن الدكتورة 
اأو  التخرج  حديثي  املهند�سني  كافة  حديثها  خالل  من  حثت  ملياء 
الطلبة املتوجهون لدرا�سة الهند�سة بالتم�سك بهذا املجال الذي من 

�ساأنه اأن يفتح لهم اآفاق وا�سعة وفر�س وكثرية.

ال�سابع  العربي  الهند�سي  املوؤمتر  اأن  يذكر  اآخر  جانب  من 
والع�سرون اختتم فعالياته اليوم الأربعاء املوافق 30 مار�س 2016 بعدد 
حوارية  جل�سة  اأبرزها  كان  والتي  املتخ�س�سة  الفنية  اجلل�سات  من 
والربيد،  الربي  النقل  وزارة  وكيل  جمعان  اأحمد  مرمي  للمهند�سة 
املدين  الطريان  وزير  املعداوي  وائل  واملهند�س  البحرين،  مملكة 
الدويل  البنك  م�ست�سار  الع�سار  رامز  والدكتور  ال�سابق،  امل�سري 

الأول لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

بواحد  اأكتفت  للموؤمتر كانت قد  الفنية  اللجنة  اأن  اأن  اإىل  ي�سار 
وخم�سني بحثًا وورقة عمل نظرًا ملحدودية الوقت يف املوؤمتر، وال�سعي 
اأفكار  من  لديهم  ما  كل  لطرح  فر�سة  امل�ساركني  كل  اإعطاء  اإىل 

متطورة ومتعلقة باأبحاثهم.

الدول  خمتلف  من  م�سارك   350 يقارب  ما  املوؤمتر  يف  و�سارك 
15 جهة  يتعلق باملعر�س امل�ساحب فقد �ساركت فيه  العربية، وفيما 
معنية تخ�س�سية، ويت�سمن املعر�س جم�سمات و�سور واأفالم فيديو 

تتعلق بق�سايا النقل يف الوطن العربي.
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وقفة وفاء

تنويه عن "الهدية الأخرية"

عندما ات�سلت بي الأخت الفا�سلة املهند�سة عفت ر�سا تطلب منى كتابة مقال عن املغفور له الأخ املهند�س "اإبراهيم املاجد" 
اإن�سان عرفته زميال  للحديث عن  اأرف�س فر�سة  اأن  باملوافقة فكيف يل  اأتردد حلظة  املهند�س )61(، مل  لعدد جملة  رحمة اهلل 

و�سديقًا ومديرًا ويف كل هذه املراحل كان نعم الإن�سان �ساحب الأخالق الرفيعة. 

ووجدت اأن الكتابه عنه هي فر�سة جميله لتقدمي اأخر هدية معنويه اىل اأخ وجدت فيه �سفات ي�سعب اأن تتوفر يف �سخ�س واحد 
يف زمننا احلايل. 

اإل اأنني فوجئت مع �سدور العدد رقم )61( من جملة املهند�س والذي ا�ستمل امل�ساركة )الهدية( التي  حر�ست عليها كثريا اأنه مل 
تتم اإ�سافة ا�سمي اىل اأ�سماء كاتبي املقال وحزنت كثريا لي�س لأن اإبراهيم رحمة اهلل مل يعرف ذلك لأين على ثقة اأن الأرواح اخلرية 
تعرف بكل ما يدور حولها!! حزين كان �سببه رغبتي باأن يعرف اجلميع اأن هذه هي الهدية الأخرية مني اإىل روح اإبراهيم الطاهرة. 

لهذا اقت�سى الإ�سارة والتنويه بذلك يف هذا العدد. 

رحم اهلل املهند�س اإبراهيم واأ�سكنه ف�سيح جناته،،

املهند�سة غادة املرزوق
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مقدمة
اليومية  حياتنا  يف  ال�سا�سية  املواد  من  ال�سيارات  زيوت  تعترب 
وذلك للحاجة املا�سة لها ل�ستخدامها يف عمل املحركات. ومع عملية 
درجة  لرتفاع  ونتيجة  ال�ستخدام  فرتة  وطول  املحركات  الت�سغيل 
الزيوت  هذه  فاإن  للمحركات،  العايل  امليكانيكي  والجهاد  احلرارة 
البوليمرات،  وتك�سري  والنيرتة  الأك�سدة  بوا�سطة  كيميائيا  تتحول 
اأخرى  بزيوت  تغيريها  ي�ستلزم  مما  وتتلوث،  خ�سائ�سها  وتفقد 
جديدة. وتعد زيوت حمركات ال�سيارات امل�ستهلكة واملنتهية �سالحية 
من  عالية  تراكيز  على  لحتوائها  وذلك  للبيئة  م�سرة  ا�ستخدامها 
امللوثات ت�سمل املعادن الثقيلة )مثل الر�سا�س والنيكل والكاديوم(، 
بال�سافة اإىل ملوثات اأخرى )مثل املاء والكربون والغبار(. وبالعموم 
فاإن تراكيز هذه املواد امل�سرة تزداد مع عملية ا�ستخدامها. ومع اأن 
الزيوت  وجودة  نوعية  على  كبري  ب�سكل  تعتمد  امللوثات  هذه  تراكيز 
هذه  فاإن  الت�سغيل،  وفرتة  للمحرك  امليكانيكية  والظروف  الأ�سلية 
امللوثات ب�سكل عام تعترب �سارة  للبيئة والكائنات احلية وعلى �سالمة 

الإن�سان.

اآثار الزيوت امل�ستهلكة على البيئة و�سالمة الكائنات 
احلية

للبيئة  املتحدة  الأمم  تقرير  يف  ن�سرها  مت  درا�سات  عدة  اأظهرت 
ل�سنة 2012 اأن الزيوت امل�ستهلكة لها قابلية حمدودة للتحلل احليوي 
اأو جماري  وبالتايل ميثل التخل�س منها برميها مبا�سرة يف املكبات 
املياه اأو با�ستخدامها كمبيدات للح�سائ�س ال�سارة اأو كطبقة حلماية 
الر�س  مثل  اخرى  لأغرا�س  اأو  بحرقها،  اأو  اخل�سبية،  امل�سنوعات 
النظمة  على  خطرا  الغبار،  انبعاث  لتخفيف  الرتابية  الطرق  على 
امل�ستهلكة  الزيوت  رمي  البيئي جراء  التلوث  فاإن  وعموما  الطبيعية. 
اإحداث  اإىل  بالإ�سافة  الأر�سية،  الق�سرة  تك�سر  اإىل  يوؤدي  الرتبة  يف 
الدقيقة،  الكائنات  ن�ساط  على  ويوؤثر  البيئي،  التوازن  يف  اختالل 
واف�ساد الرتبة، وابطاء عملية منو النباتات، وبالتايل اإحلاق ال�سرر 
امل�ستهلكة  الزيوت  من  التخل�س  يوؤدي  كما  الغذائية.  ال�سل�سلة  يف 

منها  ال�ستفادة  وعدم  اإف�سادها  اىل  املائية  امل�سطحات  يف  باإلقائها 
الك�سجني  كمية  نق�س  يف   ت�سببها  على  عالوة  والري،  ال�سرب  يف 
اإىل  ا�سافة  فيها.  تعي�س  التي  واحليوانية  النباتية  للحياة  املتاحة 
تاأثريها ال�سلبي على ري�س الطيور مما يجعلها عر�سة للتجمد والغرق 
اأنه ميكن  نتيجة تقليل عملية �سد املياه. كما ا�سارت نف�س الدرا�سة 
جلالون من الزيوت امل�ستهلكة اأن ثلوت ماليني اللرتات من املاء. كما 
ي�سكل حرق الزيوت اإىل تلوث الهواء بالأبخرة امللوثة واملحتوية على 
وقد  النيرتوجينية.  واملركبات  والكربيتات  الثقيلة  املعادن  من  ن�سب 
اأن   1998 يف  ن�سرت  والتي  البيئية  امللوثات  مو�سوعة  درا�سة  اأ�سارت 
اإىل حدوث خلل  توؤدي  املحروقة  امل�ستهلكة  الزيوت  اأبخرة  ا�ستن�ساق 
الأمم  تقرير  اأ�سار  كما  والكبد.  الرئة  وو�سائف  الأع�ساب  باأنظمة 
املتحدة للبيئة ل�سنة 2012 اأن تناول الطعام امللوث بالزيوت امل�ستهلكة 
الطعام ويعمل على  ب�سكل �سلبي على قابلية احليوانات له�سم  يوؤثر 
ال�سحة  لوزارة  مف�سل  تقرير  اأظهر  وقد  اله�سمي.  اجلهاز  تدمري 
اأن   1997 ل�سنة  الأمرا�س  وت�سجيل  امل�سرطنة  املواد  حول  الأمريكية 
الزيوت امل�ستهلكة لها تاأثري �سلبي على �سحة الإن�سان نظرا لحتواء 
والكربوهيدرات  الكلوروبنزين  مركبات  و  ثقيلة  مواد  على  الزيوت 
املتعددة، وت�سنف على اأنها مواد امل�سرطنة. كما اأ�سار نف�س الدرا�سة 
امل�ستهلكة )وخا�سة  الزيوت  لفرتات طويلة مع  املبا�سر  التالم�س  اأن 
اإىل  يوؤدي  قد  الزيوت(  تغيري  حمالت  يف  ي�ستغلون  الذين  لولئك 

الإ�سابة بالأمرا�س اجللدية. 

التعامل مع الزيوت امل�ستهلكة
الزيوت  من  التخل�س  عن  الناجمة  البيئية  للمخاطر  نظرا 
قوانني  الدول  بع�س  ا�سدرت  فقد  �سحيحة  غري  بطريقة  امل�ستهلكة 
حتدد طرق التعامل مع الزيوت امل�ستهلكة، وا�سرتطت هذه القوانني 
اأنه قبل التخل�س من الزيوت امل�ستهلكة يجب اأن حتفظ يف حاويات 
وم�ستخدمة  للت�سرب  مانعة  الغلق  حمكمة  معدنية  اأو  بال�ستيكية 
املوا�سفات  موؤ�س�سة  و�سروط  ملوا�سفات  وموافقة  الغاية  لهذه  فقط 
اأو  التدوير  اعادة  نقلها من قبل مراكز  ي�سهل  اأماكن  واملقايي�س، يف 
اجلهات املعتمدة للتخل�س النهائي من النفايات. كما ل يجب خلطها 

مقاالت

زيوت املحركات امل�ستهلكة وخطرها على البيئة
بقلم:  د. ح�سني حممد الزبري

كلية الهند�سة
جامعة البحرين
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باأي مواد كيميائية اأخرى. ول ي�سمح بالتخل�س منها اإل بعد معاجلتها 
اأو اإعادة تدويرها. وبالعموم فاإن هناك طريقيتني للتعامل مع الزيوت 
احلرق  وطريقة  الت�سنيع،  التدوير/  اإعادة  طريقة  امل�ستهلكة: 
)ا�ستخدامها كوقود(. وتعتمد عملية اختيار الطرق املنا�سبة للتعامل 
املتوفرة،  الزيوت  امل�ستهلكة على عدة عوامل منها كمية  الزيوت  مع 
ت�سكل  كما  القت�سادية.  والكلفة  البيئية  ال�سوابط  املتاحة،  التقنية 
ن�سب امللوثات دورا كبريا  يف عملية الختيار والتي بدورها تعتمد على 

جودة الزيوت الأ�سلية وطول فرتة ال�ستخدام. 

ن�سرة  منها  املتحدة  الالأمم  تقارير �سادرة عن  اأ�سارت عدة  وقد 
وتقرير  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  التقني  العاملي  البيئة  مركز 
الأمم املتحدة ل�سنة 2012 اأن ال�ستهالك العاملي لزيوت املحركات بلغ 
2012، بينما قدر ال�ستهالك  40.5 مليون طن مرتي يف �سنة  حوايل 
41.7 مليون طن مرتي،  2015 بحوايل  العاملي لهذه الزيوت يف �سنة 
يتم جتميع حوايل %50 منها فقط كزيوت م�ستهلكة. من هذه الن�سبة 
يتاح تدوير ما ن�سبته حوايل %75، بينما يتهي املطاف بالن�سبة املتبقية 
وبلغة  كوقود.  منها  لال�ستفادة  حرقها  يتم  اأو  املكبات  يف   )25%(
الأرقام فاإنه يتم جتميع ما قيمته حوايل 21 مليون طن مرتي زيوت 
م�ستهلكة، يتم ال�ستفادة من ما قيمته حوايل 15.75 مليون طن مرتي 

لغر�س التدوير.

طريقة احلرق
لغر�س  امل�ستهلكة ل�ستخدامها كوقود  الزيوت  تعترب طريقة حرق 
للتخل�س  ا�ستخداما  الطرق  الطرق  اأكرث  الطاقة من  احل�سول على 
من الزيوت امل�ستهلكة. وتتم هذه العملية بطريقتني: طريقة احلرق 
اإجراء  بعد  احلرق  طريقة  اأو  معاجلة(  اأي  اإجراء  )دون  املبا�سر 
معاجلة ب�سيطة متمثلة يف ف�سل املاء واملواد العالقة يف خزانات بعد 
عملية  ويتم حتفيز  ال�ستحالب،  امل�ستهلكة مب�سادات  الزيوت  خلط 
الرت�سيب بت�سخني اخلزان عند حرارة ترتاوح من 70 اإىل 80 درجة 
بح�سب  مر�سحات  با�ستخدام  الزيوت   ت�سفية  بعدها  يتم  مئوية، 
ال�سرورة. لكن ما يعاب على طريقة احلرق اأنها تخلف ن�سبة كبرية 
وزيادة  املرجل  كفاءة  على  يوؤثر  %1.5( مما  اإىل  )ت�سل  الرماد  من 
الناجم من  البيئي  الثلوت  اإىل  الت�سغلية، ا�سافة  الكلفة القت�سادية 
واأكا�سيد  الكربون  اأك�سيد  اأول  غاز  انبعاث  نتيجة  الحرتاق  عملية 
واملركبات  الثقيلة  املعادن  بجانب  النيرتوجني  واأكا�سيد  الكربيتات 
قوانني  اتخاذ  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الهيدروجني،  وكلوريد  الع�سوية 
الزيوت  ا�ستخدام  تقلي�س  اإىل  اأدت  دول  عدة  يف  �سارمة  بيئية 
املتحدة  الوليات  ففي  الطاقة.  توليد  حمطات  يف  كوقود  امل�ستهلكة 
على �سبيل املثال مت ا�سدار قانون يعرف بقانون موا�سفات الزيوت 
احلرق.  بطريقة  الطاقة  على  احل�سول  لغر�س  كوقود  امل�ستخدمة 
ويلخ�س اجلدول رقم 1 اأهم املوا�سفات امل�سموح بها لغر�س ا�ستخدام 
الزيوت امل�ستهلكة كوقود يف الغاليات واملراجل ال�سناعية. وبالتايل 
فاإن الزيوت التي ل تطابق نوعيتها املوا�سفات املذكورة يف جدول رقم 

عالية  �سناعية  مراجل  يف  حرقها  ويقت�سر  خطرة  نفايات  تعترب   1
الكفاءة او افران العمليات ال�سناعية واملراجل التي تطابق يف اأدائها 
املطابقة  الزيوت  اأما  اخلطرة.  النفايات  من  التخل�س  موا�سفات 
الإ�سمنت،  م�سانع  يف  كوقود  ت�ستخدم  ما  غالبا  فاإنها  للموا�سفات 
400 األف طن �سنويا من هذه الزيوت  حيث يتم حرق ما يقارب من 
وت�ستخدم كوقود يف م�سانع الإ�سمنت. اأما الزيوت املعاجلة فبجانب 
ا�ستخدامها كوقود يف م�سانع الإ�سمنت فاإنها اأي�سا ت�ستخدم كوقود 
لتجفيف احلجر اجلريي والذي ي�ستخدم يف مواد الطرق ال�سطحية 

يف بع�س الدول مثل اململكة املتحدة.

جدول رقم 1: موا�سفات الزيوت امل�ستهلكة امل�سموح ا�ستخدامها 
كوقود

احلد امل�سموح
5 جزء في المليون كأقصى حد الزرنيح

2 جزء في المليون كأقصى حد الكادميوم

10 جزء في المليون كأقصى حد الكروم

100 جزء في المليون كأقصى حد الرصاص

ال تقل عن 38 درجة مئوية درجة الوميض

4000 جزء في المليون كأقصى حد الهلوجينات الكلية

اإعادة التدوير/الت�سنيع
ال�سيارات  يف  امل�ستعملة  املعدنية  الزيوت  تنقية  اإعادة  تاريخ  يعود 
اإىل فرتة �سنوات  1930  وبالتحديد اأبان حقبة احلرب العاملية الثانية 
عندما كانت هذه الزيوت ل حتوى على الإ�سافات الكيماوية اأو حتتوي 
على القليل منها، وبالتاىل فاإن اإعادة التنقية يف ذلك الوقت تتطلب 
تقنية ب�سيطة تتلخ�س يف اإزالة املاء والأو�ساخ بالرت�سيح )اأو بطريقة 
اأما  فقط.  بالت�سخني  املتطايرة  املكونات  واإزالة  املركزي(  الطرد 
الزيوت  خل�سائ�س  املح�سنة  الكيماوية  الإ�سافات  وجود  ومع  اليوم 
تنقية  لإعادة  الكيماوية  الطرق  من  العديد  فهناك  العلم  تقدم  ومع 

الزيوت العادمة ميكن تلخي�س اأهمها كما يلي:

والرت�سبات  املاء  اإزالة  يف  وتكمن  الطيني:  احلم�س  طريقة   .1
بالرت�سيح، املعاجلة بحم�س الكربيتيك لإزالة مواد التزليق وال�سحوم 
الغري مرغوب بها، واأخريا املعاجلة بالطني والفلرتة لزالة ال�سوائب. 
اأن هذه التقنية مع ب�ساطتها تعطي منتجات مقبولة اجلودة األ  ومع 
اأن عيوبها تكمن يف اإنتاج خملفات جانبية غري مرغوب فيها و�سارة 
يجب  والتي  بالزيوت  امل�سبع  والطني  احلم�سي  القطران  مثل  للبيئة 
التخل�س منها بطريقة �سليمة بيئيا، اإ�سافة اإىل اأنها ت�ستهلك كميات 

كبرية من حم�س الكربيتيك والطني.

مقاالت

16
@BSEMohandis



طريقة الطني املن�سط: وت�سبه الطريقة ال�سابقة األ اإنه ل يتم   .2
ا�ستخدام احلم�س. ويعاب على هذه الطريقة اأنها تتطلب ا�ستخدام 
كميات كبرية من الطني و�سعوبة التعامل مع املخلفات والنواجت الغري 
مرغوب فيها كونها تعترب نفايات خطرة بيئيا، اإ�سافة اإىل قلة ن�سبة 

التح�سيل للزيوت وعدم تنا�سق جودة املنتوج.

امل�ستلكة  الزيوت  وتت�سمن معاجلة  الفراغي:  التقطري  طريقة   .3
ت�سبب  اأن  �ساأنها  من  والتي  امللوثات  تر�سب  لتجنب  مبدئية  معاجلة 
اخلفيفة  الهيدروكربونية  واملواد  املاء  ف�سل  قبل  لالأجهزة  تاآكل 
بالتقطري. وتر�سل الزيوت املعاجلة اإىل برج التقطري الفراغي لف�سل 
الديزل. يتم بعدها اإ�سباع املنتوج بالهيدروجني عند درجات حرارة 
النيرتوجني  لزالة  حمفزات  وجود  يف  عايل  �سغط  وحتت  مرتفعة 
يتم  واأخريا  املوؤك�سدة.  الع�سوية  واملركبات  والكلورين  والكربيت 
للح�سول  عايل  فراغ  حتت  بالهيدرجني  املعاجلة  الزيوت  تك�سري 
من  ال�ستفادة  وميكن  التزييت.  زيوت  من  النهائي  املنتوج  على 
كما  والطرق.  املباين  اأ�سقف  قطران  لنتاج  التقطري  برج  خملفات 
ميكن ال�ستفادة من املياة املنتجة من عملية التقطري بعد معاجلتها 
وا�ستخدام املواد الهيدروكربونية اخلفيفة كوقود لوحدة الت�سغيل اأو 
حتى بيعها. ولكي تكون هذه الطريقة جمدية من الناحية القت�سادية 

فاإنها تتطلب ا�ستخدام كميات كبرية من الزيوت امل�ستهلكة.

اأكرث  من  الطريقة  وتعترب هده  الفائقة:  التنقية  اأغ�سية  تقنية   .4
الفائقة  التنقية  على  الطريقة  هذه  وتعتمد  وكفاءة.  نظافة  الطرق 
داعم  مع  عالية  كفاءة  ذات  اأغ�سية  باأ�ستخدام  امل�ستهلكة  للزيوت 
احلجم  ذات  والرت�سبات  املاء  ازالة  الطريقة  هذه  وت�سمل  كربوين. 
كبري ن�سبيا با�ستخدام الطرد املركزي عند درجات حرارة منخف�سة 
تتبعها عملية تقطري لزالة املياه واملواد املذيبة. ويتم معاجلة الزيوت 
كيميائيا لتح�سني خ�سائ�سها قبل ار�سالها اإىل برج التك�سري لف�سل 

الزيوت الغازية. 

تقنية ال�ستخال�س مبذيب: وتعترب من طرق التقطري الفراغي   .5
بطريقة  الكيميائية  املعاجلة  عن  ال�ستعا�سة  يتم  حيث  احلديثة، 
ال�ستخال�س با�ستخدام الربوبان عند درجات حرارة منخف�سة اثناء 
املراحل الأوىل. وت�سمل هذه الطريقة عدة خطوات تتمثل يف عملية 
املعاجلة املبدئية للزيت اخلام با�ستخدام هيدروك�سيد المونيوم او 
الربوبان  الزيوت مبذيب  يتم بعدها خلط  البوتا�سيوم.  هيدروك�سيد 
اإر�سال املخلوط اإىل خزان ال�ستخال�س.  للتخل�س من امللوثات قبل 
برج  اإىل  حرارية  مبادلت  عرب  والربوبان  الزيت  خملوط  وي�سخ 
مرة  واعادته  تكثيفه  يتم  حيث  الربوبان  لزالة  الومي�سي  الف�سل 
املواد  نزع  يتم  واأخريا  ا�ستخدامه.  املذيب لعادة  اإىل خزان  اأخرى 
عرب  الزيوت  مترير  قبل   الربوبان  وبقايا  اخلفيفة  الهيدروكربونية 

برج التقطري الفراغي.

 اخلال�سة:
مينع  لذا  احليوي،  للتحلل  حمدودة  قابلية  امل�ستهلكة  للزيوت 
ت�سريفها اإىل �سبكات ال�سرف ال�سحي اأو م�سادر املياه اأو اجلوفية 
اأو رميها يف املكبات، كما مينع خلطها مع مواد اأخرى . كما يحظر 
اأو  الغبار  انبعاث  من  للتخفيف  الطرق  على  للر�س  ا�ستخدامها 
البيئة.  على  �سلبية  اآثار  عليها  يرتتب  قد  اأخرى  ا�ستخدانات  لأية 
م�سادر  على  املحافظة  اإىل  ا�سافة  البيئية  املخاطر  من  وللتقليل 
معاجلتها  بعد  امل�ستهلكة  الزيوت  من  ال�ستفادة  ميكن  فاإنه  الطاقة 
اأو  للمراجل يف م�سانع ال�سفلت واحلديد  با�ستخدامها وقود  وذلك 
للمعاجلة  املنا�سبة  الطريقة  اختيار  وتعتمد عملية  تدويرها.  باإعادة 
على عدة اأمور منها كمية ونوعية الزيوت امل�ستهلكة ومدى احتوائها 
والكلفة  املعاجلة  طرق  توفر  اإىل  ا�سافة  وامللوثات،  ال�سوائب  على 
فاإن  وبالعموم  املنتجة.  النفايات  مع  التعامل  وطريقة  القت�سادية 
مع  للتعامل  املتوفرة  البدائل  اف�سل  من  تعترب  التدوير  اإعادة  عملية 
اأمور يف عملية  الزيوت من الناحية البيئية. لكن يجب مراعاة عدة 
اعادة التدوير منها كمية الزيوت املراد تكريرها ل�سمان ا�ستمرارية 
وجود  )وبالذات  امل�ستهلكة  الزيوت  نوعية  التكرير،  وحدة  عمل 
وبالتايل  املعاجلة  وحدة  كفاءة  على  لتاأثريها  امللوثات  من  تراكيز 
ذات  الخرى  املنتجات  من  اأي  او  التزييت  زيوت  انتاج  على  القدرة 
النوعية اجليدة(، ا�سافة اإىل اجلودة العالية للمنتج، تنا�سق جودة 
املنتج، ن�سبة حت�سيل الزيوت، الكلفة القت�سادية ومتطلبات ال�سوق 
جناح  من  تقيد  منها  باأي  الخالل  اأن  حيث  البيئية،  الأمور  بجانب 
اإعادة تكرير  اقت�سادية فان  اعتبارات  اأي  العملية. وبعيدا عن  هذه 
الزيوت تعترب الطريقة الأن�سب يف حماية البيئة لالأجيال املقبلة، مع 

املحافظة على موارد الطاقة وخف�س كمية النفايات.

 اأهم املراجع
تدوير  واإعادة  التخل�س  يف  امل�ستخدمة  للطرق  وافية  خال�سة   -
الزيوت امل�ستهلكة، برنامج الأمم املتحدة للبيئة، اأوزاكا، اليابان، 

.2012

تقرير بيانات ال�سمومية الناجمة من زيوت املحركات امل�ستهلكة،   -
وزارة ال�سحة واخلدمات الإن�سانية الإمريكية، 1997.

الزيوت  خطورة  على  تتعرف  "كيف  بعنوان  الطاقة  وكالة  تقرير   -
امل�ستهلكة"، اململكة املتحدة، 2007.

وايلي  جون  النا�سر:  الكيميائية،  التقنيات  مو�سوعة  بريكمان،   -
وابنائه، 2010.

تدوير  اإعادة  مل�سروع  الهند�سية  اجلوانب  هاري�سون،  كالور�س   -
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التجارة  كاإتفاقية  املختلفة  الإتفاقيات  التجارة عرب  يعترب حترير 
العاملية عامال مهما يف حتفيز التناف�سية بني ال�سركات وجعلها اأكرث 
الداخلية.  اأو  اخلارجية  الأ�سواق  يف  �سواء  م�سى  وقت  اأي  من  حدة 
وعليه جند يف الفرتة الأخرية اإنت�سار مفاهيم اجلودة املختلفة �سواء 
على م�ستوى الأداء املوؤ�س�سي الإداري اأو امل�ستوى الإنتاجي ال�سناعي.  
فعلى امل�ستوى ال�سناعي نالحظ اأن معظم ال�سركات الكربى قد تبنت 
مناذج خمتلفة لتطبيق مفاهيم اجلودة ال�سناعية �سعيا منها للو�سول 
 )Operational Excellence( الت�سغيلي  بالتميز  يعرف  ما  اإل 
من  كغريها  والعاملية.  الداخلية  املناف�سة  دائرة  يف  البقاء  وبالتايل 
الأنظمة، تتطلب اأنظمة اجلودة ال�سناعية بنية حتتية م�ساندة. تعترب 
قاعدة البيانات الت�سغيلية من اأهم اأعمدة اأنظمة اجلودة ال�سناعية 
والتي حتتوي على دلئل الت�سغيل الناجح املربح واملخفق املكلف على 
ال�سواء.  تعترب البيانات الكبرية )Big Data(  من �سمات العمليات 
ال�سناعية النفطية والكيميائية احلديثة، ول �سيما مع ولوج احلوا�سب 
والتكنولوجيا الرقمية من خالل اأنظمة التحكم واملراقبة ال�سناعية. 
ورغم اأن البيانات ال�سناعية قد ل تكون فعليا بيانات كبرية مقارنة 
يف  معقدة  بينات  تعترب  ولكنها  الإت�سالت،  قطاع  يف  بنظرياتها 
حمجوبة.  تكون  تكاد  منها  اإ�ستخال�سها  املرجو  واملعلومات  هيكلها 
�سناعيا، كان الرتكيز يف الفرتة من 1990-1970 ين�سب على قيا�س 
املتغريات الت�سغيلية وعر�سها لغر�س املراقبة والتحكم دون اأن تكون 
هناك اأولوية لتحليل هذه البيانات الغنية باملعلومات والتي غالبا ما 

بدايات  وحتى  وبالتايل  والتخزين.  ال�سغط  اإىل  املطاف  بها  ينتهي 
التخزين  وتطبيقات  التجارية  البيانات  قواعد  معظم  كانت   1990

باإ�ستخال�س  للم�ستخدم  ب�سهولة  ت�سمح  ل   )Historians( الت�سغيلي 
بيانات الت�سغيل الروتينية.  معظم النقا�سات حاليا يف جمال البيانات 
الكبرية )Big Data(  يتمحور حول جتميع البيانات وتخزينها وطرق 
قواعد  من  املفيدة  املعلومات  اإ�ستخال�س  ولكن  وعر�سها.  اإدارتها 
خالل  من  ول�سيما  �سرورة  اأ�سبحت  املنا�سب  الوقت  ويف  البيانات 
الت�سغيلية  البيانات  الت�سغيلي. هذه  والتميز  ال�سناعية  اجلودة  اأطر 
امل�ستخل�سة ت�ستوجب التحليل والعر�س باأدوات �سهلة التف�سري ونافعة 
فعالية  رغم  ال�سناعية.  املن�سئات  يف  والإنتاج  الت�سغيل  ملهند�سي 
يف   )Univariate Statistics( املعروفة  التقليدية  الإح�سائيات 
بع�س املجالت، تعترب هذه الأدوات التحليلية غري منا�سبة للبيانات 
التي يتم جمعها مبا�سرة اأثناء الت�سغيل يف معظم املن�سئات ال�سناعية 
ب�سبب الفر�سيات الغري واقعية التي تقوم عليها هذه الأدوات، على 
املقا�سة  املتغريات  متتاز  عمليا،  املتغريات.  اإ�ستقاللية  املثال  �سبيل 
بينها  فيما  الإعتمادية   من  عالية  بدرجة  ال�سناعية  العمليات  يف 
وذلك ب�سبب العالقات الوثيقة بني املتغريات الفيزيائية والكيميائية، 
واملحكومة بقوانني حفظ الكتلة والطاقة والزخم املعروفة هند�سيا. 

ي�ساف لذلك البيانات املفقودة واأخطاء املعاينة والقيا�س. 

 Multivariate( املتغريات  متعددة  الإح�سائيات  متتلك    
متاما  مالئمة  حلول  منها  جتعل  فريدة  خ�سائ�س   )Statistics
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لتحليل البيانات الكبرية خ�سو�سا تلك املتوافرة يف امل�سايف النفطية 

ا�ستيفاوؤها  يتم  والتي  الطاقة  توليد  وحمطات  الكيميائية  وامل�سانع 

متعددة  الإح�سائيات  اأداتا  تعترب  وبالأخ�س  الت�سغيل.  عملية  اأثناء 

 Principal Component( املتغريات، الأوىل واملعروفة علميا باإ�سم

 Projection to Latent( والثانية    )PCA( اأو   )Analysis

لطبيعة  مالئمة  التحليل  اأدوات  اأكرث  من   )PLS( Structures(اأو 

البيانات يف العمليات ال�سناعية. هذه الأدوات املتقدمة تعالج م�سكلة 

املتغريات  عدد  تقلي�س  طريق  عن  املتغريات  بني  الوثيقة  العالقة 

جديدة  مبتغريات  وا�ستبدالها  حتويلية  �سناعة  اي  يف  املقا�سة 

والتي   )Latent variables( الكامنة  املتغريات  ت�سمى  عددا  اأقل 

الت�سغيلية  بالعملية  اخلا�سة  املعلومات  من  القدر  نف�س  على  حتتوي 

بالأبعاد  مقارنة  و�سال�سة  فعالية  اأكرث  التحليل  عملية  جعل  وبالتايل 

الأ�سلية. فعلى �سبيل املثال: وحدة يف اأحدى امل�سايف قد حتتوي على 

كامنة  متغريات   5 بوا�سطة  املتغريات  هذي  متثيل  ميكن  متغري   70

املتغريات  يف  املوجود  املعلومات  من  القدر  نف�س  على  حتتوي  فقط 

بناء  على  القدرة  الأداتان  هاتان  متتلك  اأي�سا  الأ�سلية.  ال�سبعني 

التطبيقات  متتد    .)Robust(ٌ عملية  متانة  ذات  جتريبية  مناذج 

مهمة  عملية  جمالت  لت�سمل  الإح�سائيتني  الأداتني  لهاتني  العملية 

وتف�سريها،  الكبرية  الت�سغيل  بيانات  حتليل  اأول:  منها.  بع�سا  نذكر 

والإنحراف  املنخف�سة  الإنتاجية  لفرتات  امل�ساحبة  تلك  خ�سو�سا 

عن معايري اجلودة املعتمدة. ثانيا: املراقبة والت�سخي�س احلي للعطب 

الت�سغيلي وحتديد ال�سبب اجلذري للم�سكلة )root causes(. ثالثا: 

اأجهزة الإ�ست�سعار للمتغريات �سعبة القيا�س كاملتغريات و�سيلة الثقة 

النقطة  الثقيلة،  النفطية  امل�ستقات  كلزوجة  النهائي  املنتج  بجودة 

من  وغريها  للبوليمرات  اجلزيئي  الوزن  وتوزيع  للجازولني  امل�سيئة 

رابعا:  التحويلية.   ال�سناعات  يف  املتعددة  القيا�س  �سعبة  اخلوا�س 

بالذكر  واجلدير  املخزنة،  البيانات  باإ�ستخدام  العمليات  حت�سني 

ولكنها  جتريبية  اأداة  عن  تنتج  اأنها  رغم  الكامنة  املتغريات  اأن  هنا 

العمليات  لتح�سني  اإ�ستخدامها  ميكن  التي  ال�سببية  �سفة  متتلك 

للعمليات  املتقدم  التحكم  خام�سا:   .)Optimizing processes(

البوليمرات  كاإنتاج  الدفعية  والعمليات  النفط  كم�سايف  املتوا�سلة 

الت�سوير  اأنظمة  الإ�ست�سعار املعتمدة على  اأجهزة  والأدوية. �ساد�سا: 

اللهب  اإ�ستقرار  مراقبة  يف  املثال  �سبيل  على   )Online imaging(

)Flame stability( يف الغاليات ال�سناعية يف امل�سايف وحمطات 

توليد الطاقة. 

يف جامعة البحرين، وبالتحديد يف ق�سم الهند�سة الكيميائية، مت 

حتقيق بع�س هذه التطبيقات وذلك �سمن عدد من امل�ساريع املختلفة 

�سركات  من  حقيقية  ت�سغيلية  بيانات  على  جتربتها  متت  والتي 

جتارية  برامج  با�ستخدام  الأنظمة  هذه  ت�سميم  مت  حيث  حملية. 

 ProSensus( م�ستخدمة �سناعيا كالربجميات املقدمة من �سركة

باإ�ستخدام  ال�سناعية  التطبيقات  جمال  يف  الرائدة  الكندية   ).Inc

الإح�سائيات املتعددة.

من اأهم مميزات هذه الأنظمة واحللول الربجمية �سهولة تطبيقها 

فعليا ودجمها ب�سال�سة مع اأنظمة الأمتتة املوجودة م�سبقا يف معظم 

ونظام   )DCS( التوزيعي  التحكم  كنظام  التحويلية  ال�سناعات 

برجميات  ربط  ميكن  .حيث   )PLC( املربمج   باملنطق  التحكم 

برنامج  طريق  عن  الأمتتة  باأنظمة  الإح�سائيات  املتعددة  الأنظمة 

حاليا  امل�ستخدمة  املتقدمة  التحكم  كاأنظمة  متاما   )OPC( رابط 

على نطاق وا�سع. اأخريا، يجب التنويه اأنه رغم املردود الإقت�سادي 

و�سائل  الأح�سائية  الأدوات  هذه  تعترب  التطبيقات،   لهذه  امللمو�س 

�سهلة ذات نتائج حم�سو�سة وتطبيقها ل يحتاج ل�ستثمارات �سخمة 

ول يتطلب جمهودا كبريا.

مقاالت
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مواهب وهوايات

اإىل جانب �سغفه بهند�سة االإلكرتونيات.. 
نوع  من  حب  و�سباقاتها  اخليول  اجلبوري:  حبيب  املهند�س 
�سيك" اأكرب  ذات  "هوز  و   .. اأمتلكه  جواد  "ميغاماونت" اأول  اآخر 

امل�ساركات للعام 2016
املهند�س حبيب اجلبوري

اأجرت اللقاء اأمل العرادي

الدرا�سية  املراحل  جمتازا  البحرين  مملكة  مدار�س  بني  تنقل 
الأ�سا�سية، حيث انهى درا�سته البتدائية يف مدر�سة الزلق البتدائية 
اأنهى  ثم  ومن  للبنني،  الإعدادية  الفارابي  ملدر�سة  وانتقل  للبنني، 
للبنني،  الثانوية  اجلابرية  مدر�سة  يف  الأ�سا�سي  تعليمه  مراحل  اآخر 
ليلتحق بجامعة البحرين ويدر�س جمال الهند�سة تخ�س�س هند�سة 

اإلكرتونيات.

اأنه املهند�س ال�ساب حبيب اجلبوري، الذي يقول عن اختياره لهذا 
در�س  اإذ  الثانوية  لدرا�سته  مكملة  نتيجة  جاء  اأنه  الهند�سي  املجال 
بتفكيك  اأظافره  نعومة  �سغفه منذ  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناعي،  املجال 

الأدوات الإلكرتونية وحماولة تركيبها واإ�سالحها جمددا.

اجلبوري ل يهوى فقط ا�ستك�ساف الإلكرتونيات وتركيبها، بل اأنه 
يحمل داخل روحه هوى و�سغف بعيد كل البعد عن واقعه الهند�سي، 

فهو ميار�س هواية "ركوب اخليل والفرو�سية".

من اأين جاء هذا ال�سغف بهذه الهواية وكيف منت لديه؟ هذا ما 
�سنتعرف عليه من خالل الأ�سطر القليلة القادمة...

يعلم  "كل من  بالقول:  املهند�س حبيب اجلبوري حديثه معنا  بداأ 
بني  الربط  يحاول  �سباقاتها،  و  اخليل  ركوب  ريا�سة  اأمار�س  اأين 
مهنتي كمهند�س وبني هذه الهواية التي ل متت ب�سلة اإليها، ولكن اإذا 

عرف ال�سبب بطل العجب".

فيخربنا:"ترعرعت  اخليول،  مع  ق�سته  �سرد  اجلبوري  ويوا�سل 
بهذه  والهتمام  كانو من هواة ركوب اخليل  �سنًا  اأخوة يكربونه  بني 

اأخوتي منذ  اأبي و  الهواية الراقية، لذا فقد كنت مرافق للخيول مع 
اخليل،  و�سباق  للفرو�سية  را�سد  نادي  يف  ذلك  وكان  �سني   حداثة 
اأتابع  كنت  اإذ   ،2000 �سنة  منذ  اخليل  �سباقات  متابعة  بداأت  اإذ 
ال�سباقات ب�سكل اأ�سبوعي يف نادي را�سد للفرو�سية، اأنطالقا من هنا 
بداأ �سغفي بهذه الهواية يزداد ويت�سح يوما بعد يوم، ففي عام 2003 
يومنا  اإىل  ومازلت  يومي  ب�سكل  الذهاب لال�سطبالت اخليول  بداأت 
بع�س هذه  وح�سرت  العاملية  ال�سباقات  بداأت مبتابعة  وبعدها  هذا، 
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ال�سباقات التي تقام يف م�سمار ميدان دبي وم�سمار الريان يف قطر 
وم�سمار فلفندي يف ا�سطنبول".

الراهن قال  الوقت  اإذا كان ميتلك خيول يف  ما  �سوؤاله  وردا على 
اجلبوري:"اأمتلك ثالثة خيول مهجنة اأ�سيلة من نوع "ثريبريد" وهي 
كان  اأمتلكه  اأول ح�سان  اأن  واأ�ساف  لل�سباقات،  املخ�س�سة  اخليول 
اخليول،  به  ت�ساب  مر�س  جراء  فقده  لكنه   ،2014  -  2013 عام 
اأنه احل�سان الذي حقق الفوز يف �سباق مبا�سر  وامل�سادفة املحزنه 

قبل وفاته".

وميتلك ثالثة من اأخوته خيول �سباقات، يف حني ميتلك اأخ واحد 
خيول اجلمال العربية وي�سار بها يف  امل�سابقات املحلية واخلارجية.

اجلزيلة  ومعرفته  اجلبوري  اهتمام  مدى  جدا  الوا�سح  من  وكان 
اأنواعها  اأ�سعار اخليول،  الهواية وممار�ستها، ففي حديثنا عن  بهذه 
الأح�سنة  باأ�سعار  يتعلق  قائال:"فيما  اأفاد  بها  الهتمام  واحتياجات 
من  اأن  كما  واأمكانياته،  احل�سان  نوعية  على  وتعتمد  تختلف  فاأنها 
النادر جدا اأن يبقى �ساحب اخليول اأو ال�سطبل على نف�س الأح�سنة 
فللخيول  ال�سباقات،  يف  بها  ي�سارك  كان  اإذا  �سيما  ل  ميتلكها  التي 

اخليول  املثال  �سبيل  فعلى  كائن،  اأي  مثل  مثالها  افرتا�سية  اأعمار 
التي ت�سارك يف �سباقات ال�سرعة يف�سل ان تكون عمرها ما بني عمر 
ال�سنتني اىل 8 �سنوات ، اما اخليول امل�ساركة يف �سباقات احلواجز 
خربة  زادت  وكلما  فوق  فما  �سنوات   5 عمر  من  تكون  اأن  يف�سل 
وح�سان  لدى احل�سان،  العطاء  اأوج  قدم  امل�ساركات   احل�سان يف 

قفز احلواجز يتميز بج�سده الرفيع.

ووا�سل القول اأن احل�سان يحتاج رعاية واأهتمام بتكلفة ت�سل اإىل 
200 دينار �سهريا بالن�سبة ل�سباقات البحرين ، وهناك خيول تباع بـ 
500 دينار يف حني اأن هناك خيول تباع مباليني الدنانري ويعتمد هذا 
على م�ستوى احل�سان و�ساللته وال�سباقات التي �سارك فيها، منوها 
اأن اأف�سل الأ�سعار يف بريطانيا اإذ ي�سل �سحن احل�سان ما بني 2500 

دينار اإىل ثالثة اآلف دينار.

اجلبوري  اأفاد  فيها  �سارك  التي  وال�سباقات  املزادات  وعن 
املتحدة  العربية  الإمارات  يف  واحد  املزادات،  اأف�سل  بالقول:"اأن 

وثالثة يف دولة قطر واأثنان يف بريطانيا.

اأما فيما يتعلق بال�سباقات قال املهند�س حبيب اجلبوري:"�ساركت 
و�سباق  للفرو�سية  را�سد  نادي  ينظمها  التي  ال�سباقات  من  بالعديد 
اخليل، وبالن�سبة للجوائز فقد ح�سلت مع اجلواد ميغا ماونت على 
 ، 2015 – املركز الأول واملركز الثاين واملركز الرابع ملو�سم 2014 
اأن  اإىل  م�سريا  البحرين،  اأملنيوم  �سركة  كاأ�س  على  ح�سلت  حني  يف 
اأكرب م�ساركاته كانت على كاأ�س امللك "هوز ذات �سيك" وجاء باملركز 

الثامن لعام 2016".

من  الراهن  الوقت  يف  نفعا  يرى  ل  اأنه  اأكد  ال�سياق،  ذات  يف 
امل�ساركات اخلارجية، اإذ اأنه ل اأمكانية له لذلك.

ويرى املهند�س اجلبوري اأن اأكرب حتدي يواجههم كمربي خيول اأنه 
ل يوجد دعم مادي كباقي دول اخلليج و ل توجد مدار�س للفرو�سية 
وعلى الهاوي اأو الراغب باحرتاف هذه الهواية اللجوء اإىل املدار�س 

اخلارجية والتي تكون مكلفة بحد ذاتها.

 املهند�س حبيب اجلبوري اختتم حديثه معنا مب�ساركتنا بتوجهاته 
التمرين  يف  احل�سان  اأداء  قيا�س  مبثابة  جهاز  �سنع  على  للعمل 
وال�سباقات، اإذ �سيقوم هذا اجلهاز بقيا�س �سرعة احل�سان والزمن 
اأعلى درجة  ويقي�س  امل�ستغرق يف كل م�سافة يقطعها احل�سان، كما 
اأداء للح�سان واأقل درجة اأداء له كذلك، ويقول اأن هذا امل�سروع هو 
مبثابة اإيجاد حلقة ربط وو�سل بني مهنة الهند�سة الإلكرتونية وهواية 

ركوب اخليل والفرو�سية.
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�سممت طالبة يف كلية الهند�سة بجامعة البحرين باإ�سراف ع�سو 
هيئة التدري�س يف ق�سم العمارة والت�سميم الداخلي بكلية الهند�سة 
تقليل  اأجل  من  املعمارية  باحللول  يهتم  م�سروعًا  احلمادي  فاطمة 
البحرين.  يف  الغذائي  الأمن  لتنمية  حلول  واإيجاد  ال�سكن  اأزمة 
واقرتحت الطالبة دلل ح�سن ربيعة يف برنامج الهند�سة املعمارية، 
اإن�ساء م�سروع ينمي قطاعي ال�سكن والزراعة، للو�سول اإىل الكتفاء 
اإىل  احلاجة  دون  حمليًا  الزراعية  املنتجات  من  عدد  يف  الزراعي 
ال�سترياد، وذلك من خالل ت�سميم برج متعدد ال�ستخدامات يحوي 
�سققًا �سكنية يف ع�سرة طوابق، وع�سرة طوابق اأخرى ت�ستغل لأغرا�س 
وجهة  ومن  الزراعية.  املنتجات  لبيع  �سوق  اإىل  بالإ�سافة  زراعية، 
نظرها فاإن امل�سروع يوفر وحدات �سكنية �سديقة للبيئة للمواطنني، 
بطريقة  الطويل  املدى  على  اململكة  يف  الغذائي  الكتفاء  ويحقق 

ال�سفلى  ال�سكنية  الأدوار  يف  امل�ستخدمة  املياه  ت�سخ  حيث  تكاملية 

من  الزراعية.  لال�ستخدامات  العلوية  الطوابق  اإىل  معاجلتها  بعد 

موا�سفات امل�سروع اأن الربج يطل على واجهة بحرية، وت�سل م�ساحة 

الطابق يف الربج اإىل 2000 مرت مربع، حيث اإن ال�سقة الواحدة تعترب 

وحده �سكنية كاملة ترتاوح م�ساحتها من 120 مرتًا مربعًا اإىل 200 مرت 

مربع، بحيث تخدم الأ�سر النووية )ال�سغرية( واملمتدة. اإن امل�سروع 

لي�س حمدودًا بذلك بل اإنه قابل للتطوير والتطبيق على اأر�س الواقع، 

املزارع  فكرة  ويطرح  البحرين  يف  الأرا�سي  �سح  يراعي  لأنه  وذلك 

الناجت  يف  الزراعة  قطاع  اإ�سهام  ن�سبة  رفع  يف  وي�سهم  العمودية، 

الإجمايل القومي. 

طالبة ت�سمم م�سروعاً متعدد اال�ستخدامات لالأغرا�س ال�سكنية والزراعية

م�صاريع الطلبة
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م�صاريع الطلبة

قام فريق طالبي يف جامعة البحرين مكون من الطالبات مروة 
بق�سم  هادي  �سيد  وفاطمة  ال�سيخ،  حممد  ومرمي  جواد،  ح�سن 
الدكتور  عليه  اأ�سرف  والذي  واللكرتونية،  الكهربائية  الهند�سة 
الطاقة  م�سدر  تتبع  على  يعمل  جهازًا  بتطوير  اخلالدي،  حممد 
اأثناء  ال�سوء  م�سدر  تالحق  ا�ست�سعار  جم�سات  عرب  ال�سم�سية، 
ليتم  الطاقة  من  ممكن  قدر  اأكرب  تخزين  اأجل  من  وذلك  النهار، 
ا�ستخدامها بعد ذلك يف ت�سغيل الأجهزة املنزلية. اإن هذا امل�سروع 
يف  بها  والنتفاع  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستغالل  حماولة  اإىل  يهدف 
لل�سوء  كمية  اأكرب  بتتبع  يقوم  اجلهاز  اأن  كما  خمتلفة.  جمالت 

�سيقوم  اجلهاز  لأن   75% حوايل  اإىل  الطاقة  ن�سبة  تزداد  وبالتايل 
بتغيري حركته مع حركة ال�سم�س ب�سقوط الأ�سعة العمودية على لوحة 
الطاقة ال�سم�سية . اإن الفريق قد اأجرى جتارب عدة للجهاز، وتو�سل 
من خاللها اإىل اإمكانية ا�ستخدام تقنية اإلكرتونية ملعاجلة البيانات 
يف الأجهزة بتقنية "املنطق ال�سبابي". وهي تقنية يتم ا�ستخدامها 
يف امل�سانع والوزارات ب�سكل اأكرب نتيجة للدقة ون�سبة اإنتاج الطاقة، 
"الردوينو"، وهيعبارة عن لوحة تطوير  بينما يتم ا�ستخدام تقنية 

اإلكرتونية يف املنازل وذلك لنخفا�س تكاليفها. 

تطوير جهاٍز لال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية
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م�صاريع الطلبة

رت طالبتان يف كلية الهند�سة بجامعة البحرين، فاطمة ح�سن  طوَّ
العبو وجنيبة ح�سن العبو، نظامًا ملعاجلة املياه الرمادية يف امل�ساجد 
املياه،  ا�ستهالك  تقنني  بهدف  جمددًا  منها  ال�ستفادة  اأجل  من 
وتقليل التكلفة الإجمالية.  و"املياه الرمادية" هي املياه اخلارجة من 
الأر�سية.  وامل�سارف  والغ�سالت،  ال�ستحمام،  واأحوا�س  املغا�سل، 
التدري�س  هيئة  ع�سو  غالب  جنيب  الدكتور  امل�سروع  على  واأ�سرف 
وبح�سب  الهند�سة،  كلية  يف  الداخلي  والت�سميم  العمارة  ق�سم  يف 
الطالبتني فاإن من �ساأن النظام اأن يوفر %69 من املياه امل�ستخدمة، 
التنظيف،  عمليات  يف  جمددا  �ست�ستخدم  املعاجلة  املياه  اأن  وذلك 
يخت�س  الطالبتان  طورته  الذي  النظام  اإن  املراحي�س.   وت�سريف 
املخ�س�سة  املغا�سل  جمرى  عن  ال�سادر  املاء  عادم  مبعاجلة 

ت�ساعد  املعاجلة  املياه  اإن  الرمادية.  املياه  من  يعد  الذي  للو�سوء 
مثل:  لأغرا�س،  نف�سه  امل�سجد  مبنى  يف  ا�ستخدامها  اإعادة  على 
التنظيف. و احتاجت مياه امل�سجد الرمادية اإىل القليل من عمليات 
الرت�سيح، والتنقية، والتعقيم لتعود �ساحلة لال�ستخدام يف ت�سريف 
املياه  ا�ستخدام  ح�سر  �سبب  وعن  التنظيف.  واأعمال  املراحي�س، 
ذلك  تعليل  مت  املراحي�س،  وت�سريف  التنظيف  اأعمال  يف  املعاجلة 
باأنه املياه املعاجلة حتوي "هيبو كلوريت ال�سوديوم" الذي ي�ستخدم 
اأو مبّي�سًا، وبالتايل ل ميكن ا�ستخدام هذه املياه لأغرا�س  مطهرًا 
اأو ال�سرب.  وميكن تطوير امل�سروع يف امل�ستقبل من  ري املزروعات 

خالل تو�سيع جمالت ا�ستخدام النظام يف عمليات الري واملنازل. 

طالبتان بجامعة البحرين تطوران نظاماً لتدوير "املياه الرمادية" يف امل�ساجد
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Sheikh Mohammed bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, Minister of Oil met in his office at the National Oil and Gas Authority 
with Engineer Massoud Al Harmi, Chairman of Bahrain Society of Engineers (“BSE”), accompanied by a number of members.  
The meeting, which took place on Wednesday 13 July 2016,   was attended by Dr. Ahmed Ali Al Sherian, Secretary General 
of the National Oil and Gas Authority  and Mr. Ali Abdul Jabbar Al Sawad, Director General of Strategy and Planning of the 
Authority.

At the beginning of the meeting, the Oil Minister welcomed the Chairman and members of the BSE and praised the role it 
plays for the benefit of the Kingdom of Bahrain through many of the events and activities that it organizes. During the meeting 
the activities of the Bahrain Society of Engineers that will be organized in cooperation and coordination with the National Oil 
and Gas Authority during this year were discussed. This included the Middle East Maintenance Conference  (Maintcon 2016) 
which will be held under the patronage of His Excellency Sheikh Mohammed bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, Minister of Oil 
at the Gulf Convention Centre - Gulf Hotel during the period 11 to 14 December 2016.

The Minister also highlighted the oil projects that are undertaken by the National Oil and Gas Authority, which serves the 
development and prosperity of the oil and gas sector in the Kingdom of Bahrain, including  modernization project of Bahrain 
Refinery, Bahrain Harbour of Liquefied Natural Gas project,  new oil pipeline between the Kingdom of Bahrain and Saudi 
Arabia as well as the relevant power sector’s projects in general. The Minister expressed his satisfaction with the existing 
cooperation between the Bahrain Society of Engineers and National Oil and Gas 

Oil Minister Meets with Chairman of the Bahrain Society of Engineers

النفط  وزير  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  اجتمع 
يف مكتبه بالهيئة الوطنية للنفط والغاز �سباح يوم الأربعاء املوافق 13 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الهرمي  م�سعود  املهند�س  مع   2016 يوليو 
اإدارة اجلمعية،  اأع�ساء جمل�س  يرافقه عدد من  البحرينية  املهند�سني 
للهيئة  العام  الأمني  ال�سريان  علي  اأحمد  الدكتور  الجتماع  ح�سر  وقد 
عام  مدير  ال�سواد  عبداجلبار  علي  وال�سيد  والغاز  للنفط  الوطنية 

ال�سرتاتيجيات والتخطيط بالهيئة.
جمل�س  واأع�ساء  برئي�س  النفط  وزير  رحب  الجتماع  بداية  ويف 
اإدارة جمعية املهند�سني البحرينية م�سيدًا باجلهود التي تبذلها جمعية 
املهند�سني البحرينية والدور الذي ت�سطلع به يف العديد من الفعاليات 
الجتماع  وخالل  البحرين.  مملكة  خدمة  يف  ت�سب  التي  والأن�سطة 
البحرينية  املهند�ســـني  جمعية  تنفذها  التي  الفعاليات  ا�ستعرا�س  مت 
والتي  والغـــاز  للنفــــــــط  الوطنية  الهيئـــــــة  مع  والتن�سيق  بالتعــــاون 
�ستقام خالل هذا العام ومن �سمنها موؤمتر ومعــر�س ال�سرق الأو�سط 
)Maintcon 2016( الذي �ســـوف يقام حتت رعـــــاية  حـــول ال�سيانة 
معايل ال�سيخ حممد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة وزير النفط مبركز 
اخلليج للموؤمترات – فندق اخلليج خالل الفرتة من 11 – 14 دي�سمرب 

.2016

كما اأ�سار الوزير خالل الجتماع اإىل امل�ساريع النفطية التي تنفذها 
النفط  وازدهار قطاع  تطور  والتي تخدم  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة 
م�سفاة  حتديث  م�سروع  �سمنها  من  والتي  البحرين  مملكة  يف  والغاز 
وم�سروع  امل�سال،  الطبيعي  للغاز  البحرين  مرفاأ  وم�سروع  البحرين، 
تنفيذ خط اأنابيب النفط اجلديد بني مملكة البحرين واململكة العربية 
الطاقة  بقطاع  العالقة  ذات  م�ساريع  عن  ف�ساًل  ال�سقيقة  ال�سعودية 
ب�سورة عامة. كما اأبدا معايل الوزير ارتياحه للتعاون القائم بني جمعية 
املزيد من  والغاز متمنيًا  للنفط  الوطنية  والهيئة  البحرينية  املهند�سني 
التن�سيق والتعاون وخا�سة فيما يخ�س املوؤمترات واملعار�س والفعاليات 

التي تنظم يف مملكة البحرين.
جمعية  رئي�س  الهرمي  م�سعود  املهند�س  قدم  اآخر  جانب  من 
ال�سيخ  ملعايل  اخلال�سة  التهنئة  املرافق  والوفد  البحرينية  املهند�سني 
بتعيينه  الغالية  امللكية  الثقة  اآل خليفة على  اأحمد  حممد بن خليفة بن 
ح�سن  على  الوزير  ملعايل  وتقديره  �سكره  قدم  كما  للنفط.  وزيرًا 
ال�ستقبال وما مت بحثه ومناق�سته من موا�سيع ت�سب يف تعزيز التعاون 
للنفط  الوطنية  والهيئة  البحرينية  املهند�سني  جمعية  بني  والتن�سيق 

والغاز وال�سركات التابعة لها.

وزير النفط يجتمع مع رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املهند�سني البحرينية
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اجلمعية حتتفي باأع�سائها خالل االحتفال ال�سنوي
 100 يقارب  ما  بتكرمي  اجلمعية  احتفت 
الذين  اجلمعية  ومنت�سبي  اأع�ساء  من  ع�سو 
من  العديد  واجناح  تنظيم  يف  �ساهموا 
اجلمعية  نظمتها  التي  والأن�سطة  الفعاليات 

طوال العام املا�سي.

وخالل الحتفال الذي اأقيم م�ساء ال�سبت 
 – ال�سوفيتيل  بفندق   ،2016 مايو   7 املوافق 
املهند�س  اجلمعية  رئي�س  األقى  البحرين، 
فيها:"اعتادت  قال  كلمة  الهرمي  م�سعود 
احتفال  تنظيم  على  البحرينية  املهند�سني 
الذين  لأع�سائها  "�سكرًا"  تقول  كي  �سنوي 
العديد  تنظيم  يف  فعالة  م�ساهمات  �ساهموا 
ولول  الفائت،  العام  طوال  الأن�سطة  من 
حققنا  ملا  العمل  يف  ومثابرتهم  جهودهم 
املعلومة  وبراجمنا  املر�سومة  خططنا 
رغم  وذلك  والالئقة،  امل�سرف  بال�سورة 
اأماكن  يف  اخلا�سة  باأعمالهم  ان�سغالهم 
اأنهم  اإل  الأ�سرية،  وارتباطاتهم  عملهم 
وامل�ساركة  الجتماعات  ح�سور  على  اأ�سروا 

تعلمون  وكما  الفعاليات،  لإجناح  امل�ستمرة 
يتم  مثاًل  كاملوؤمترات  الأن�سطة  بع�س  فاإن 
ح�سور  وتتطلب  �سنتني  قبل  لها  التح�سري 
الت�سالت  واإجراء  الجتماعات  من  العديد 
امل�سنية  اجلهود  وبذل  املكثفة  ال�سخ�سية 
بامل�ستوى  اإبرازها  على  احلر�س  اأجل  من 
جمعية  به  متيزت  الذي  وامل�سرف  الراقي 
تنظيم  البحرينية، ومتخ�ست عن  املهند�سني 
و12  تدريبية  دورة   14 و  موؤمترات  خم�سة 
حما�سرة عرب ملتقى الثالثاء واإ�سدار ن�سرة 

"املهند�س تاميز" وجملة املهند�س، وامل�ساركة 
العرب  املهند�سني  احتاد  اجتماعات  يف 
والحتاد الهند�سي اخلليجي، والحتاد العاملي 
للمنظمات الهند�سية، والعديد من الفعاليات 
الأخرى التي ي�سعب ح�سرها يف هذا املقام".

ال�سكر  بتقدمي  حديثه  الهرمي  واختتم 
والتقدير اإىل الوزاراِت واملوؤ�س�ساِت احلكوميِة 
والأهليِة الذين كان لتعاونهم معنا اأطيُب الأثِر 

يف اإجناح فعاليات اجلمعية.

BSE MEMBERS HONOURED
The BSE honored nearly 100 of its members and associates, who helped in organizing and contributed in the success of  

many events and activities that have been organized by the BSE over the past year.
In his address, during the ceremony, held on Saturday 7th May 2016 at the Sofitel Hotel – Bahrain,  the President of 

the BSE,  Engineer Masoud Al-Harmi said: “The Bahraini Society of Engineers has always been keen to organize its annual 
celebration to say (thank you) to its members who have effectively  contributed in organizing many activities throughout 
the past year. Without their efforts and perseverance in the work, we could not have achieved our plans and programs in 
this outstanding manner. This is despite their concerns with their own works and their family engagements. However, they 
insisted on attending meetings, and resume their continuous participation in order to ensure success for these events. As you 
know, some activities, such as conferences, for example, the preparations are made two years earlier, and require  attending 
many meetings, making intense personal contacts and exerting strenuous efforts to ensure presenting such programmes 
as honourable as possible, as the Bahrain Society of Engineers used always to achieve.  This resulted in the organization 
of five conferences, 14 workshops and 12 seminar through Tuesday Gathering and the release of  Al Mohandis Time  and 
Al Mohandi Magazine. Moreover, the BSE participated in the Arab Engineers Union, Gulf Engineering Union, the World 
Federation of Engineering Organizations, and many other events that are incalculable at this point. “

Mr. Al-Harmi expressed his thanks and gratitude to all ministries,  governmental authorities and private institutions, whose 
support had positive impact  in making the BSE’s events great success. 

News & Activities
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كّرمت اجلمعية ال�سيد راجي�س كيارات ب�سفته موظف العام املتميز، وهي املرة الأوىل التي تقوم بها اجلمعية بتكرمي موظف لها على هام�س 
حفلها ال�سنوي الذي يتم خالله تكرمي اأع�ساء اجلمعية.

اإليه بكل  وجاء التكرمي تقديرًا من اإدارة اجلمعية جلهود ال�سيد راجي�س الذي امتاز بالن�سباط الوظيفي والتفاين يف تنفيذ املهام املنوطة 
اإخال�س منذ التحاقه بالعمل يف يونيو 2010.

وتكرم موظفها لهذا العام للمرة االأوىل

BSE honors its employee of the year for first time
BSE honored Mr. Rajesh Kayaratt as the employee of the year for 2016, it is the first time in BSE honors 

its employees along with volunteer members during the annual honoring celebration.The honor came recognize 
Rajesh’s efforts and positive attitude towards his given responsibilities  since he joined in June 2010 .
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No. Course Title Duration Date 

1 Introduction to Occupational Health & Safety 
Management 4 25 - 28 July 2016 

2 Problem solving & Decision Making 3 01 - 03 August 2016 

3 Advance Maintenance Management 4 29 August - 01 September 2016 

4 SMRP Body of Knowledge 4 04-07 September 2016 

5 Finance for Non-Finance Professionals 5 04-08September 2016 

6 Project Management Professional (PMP)  
Exam Preparation Course 5 25-29 September 2016 

7 Environmental Legislation and compliance in Bahrain 1 17 September 2016 

8 Managing Shutdown Maintenance 3 27 - 29 September 2016 

9 Specifications & Quantity Estimation 5 16 - 20 October 2016 

10 
Contracting using International Contracts Forms 
“FIDIC/JCT” 5 06 - 10 November 2016 

11 Environmental Impact Assessment 3 07 - 09 November 2016 

12 Corrosion Management for Upstream Oil & Gas 
Production Installations Onshore/Offshore  5 13 - 17 November 2016 

13 Planning & Scheduling for Effective Maintenance 
Performance 4  28 November - 01 December 2016 

14 Maintenance Business Driven Reliability 4 26- 29 December 2016 

For course inquiries/registration: 
Please contact BSE- Training Centre at 

Tel: (973) 17 727 100 / 17 810 725        Fax: (973) 17- 827 475 
Email: bsetraining@batelco.com.bh       Website: www.mohandis.org 

Connect with us: 
 

BSEtraining   BSE Training Centre   BSEtraining   Bsetrainingcentre 

 

R4 dated 22/06/2016 



Bahrain Society of Engineers Launches “Environment & Urbanization 
Book” Exhibition  

Under the patronage of HE Dr. Riyad Yousif Hamza, 
President of the University of Bahrain, Bahrain Society 
of Engineers (“BSE”) organized Environment & 
Urbanization Book” Exhibition, issued by Harvard 
University. The exhibition  was held on Saturday, 4th 
June 2016 at 5:00 pm at the headquarters of BSE in 
Juffair area.

Speaking about this event, the Chairman of the 
Bahrain Society of Engineers, Engineer Massoud 
Ebrahim Al- Harmi extended his thanks to the President 
of the University of Bahrain, Dr. Riyad Yousif Hamza for 
his patronage of the exhibition, and expressed his thanks 

to “Edamah” Company for allowing to exhibit the book at 
the BSE. “This exhibition has been organized due to the 
priority  given by the Kingdom Bahrain to eco-friendly 
urbanization, which has   a significant impact on the 
process of attracting investments and major projects in 
the Kingdom related to this aspect”. Engineer Al- Harmi 
said.

“We at the BSE, stand hand in hand with all those 
authorities which seek to promote the Kingdom of 
Bahrain to be im the ranks of developed countries at all 
levels.”

اأخبار واأن�صطة

يو�سف  ريا�س  الدكتور  �سعادة  رعاية  حتت 
حمزة رئي�س جامعة البحرين، نظمت جمعية 
املهند�سني البحرينية معر�س" كتاب العمران 
وذلك  هارفرد،  البيئي" ال�سادر عن جامعة 
متام  يف   2016 يونيو   4 املوافق  ال�سبت  يوم 
اجلمعية  مبقر  ع�سرا،  اخلام�سة  ال�ساعة 

مبنطقة اجلفري.

املهند�سني  جمعية  رئي�س  توجه  جانبه  من 
الهرمي  اإبراهيم  البحرينية املهند�س م�سعود 
الدكتور  البحرين  جامعة  لرئي�س  بال�سكر 
برعاية  تف�سله  على  حمزة  يو�سف  ريا�س 
"ادامة"  ل�سركة  اجلزيل  وبال�سكر  املعر�س، 
وقال  الكتاب باجلمعية،  لعر�س  ال�سماح  على 
املهند�س الهرمي:"جاء املعر�س والذي تنظمه 
اجلمعية لالأهمية التي توليها مملكة البحرين 
للعمران �سديق البيئة، والتي لها اأثر كبري يف 

وامل�ساريع  للمملكة  ال�ستثمارات  جذب  عملية 
ال�سخمة املتعلقة بهذا اجلانب".

الهرمي:"اأننا  م�سعود  املهند�س  واأ�ساف 
نحر�س  البحرينية،  املهند�سني  جمعية  يف 
مع  ب�سف  �سفا  ال�سري  على  احلر�س  كل 

مملكة  ترويج  اإىل  ت�سعى  التي  اجلهات  كافة 
م�ساف  يف  اخلارطة  على  وو�سعها  البحرين 

الدول املتقدمة على كافة الأ�سعدة".

املعر�س  ا�ستمر  املعر�س  اأن  بالذكر  جدير 
حتى  14 يونيو 2016.

برعاية رئي�س جامعة البحرين الدكتور ريا�س حمزة  تد�سني 
البيئي" باجلمعية العمران  "كتاب 
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الثانية  الدورة   2016 فرباير   15 املوافق  الأثنني  يوم  �سباح  عقدت 
لتدريب املدربني، وذلك يف اإطار تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية للتخل�س 
التدريجي من املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون )HPMP( مبقر اجلمعية 

باجلفري.

هدفت الدورة، التي ا�ستمرت حتى يوم الثالثاء 16 فرباير 2016 ، اإىل 
تاأهيل املدربني املوكل اإليهم مهام تدريب �سباط التفتي�س اجلمركي، 
املواد  ل�سترياد  املنظمة  والت�سريعات  بالقوانني  التعريف  اإىل  اإ�سافة 
البديلة،  باملواد  التعريف  وكذلك  التكييف،  �سناعة  يف  تدخل  التي 

احلكومية  املوؤ�س�سات  الالحقة  املراحل  يف  التوعية  حملة  وت�ستهدف 
والإدارات  امل�ستخدمني  وكبار  وال�سناعية  ال�ست�سارية  واملوؤ�س�سات 

الهند�سية.

اإليها تنفيذ م�سروع )HPMP( بناء  اأن اجلمعية قد ُعهد  اإىل  ي�سار 
الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  للبيئة  الأعلى  املجل�س  من  تكليف  على 
 30 يف  بداأت  املدربني  لتدريب  الأوىل  الور�سة  وكانت  للبيئة،  املتحدة 
اأغ�سط�س 2015، ومن املوؤمل عقد حوايل ثماِن ور�س عمل تدريبية هذا 

العام لتدريب ما يقارب من الـ 100 �سابط جمركي.

انطالق الدورة الثانية ل� "تدريب املدربني"

“Training the trainers” workshop
BSE held the second workshop of training the 

trainers, on the framework of implementing the national 
strategy for phasing out Ozone-depleting substances, 
Ozone Layer (HPMP) at the headquarter in Juffair on 
Monday 15 Feb 2015.

The aim of the workshop was to qualify trainers 
entrusted with the training of customs inspection 
officers, and introducing the laws and legislation for 
the imported materials used in the HVAC industry, as 
well as the identifying alternative materials, to raise 
awareness in the later stages of government institutions 

and advisory institutions campaign and industrial users 
and senior engineering departments.

It is   worth mentioning that BSE was entrusted 
to implement of the project (PMP) on behalf of the 
Supreme Council for the Environment in collaboration 
with the United Nations Environment Programmer 
(UNEP).

The first workshop for training the trainers began on 
August 30, 2015.  Eight workshops will be organized by 
BSE this year to train nearly 100 Custom Officers.
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Bahraini Society of Engineers meets  with the Saudi Council of 
Engineers - Al-Ehsa Division

The Bahrain Society of Engineers held recently an introductory meeting with the Saudi Council of Engineers, Ehsa 
Division, headed by Engineer Abdul Rahman Al-Naeem and Gulf Society of Maintenance Professionals headed by Engineer 
Nizar Al-Shamasi.  During the meeting the activities of the Bahrain Society of Engineers were highlighted together with the 
programs, seminars, conferences and training engineering workshops which help in promoting the engineering profession 
and engineers at the level of the Kingdom of Bahrain and the GCC countries. 

Also during the meeting, the activities of the Saudi Council of Engineers were discussed and light was shed on the great 
role it plays in regulating engineering profession in the Kingdom of Saudi Arabia, since it was founded in 2002 until now. They 
also discussed the activities and events that the Council’s Ehsa Division has been organizing,  which are offered to members 
and non-members and the community relations with the official and private institutions in Ehsa region.

In addition, the Gulf Society of Maintenance Professionals experience was discussed in the meeting, since its inception 
in 2010 until today in organizing the Middle East Conference for Maintenance on a regular basis every two years, and also 
organizing the training workshops and forums. The Society’s plans for the coming years were also highlighted. 

Means of joint cooperation and exchange of experiences between Bahrain Society of Engineers, Saudi Council Engineers 
- Ehsa Division, and Gulf Society of Maintenance Professionals were discussed in a manner that serves the engineers and 
specialists in the GCC countries.

اأخبار واأن�صطة

عقدت جمعية املهند�سني البحرينية موؤخرا 
لقاًء تعريفيًا مع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 
فرع الإح�ساء برئا�سة املهند�س عبد الرحمن 
النعيم واجلمعية اخلليجية ملحرتيف ال�سيانة 
برئا�سة املهند�س نزار ال�سما�سي، حيث تطرق 
املهند�سني  جمعية  باأن�سطة  للتعريف  اللقاء 
وندوات  برامج  من  تقدمه  وما  البحرينية 
ت�ساعد  هند�سية  تدريبية  ودورات  وموؤمترات 
على  واملهند�سني  الهند�سة  مهنة  تطوير  على 
م�ستوى مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي .  

اجلمعية  جتربة  ا�ستعرا�س  اللقاء  يف  ومت 
تاأ�سي�سها  منذ  ال�سيانة  ملحرتيف  اخلليجية 
موؤمتر  تنظيم  من  اليوم  حتى   2010 عام  يف 
ال�سرق الأو�سط لل�سيانة بالتعاون مع جمعية 
املهند�سني البحرينية ب�سكل دوري كل �سنتني 
وتنظيم الدورات التدريبية واملنتديات وكذلك 

خطط اجلمعية لل�سنوات القادمة. 

كما مت ا�ستعرا�س اأن�سطة الهيئة ال�سعودية 
الذي  الكبري  والدور  املختلفة  للمهند�سني 
الهند�سة  مهنة  تنظيم  يف  به  ت�سطلع 
يف  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سعودية  العربية  باململكة 
اإىل  التطرق  مت  كما  الآن.  حتى   2002 عام 
التي  بالإح�ساء  الهيئة  فرع  وفعاليات  اأن�سطة 
والعالقات  الأع�ساء  وغري  لالأع�ساء  يقدمها 
والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  مع  املجتمعية 

مبنطقة الإح�ساء.

التعاون  �سبل  بحث  مت  اللقاء  واأثناء   
امل�سرتك وتبادل اخلربات بني كل من جمعية 
ال�سعودية  والهيئة  البحرينية  املهند�سني 
للمهند�سني فرع الح�ساء واجلمعية اخلليجية 
املهند�سني  يخدم  مبا  ال�سيانة  ملحرتيف 
التعاون  جمل�س  دول  يف  والخت�سا�سيني 

اخلليجي. 

بهدف بحث �سبل التعاون امل�سرتك وتبادل اخلربات اجلمعية 
تلتقي "الهيئة ال�سعودية للمهند�سني" – فرع االإح�ساء
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اأخبار واأن�صطة

الهند�سة  كلية  من  طالبي  فريق  عر�س 
ال�سيخ  املدنية بجامعة البحرين، وهم: ماهر 
حماد،  علي  احلرج،  ح�سن   ، حرمي  ،حممد 
فكرة ُم�ستحدثه حلل م�سكلة تعر�س العوار�س 
 Overloaded( اإ�سافية  اأو  زائده  لأحمال 
Beams(، اإذ تتلخ�س فكرة امل�سروع يف تقوية 

 Reinforced( العوار�س اخلر�سانية املُ�سلحة
لأحمال  املُعر�سة   )Concrete Beams

الالحق  ال�سد  بوا�سطة  اإ�سافية  اأو  زائده 
 ،)External Post-Tension( اخلارجي 
خليجًيا  نوعه  من  الأول  امل�سروع  هذا  ياأتي  و 
التقنية  هذه  فعالية  ليبحث  عربًيا  والثاين 

ومدى تاأثريها يف قوة حتمل العوار�س.

يهدف  قال:”  ال�سيخ  ماهر  الفريق  ع�سو 
تعر�س  مل�سكلة  جديد  حل  لإيجاد  امل�سروع 
ب�سرعة  يتميز  اإ�سافية  لأحمال  العوار�س 
التنفيذ اإىل جانب قلة التكلفة مقارنة باحللول 
تناول  البحث  اأن  م�سيفًا  املعتادة،  الهند�سية 
امكانية تطبيق وا�ستمرارية الفكرة على اأر�س 
بالدرجة  فعاًل  احلل  هذا  يعترب  اإذ  الواقع، 
يف  عليه  هو  مما  اأكرث  اجل�سور  يف  الأوىل 

املباين خا�سًة واإنه يتميز ب�سرعة التنفيذ وقلة 
التكلفة ب�سكل كبري مع عدم تاأثر حركة املرور 
“من  ال�سيخ:  بني  ال�سعوبات  وعن  بذلك. 
احل�سول  هي  واجهتنا  التي  ال�سعوبات  اأهم 
مما  املجال  هذا  يف  �سابقة  درا�سات  على 
والبداية  الهند�سية  الأ�س�س  اإىل  للعودة  دفعنا 
وتف�سريات  حلول  اإىل  للو�سول  ال�سفر  من 
فرتة  طوال  واجهتنا  التي  للعقبات  هند�سية 
اإىل جانب عدم توفر الدعم املادي  امل�سروع، 

وخمرجات  جودة  من  احلد  اإىل  اأدى  الذي 
من  بالرغم  اأنه  اإىل  ال�سارة  جتدر  امل�سروع. 
اأول  اأن يح�سد  امل�سروع  ا�ستطاع  العقبات  كل 
على  ح�سولنا  خالل  من  اجلهد  هذا  ثمار 
جائزة اأف�سل م�سروع يف الهند�سة املدنية من 
ن�سعى  فاإننا  وعليه  مناف�سًا،  م�سروعًا   21 بني 
قبل  من  معتمدة  بحثية  كورقة  البحث  لن�سر 
 ICE”   - UK)Institution of Civil” الـ 

Engineers( يف بريطانيا.

طلبة الهند�سة يبتكرون حالً لتقوية العوار�س املعر�سة الأحمال زائدة

A group of students from University of Bahrain - Civil 
Engineering Department, Maher Sheikh Mohammed 
harem, Hassan AlHaraj, Ali Hammad, presented a new 
idea on strengthening external tendons to increase 
the moment capacity, shear resistance and the beam 
performance to Strengthening of Overloaded Reinforced 
Concrete Beams Using External Post-Tension.

Mahar stated that strengthening method, is Divided 
into Passive and Active.  The Passive type does not 
introduce any stresses such as section enlargement. 
While the active type introduces stresses similar to the 
external post-tension method. 

About the purpose of the presented study he said: 

”to find economical solution for overloaded beams, they 
carried out experiments on real structural members, 
compare theoretical results with experimental ones, and 
study the efficiency of the system.

The report discussed strengthening overloaded 
beams using external post-tension method. The main 
contents are the analysis and design of beams, steel 
fixtures, and anchors. It was followed by showing 
calculation and construction methodology, discussion 
of experimental and theoretical results, answering the 
question of how to apply the system in real life, and 
presenting a case study in Bahrain.

Students devise a solution to strengthen the symptoms prone to 
excessive loads
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ال�سنوي  العتيادي  اجتماعها  للجمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 
م�ساء يوم الثالثاء املوافق 15 مار�س 2016 يف مقر اجلمعية باجلفري، 
وقد فاز املهند�س م�سعود اإبراهيم الهرمي برئا�سة جمعية املهند�سني 

البحرينية بالتزكية للدورة الثانية على التوايل. 

اعتماد  ومت  واملايل  الأدبي  التقريرين  واإقرار  مناق�سة  مت  حيث 
تنفيذ  على  املوافقة  واأهمها  الإدارة  املرفوعة من جمل�س  التو�سيات 

املرحلة الثانية من مبنى اجلمعية.

ومت انتخاب جلنة لالإ�سراف على النتخابات لإدارة عملية انتخاب 
تكميلية  مقاعد  اأربعة  على  تناف�سوا  اأع�ساء  �سبعة  اأ�سل  من  اأربعة 

ملجل�س اإدارة اجلمعية، وكانت نتائج الت�سويت كالتايل:

86 �سوتًا  املهند�س عامر بن رجب 

املهند�سة رمي العتيبي  84 �سوتًا

77 �سوتًا املهند�سة رمي خلفان  

63 �سوتًا املهند�س عبا�س الوطني 

اأنه  بالذكر  جدير  احتياط،  اأع�ساء  املر�سحني  بقية  يكون  وعليه 
138 ع�سوا ممن يحق لهم  قد �سارك يف اجتماع اجلمعية العمومية 

الت�سويت.
وعقب نتيجة فرز الأ�سوات مبا�سرة، عقد جمل�س الإدارة اجتماعه 
اجلمعية،  رئي�س  الهرمي  اإبراهيم  م�سعود  املهند�س  برئا�سة  الأول 
النبي  عبد  املهند�س  كالتايل:  الإدارية  املنا�سب  توزيع  مت  حيث 
ال�سباح نائبًا للرئي�س واملهند�س جواد جعفر اجلبل اأمني ال�سر ومدير 
املايل،  الأمني  الوطني  علي  عبا�س  واملهند�س  اخلارجية،  العالقات 
اأمين  واملهند�س  للموؤمترات،  مديرًا  العلوي  خلف  جميل  واملهند�س 
حممد نا�سر مديرًا للتدريب، واملهند�س عامر بن رجب مديرًا ل�سئون 
لالأن�سطة  مديرة  العتيبي  اأحمد  رمي  واملهند�سة  واملهنة،  الأع�ساء 

العامة، واملهند�سة رمي اإبراهيم خلفان مديرة الإعالم.
اجلمعية  لأع�ساء  اجلزيل  �سكره  الهرمي  م�سعود  املهند�س  وقدم 
لتنفيذ  الإدارة  ملجل�س  دفع  عامل  ي�سكل  الذي  ودعمهم  ثقتهم  على 
براجمه وخططه، وقد اأهاب رئي�س اجلمعية باأع�ساء جمل�س الإدارة 
التقدم بربامج عملهم للدورة الإنتخابية اجلديدة من اأجل مناق�ستها 

واإقرارها يف الجتماع القادم.

وجهان ن�سائيان يف جمل�س االإدارة والهرمي رئي�ساً بالتزكية للدورة 
الثانية على التوايل
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ور�سة تدريبية بعنوان " مفهوم احتياجات اإدماج املراأة يف التنمية"

اأخبار واأن�صطة

بالتعاون  البحرينية  املهند�سني  بجمعية  الأن�سطة  جلنة  نظمت 
احتياجات  “مفهوم  بعنوان  تدريبية  ور�سة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  مع 
اإدماج املراأة يف التنمية” – الإدارة املالية واملوازنة العامة، يوم ال�سبت 

املوافق 20 فرباير 2016 مبقر اجلمعية باجلفري.

ع�سو  ربيعة  فوزية  ال�ستاذة  من  كل  التدريبية  الور�سة  يف  وحا�سر 
جمعية فتاة الريف وع�سو اللجنة امل�سرتكة والحتاد الن�سائي واملجل�س 
الرئي�س  نائبة  الدو�سري  حممد  �سماء  وال�ستاذة  للمراأة،  الأعلى 

ورئي�سة املراأة والنوع الجتماعي بجمعية البحرين لل�سحة الإجنابية 
وع�سو اللجنة التنفيذية باملجل�س الأعلى للمراأة.

اإدماج  م�ست�سار  الديلمي  حممد  بهيجة  ال�ستاذة  ح�سرت  كما 
مها  وال�ستاذة  للمراأة،  الأعلى  باملجل�س  التنمية  يف  املراأة  احتياجات 
ح�سني املنديل الوكيل امل�ساعد للموارد الب�سرية واملالية بوزارة العمل 
والتنمية الجتماعية ورئي�سة جلنة تكافوؤ الفر�س، وعدد من مهند�سي 

ومهند�سات جمعية املهند�سني البحرينية ومنت�سبيها.

BSC’s Activities Committee in cooperation with the 
Supreme Council for Women organized a workshop on, 
“The concept of integrating women in the development” 
- the financial management and the general budget on 
Saturday, February 20, 2016 at the society headquarter 
in Juffair.

The workshop instructors were Ms. Fawzia Rabia, a 
member of the “AlReef” Association and member of the 
Joint Committee and the Women’s Union and Supreme 
Council for Women, and Ms. Shamaa Mohammed al-
Dossari, Vice President and Head of the Women and 
Gender Society of Bahrain for Reproductive Health and 

a member of the Executive Committee of the Supreme 
Council for Women.

The workshop was also attended by Mrs Baheeja 
Mohammed Dailami Adviser of integrating women 
needs in the development of the Supreme Council for 
Women, and Mrs. Maha Hussein Al Manddel Assistant 
Undersecretary of Human and Financial Resources at 
the Ministry of Labour and Social Development and the 
Chairperson of the Equal Opportunities Commission. 
The event was also attended by a number of Bahraini 
architects, engineers and from affiliates Societies.

Workshop on “Concept of integrating women in the development” 
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اجلمعية تنفذ تدريباً عمليًا على اإخماد احلريق
نفذت اجلمعية تدريبا عمليا على اإخماد احلريق يوم اأم�س الأثنني 
املوافق 13 يونيو 2016، مبقر اجلمعية باجلفري، وذلك يف اإطار حر�س 
�ساأنها  التي من  والأمن  ال�سالمة  اإجراءات  كافة  اتخاذ  اجلمعية على 
اآمنة ملوظفيها من خالل توفري التدريب الالزم لهم يف  اأن توفر بيئة 
هذا ال�ساأن. و�سمل الربنامج التدريبي الذي مت ترتيبه بوا�سطة �سركة 
»الفا لالأمن وال�سالمة« تدريبا على ا�ستخدام املياه وم�سحوق وحدات 
اإطفاء احلريق، وا�ستخدام طفاية املاء وذلك لإطفاء اخل�سب، الورق، 

واملن�سوجات والأقم�سة، يف حني كان التدريب العملي الآخر على نظام 
واحلرائق  لال�ستعال  القابلة  الغازات  اإطفاء  يف  امل�سحوق  ا�ستخدام 
التدريبي بح�سور مدير مركز  الربنامج  الكهرباء. وكان  الناجتة عن 
التدريب يف اجلمعية �سميح العلوي وعدد من املوظفني، ووجد هوؤلء اأن 
التدريب العملي هو اأهم الو�سائل ل�سمان القدرة والكفاءة على القيام 

باإطفاء احلريق باأنواعه املختلفة.

The Bahrain Society of Engineers conducted at 
its headquarters in Juffair a practical training on fire 
suppression on Monday, 13 June 2016. This came within 
its endeavors to take all safety and security measures 
that will provide a safe environment for its employees 
by providing the necessary training in this regard. The 
training program, organized by Alpha Security and 
Safety Company, included training on the use of water 
and powder of fire extinguishers units, and using of 
water extinguishers to extinguish fire in wood, paper, 

textiles and fabrics, while the other practical training was 

on the use of powder system in extinguishing flammable 

gases and the fire resulting from electricity. 

The training program was conducted in the presence 

of  the Director of BSE’s Training Center, Sameeh Al-

Alawi and a number of employees, who found that the 

practical training is the most important means to ensure 

ability and competence to extinguish fire in its different 

forms.

The BSE Implements Practical Training on Fire Suppression
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اجلمعية حتتفل بغبقتيها الرم�سانية
�سهر  يف  �سنويا  كعادتها  الرم�سانية،  بغبقتيها  اجلمعية  احتفلت 
باأهمية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  من  اإميانا  وذلك  الكرمي،  رم�سان 
التوا�سل مع اع�سائها ومنت�سبيها يف كافة املحافل ول �سيما الإجتماعية 

بهدف زيادة اأوا�سر الرتابط.

الأن�سطة  جلنة  بني  بالتعاون  العام  لهذا  الأوىل  الغبقة  واأقيمت 
باجلمعية ومركز الرتباط لنقابة املهند�سني الأردنيني- فرع البحرين 
يوم  م�ساء  البحرين،  – فرع  والتقنية  الكهربائيني  املهند�سني  ومعهد 
يوم  الثانية  الغبقة  كانت  حني  يف   ،2016 يونيو   14 املوافق    الثالثاء 
الأربعاء املوافق 22 يونيو 2016، وكال الغبقتني اأقيمتا بقاعة املهند�س 

ه�سام ال�سهابي يف مقر اجلمعية مبنطقة اجلفري.
رحب رئي�س اجلمعية املهند�س م�سعود اإبراهيم الهرمي باحل�سور، 
واأعرب عن بالغ �سكره وتقديره لكل ما يبذله الأع�ساء وجلان الإرتباط 

من جهود ملمو�سة، متمنيا للجميع ق�ساء وقت ممتع.

رمي  املهند�سة  العامة  الأن�سطة  جلنة  مديرة  اأعربت  جانبها  من 
العتيبي عن اأهمية هذه املنا�سبات التي تقيمها اجلمعية ملا لها من اأثر 
اأجواء  يف  وعوائلهم  املهند�سني  بني  التوا�سل  حلقات  خلق  يف  ملمو�س 

بعيدة عن �سغوطات العمل.

وت�سمن برنامج الغبقتني العديد من امل�سابقات والألعاب الرتفيهية، 
بالإ�سافة اإىل ال�سحب على جوائز قيمة، كما تخلل الغبقة الإعالن عن 

عرو�س خا�سة اإىل الأع�ساء من �سركة بتلكو.

BSE celebrated Ramadan ghabqh, as usual every 
year in the holy month of Ramadan, in the belief of the 
Board of Directors of the importance of communicating 
with its members and affiliates in all fora and in particular 
in order to increase the bonds of social And it sets up 
the first ghabqh this year in cooperation between the 
commission Activities Association and the centre for 
the link to the Engineers Syndicate Alordnying- Bahrain 
branch of the institute of Electrical Engineers and 
technical – Bahrain branch, on Tuesday 14 June 2016 , 
while the second Ghabqh on Wednesday 22 July 2016 
and both of them tournaments hall Hisham Shehabi in 
the headquarters of the Juffair area 0.11.

President of the Assembly Engineer Massoud Ibrahim 
Alhermi welcomed the attendees and expressed his 

deep thanks and appreciation for all the efforts Members 
and committee’s correlation of concrete efforts, wishing 
all a good time.

On her side, director of the Committee of Public 
activities engineered Reem Al-Otaibi importance of 
these events set up by the Assembly because of its 
significant impact in creating loops communication 
between engineers and their families away from the 
pressures of work atmosphere.

And included many competitions and fun games, in 
addition to the drag on the value of prizes, also included 
Ghabqh announced special offers to members of 
Batelco.

BSE celebrates Ramadan Ghabqh

News & Activitiesاأخبار واأن�صطة
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وزير الرتبية والتعليم يفتتح "معر�س املهن الهند�سية" 2016

اأخبار واأن�صطة

His Excellence Dr. Majid bin Ali Al-Naimi, Minister of 
Education opened the” Engineering Career Expo 2016” 
which organized by BSE, at its headquarters in Juffair 
on Sunday 28th February 2016.  The expo opening 
was attended Eng. Masoud Alhermi President of BSE, 
some of board members and a number of government 
officials.

The exhibition which lasted two days included 
many engineering disciplines to provide secondary 
school students enough information about different 
engineering disciplines, nature and job opportunities in 
the labor market.  This will help them to select specialty 

that fits with their interests and skills at the university 
level.

The exhibition covered more than 13 engineering 
disciplines.  They were: civil engineering, architectural 
Engineering, mechanical engineering, electrical 
engineering, chemical engineering, electronic 
engineering, petroleum engineering, environmental 
engineering, instrumentation and process, control 
engineering, quantity surveying engineering, computer 
engineering, bio medical engineering.

More than 1500 students visited the exhibition from 
37 private and public school.

Minister of Education opened “engineering Career Expo” 2016

علي  بن  ماجد  الدكتور  �سعادة  افتتح 
املهن  معر�س  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 
وذلك  اجلمعية،  نظمته  الذي  الهند�سية 
املوافق  الأحد  يوم  اجلفري،  مبنطقة  مبقرها 
م�سعود  املهند�س  بح�سور   ،2016 فرباير   28

جمل�س  واأع�ساء  اجلمعية  رئي�س  الهرمي 
املعر�س  و�سم  امل�سوؤولني،  من  وعدد  الدارة 
اأركاًنا  الذي ا�ستمر على مدار يومني متتاليني 
الثانوية  املرحلة  طلبة  لتعريف  خ�س�ست 
خمتلف  على  واخلا�سة  احلكومية  باملدار�س 
وجمالتها  وطبيعتها  الهند�سية  التخ�س�سات 
على  م�ساعدتهم  اأجل  من  العمل،  �سوق  يف 
مع  يتنا�سب  الذي  التخ�س�س  اختيار  ح�سن 

ميولهم ومهاراتهم يف املرحلة اجلامعية.
اجلدير بالذكر اأن معر�س املهن الهند�سية 
هي  ا  تخ�س�سً  13 على  ال�سوء  �سلط  قد 
الهند�سة  امل�ساحة،  هند�سة  املدنية،  الهند�سة 
الهند�سة  امليكانيكية،  الهند�سة  املعمارية، 

هند�سة  الكيميائية،  الهند�سة  الكهربائية، 
احلا�سوب،  هند�سة  التحكم،  واأنظمة  الآلت 
هند�سة  النفط،  هند�سة  البيئة،  هند�سة 
الأجهزة  هند�سة  الإلكرتونيات،  الت�سالت/ 
وتخ�س�سات  الكميات  م�سح  هند�سة  الطبية، 
هند�سية اأخرى. وا�ستقطب املعر�س ما يقارب 

حكومية  مدر�سة   37 من  وطالبة  طالب   1500

وخا�سة.
�ست�ستمر  الكبري،  القبال  هذا  على  وبناًء 
�سنويًا  املعر�س  هذا  تنظيم  يف  اجلمعية 
والتخ�س�سات  الهند�سة  بهيئة  للتعريف 

الفرعية والتطبيقات العملية.

News & Activities
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املهند�سني  بجمعية  التدريب  مركز  نظم 
 2016 اأبريل  بتاريخ  عمل  ور�سة  البحرينية 
العقود  اأ�سكال  با�ستخدام  "التعاقد  بعنوان 
وقد  تي"،  �سي  جي   / “الفيديك  الدولية 
مت ت�سميم هذه الور�سة لتعريف املهند�سني 
اأ�سكال  وفق  العمل  عقود  باإعداد  واملهتمني 
العقود الدولية الأكرث �سيوعا امل�ستخدمة يف 
�سناعة البناء والت�سييد با�ستخدام النماذج 
قبل  من  املطروحة   .”FIDIC” تي  �سي  وجي 
الور�سة  هذه  وراء  من  الأهداف  وكانت 
حتديد مكونات العقد وفهم عملية املقاولت 
النهاية،  اىل  البداية  من  وامل�سرتيات 
وحتديد حق التعاقد وا�سرتاتيجية / طريقة 

الت�سليم، واحلق يف اختيار نوع العقد للم�سروع اخلا�س والق�سايا / 
ال�سروط التي حتتاج اإىل عناية خا�سة خالل �سياغة املناق�سات / 

العقد، واإدارة التغيريات والختالفات، وقيمة العقد والدفع، واإدارة 
املنازعات واملطالبات والتحكيم يف عقود الفيديك.

مركز التدريب ينظم دورة التعاقد با�ستخدام اأ�سكال العقود الدولية 
الفيديك / جي �سي تي"

مركز التدريب

The BSE Training Center organized two workshops 
during the month of April 2016.  The first entitled 
“Designing and Formulation of Urban Development 
Indicators” was presented by the Trainer Engineer 
Abdul Jalil Al-Sebaa. It aimed at introducing the 
participants to the importance of such indicators at the 
workplace, and in training them on how to use urban 
indicators in analyzing urban development situations. 
This is in addition to the use of these indicators as a 
tool for strategic planning, as well as introducing them 
to different methodologies in collecting, sorting and 
classification of data and calculation of urban indicators. 
This workshop was attended by a large group of 
interested parties in strategic planning by using urban 
indicators.

The second workshop was entitled “Contracting 
by Using the Forms of International Contracts “FIDIC 
/ JCT”. This workshop was designed to introduce 

engineers and those interested in the preparation of 
employment contracts in accordance with the forms 
of international contract, most commonly used in the 
construction industry, by using the models offered by 
FIDIC and JCT.

The target of such workshop was to identify the 
contract components and  understand contracting and 
procurement processes from beginning to the end, 
identifying the right of contracting and strategy/delivery 
method, the right of choosing the type of contract for 
private project and issues/conditions that need special 
attention during the formulation of tenders/contracts,  
change and differences management, contract value 
and payment, disputes and claims management, and 
arbitration in FIDIC contracts.

The BSE Training Centre Organizes “Designing and Formulation of 
Urban Development Indicators” and “Contracting by Using the Forms 
of International Contracts “FIDIC / JCT”

Training Center
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بعنوان"  تدريبية  دورة  اجلمعية  نظمت 
احل�سرية  التنمية  موؤ�سرات  وت�سميم  اإعداد 
اأبريل   7 اإىل   4 من  الفرتة  يف   ،" امل�ستدامة 
اجلليل  عبد  املهند�س  فيها  حا�سر   ،2016

اجلمعية  مقر  يف  وذلك  ال�سبع،  علي  حممد 
باجلفري.

املوؤ�سرات  اأنواع  اإىل  الندوة  وتطرقت 
وم�ستوياتها، وطرق ومنهجية ت�سميم  واعداد 
اعداد  يف  املوؤ�سرات  وا�ستخدام  املوؤ�سرات، 
احل�سول  وطرق  وو�سائل  الوطنية،  التقارير 
املوؤ�سرات،  وح�ساب  وجتميعها  البيانات  على 
وطرق  احل�سرية  للتنمية  العاملية  واملوؤ�سرات 

اإعدادها.

امل�ساركني  تعريف  اإىل  الدورة  وهدفت 
امل�ساركني  وتعريف  املوؤ�سرات،  باأهمية 
ال�سرتاتيجية  وم�ستوياتها  املوؤ�سرات  بانواع 

امل�ساركني  وتعريف  والت�سغيلية،  والتكتيكية 
حتليل  يف  احل�سرية  املوؤ�سرات  باهمية 
الو�ساع احلالية  للتنمية احل�سرية، وتدريب 
العاملية  احل�سرية  املوؤ�سرات  على  امل�ساركني 
لإعداد التقارير الوطنية، وا�ستعرا�س و�سائل 

املعلومات  على  احل�سول  ومنهجية  وطرق 

وح�ساب  وت�سنيفها  وجتميعها  والبيانات 

والروابط  ال�سالت  اىل  والتطرق  املوؤ�سرات، 

بني املوؤ�سرات يف عملية التحليل.

دورة " اإعداد وت�سميم موؤ�سرات التنمية احل�سرية امل�ستدامة"

مركز التدريب

BSE organized a training course entitled “Design and 
Formulation of Urban Development Indicators”, during 
the period from 4 to 7 April 2016 at BSE headquarters 
in Juffair. Eng. Abdul Jalil Al-Sebea will be the course 
Instructor.

The workshop aims to Introduce the participants to 
the following topics :  importance of indicators in work, 
train the participants on how to use the urban indicators 
in analyzing urban development situations, train the 

participants on using indicators as a tool for strategic 
planning, Introduce the participants to the different 
methodologies in collecting, tabulating, classifying 
of data and calculating  urban indicators, to make 
participants understand the Global Urban Indicators 
required to prepare the Country’s Reports, introduce 
the participants to general reporting techniques 
using different formats and methods, introduce the 
participants to the principals of urban observatories.

“Design and Formulation of Urban Development Indicators” 
Workshop

Training Center
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بهدف ت�سليط ال�سوء على احلاجة اإىل العمران البيئي اجلمعية تنظم ندوة 
املمار�سة" يف  العمران  "اأيكولوجية 

ملتقى الثالثاء

بحمعية  العامة  الأن�سطة  جلنة  نظمت 
املهند�سني البحرينية ندوة بعنوان "اأيكولوجية 
العمران يف املمار�سة"، بهدف ت�سليط ال�سوء 
على احلاجة اإىل العمران البيئي.  حا�سر يف 
الندوة الربوف�سور جاريث دورثي موؤلف كتاب 

العمران البيئي.
من  العديد  دورثي  الربوف�سور  وتناول 
كان  والتي  الندوة  يف  الأ�سا�سية  املوا�سيع 
البيئي،  العمران  اإىل  احلاجة  اأبرزها 
البيئي،  العمران  يف  الأ�سا�سية  واملفاهيم 
العمران  لأ�سكال  بالن�سبة  امل�ستدامة  والتنمية 
للعمران  املنظمة  الع�سر  واملبادئ  الأخرى، 
والتعاون  التوقع  يف:  تتمحور  والتي  البيئي 
واحل�س والإ�ست�سارة والإنتاج والتعبئة والتكيف 

والحت�سان.
العمران  :"يتخيل  دورثي  الربوف�سور  وقال 
لل�سمتقبل،  وامل�ستدامة  البديلة  املدن  البيئي 
والكثافة  النطاق  على  الرتكيز  وي�سمل 
الزمن.   مر  على  واإدارتها  العامة  وال�سحة 
ول يرتبط العمران البيئي بتو�سيع النطاق ول 
البيئي  العمران  لكن  الإن�سباطي،  بالرتكيز 
الأدوات  ذات  املدينة  العتبار  بعني  ياأخذ 

املتعددة: اإنها تتعلق باملعقولية، بدل من حتيز 
ان�سباطي معني، ويتطلب اأي�سا اأ�سكال جدبدة 
العن�سر  الت�سميم  يوفر  كما  املمار�سة.   من 
ل  الذي  العمران  مع  البيئة  لربط  اجلمايل 
كلمات  ع�سر  يف  البيئي  العمران  مع  يتعار�س 
دون  امل�ستقبل،  مدن  يف  العمل  طريقة  تقرتح 

املبالغة يف الت�سور.
ال�ساحلية  املواقع  ا�ستعرا�س  مت  كما 
تكليف  ومت  البحرين  مملكة  يف  الرئي�سية 
متعلقة  م�سائل  الندوة مبعاجلة  امل�ساركني يف 

للمفهوم  احللول  واإبتكار  خمتارة  مبواقع 
التخطيطي.  

النقدي  التفكري  على  الندوة  وركزت 
اإدارية بديلة  ال�سامل وتوفري ت�سميمًا وطرقًا 
األهمت الندوة �سناع القرار واملطورين  ، وقد 
مب�ساحات  للمطالبة  املعنية  اجلهات  وجميع 
اأغنى وذات مغزى ت�ساهم يف تعزيز  �ساحلية 

البيئة املحلية.

The General Activities Committee organized a seminar entitled “Ecological Urbanism in Practice” at the BSE headquarters. 
The aim of the seminar was to highlight the need for environmental urbanism. Professor Gareth Dorothy, the author of 
environmental urbanism spoke during the seminar.

Professor Dorothy discussed many essential topics during the seminar, most importantly the need for environmental 
urbanism, the basic concepts in environmental urbanism and the sustainable development for other forms of urbanism. He 
also spoke about the ten principles governing environmental urbanism centered in: prediction, cooperation, common sense, 
advice, production, mobilization, adaptation and embrace.

Professor Dorothy said: “environmental urbanism imagines the alternative and sustainable future cities, and includes the 
focus on the scope, density, and public health, and their management over time. 

Environmental urbanism is not associated with the expansion of the scope nor with the disciplinary focus, but takes into 
account the multi-tools city: It’s about reasonableness, instead of a certain bias disciplinarian. It requires new forms of practice, 
and  the design provides the aesthetic element to link the environment with urbanization, which does not conflict with the 
environmental urbanism in ten words proposing a method of work in the cities of  future without exaggeration in visualization.

The main coastal sites in the Kingdom of Bahrain were reviewed, and participants were assigned to address issues related 
to selected sites and devise solutions to the schematic concept.

The seminar focused on comprehensive critical thinking and provision of alternative administrative design and methods. 
The seminar inspired decision-makers, developers and all concerned authorities to demand richer and more meaningful 
coastal spaces that contribute in enhancing the local environment.

Seminar on “Ecological Urbanism in Practice”

Forum Tuesday
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املعادن" لتاآكل  ع�سر  ال�ساد�س  االأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  "موؤمتر 

موؤمترات

Kingdom of Bahrain hosted the 16th Middle East 
Corrosion Conference & Exhibition during the period 8 
– 11 Feb 2016, Under the patronage of His Excellency 
Dr. Abdul Hussain bin Ali Mirza, Minister of Energy.  
The conference was organized by the Bahrain Society 
of Engineers and NACE Dharan Saudi Arabia Section.

Due to urgent business trip, Dr. Abdul Hussain bin 
Ali Mirza, Minister of Energy deputized the Secretary-
General of the National Authority for Oil and Gas Dr. 
Ahmed Ali Alshereean to open the conference and 
exhibition. The opening ceremony was attended by 
Senior Government Officers, engineers, researchers 
and specialists in addition to representatives of local, 
regional and international companies.

The organizers keenness to make this event 
successful, invited many international expert in this field 
to speak about this subject.  The conference focus on 
control and prevent corrosion as one of the important 
topics for various industries, especially oil and gas 
industry.   Therefore 108 papers presented reflected 
the growing global interest in topics corrosion.  The 
event was attended by 700 participants from several 
Gulf, regional and global countries.

The Deputy Patron also opened the exhibition, 
which included exhibits and products based on 
in modern technology. The number of companies 
participated was 45 local, regional and global company 
and provided its advanced technologies.

16th Middle East Corrosion Conference & Exhibition 

موؤمتر  البحرين  مملكة  ا�ست�سافت 
ع�سر  ال�ساد�س  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س 
لتاآكل املعادن خالل الفرتة من 11-8 فرباير 
املهند�سني  جمعية  تنظمه  والذي  اجلاري 
لتاآكل  الدولية  اجلمعية  مع  البحرينية 
ال�سعودية  العربية  اململكة  فرع   – املعادن 
بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 
حتت رعاية �سعادة الدكتور عبداحل�سني بن 

علي مريزا وزير الطاقة.

نظرًا ل�سفر �سعادة الدكتور عبداحل�سني 
بن علي مريزا وزير الطاقة يف مهمة ر�سمية، 
فقد اأناب الأمني العام للهيئة الوطنية للنفط 
ال�سريان لفتتاح  اأحمد علي  الدكتور  والغاز 
ال�ساد�س  الأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  موؤمتر 
ع�سر لتاآكل املعادن، بح�سور عدد كبري من 
املهند�سني والباحثني واملتخ�س�سني اإ�سافة 
املحلية  ال�سركات  ممثلي  من  عدد  اإىل 

والإقليمية والعاملية.

هذا  تنظيم  على  القائمون  حر�س 

هذا  اإجناح  على  كبري  وب�سكل  املوؤمتر 
�سيما  ل  ع�سر  ال�ساد�سة  ن�سخته  يف  املوؤمتر 
اأ�سبح  التاآكل  ومنع  التحكم  مو�سوع  اأن 
اإىل  بالن�سبة  جدًا  املهمة  املو�سوعات  من 
�سناعة  وخ�سو�سا  املختلفة  ال�سناعات 
النفط والغاز، اإذ طرح وناق�س املوؤمتر  108 
العاملي  الهتمام  وانعك�س  فنية،  عمل  ورقة 
عدد  على  التاآكل  مبو�سوعات  املتزايد 
عدد  اإذ جتاوز  هذا احلدث،  امل�ساركني يف 

امل�ساركني فيه الـ 700 م�سارك من عدة دول 
خليجية واإقليمية وعاملية.

املعر�س  املوؤمتر  راعي  نائب  افتتح  كما 
املوؤمتر  هام�س  على  اأقيم  الذي  امل�ساحب 
ومنتجات  معرو�سات  على  ا�ستمل  والذي 
احلديثة  التقنية  اإليه  تو�سلت  ما  لأحدث 
�سركة   45 وقد بلغ عدد ال�سركات العار�سة 
حملية واإقليمية وعاملية قدمت ما لديها من 

تقنيات متطورة.

conferences
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معر�س  تنظيم  عن  اجلمعية  اأعلنت 
الفرتة  خالل   ،»2016 »بايبك�س  العقارات 
مركز  يف   2016 نوفمرب   5 اإىل   3 من  املمتدة 
حتت  واملوؤمترات  للمعار�س  الدويل  البحرين 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  رعاية 

ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة.

وعر�س  ا�ستقطاب  املعر�س  وي�ستهدف 
م�سروعات واأ�سول عقارية، ففي ن�سخة 2015 
مت عر�س اأ�سول عقارية بقيمة 52 مليار دولر، 
يف حني اأن املعر�س ي�ستهدف يف ن�سخة 2016 
اأكرث  اإىل  املعرو�سة  العقارية  الأ�سول  ارتفاع 

من 60 مليار دولر.

العام  الثامنة يف  ن�سخته  املعر�س يف  وكان 
على  زائر  اآلف   7 من  اأكرث  اجتذب   2015

اأيامه الثالثة، وكان ربعهم من خارج  امتداد 
ملثل  ال�سوق  حاجة  على  يدل  مما  البحرين، 
للجهود  العايل  امل�ستوى  وعلى  املعر�س،  هذا 
الإقبال  هذا  دفع  وقد  اإجناحه.  يف  املبذولة 
الفريق التنظيمي للمعر�س لل�سعي نحو حتقيق 
وجميع   2016 ن�سخة  يف  النجاح  من  املزيد 
ل  التي  مكانته  تعزيز  اأجل  املقبلة من  الن�سخ 

ُت�ساهى كمعر�س عقاري متميز.

م�سعود  املهند�س  اجلمعية  رئي�س  وقال 
الهرمي: "اإن دعم معايل نائب رئي�س الوزراء 
وتف�سله برعاية هذا املعر�س اإ�سافة اىل دعم 
روؤية  اإطار  ياأتي يف  للجمعية،  امل�ستمر  معاليه 
جاذبة  البحرين  مملكة  جلعل  امللك  جاللة 
�سمو  حكمة  من  وم�ستمد  لال�ستثمارات، 
لكافة  ل�سموه  واملتابعة احلثيثة  الوزراء  رئي�س 
تفا�سيل العملية التنموية يف مملكة البحرين، 
الأول  النائب  العهد  ويل  �سمو  وموؤازرة  ودعم 

لرئي�س الوزراء".

جناح  من  تامة  ثقة  على  "اإننا  واأ�ساف: 
وحتقيق  �سابقيه،  كما  العام  هذا  املعر�س 
اأهدافه بالتعاون مع جميع ال�سركات الراعية 
هذا  اأن  من  يقني  على  اإننا  كما  والعار�سة، 
املزيد  اإطالق  خالل  من  �سينعك�س  النجاح 
وتوقيع  العقارية  واملبادرات  امل�ساريع  من 
خالل  ال�ستثمارية  والتفاقيات  ال�سفقات 

املعر�س".

يقام يف 3 نوفمرب املقبل .. »بايبك�س 2016« ي�ستهدف اأ�سوالً عقارية 
باأكرث من 60 مليار دوالر

conferencesموؤمترات

The BSE announced the organization of the real estate exhibition «BIPEX 2016», during the period from 3 to 5 November, 
2016 at the  International Exhibition & Conference Centre under the patronage of Deputy Prime Minister Shaikh Khalid bin 
Abdulla Al Khalifa.

 The exhibition aims to attract and exhibit real estate projects and assets of more than $ 60 billion. In its 2014  version, 
$ 52 billion real estate assets were exhibited, while in its 2015 version the value of assets rose to $ 60 billion.  In 2016 the  
exhibition aims to exhibit and attract real estate assets worth more than $ 60 billion.

The exhibition in 2015 attracted more than seven thousand visitors over three days, 25% of them were from outside 
Bahrain, evidencing the need of   the market for such exhibitions and reflected the  high level of efforts that was exerted to 
ensure its success. This overwhelming response has prompted  the organizing team of the exhibition to aim for further success 
in its 2016 version and all the  future versions, in order to enhance its unequalled position as a distinct real estate exhibition.

 Commenting on this success, the Chairman of the BSE Engineer Massoud Al- Harmi said: “The support of the Deputy 
Prime Minister, and his  patronage of this exhibition, and his continues support to the BSE comes under the wise vision of 
HRM the King of the Kingdom of Bahrain  to attract investments, and the wisdom of His Highness the Prime Minister and his 
vigorous follow-up of all the details of the development process in the Kingdom of Bahrain, together with the support of His 
Highness the Crown Prince, First Deputy Prime Minister”. 

 “We are totally confident of the success of this year’s exhibition like its previous versions, and we believe it will achieve its 
objectives in collaboration with all the exhibitors and sponsoring companies. We are also confident that this success will be 
reflected through launching further real estate projects and initiatives, and signing many investment deals and agreements 
during the exhibition”. Mr. Al- Harmi concluded. 

«BIPEX 2016» Targeting Real Estate Assets of More Than $ 60 
Billion, will be held on 3rd of November

@BSEMohandis
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