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Eng.
Reem Al-Otaibi

Dear Engineers,

It is my pleasure to meet you for the first time in “Al-Mohandis Mag-

azine”, Volume 68, as a Director of the Committee and Media and 

Public Relations for this session.

Through this rich platform, let me share my experience with you.  In 

this period of the life of the Committee on Media and Public Rela-

tions, I and my team shall work to change the pattern and style of 

our unique magazine to issue this volume in a complete and radical 

distinctive and different manner dominated by the spirit of the youth 

eager to move freely and fly.  So, this volume has come in a completely 

new look in terms of production and content.  We have also created a 

code for the first time in the history of the Society, in our belief that 

we can easily deliver this outstanding edition to all concerned and 

interested parties.

We are keen that each volume of “Al-Mohandis” has a theme around 

which all the topics of revolve.  This Volume’s theme is “Technology”, 

as we in the Bahrain Society of Engineers and through our platform 

in this magazine have found that we should harmonize and follow the 

pace and directions of our beloved country, the Kingdom of Bahrain, 

aiming at development and progressing in the ranks of developed 

countries at all levels, by employing our media magazine for this pur-

pose.

Accordingly, you will find in this volume a number of rich topics in 

the technological field relating to engineering, such as the volume 

profile, in which we deal with a new topic. To shed light on a new 

project characterizing our Kingdom of Bahrain, namely the “Amazon 

Project”.  On the other hand, in the “Volume Figure” chapter, we were 

keen to tackle biography of Dr. Isa Salman Qambar that contains a 

variety of engineering and academic work.  In addition, the volume 

is characterized by its many interviews with other parties from the 

academic sector and even the financial sector, which increased the 

richness of this edition.

Dear All,

I don’t want to keep you long.  So, I will leave it in your hands to enjoy 

its content, and please wait for the next volumes, God Willing, which 

we promise they will not be less distinctive than the previous ones.

Peace and Mercy of Allah be upon you…

From Editor s Desk
,
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A Journey 
with an 
Engineer

Dr. Isa Salman Qambar

This issue’s profile features Dr. Isa Sal-

man Qamber, an engineer who was the 

only engineer among his family mem-

bers. His intriguing biography consists 

of a mix of diverse experiences, as he 

occupied a variety of professional posi-

tions, from a voice technician at Bahrain 

TV, to an engineer in a number of power 

plants in Bahrain, to assistant professor, 

associate professor and then a professor 

at the University of Bahrain (UOB). Fol-

lowing that, he became Chairman of the 

Electrical and Electronic Engineering 

Department, then Dean of the College 

of Applied Studies and finally Dean of 

Scientific Research Deanship.

In addition to his calmness and cheer-

fulness, Dr. Qamber embodies the won-

derful qualities of generosity, dedication 

and hard work.

In this issue of Al Mohandis, we are de-

lighted to take you on a journey back in 

time with Dr. Qamber and share various 

Was born in the ancient city of Muharraq and grew up among its alleys.
Spent his childhood playing traditional games and swimming.
Earned a Bachelor’s degree from King Saud University and a PhD from 
the University of Bradford.
His father’s passion for organization and structure encouraged him to 
be an engineer.
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details on his professional, research and 

volunteer experience, leading up to this 

day.

Upbringing:
Dr. Isa Salman Qamber was born in the 

ancient city of Muharraq on 7 July 1959, 

where he grew up amongst its alleys, the 

same alleys in which many prominent 

figures and decision makers also grew 

up.

“I used to spend my spare 

time with friends, playing 

various traditional games,” 

Dr. Qamber shares as he 

describes memories from 

a beautiful past.

He continues, “what comes 

to mind here, which I can-

not forget, is how my un-

cles Yousif and Mohammed taught me 

to swim. They took it upon themselves 

to teach me at the sea near Haalat Bu 

Maher and Al Haala Castle, close to 

what is now Muharraq Coastguard Cen-

tre. After having gulped big amounts of 

seawater, I finally mastered the art of 

swimming and became a regular partici-

pant in the Youth and Sports Institution 

competitions when I was in intermedi-

ate school.

He adds, “I cannot forget the role of my 

grandmother, may she rest in peace. In 

the summer, she used to take me with 

the neighbourhood women to the Bin 

Hindi palm grove to swim, as well as 

Al Tina grove’s spring in Muharraq and 

Bu Zaidan springs in Bilad Al Qadeem. 

However, after starting school, I began 

to frequent Athari and Qassari springs 

with my friends. We used to take pub-

lic busses to reach them, 

which we could only afford 

through savings from our 

daily allowance.”

Education:
Dr. Qamber attended four 

schools in Bahrain, at which 

he made many friends and 

his social circle expanded 

to include many teachers, 

peers and classmates.

On his primary school days, he shares, 

“I attended Al Haala Primary School 

for Boys (formerly Al Shomaly School). 

One of my significant 

memories from sixth 

grade is the honour 

of participating in a 

nation-wide English 

language calligraphy 

contest. Also, dur-

His father
and his

uncle are
his role
model
in life.
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ing that time my teachers contributed in 

setting the building blocks of academic 

achievement. Some of those teachers are 

still alive and some have passed away. 

Socially, and during this fresh new stage 

of my life, I have built many friendships 

that I treasure and cherish.”

Following that, he 

attended Abdulrah-

man Al Nasser Pri-

mary-Intermediate 

School for Boys, on 

which he comments, 

“during this new 

stage, connections 

grew wider with 

teachers and students, some of whom 

I knew from my previous school and 

some were new. And after that I attended 

Tariq Bin Ziyad Intermediate-Secondary 

School for Boys, where I had only spent 

one year before moving to Al Hidaya Al 

Khalifiya Secondary School for Boys.”

He adds, “after completing secondary 

school, and upon enrolling in university, 

a more serious stage in my life began as I 

pursued higher education and academic 

achievement.”

Dr. Qamber shares, “in the year 1977 

I joined the College of Engineering at 

King Saud University in Saudi Arabia 

(formerly Riyadh University). To reach 

there, I boarded an airplane for the first 

time in my life with a group of students 

who were also joining university.”

He recalls that it was a night flight on 

Saudi Airlines. Upon arrival at Riyadh 

International Airport, they were wel-

comed by a number of Bahrainis stud-

ying there, among them was Prof. Eng. 

Yousif Al Zayani, whom at the time was 

studying electrical engineering.

Why Engineering?
When we asked him why he chose this 

field, Dr. Qamber says that he learned 

from his father the skills of structure 

and order.

He explains, “I noticed that my father 

-may he rest in peace- used to keep a 

small notebook in which he document-

ed the details of numerous events in an 

extremely organized way with Gregorian 

Dr. Isa Salman 
Qambar: 

“Organization 
and 

arrangement in 
the completion 

of work are 
the most 

important 
qualities of 
a successful 
engineer”..
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and Hijri dates. Accordingly, this note-

book became a good reference for those 

who wanted to know more about certain 

occasions. These skills of being organ-

ized and structured truly distinguish the 

speciality of engineering and how we 

work as engineers.”

Joining BSE:
Dr. Qamber considers BSE a “home for 

engineers, as it represents professions 

related to various engineering fields and 

aims to develop the profession of engi-

neering.”

He adds, “BSE continues to be a rich 

platform to exchange engineering exper-

tise and to view the world of engineering 

from a different perspective, away from 

studying and teaching. It offers young 

engineers an opportunity to join the so-

ciety and be exposed to vast knowledge 

from their predecessors from inside and 

outside of Bahrain.”

In the year 1993, and while Eng. Emad 

Almoayyed was president of BSE, Dr. 

Qamber joined the society.

He shares, “joining BSE and volunteer-

ing in a number of committees, includ-

ing being Director of Media and Public 

Relations and Director of Membership 

and Profession Affairs between the years 

2004-2006, enabled me to interact with 

engineers from various fields as well as 

engineering decision makers in Bah-

rain. This allowed me to benefit from 

the diversity of specialties and how they 

complement each other as seen in innu-
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merable workshops, specialised training 

courses, conferences and exhibitions 

regularly organized by BSE.” 

The Only Engineer:
With deep appreciation he spoke to us 

about his family, “I’m grateful that at 

home, my wife Dr. Somaya Al Jowder 

and I do not speak the language of engi-

neers, but two completely different lan-

guages. God has blessed us with three 

offspring; Ameena, the eldest, holds a 

BSc. in Media from Al Ahlia University 

and an M.A. in Psychology from Uni-

versity of Bahrain (UOB). Abdulla stud-

ied Information Technology at UOB. 

Aysha, the youngest, holds a BSc. in Law 

from UOB and an M.A. in Public Inter-

national Law from Queen Mary Univer-

sity, UK.”

He adds, “the variety of discipline makes 

us a fun family with many different tales 

to share and no room for boring redun-

dant talk. Despite this diversity, I am the 

only engineer among the members of 

my family.”

Honours & Recognition:
Dr. Qamber says that one of his most 

treasured moments is when he obtained 

his MSc and PhD degrees and had the 

honour to shake hands with the Late 

H.H Shaikh Isa Bin Salman Al Khalifa, 

the former Amir of Bahrain, may he rest 

in peace.

He adds, “I am also very proud of being 

recognized in the years 2006-2007 for 

achieving the highest score among ten 
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professors at UOB through student as-

sessment.”

Academic & Professional 
Achievements:
In this regard, Dr. Qamber elaborates on 

his most prominent achievements, some 

of which he continues to develop, “I am 

most proud of sharing the knowledge 

I gained through my MSc studies with 

my students at UOB. While studying at 

the University of Manchester in the UK, 

I had the opportunity to visit General 

Electric and attend meetings with the 

company with my supervisor to answer 

their engineers’ questions for the pur-

pose of collecting results I had obtained 

through experiments I conducted at the 

university’s lab. In 

addition, the oppor-

tunity offered to me 

by the engineer re-

sponsible for ERA 

labs in the UK to 

visit them and view 

their High Voltage Engineering technol-

ogies assisted in sharing this expertise 

and findings with my UOB students.”

He adds, “during my work at UOB I su-

pervised three PhD and many MSc the-

ses. I was also an examiner for a lot of 

post-graduate students inside and out-

side of Bahrain.”

On other events, he elaborates, “I par-

ticipated in multiple national, GCC, 

regional and international committees. 

I also joined many professional socie-

ties in and out of Bahrain, such as IEEE 

(which established a section in Bahrain 

in the year 2001 and joining as a found-

er of the Section) and CIGRE, a global 

organization in the field of high voltage 

electricity founded in Paris.

In addition, he participated in many su-

preme committees at local, regional and 

international conferences, headed many 

conference sessions, technical commit-

tees, presented several scientific papers 

in technical workshops, published over 

one hundred research papers in periodi-

cals and conferences and also published 

a chapter in an arbitrated book.

Dr. Qamber adds, “I conducted various 

consultancy studies, including home ap-

“Bahrain 
Society of 

Engineers is a 
broad platform 

for sharing 
expertise and 

knowledge 
for young 

engineers”.
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pliance testing at UOB labs along with 

technicians under my supervision. I 

continue to work as an editor and arbi-

trator in international journals for sci-

entific research and I am also a judge on 

the five robotics competitions in Bah-

rain (VEX) that qualify winners to enter 

global competition held in the US.”

He continues, “I was assigned to many 

university, college and department-lev-

el committees at UOB and was also as-

signed by the Bahrain Centre for Studies 

and Research to be a member in the 8th 

Crown Prince Award.”

Furthermore, Dr. Qamber is currently 

finalizing a book on Energy Engineering 

Service, scheduled for publication on 

January 2020 in the US. He is also writ-

ing the final chapter in another book.

Memories:
As he smiles happily, he says, “one of the 

funny incidents I had was with an Egyp-

tian professor at King Saud University. 

He had asked the students, “does any-

one have an ‘arabiya’ [Egyptian for car, 

also sounds like ‘Arabic’] and when I 

answered he asked where I lived, but I 

didn’t understand the relevance of his 

question. I answered that I stayed at the 

university dorms. After he explained, I 

realized he was asking if someone owned 

a car, as opposed to whether one was at-

tending an Arabic class, so I apologized 

for the misunderstanding.”

Role Model:
“My father, may he rest in peace, was my 

role model,” he says.

“From him, I learned organization and 

structure, as well as attention to time 

and completing a job to the fullest no 

matter how much persistence and effort 

it requires, which are characteristics of a 

successful engineer.”

He adds, “my uncle Yousif Abdullah Al 

Hamad was my second role model, es-

pecially with regards to teaching. I am 

lucky to combine the qualities of organ-

ization as an engineer and teaching as 

a professor, influenced by those two fig-

ures.”
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Why did you choose Bahrain as your 

first region in the Middle East?

The new AWS Middle East (Bahrain) 

Region will serve the entire Middle 

East. Where we locate our cloud com-

puting Regions is based on a combi-

nation of factors, including how much 

geographic area we can cover to give 

customers low latency when running 

applications, the availability of renew-

able energy, the local government’s 

long-term commitment to investing in 

technology infrastructure, and other 

criteria. When we weighed up all our 

criteria, Bahrain was the right choice 

for us at this time to be the location 

for our first Middle East Region, which 

provides enough capacity to service 

customers of all sizes across the entire 

region. 

Bahrain has invested heavily in its 

ICT infrastructure; how will cloud 

technology speed up the its digital 

transformation in line with the King-

dom’s Vision 2030? 

The adoption of a “Cloud First poli-

cy” in Bahrain is allowing the gov-

ernment to accelerate cloud adoption. 

We are excited by Bahrain leadership’s 

drive for economic transformation 

and the vision for an innovative and 

digital economy. Bahrain is also in-

vesting heavily in building a cloud-

ready workforce, with the support of 

both the public and private sectors 

to make the cloud journey possible. 

We are committed to our continuous 

Amazon Web Services (AWS)

By Zubin Chagpar
Head of Public Sector, 

Middle East and Africa 

at Amazon Web Services 

(AWS)
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support to accelerate the Kingdom’s 

digital transformation journey and its 

infrastructure to increase its readiness 

for a digital economy, in line with the 

Kingdom’s Vision 2030. 

How do technologies accelerate in-

novation for governments and enter-

prises? 

Cloud computing enables govern-

ments in rolling out advanced citizen 

services and smart city initiatives that 

are already in development across the 

region. In Bahrain, for example, the 

adoption of a Cloud First policy is al-

lowing the government to drive down 

costs, streamline its services, and bet-

ter serve its citizens. As Bahrain looks 

to become a “country in the cloud,” 

we are seeing the results of a nation 

becoming more agile. By migrating to 

the AWS Cloud, the Bahrain Informa-

tion & eGovernment Authority (iGA) 

has reduced the government procure-

ment process for new technology from 

months to less than two weeks. This 

process has contributed to reducing 

ICT infrastructure operational ex-

penditures by approximately 60%-

90%.

  

For entrepreneurs and startups, cloud 

technology gives the ability to build a 

business very quickly with much lower 

technology costs, allowing them to ex-

periment and fail fast as they pioneer 

new products and services. We are en-

ergized by the vibrant startup scene 

that is growing in the Middle East and 

see 2019 as a year of further innovation 

and growth. Some of the region’s most 

disruptive startups, such as Anghami, 

Careem, Fetchr, and up and coming 

startups like Sarwa, Vezeeta, and many 

more, are building their businesses on 

top of AWS in order to innovate and 

provide solutions that meet specific 

regional needs, while scaling rapidly 

and expanding geographic reach. 

Large enterprises and family business-

es have historically been key drivers of 

the economy in the Middle East and 

lately, given the increased competition 

from startups that are disrupting tra-

ditional areas of business, transforma-

tion for them is no longer a question 
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of ‘if ’ but ‘when.’ Disruption is a real 

threat to these traditional businesses, 

and digital transformation remains a 

key priority for them. The adoption 

of the AWS Cloud allowed the larg-

est luxury retailer in the Middle East, 

Al Tayer Group, to launch digital and 

ecommerce initiatives at large scale 

and low cost, and the ability to launch 

innovative new delivery services to 

better serve its customers. For oil and 

gas companies, the cloud can acceler-

ate digital transformation, optimize 

production and profitability, and im-

prove cost and operational efficiencies. 

What is the vision and anticipated 

benefits of the economic transforma-

tion in the region for future genera-

tions?

Digitalization offers almost endless 

possibilities to communicate faster, 

work more efficiently, and be more 

creative – all in real-time. But ground-

breaking digital business models need 

pioneers: creators, forward-looking 

thinkers and inventors who don›t hes-

itate to leave the beaten path, embody 

ownership, and who understand how 

to translate customers› wishes into su-

perb new products, services and solu-

tions that evolve with speed. 

With the rapid adoption of cloud tech-

nology, skills development will also be 

essential in the region. Governments 

and businesses alike are looking to up-

date skills within their own ranks, and 

educational institutions are seeking to 

prepare the region’s youth for the tech-

nology-driven careers that await them. 

We will continue making various AWS 

Training and Certification programs 

available to customers to help them 

in their cloud journeys and will keep 

growing our education and startup en-

ablement programs. 

To what extent does the customer 

benefit from AWS offerings? What 

are the services that AWS is offering 

currently and in the future?

With cloud computing, AWS manages 

and maintains the technology infra-
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structure in a secure environment and 

organizations access these resources 

via the Internet. Capacity can grow 

or shrink instantly, and organizations 

only pay for what they use.  AWS now 

has more than 165 services that range 

from compute, storage, networking, 

database, analytics, application servic-

es, deployment, management, devel-

oper, mobile, Internet of Things (IoT), 

Artificial Intelligence (AI), security, 

hybrid and enterprise applications.

What is AWS doing around security? 

What would the customer expect? 

vvSecurity will always be our top pri-

ority. Examining the AWS cloud, you’ll 

see that the same security isolations 

are employed as would be found in a 

traditional datacenter.  These include 

physical datacenter security, separa-

tion of the network, isolation of the 

server hardware, and isolation of stor-

age. 

We have a shared responsibility mod-

el with the customer; AWS manages 

and controls the components from the 

host operating system and virtualiza-

tion layer down to the physical secu-

rity of the facilities in which the ser-

vices operate, and AWS customers are 

responsible for building secure appli-

cations. We provide a wide variety of 

best practices documents, encryption 

tools, and other guidance our custom-

ers can leverage in delivering applica-

tion-level security measures. In addi-

tion, AWS partners offer hundreds of 

tools and features to help customers to 

meet their security objectives, ranging 

from network security, configuration 

management, access control, and data 

encryption.

The AWS Cloud infrastructure has 

been architected to be one of the most 

flexible and secure cloud computing 

environments available today. AWS’s 

scale allows significantly more invest-

ment in security policing and counter-

measures than almost any large com-

pany could afford themselves. 
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Dr. Fay Al Khalifa: “To 

have smart cities, we need 

to have smart people and 

Bahraini youth have the 

ability to activate available 

technological capacities in 

the best possible way”

Bahrain’s need for technol-

ogy and sustainability ex-

ceeds other Gulf States and 

the region, according to 

University of Bahrain Ar-

chitecture Assistant Profes-

sor Dr. Fay Al Khalifa.

Dr. Al Khalifa indicated 

that despite its small size and limited 

resources, Bahrain, with its talented hu-

man capital, is able to handle and inter-

act with technology and is able to utilize 

it’s available resources in the best, most 

efficient way.

Dr. Al khalifa spoke to Almohandis 

magazine on the sidelines of the first 

sustainable energy conference organised 

by Bahrain’s Society of Engineers (BSE) 

on the 17th and 18th of April 2019. The 

event was held under the patronage of 

Dr. Abdulhussain Mirza, Minister of 

Electricity and Water Affairs. Through-

out the interview, Dr. Fay introduced a 

new research laboratory that the univer-

sity of Bahrain has recently launched. 

The lab focuses its research and commu-

nity outreach on Smart Sustainable Ur-

banism and the relationship between the 

advances in technology and the sustain-

ability of the built environment.

Technology is a life necessity. Smart urbanism
must also be sustainable
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“The idea of integrating the concepts of 

technology and sustainability is new, yet 

a very important. It is essential in our 

time. One cannot be sustainable without 

being smart” she said.

“That is the reason why the laboratory 

was named the (Smart Sustainable Ur-

banism Lab).”

Dr. Al Khalifa added that all of the 

center’s projects would be carried out 

with the support of modern technology. 

These include 3D printing, laser cutting 

and also Virtual Reality. She clarified 

that Virtual Reality is now being used 

for training purposes by companies like 

Alba and Bapco where the employees 

safety is at risk when operating heavy 

machineries. The lab, she explained, will 

investigate the use of such technologies 

for the sustainability of the urban envi-

ronment.

 

“We will use the devices in the labora-

tory to advance architecture and urban-

ism. For example, when we need to place 

solar panels on a building, the engineer 

or the technician can use mixed real-

ity glasses to investigate and study the 

best possible direction, elevation and 

rotation for the panels, virtually without 

having to physically install them on the 

building”.

She also spoke about the challenges fac-

ing the establishment of the laboratory. 

“The lab is still being run by limited in-

dividual efforts,” she said. “We need to 

provide the laboratory with the latest 

and most advanced technologies that 

will enable us to carry out a number of 

research projects.

“There is no doubt that those technol-

ogies are going to be expensive so we 

need the support of both the public and 

private sectors.”

Dr. Al Khalifa clarified that the lab is 

continuously trying to get the public and 

private sectors in Bahrain involved and 

that there was a great excitement towards 

the idea, particularly because the lab will 

attempt connect various entities that are 

concern with sustainability and the built 

environment under the umbrella of sus-

tainable urbanism.

Dr. Fay also discussed the role of the 

lab in reviewing Bahrain’s strategic de-
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velopment plans and its role in pushing 

for sustainable urban development that 

is enhanced with the technological ad-

vances of the modern age. 

“This is how we can benefit from the sup-

port and contribution of the private sec-

tor. Their provision of technology will be 

used to develop the national strategies of 

urbanism and sustainability in Bahrain”. 

Dr. Fay also spoke of the most promi-

nent developments in the university’s 

programs within the fields of science, 

engineering and technology.

“The university is studying the feasibility 

of setting up a college for design, inno-

vation and information technology, and 

has recently launched a number of inno-

vative post graduate programs” she said.

Dr. Fay added that the university is also 

working on revising the teaching meth-

ods that, according to experts, have to be 

comprehensive, technology enabled and 

student centered.

Dr. Fay also disclosed some of the pro-

jects of the laboratory.

“The lab is working on a visual comfort 

project in modern buildings in Bahrain. 

The project looks into trypophobia- the 

fear of cluster of holes-, a field which 

has been studied recently in the United 

Kingdom and Japan” she said.

“In architecture, for example, we see that 

there are repatative patterns that cause 

visual disturbance, for instance, repeta-

tive stripes can cause headaches and 

migraines and gaps or holes can trigger 

trypophobia.”

Dr. Al khalifa explained that it was, 

therefore, important to conduct a study 
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in Bahrain by examining 400 persons 

from the general public. “We measured 

the baseline for the trypophobic popula-

tion in Bahrain and  found that the rates 

of fear of holes (trypophobia) in Bahrain 

are higher than the global average.”

She clarified that the same study was 

conducted in the UK and in Japan The 

Bahraini sample showed resemblance 

to the Japanese and the numbers were 

higher than the UK. 

She said the reason for this is still un-

known but it could be attributed to the 

Asian culture of Bahrain and Japan or it 

could be the climate.

“We also found out that headaches rates 

are higher in Bahrain than the global av-

erage ”

 Dr. Al Khalifa explained that the 

second stage of the research fea-

tures immersing 200 people in a 

virtual reality experiment. Partic-

ipants will wear the VR gear and 

experience indoor and outdoor 

environments with repetitive pat-

terns. We should then be able to 

measure the exact effects of such 

patterns on the sample and their 

health.”

 “As a civilized nation, we under-

stand that technology is the  fu-

ture and we realize its importance. 

To have smart cities, you need to 

have smart people.”

Dr. Fay said attention should also be 

given to training and development, and 

that should not only target the youth or 

university students but should more im-

portantly target stakeholders and deci-

sion makers.”
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“Dana” is part of the bank’s new strategy “Simplifying 

money matters”

Bahrain Islamic Bank is keen on keeping up with the 

developments of the digital and technological arena in 

Bahrain

Bahrain has taken leaps in the financial technology (Fin-

tech) sector in the last few years. This is attributed to Bah-

rain’s solid financial foundation that enabled it to advance at 

a noticeable and quick pace in the sector. 

The Kingdom of Bahrain is the first country in the Gulf re-

gion to bring in open banking which provides strength and 

stability to the customer or client and prompts financial and 

banking institutions to compete in developing their work, 

as well as innovate advanced methods to improve their in-

stitutions and eventually contribute to developing Bahrain’s 

overall financial industry.

Bahrain Islamic Bank (BisB) is considered to be among the 

top banks to adopt this policy and has thus launched the 

first virtual reality (digital) employee that has been given 

the name “Dana”. This is part of the bank’s endeavors to 

achieve its goal of having banking services that correspond 

with the developments in the digital and technological field 

in Bahrain.

Bahrain Islamic Bank (BisB)

BisB launches “Dana”, the first virtual 
reality Employee with a Bahraini 
Identity

Dana
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The Chief Corporate Communications 

and Marketing Officer Mr. Mahmood 

Qannat and the Senior Manager of Corpo-

rate Communications Mr. Ali Duaij gave 

a brief about Dana’s story during an inter-

view conducted by Almohandis magazine.

 Mr Qannati said Dana is part of the bank’s 

strategy that it has adopted since 2016 un-

der the title “Back to basics”. The strategy 

featured a focus on basic matters and ex-

tended to the stage of creating an identity, 

which is considered to be the second step 

of the plan the bank has drawn for devel-

opment and advancement.        

“When we talk about identity we refer to 

what we call the DNA. The bank has creat-

ed its very own DNA that is similar to that 

of a human being and one that cannot be 

changed or erased,” said Mr Qannati.

“The bank’s identity or the DNA is based 

on three main pillars. The first is the Brand 

Promise, which represents the importance 

of being able to answer the question of 

“why do we exist?” which all employers 

have to be able to answer.

“The Brand promise today is to simpli-

fy the financial matters under the slogan 

“with Bahraini dedication and sincerity, 

we invent new ways to simplify financial 

matters”.

“The second pillar is The values under 

which four values are included and four of 

which represent the bank’s abbreviation. B 

for Bahraini, I for Innovator, S for Simple 

and B for Bold

“The third pillar of the identity is the guid-

ing principles as we constantly think that 

we are new to the market and therefore we 

keep development in mind, as well as the 

ability to compete and achieve first place 

among the list of the best banks in the 

Kingdom of Bahrain.”

In regards to Dana, Mr Al Qannati added:

“Dana is a result of our thoughts concern-

ing future, youths as dominant category 

of the Bahraini society and as part of the 

bank’s keenness to participate in the social 

responsibility in Bahrain, as well as our de-

sire to become supportive of the Bahraini 

youths, especially when it comes to educa-

tion and innovation,” he said.

“The bank works with a number of places 

in this regard. One of the examples here is 
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Tamkeen and InJaz Bahrain that the bank 

works with for youth development and to 

qualify them for the labour market and for 

the bank to make its mark in their lives.

“Based on this, we found that the gener-

ation’s visions and keeping up with tech-

nology have completely changed and that 

“anime” is dominant among this category 

of the society. Therefore, Dana was created 

in a way that youths can relate to.

“Dana is a Bahraini name and Dana is a 

small pearl and was the product of the ear-

liest trades in the Gulf, especially Bahrain. 

Additionally, we were keen to choose a 

name that can be pronounced easily when 

using any language or dialect.”

Mr Qannati explained that Dana is now in 

stage 1.0, which is the first stage and will 

last for almost 12 months. Dana is now 

able to assist clients and other people by 

simplifying the financial matters, while the 

bank controls its tasks during this stage.

Mr Qannati said that the process of Dana’s 

development will feature two more stages. 

The second stage is stage 2.0 in which Dana 

will be able to make conversations with cli-

ents in Arabic and English. The third stage 

will be the most advanced as it reaches the 

level of artificial intelligence (AI) within 

which it becomes able to receive clients’ 

orders and carry out some tasks like open-

ing accounts and customer service work. 

This stage is expected to be reached after 

three years as it is the most advanced. 

Mr Qannati explained that, between the 

second and third stage, Dana is expected 

to become the official spokesperson of the 

bank in all forums. It will also be consid-

ered the fifth official spokesperson as the 

bank has four official spokespersons.
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1. Introduction

The world population has grown from 1.65 

billion to 6 billion only at the 20th century, 

and it continues to grow through the 21th 

century. Also world energy demand and 

consumption are growing continuously. 

The major source of energy comes from 

fossil fuels, and the depletion of fossil fuel 

reserves is a matter of concern for the se-

curity of energy supplies. Moreover the 

issue of climate change and Co2 emission 

amount into the atmosphere makes the 

world to search for alternatives and pro-

mote the use of renewable energy resourc-

es like: solar energy, wind energy, geother-

mal energy and biomass. However, these 

natural energy sources has many prob-

lems, in the case of solar and wind ener-

gy it depends on the weather conditions 

which are varied, and can cause stability 

and reliability problems in the power sys-

tem grid network.

The power output forecasting from a Pho-

tovoltaic (PV) systems is the key element 

to integrate PV systems efficiently into the 

power system networks. Moreover, fore-

casting of PV power output is also very 

important for the planning of large scale 

PV systems, also required in: balancing 

control, power system stabilization, green 

power transactions and power interrup-

tion warnings in autonomous power sys-

tems. 

2. PV System in General 

A photovoltaic system, also known as so-

lar PV power system, or PV system, is a 

power system designed to supply usable 

solar power.

The Technology of Power 
Output Forecasting From 
Photovoltaic (PV) Systems 

Eng. Heba Saber

Technical Articles



Issue 68 - Bahrain Society of Engineers

27

2.1 Main classifications of PV Systems 

•  Grid-connected 

It is a power generating system that is con-

nected to the utilities grids. This system 

is also called PV grid-tie system, the sys-

tem includes an integrated battery back-

up, where one or more special AC circuits 

are combined but not directly connected 

to the electricity grid networks. It is pow-

ered through an one or more inverters and 

charge controller. These circuits can pow-

er a refrigerator, selected lights, computers 

and other small services. 

•  Stand-alone systems 

This system is independent of the utilities 

grids (off/ not connected to the grid); gener-

ally, it’s used to supply a certain DC and/or 

AC electrical loads. These types of systems 

may either be powered by a PV array only, 

or an engine-generator, or a utility power 

as a supporting power source; it’s called 

(PV-hybrid) system. The simplest type of 

stand-alone PV system is a direct-coupled 

system, where the DC output of a PV mod-

ule or array is directly connected to a DC 

load. Since there is no backup battery to 

store the generated power, the load oper-

ates only during daylight hours when the 

sun is exists, so it is suitable to be used for 

common applications like: ventilation fans, 

water pumps and small circulation pumps 

for solar water heating systems.

2.2 Advantages of Photovoltaic system

PV system considers as a clean energy, due 

to the fact that it does not emit any harm-

ful greenhouse gases to the atmosphere 

during the power generation. The electric-

ity is generated by a nature resources, solar 

energy can be available almost anywhere 

whenever daylight occurs, and is also 

free and abundant. Solar energy future is 

bright, due to the fact of their cost is grad-

ually reducing compared to the previous 

cost when it was initially discovered, mak-

ing the technology float in both economi-

cal and environmental sides. Economical-

ly PV system maintenance and operation 

costs are considered to be very low com-

pared to other renewable energy resources. 

Moreover PV systems are very quiet and it 

produces no noise, it is an ideal solution 

for residential applications. Finally PV sys-

tem can provide one of the most effective 

solutions during energy demand peaks, es-

pecially in the summer months where the 
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load demands at its maximum.

2.3 Disadvantages of photovoltaic

The main disadvantage of solar energy is 

that it depends on the existing of the sun, so 

it cannot generate electricity during night-

time, also its not consider as efficient system 

during some weather conditions like cloudy 

days and raining days. Moreover PV panels 

can get damaged easy compared to other 

technologies. Finally, the lack of efficiency 

in the design compared to other renewable 

energy systems (the percentage of efficiency 

are between 14 % - 25%)    

2.4 Reasons to Forecasting the Power Out-

put From PV  

The main challenges of PV systems are: var-

iability, compared to the traditional ways to 

generate power, and the occasional techni-

cal failures. Forward planning of the future 

produced output power is very important 

and it can be easy in the case of tradition-

al power generation. But its not that easy 

when it comes to wind or solar power gen-

eration, because of the fully dependence 

on the weather conditions.

Moreover, forecasting the power output 

of a PV system for the coming hours or 

days are very important to integrate the 

production power with grid network, so 

the network not relaying on a single power 

source.

Forecasts of the renewable production can 

be useful in: estimate reserves, scheduling 

the power system, congestion manage-

ment, coordinating renewable with storage 

and trading in the electricity markets. 



«BSE» (#bahrain   team
)
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Introduction

• The urea export facility in GPIC is 

3 kilometers of steel structure, truss 

type, constructed over the sea and 

supported with steel piles, and a 

220 meters berthing platform. The 

structure is covered with aluminum 

sheets to prevent contamination of the 

product with dust, water and other air 

borne contaminants.

• The Urea conveyor gallery has 

suffered from severe corrosion 

due to protective coating failure. 

The presence of urea dust and high 

humidity, sea water environment has 

accelerated the rate of deterioration 

and corrosion both the external 

and internal structure including the 

supporting piles and the ship loader.

 

• The “Time of Wetness”, the lag 

between the relative humidity inside 

the gallery and the external ambient 

relative humidity, is a major factor in 

the accelerated corrosion that takes 

place inside the gallery.

• The hygroscopic nature of Urea 

dust, with the wet environment, has 

aggravated the corrosion rate.

What is Corrosion ?

The corrosion of structural steel is an 

electrochemical process that requires the 

simultaneous presence of moisture and 

oxygen. Essentially, the iron in the steel is 

oxidized to produce rust, which occupies 

approximately six times the volume of 

the original material. The rate at which 

the corrosion process progresses depends 

on a number of factors, but principally 

the ‹micro-climate› immediately 

Eng. Manaf Almoataz
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surrounding the structure.

A Brief Description of the Corrosion 

Process

When there exists a difference in 

electrical potential along steel piece, an 

electrochemical cell is setup consisting of 

an anode and a cathode connected by the 

electrolyte which is the pore water. The 

positively charged Ferrous ions Fe++ at 

the Anode pass into solution while the 

negatively charged free electrons e- pass 

through the steel into the cathode where 

they are absorbed by the constituents of 

the electrolyte and combine with water 

and oxygen to form hydroxyl ions (OH)-. 

These travel through the electrolyte and 

combine with the Ferrous ions to form 

Ferric Hydroxide which is converted by 

further oxidation to rust.

Investigation:

• A detailed survey of corrosion in the 

export conveyor gallery structure was 

carried out. The objectives of this 

investigation were:

• Measure the extent of coating 

failure

• Investigate the possible causes 

of this failure

• Identify the areas of major 

concern and Categorize the 

condition of the existing 

corrosion

• Explore the remedies including 

suitable and compatible 

painting system.

• (Final recommendation.) 

Findings:

There has been extensive deterioration of 

the coating system in the export conveyor 

galleries external and internal structures 

including the ship loader and the steel 

piles. The failure of the coating system 

was eminent. The extent of damage 

varied between top coat delamination, 

crevices and bolts corrosion, under-film 

corrosion and total system failure.
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Causes of Failure:

 

• The original coating specification for 

the internal galleries structure was a 

three coat conventional epoxy system 

at a total DFT of 140 µ which appears 

to be very light for such an aggressive 

environment.

•  ‘Time of Wetness’ inside the gallery. 

There is a lag between the RH inside 

the gallery and the external ambient 

RH. 

•  The hygroscopic nature of Urea 

dust, with the wet environment, has 

aggravated the corrosion rate.

•  Being in close proximity to sea water, 

the ship loader, the gallery structure 

and piles are exposed to considerable 

deposition of salts specially chlorides.

•  In addition to the saline environment, 

the external structure was subjected to 

Urea solution leaking from the deck 

plates.

The Solution:

•  After the completion of the 

investigation process, remedies for 

rehabilitation of the steel structures 

were set immediately.

• An action plan was produced which 

included three major projects:

• Rehabilitation of the export conveyor 

gallery structure. This consisted of 6 

phases to be implemented in 6 years

•  Surface Preparation Standard:

 

•  Internal Structures and Ship 

Loader: Due to the risk of 

product contamination and 

damage to the conveyor belt, 

aluminum sheets, mechanical 

parts etc..  the option of using 

grit blasting was excluded. It 

was decided to adopt power 

hand tool cleaning.

• External Structures and Piles: 

Garnet blasting was selected 
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as the above concerns are not 

encountered.

Coating System:

•  A major factor in the rehabilitation 

process was to decide the proper 

coating system that can withstand 

adverse environment. The following 

factors were taken in consideration:

• Adverse environmental 

conditions; urea dust, high 

humidity, saline environment.

•  Surface tolerance.

•  Good chemical performance

•  Ease of application

•  Limited Ship Free windows

• Supporting steel Pile structures 

are subjected to sea water 

splash

•  High & Low tide variations of 

1.2 M Height within 3 hrs

• The coating system had to be 

designed to be compatible with the 

surface preparation standard. In the 

original coating system was a two 

pack surface tolerant epoxy with a 

final polyurethane coat was adopted. 

This system provided a barrier type 

protection to the steel.

• Limitations of using this type of 

system were:

• Very strict over coating 

interval. Extended working 

hours had to be planned to 

overcome this problem. Night 

shift works were also adopted. 

• Restrictions on RH and dew 

point. RH percentage was 

changing along the day; raising 

to high levels in the night. 

• Time lost due stoppages related 

to RH issues. 

• Premature failure due to wet 

surfaces.

• Re- “surface preparation” after 

temporary stoppages.

• Additional tie coats after 

temporary stoppages

• Slow curing under high RH 

and low temperatures.

• Temporary stoppages lead to 

paint wastage.

• Quality issues due to mixing 

activity.

• Due to these limitations, efforts were 

put to explore better alternatives of 
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coating system. The question was 

what coating will provide the desired 

performance and in the same time 

be user-friendly to overcome the 

disadvantages of epoxy coating in 

that specific location.

• Single Component Moisture Cured 

Urethane came into the picture as an 

alternative to the epoxy system.

•  Moisture Cured Urethanes has the 

following advantages

• Surface Tolerant

• No dew point restrictions

• No potlife.

• No maximum re-coat window

• Resistance to fog, rain and dew 

after minutes of application.

• All weathers. Can be applied 

under RH between %99-6

• Less man-hours and shorter 

completion time  i.e.  cost 

saving

• Fast curing

• Cures even at - 12oC

• No induction time

• Long term adhesion

• Single component, no mixing 

failures

• Immersion allowed after 45 

minutes.

• Reaction using “non-moisture curing” 

coating on microscopically level. The 

moisture rejects the coating and causes 

premature failure, less adhesion and 

undercutting corrosion.

• MCU-Coatings absorbs the moisture 

on the substrate. This results in a larger 

adhesion surface, less under cutting 

corrosion and  better protection of the 

substrate

Selection of MCU Coating System:

Due to the mentioned advantages of 

MCU coatings, it was decided to go 

with the application of the same on the 

structures.

• First coat (primer): Zinc 
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• Mastics:  Excellent chemical 

resistance

• Top coat: UV resistance chemical and 

abrasion resistance 

Conclusion:

• With continuous development of new 

Technologies, lot of new and improved 

type of paints are being formulated 

and available in the market.

• Keeping track of newly developed 

paint formulation with improved 

features in terms of Application and 

Performance   is real professional 

approach to tap its potential.

• With our company’s sustained 

support and encouragement for new 

changes, this MCU coating system’s 

performance was being observed 

carefully for more than one year 

before getting implemented.

• Adopting MCU coating system to 

address the specific constraints of 

Conveyor Galleries and overcome the 

deficiencies of the  previous painting 

system is an innovative yet conceptual 

approach which contributed a lot 

in in optimizing the unit cost of 

maintenance.

based moisture cured urethane 

pigmented with micaceous 

iron oxide. A  sacrificial 

type protective coating with 

lamellar pigments to enhance 

the impermeability of the 

coating.

• Intermediate Coat: mastic 

moisture cured urethane 

pigmented with micaceous iron 

oxide. A barrier type protection 

with lamellar pigments to 

enhance the impermeability of 

the coating.

• Final Coat: UV and chemical 

resistance moisture cured 

urethane.

Advantages of this system:

• Zinc:  Sacrificial protection with  

excellent chemical resistance and 

adhesion properties

• MIO: Barrier protection, weather 

resistance, UV absorption, Film 

reinforcement,  Intercoat adhesion
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إن االســتخدام التقليــدي لـــ LOLE (فقد التيــار الكهربايئ 

املتوقــع) هــو تحديــد الســعة املثبتــة املطلوبــة ملحطــات 

توليــد الكهربــاء، وذلــك بنــاًء عــى الســعة املتوقعــة 

ــد  ــة فق ــاس LOLP (احتاملي ــذروة، ويق ــرات ال خــال ف

ــدوث  ــامل ح ــن احت ــارة ع ــو عب ــايئ) وه ــار الكهرب التي

ــذا  ــة ه ــام. فألهمي ــكل ع ــايئ بش ــار الكهرب ــاع التي انقط

املوضــوع واملتعلــق بإنقطــاع التيــار الكهربــايئ، ولتحديــد 

ــاء؛ كا  ــد الكهرب ــة ملحطــة تولي ــة الكهربائي مقــدار الطاق

 (LOLE) املؤرشيــن، املتعلقــن بفقــدان الحمــل املتوقــع

وفقــدان الحمــل املحتمــل (LOLP) مطلوبــان. فقــد 

قــام الطلبــة محمــد جــواد، وســيد أحمــد، وعــي ميثــم، 

ــور عيــى قمــر، بدراســة هــذان  بــإرشاف األســتاذ الدكت

املــؤرشان يف تحليــل محطــة توليــد الكهربــاء، وذلــك مــن 

خــال حســاب ســعة الطاقــة، حيــث يســاعدنا ذلــك 

ــة  ــاب املوثوقي ــو حس ــدف وه ــق اله ــن تحقي ــا م وميكنن

ــاء. إن حســاب هــذان  ــد الكهرب ــة ملحطــات تولي املطلوب

املعامــان LOLE و LOLP مزيًجــا مــن كل مــن انقطــاع 

التوليــد وتعريــف الحمــل الكهربــايئ. فلحســاب احتــامل 

 ،(FOR) ــل ــإن املعام ــد ف ــري املول ــار الق ــاع التي انقط

وهــو معامــل االنقطــاع القــري، مطلــوب حســابه. 

ــم  ــي ت ــام يف الســنة الت ــن األي ــع م ــام أن العــدد املتوق ك

ــايئ  ــار الكهرب الحصــول عليهــا عنــد حــدوث انقطــاع التي

ــة  ــة التاريخي ــه مــن خــال اإلحصائي ممكــن التوصــل إلي

أليــام االنقطــاع القــري، وتعتــر األيــام الناقصــة لتحقيــق 

ــل  ــرة للتوص ــيات املتوف ــن األساس ــايئ م ــل الكهرب التوصي

للنتيجــة املرجــوة، والنتيجــة هي األيــام املفرضــة النقطاع 

التيــار الكهربــايئ املتزامــن مــع ذروة الحمــل اليومــي. كــام 

ــاع،  ــدوث االنقط ــامل ح ــؤرش »LOLP« إىل احت ــر م يش

املتوقعــة  القيمــة  إىل   »LOLE« مــؤرش يشــر  حيــث 

باأليــام أو بالســاعات خــال عــام واحــد. إن هــذا التحليــل 

يشــكل مــؤرش LOLE األســاس لحســاب عــدد املولــدات 

املحــدد واملطلــوب، أو مجموعــة املولــدات التــي تســاهم 

ــة  ــك تكــون النتيجــة النهائي ــط. بذل يف احتياطــي التخطي

تعتــر هــي القــدرات املســاهمة واملعروفــة، ويطلــق 

ــايئ. ــة للحمــل الكهرب ــا اســم القــدرة الفعال عليه

حساب فقد التيار الكهربائي املحتمل واملتوقع  ألنظمة محطات 
توليد الكهرباء

31
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ــات عــى ســطح  ــع الكائن ــورد لجمي ــاء أهــم م ــر امل يعت

الكــرة األرضيــة وهــذا يشء ال يختلــف عليــه اثنــان، لذلــك 

يتوجــب عــى الجميــع الحفــاظ عــى امليــاه وترشــيد 

ــتهاكها.  اس

مــن هــذا املنطلــق بــدأ الطلبــة حســن جعفــر، وحســن 

حيــدر، وهــادي عــي، وعبداللــه عبــاس بتنفيــذ املــروع 

الــذي يديــر امليــاه يف حــال وجــود أنبــوب يف مــكان مــا يف 

املنــزل وينبــئ مالــك املنــزل يف حــال وجــود تريبــات قــد 

ال تــرى بالعــن املجــردة، وبالــذات عندمــا يكــون التــرب 

معــزول أو داخــل الجــدار أو مــا شــابه ذلــك، وأرشف عــى 

تنفيــذ املــروع الدكتــور إبراهيــم عبدالرحمــن، األســتاذ 

وااللكرونيــة  الكهربائيــة  الهندســة  بقســم  املســاعد 

بجامعــة البحريــن. 

يف  املنــازل  مــاك  مــن  الكثــر  أن  علينــا  يخفــى  ال 

ــم  ــاء، إذ عليه ــرب يف امل ــن وجــود ت ــوا م ــن عان البحري

مراعــاة االقتصــاد يف املــاء، ومل يكتشــفوا وجــوده إال بعــد 

ــد مــن املشــاكل  ــاه يزي ــورة. إن  تــرب املي اســتام الفات

املتفاقمــة والتــي تطــال جميــع األجهــزة يف املنــزل، كــام 

يعتــر تــرب الرطوبــة يف الجــدران واألســقف األمــر 

ــس  ــاث املام ــف األث ــاء وتل ــف البن ــؤدي إىل تل ــذي ي ال

والقريــب منــه، وتعمــل عــى ظهــور الفطريــات والعفــن 

ــة  ــان الحديدي ــدأ القضب ــؤدي إىل ص ــذي ي ــزل، وال يف املن

وإضعــاف  منــزل  أي  يف  البنــاء  أســاس  هــي  التــي 

هيكليــة املنــزل بشــكل عــام، ومــن هنــا تــم إطــاق 

هــذا املــروع لتفــادي تبعــات التريبــات عــى املنــزل 

وعــى أمــن واقتصــاد قاطنيــه. وقــد تــم تحقيــق املبتغــى 

ــذي  ــو وال ــاز األردوين ــتخدام جه ــر اس ــروع ع ــن امل م

ــق  ــج ذيك، وهــو املســتخدم لتحقي ــارة عــن معال هــو عب

غايتــه والــذي يعتــر مــن أرخــص األجهــزة، كذلــك يتيــح 

املــروع للمســتخدم التحكــم مبيــاه املنــزل، وتغيــر 

الحنفيــة يف املطبــخ كمثــال- عــر ســد مجــرى امليــاه وعــر 

تطبيــق بلينــك والــذي بشــكل عــام يســتخدم ألي غــرض 

يبتغيــه الجهــاز الســالف ذكــره، حيــث يتيــح للمشــرك أن 

يوصــل بغيتــه للمعالــج الــذيك لتنفيــذه وذلــك مــن خــال 

ــو- ميكــن اســتخدامه  ــام أن األردوين ــاي، ك وحــدة واي ف

ــع العمــي.  ــى الواق ع

ويف ظــل التطــورات التقنيــة الحاليــة واســتغال مــا هــو 

متــاح، اســتغللنا وجــود األردوينــو لتحقيــق غايــات أخــرى 

مثــل بنــاًء عــى طلــب املســتخدم وإعطــاء األولويــة 

ألنابيــب يعينهــا املســتخدم، مثــل التحكــم يف درجــة 

الحــرارة داخــل خــزان امليــاه يف حــال قطــع إمــداد 

امليــاه مــن الجهــة الرســمية. ويتــم التحكــم بدرجــة 

الحــرارة عــن طريــق قيــاس درجــة الحــرارة. كذلــك يتــم 

ــي  ــة الت ــا بالدرج ــب، ومقارنته ــن األنابي ــاه ع ــع املي قط

يريدهــا املســتخدم وتشــغيل الســخان أو املــرد يف حــال 

ــا املســتخدم عــر صاممــات  ــي يغلقه تلــف األنابيــب الت

ــة. إلكروني

مشاريع الطلبة

تعزيز االعتمادية والتحكم يف نظام شبكة املاء
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ــن  ــة م ــات الخاص ــة ذوي االحتياج ــد فئ تع

الفئــات املهمــة يف املجتمــع، التــي اســرعت 

ــان  ــات إمي ــروع الطالب ــق امل ــامم فري اهت

فــوزي،  مدحــت  وبســنت  الحلواجــي، 

ــور  ــإرشاف الدكت ــوق، ب ــن مخل ــاره حس وس

املســاعد  األســتاذ  عبدالرحمــن،  إبراهيــم 

ــة  ــة وااللكروني ــة الكهربائي ــم الهندس بقس

بجامعــة البحريــن. 

الفئــة جعــل فريــق  إن االهتــامم بهــذه 

ــه  ــا، وعلي ــروع يخدمه ــر مب ــل التفك العم

Green Inter-  قــام الفريــق بزيــارة رشكــة ”

ــدة  ــة رائ ــي رشك national Medical“، وه

يف مملكــة البحريــن تقــوم بتزويــد اململكــة 

ودول مجلــس التعــاون بالكــرايس املتحركــة.

ــدة  ــيق لع ــم التنس ــدم ت ــا تق ــى م ــاًء ع بن

زيــارات لهذه الركــة، وكان محــور الحديث 

هــو القيــام بصناعــة وحــدة تحكــم تســاهم 

يف جعــل الكــريس املتحــرك ميتــاز يف التغلــب 

ــريس  ــذا الك ــل ه ــدرات، أي جع ــى املنح ع

ميتــاز مبيــزة مشــابهة للكــريس الكهربــايئ. 

وتــم الســعي يف البحــث عــن فكــرة تســاعد 

ــن  ــل ب ــة التواص ــي لُغ ــارة ه ــة اإلش إن لُغ

البــر يف حياتهــم اليوميــة، وهــي لغــة 

(غــر صوتيّــة) تُســتخدم مــن قبــل فئــة 

مــن فئــات اإلحتياجــات الخاصــة وهــي 

(فئــة الصــم والبكــم )، إذ تُســتخدُم حــركاُت 

ــن  ــر ع ــب وللتعب ــيلة للتخاط ــن كوس اليدي

األفــكار واملشــاريع. 

مــن هــذا املنطلــق انبثقــت فكــرة هــذا 

ــم  ــم والبك ــة الص ــاعدة فئ ــروع يف مس امل

للتواصــل مــع الفئــات التــي مل تتعلــم لغــة 

ــام  ــل بينه ــة التواص ــهيل عملي ــارة لتس اإلش

ــروين).  ــاز اإللك ــال (القف ــن خ م

ــي،  ــاري العتيب ــارة مش ــان س ــت الطالبت قام

وبيــان أحمــد، بتنفيــذ املــروع بــإرشاف 

األســتاذ  فنيــش،  أمــن  محمــد  الدكتــور 

الكهربائيــة  الهندســة  بقســم  املســاعد 

عــى تحمــل األوزان الثقيلــة، فتــم 

التوصــل لفكــرة االســتفادة مــن 

Elec- (دراجــة رجــل إلكرونيــة 

tric Scooter)، وذلــك باســتبدال 

بالدراجــة،  الكــريس  عجــات 

ووضــع قطعــة أردينــو مرمجــة 

والتحكــم  الحاجــة،  حســب 

 ،(Joystick) بواســطة عصــا تحكــم

Accelerom- اســتخدام  (كذلــك 

لتحديــد   (eter & Gyroscope

لتحديــد  والتســارع  االتجــاه، 

االرتفــاع واالنخفــاض.  ولضــامن 

زيــادة مســتوى األمــان للمســتخدم 

تــم وضــع نظــام عاملــي لاتصــاالت 

 IR»و  »GSM Shield« املتنقلــة 

وجــود  لنــا  ليحــدد   »Sensor

مــن  املتحــرك  الكــريس  عــى  املســتخدم 

عدمــه وبالتــايل إذا مل يكــن الشــخص موجود 

يف وقــت صعــود املرتفــع أو هبــوط املنحــدر 

فهــذا يعنــي ســقوط الشــخص مــن الكــريس 

مــام يســتوجب اإلنــذار بحالــة خطــر فيقــوم 

ــة للمســئولن  الكــريس بإرســال رســالة فوري

عنــه مــن عائلــة أو أصدقــاء وإباغهــم عــن 

وجــود الشــخص يف حالــة خطــر ووضــع 

ــرج.  ح

وااللكرونيــة بجامعــة البحريــن، متكنــت 

ــى  ــادر ع ــاز ق ــم قف ــن تصمي ــان م الطالبت

ــامت  ــارة إىل كل ــة اإلش ــروف لغ ــة ح ترجم

ــة  ــات متصل ــال حساس ــن خ ــموعة م مس

قــادر  القفــاز  أن  إذ  اإللكــروين  بالقفــاز 

ل  خــا  مــن  اليــد  حركــة  متييــز  عــى 

حساســات متصلــة بالقفــاز ومــن خــال 

ُنيــز  أن  نســتطيع  الحساســات  هــذه 

ــة  ــارة األمريكي ــة اإلش ــم لغ ــروف ويُرج الح

 ۲٦ ومقارنــة  متييــز  عــى  قــادر  القفــاز 

 ،(LabView) لغــة  حــروف  مــن  حــرف 

وهــذا الرنامــج تــم تصميمــه بواســطة لغــة 

ــة مــن خــال تعريــف كل  اإلشــارة األمريكي

ــرف  ــز الح ــم متيي ــا يت ــه، فعندم ــرف في ح

مــن خــال الرنامــج تكــون املهمــة بركيــب 

ــة  ــن كلم ــا لتكوي ــروف وتجميعه ــذه الح ه

ومــن خــال املكــرات الصوتيــة يتــم النطــق 

بهــذه الكلمــة مــع العلــم أنــه تــم اســتخدم 

ترجمــة الحــروف وتركيبهــا لتكــّون كلــامت 

تســاعد املســتخدم عــى تكويــن كلــامت ال 

ــروع  ــل امل ــذي جع ــر ال ــا، األم ــدود له ح

ــه. ــن نوع ــدا م ــزا وفري متمي

دليل الكراسي 
املتحركة الذكية

مترجم لغة اإلشارة بالقفازات اإللكترونية

والتأكــد  االســتنفار  وضــع  انتهــاء  بعــد 

مــن ســامة الشخص،يســتطيع املســتخدم 

أن يضغــط عــى عصــا التحكــم إلرســال 

ــأن  ــم ب ــدداً إلعامه ــئولن مج ــالة للمس رس

ــون  ــك يك ــرام. وبذل ــا ي ــى م ــتخدم ع املس

تنفيــذ هــذا املــروع قــد قــدم العــون 

الكبــرة  الفئــة  هــذه  ونفــع  واملســاعدة 

منفعــة ذات فائــدة فهــو ســهل االســتخدام 

وبســعر رمــزي ويف متنــاول الجميــع.
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ماجــد  محمــد  الدكتــور  بــإرشاف 

بقســم  املســاعد  األســتاذ  الخالــدي، 

وااللكرونيــة  الكهربائيــة  الهندســة 

ــة،  ــة طلب ــن، عكــف ثاث بجامعــة البحري

جاســم،  عــي  آالء  الطالبتــان  وهــم 

وزينــب محمــد، والطالــب نضــال حبيــب 

صالــح، عــى دراســة يف مجــال الروبوتــات 

الصناعيــة، إذ تــم العمــل عــى هــذا 

ــاء  ــم بن ــه ت ــن خال ــذي م ــروع، وال امل

ذراعــا ً ملحوظــاً، ال ســيام وأن القــرن 

العريــن أظهــر تطــورا لدعــم املجــاالت 

الصناعيــة.

باســتخدام  الــذراع  هيــكل  تصميــم 

رســم ثنــايئ األبعــاد وللتأكــد مــن صحــة 

يف  الــذراع  حركــة  واختبــار  التصميــم 

يعتقــد النــاس أن املحافظــة عــى أعمــدة 

إنــارة الشــارع أمــر ســهل، ولكــن عندمــا 

بــدأ فريــق البحــث يف هــذا املــروع 

جعفــر  عــي  الطلبــة  مــن  واملكــون 

إبراهيــم، وأحمــد عبداللــه الجاهمــة، 

وعــي محمــد، بــإرشاف الدكتــور عبداللــه 

ربيــع األســتاذ املســاعد بقســم الهندســة 

بجامعــة  وااللكرونيــة  الكهربائيــة 

البحريــن، وزيــارة قســم التوزيــع يف هيئة 

الكهربــاء واملــاء، وجــد الباحثــون انــه 

ليــس معقــداً ولكنــه مرهــق ألنــه عندمــا 

يكــون هنــاك عطــل يف إنــارة معينــة، فإنه 

مــن املســتحيل للكشــف عــن العطــل 

ــرق أو  ــل يف الط ــن العط ــث ع دون البح

يتــم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل مســتخدمي 

الطــرق، مــن هنــا ابثقــت فكــرة املــروع 

العمــل تصميــم جهــاز  ليقــرر فريــق 

اســتخدم  تــم  متعــددة  ســيناريوهات 

برنامــج للرســوم املتحركــة ثــايث األبعــاد، 

كــام تــم تنفيــذ التصميــم امليكانيــي 

وبرمجــة الــذراع للقيــام مبهــامت محــددة 

تتناســب مــع البيئــة املحيطــة. 

التــي يرتكــز  إن املنهجيــات الرئيســية 

معالجــة  هــي  املــروع  هــذا  عليهــا 

ــرف  ــق التع ــن طري ــم ع ــور والتحك الص

عــى الصــوت. إذ يتــم يف البدايــة تحديــد 

ــح أو  ــق املفاتي ــن طري ــام ع ــع النظ وض

األوامــر الصوتيــة، ومــن ثــم يتــم تشــغيل 

الكامــرا ويحــدد املعالــج الدقيــق موضــع 

ليتــم  الزوايــا،  الهــدف ويتــم حســب 

ــم  ــوبة إىل املتحك ــج املحس ــال النتائ إرس

ــذراع.   ــرك ال ويتح

ــد  ــى العدي ــة ع ــوي األذرع الصناعي تحت

مــن املميــزات التــي تعــادل الحــواس 

والتصــور،  االستشــعار  مثــل  البريــة 

استشــعار الســلي يكشــف عــن األعطــال 

يف أعمــدة اإلنــارة ويرســل موقــع العطــل 

إىل غرفــة التحكــم، وبذلــك يكشــف ايضــاً 

ــدة  ــع األعم ــن جمي ــاء ع انقطــاع الكهرب

ــاً.  ــة مع املوصل

مــن خــال مــا تــم التوصــل إليــه، ميكــن 

اســتنتاج أنــه باســتخدام تقنيــات االتصال 

ــر  ــت والكث ــروع الوق ــذا امل ــيوفر ه س

مــن الجهــد لكونــه يســاهم يف اكتشــاف 

ــاً  ــاً مثبت ــتخدام برنامج ــورا باس ــأ ف الخط

يف الهاتــف الجــوال، كــام ميكــن اســتنتاج 

بالقيــام  لهــم  تســمح  امليــزات  هــذه 

متكــرر  بشــكل  االنســان  بواجبــات 

يــؤدي  الــذي   األمــر  تعــب،  وبــدون 

إىل  باإلضافــة  اإلنتاجيــة،  يف  زيــادة  إىل 

الخطــرة  باملهــامت  القيــام  افضليتهــم 

تحملهــا. البــر  يســتطيع  ال  التــي 

ببســاطه أن املــروع يتكــون مــن ثاثــة 

أجهــزه استشــعار للتيــار الكهربــايئ، إذ 

ميكــن التحقــق مــن وجــود وقيــاس التيــار 

الــذي يــري عــر الكابــات متــى مــا وقع 

عطــل يف األعمــدة، وســوف يكتشــف 

تيــار  وجــود  عــدم  لحظتهــا  الجهــاز 

ــد رمــز ملوقــع العطــل،  ــايئ، ثــم يول كهرب

بعــد ذلــك يرســل الرمــز باســتخدام تقنية 

ــه  ــد توجي ــذي يعي ــورا وأن ال ــورا إىل ل الل

الرمــز إىل غرفــة التحكــم عــر االنرنــت، 

كذلــك فــأن الجهــاز يظهــر موقــع العطــل 

ــة  ــر شاش ــل ع ــع العم ــن يف موق للعامل

صغــرة أو أضــواء صغــرة.

ذراع مناور تفاعلي

الكشف عن العطل يف إنارة الطرق والشوارع

مشاريع الطلبة

28
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ــك  ــف يف البن ــدى كل موظ ــون ل أن تك

القــدرة عــى إجابــة هــذا التســاؤل. 

للبنــك  املؤســي  الوعــد  أن  مضيفــا، 

ــي  ــاٍن وإخــاص بحرين ــوم هــو »بتف الي

ــور  ــدة لتبســيط األم نبتكــر طــرق جدي

املاليــة«. أمــا العمــود الثــاين فهــو، القيم 

ــم عــى  ــع قي ــا أرب ــدرج تحته ــي ين والت

 I ،بحرينــي B عــدد حــروف البنــك الـــ

ــئ. ــيط، B جري ــر، S بس مبتك

يف حــن أن العمــود الثالــث مــن الهويــة 

هــو املبــادئ اإلرشــادية، إذ إننــا دامئــي 

التفكــر بأننــا جــدد يف الســوق لــذا فأننا 

ــدرة  ــور والق ــا التط ــب أعينن ــع نص نض

التامــة عــى املنافســة وأن نحــرز املراكــز 

البنــوك  أفضــل  قامئــة  ضمــن  األوىل 

اإلســامية املتواجــدة عــى أرض مملكــة 

ــن«. البحري

الرقميــة  باملوظفــة  يتعلــق  وفيــام 

ــة«  ــاءت »دان ــال قناطي:«ج ــة« ق »دان

مــن منطلــق تفكرنــا باملســتقبل والفئــة 

ــم  ــي وه ــع البحرين ــائدة يف املجتم الس

ــى  ــك ع ــرص البن ــن ح ــباب، وضم الش

املشــاركة يف املســؤولية املجتمعيــة يف 

ــأن نكــون داعمــن  ــا ب ــن ورغبتن البحري

وال  البحرينــي  للشــباب  ومســاندين 

ســيام يف التعليــم واإلبتــكار، فالبنــك 

هــذا  يف  جهــات  عــدة  مــع  يعمــل 

ــال ال الحــر  ــب عــى ســبيل املث الجان

مثــل »متكــن« و »إنجــاز البحريــن« 

ــم لإلنخــراط  ــر الشــباب وتأهيله لتطوي

بنــك  يكــون  وأن  العمــل  ســوق  يف 

ــة يف  ــة واضح ــامي بصم ــن اإلس البحري

ــا  ــا وجدن ــن هن ــم، وم ــر يف حياته التأث

أن نظــرة األجيــال ومواكبــة التكنولوجيــا 

تغــرت متامــا ليصبــح »األنــي« هــو 

الســائد لــدى هــذه الفئــة مــن املجتمــع 

ومــن هنــا انطلقــت فكــرة »دانــة« 

لتكــون قريبــة مــن الــروح الشــبابية 

الســائدة.

اســم  فهــو  »دانــة«  اســم  عــن  أمــا 

بحرينــي والدانــة هــي اللؤلــؤة الصغرة، 

ــن  ــوص ع ــأن الغ ــم ب ــى عليك وال يخف

ــؤ مــن املهــن األوىل التــي امتهنهــا  اللؤل

أهــايل الخليــج عامــة والبحريــن خاصــة، 

ــة«  ــار اســم »دان ــاء اختي ــا ج ــن هن فم

هــذا باإلضافــة إىل أننــا حرصنــا عــى 

ــة  ــظ بكاف ــهل اللف ــام س ــار اس أن نخت

اللغــات واللهجــات«.

ــة«  ــة لـــ »دان أمــا عــن املراحــل العمري

وتطورهــا فقــد أوضــح الســيد محمــود 

قناطــي بــأن »دانــة« حاليــا يف املرحلــة ( 

1.0)  مــن عمرهــا، وتعــد هــذه املرحلــة 

ــة  األوىل مــن حياتهــا، وفيهــا تكــون دان

قــادرة عــى مســاعدة الزبائــن واآلخرين 

بتبســيط األمــور املاليــة، يف حــن أن 

البنــك هــو املتحكــم مبــا تقــوم بــه مــن 

ــا  ــا أنه ــة، منوه ــذه املرحل ــام يف ه مه

ســتبقى مــا يقــارب الـــ 12 شــهر يف هذه 

ــة«. املرحل

ــن  ــة« ســتمر مبرحلت وأشــار إىل أن »دان

أخريــن مــن حياتهــا يف طريقهــا ألقــى 

درجــات التطــور، فــإىل جانــب املرحلــة 

 (2.0) باملرحلــة  دانــة  ســتمر  األوىل، 

وهــي املرحلــة الثانيــة ويف هــذه املرحلة 

التحــدث مــع  قــادرة عــى  ســتكون 

الزبائــن باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، 

أمــا املرحلــة الثالثــة والتــي ســتكون 

لتصــل إىل مرحلــة الـــ  األكــر تطــوراً 

AI إذ ســتتمكن مــن اســتام طلبــات 

الزبائــن وتنفيــذ بعــض املهــام مثــل 

مبهــام  والقيــام  الحســابات  فتــح 

خدمــات الزبائــن، وتعــد هــذه املرحلــة 

األكــر تطــورا يف حيــاة دانــة لــذا فأننــا 

نتوقــع أنهــا ســتتمكن مــن الوصــول 

ــاث ســنوات  ــد ث ــة بع إىل هــذه املرحل

تقريبــا، منوهــا إىل أنــه بــن املرحلــة 

ــن  ــه م ــتتمكن الدان ــة س ــة والثالث الثاني

ــك  ــن البن ــميا ع ــاً رس ــون متحدث أن تك

ــدث  ــتكون املتح ــل وس ــة املحاف يف كاف

الرســمي الخامــس يف تبســيط األمــور 

املاليــة، مشــراً إىل أنــه يوجــد لــدى 

ــت  ــن رســمين يف الوق ــك 4 متحدث البن

ــايل. الح
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ــة»  ــة «دان ــة الرقمي ــة االفرتاضي املوظف

البنــك  اســرتاتيجية  ضمــن  جــاءت 

املاليــة» االمــور  الجديــدة «تبســيط 

«البحريــن اإلســامي» حريــص عــى 

ريــادة الســاحة الرقميــة والتكنولوجيــة 

ــن ــة البحري ــة يف مملك املرصفي

ــنوات  ــن يف الس ــة البحري ــت مملك خط

واســعة  خطــوات  املاضيــة  القليلــة 

وجبــارة يف مجــال الفنتــك والتكنولوجيــا 

امتــاك  إىل  ذلــك  ويعــود  املاليــة، 

املتمكــن  املــايل  األســاس  البحريــن 

الــذي جعــل اململكــة  القــوي األمــر 

تتقــدم برعــة ملحوظــة جــدا يف مجــال 

التكنولوجيــا املاليــة، فمملكــة البحريــن 

أول دولــة يف منطقــة الخليــج تعمــل مبــا 

ميــى بالصرفــة املفتوحــة التــي تعطــي 

قــوة ومتانــة للمســتهلك أو العميل، مام 

حفــز املؤسســات املاليــة والبنكيــة عــى 

التنافــس يف تطويــر أعاملهــا وابتــكار 

مؤسســاتها  لتطويــر  متقدمــة  طــرق 

وبالتــايل املســاهمة يف تطويــر الصناعــة 

املاليــة ككل يف اململكــة.

ــد عــى  ــن اإلســامي« يع ــك البحري »بن

ــة  ــة يف مملك ــوك العامل ــة البن رأس قامئ

ــك  ــت تل ــي انتهجــت وتبن ــن الت البحري

السياســة ليعلــن عن تعيــن أول موظفة 

افراضيــة – رقميــة- اطلــق عليهــا اســم 

ــة«، وذلــك ضمــن مســاعي البنــك  »دان

ــق  ــة وتحقي ــه املرفي ــهيل عمليات لتس

هدفــه يف جعــل الخدمــات املرفيــة 

متواكبــة  اإلســامي  البحريــن  لبنــك 

الرقميــة  الســاحة  تطــورات  مــع 

والتكنولوجيــة يف اململكــة.

وعليــه كان لـــ »مجلــة املهنــدس« هــذا 

اللقــاء مــع رئيــس تنفيــذي - االتصــاالت 

ــك الســيد  املؤسســية والتســويق يف البن

 – رئيــي  ومديــر  قناطــي،  محمــود 

عــي  الســيد  املؤسســية  االتصــاالت 

دعيــج للوقــوف عــى قصــة دانــة – 

ــك  ــة يف بن ــة رقمي ــة افراضي أول موظف

البحريــن اإلســامي.

ــد الســيد محمــود  ــه أك ــة حديث يف بداي

قناطــي عــى أن »دانــة« هــي جــزء 

مــن االســراتيجية  التــي انتهجهــا البنــك 

يف العــام 2016 بعنــوان »العــودة إىل 

ــى  ــك ع ــز البن ــا رك ــيات«، وفيه األساس

أساســيات العمــل املــريف إىل أن وصــل 

ــي  ــك والت ــة البن ــق هوي ــة خل إىل مرحل

كانــت املرحلــة الثانيــة مــن الخطــة 

التــي وضعهــا البنــك للتطــور والتقــدم. 

وقــال:« عندمــا نتحــدث عــن »الهويــة« 

ــميناه الـــ  ــا اس ــن م ــدث ع ــا نتح فإنن

»DNA«، إذ قــام البنــك بخلــق بصمــة 

وراثيــة لــه شــبية بالبصمــة الوراثيــة 

أو  تغيرهــا  ال ميكــن  التــي  لإلنســان 

ــذ  ــك ولتنفي مســحها، مشــرا إىل أن البن

هويتــه أو الـــ DNA اعتمــد عــى ثاثــة 

األعمــدة  وهــذه  رئيســية،  أعمــدة 

كانــت: العمــود األول: الوعــد املؤســي 

ــة  ــى أهمي ــود ع ــذا العم ــل ه .. ويتمث

التمكــن مــن اإلجابــة عــى ســؤال »ملاذا 

يجــب  والــذي  موجــودون«؟؟  نحــن 

بنك البحرين اإلسالمي

يطلق الـ »دانة« .. أول موظفة 
افتراضية تحمل الهوية البحرينية

مشروع

أعدتها للنر: أمل العرادي
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ــز  ــذي اعت ــر ال ــن، األم ــا الراه ــة إىل يومن ــدارن املدرس ج

وأفخــر بــه كثــرا«.

والحديــث مــازال للمهنــدس محمــد الهاشــمي إذ قال:«بعد 

ــل  ــى صق ــل ع ــي العم ــدة وه ــة جدي ــدأت مرحل ــك ب ذل

هــذه الهوايــة ووجــدت أفضــل الطــرق لتحقيــق ذلــك مــن 

خــال القــراءة عــر اقتنــاء املجــات املتخصصــة والتعــرف 

عــى األســاليب املتبعــة يف هــذا النــوع مــن الرســم واالطاع 

عــى أهــم أعــامل الرســامن الكاريكريــن يف الوطــن العريب 

والعــامل، حتــى متكنــت اليــوم مــن خلــق أســلوب وهويــة 

خاصــة برســومات محمــد الهاشــمي«.

ولكــن عنــد بــدأ املرحلــة الجامعيــة توقــف املــي يف 

ــة  ــام للدراس ــرغ الت ــك للتف ــة، وذل ــل املوهب ــق صق طري

ــة، ويف  ــهادة جامعي ــى ش ــول ع ــتقبل والحص ــم املس ورس

حقيقــة األمــر مل يكــن انقطاعــا متامــا ولكــن مل يكــن بــن 

ــه. ــغف ذات ــن بالش ــة ومل يك ــدة وقليل ــرات متباع ف

وبــن محمــد أن يف تلــك املرحلــة كانــت جميــع الرســومات 

التــي ينفذهــا عــى الــورق، إىل أن دخلــت التكنولوجيــا يف 

ــه  الكثــر مــن املجــاالت وطورتهــا األمــر الــذي مل يكــن في

ــاليب  ــورت أس ــا فتط ــك التكنولوجي ــن تل ــأى ع ــم مبن الرس

وطــرق الرســم لتصبــح إلكرونيــة، إذ متكــن – بحســب 

ــام  ــال، ك ــف النق ــر الهات ــارشة ع ــم مب ــن الرس ــه – م قول

أنشــأ صفحتــه اإللكرونيــة الخاصــة عــى السوشــيال ميديــا.

ــمي  ــد الهاش ــوماته أك ــات رس ــه لحكاي ــة خلق ــن كيفي وع

عــى أنــه يســتوحيها مــن القضايــا املطروحــة عــى الســاحة 

ــوم العاملــي للعنــف ضــد املــرأة أو  ــل الي أو املناســبات مث

عيــد العــامل، وغرهــا مــن املناســبات، مؤكــدا عــى شــغفه 

باملوضوعــات السياســية، ولكنــه يؤكــد أن مــن يرســم بهــذه 

القضايــا يجــب أن يكــون شــديد االطــاع عليهــا، ويــرى ان 

ــيايس  ــر الس ــامين الكاريكت ــر إىل رس ــريب يفتق ــن الع الوط

ويــكادون يكونــون مــن االجيــال القدميــة، لــذا يأمــل بــأن 

يكــون هنــاك جيــل يســتهويه هــذا النــوع مــن الفــن لطرح 

القضايــا السياســية عــى وجــه الخصــوص. 

ويف ســؤاله عــن مــن يقييــم أعاملــه قــال محمــد:« خلقــت 

لجنــة مصغــرة يف املنــزل لهــذا الغــرض تتكــون مــن والــدي 

ووالــديت وزوجتــي، يبــدأ عمــل اللجنــة مــن طــرح الفكــرة 

إىل تنفيذهــا وتطويرهــا«.

ومواصلــة يف الحديــث عــن تطــور هــذه الهوايــة قــال 

املهنــدس محمــد :«يف الوقــت الراهــن عــرض عليــّه شــخص 

ــا ميتلــك رشكــة مابــس، يرغــب يف اســتخدام  مــن بريطاني

رســومايت عــى املابــس التــي تنتجهــا رشكتــه، األمــر الــذي 

ــي يف املــروع«. ــى امل ــت ع ــال إعجــايب فوافق ن

وكــام اســلفنا بدايــة الحديــث مــع املهنــدس محمــد 

الهاشــمي، أخــر بأنــه مــن متعــددي الهوايــات فــإىل جانــب 

الرســم الكاريكتــري فــأن محمــد لديــه شــغف بالســيارات 

ــم  ــتقدم جس ــأن يس ــه ب ــور هوايت ــع، وتتمح ــة الصن قدمي

ــه  ــزم.  حب ــا يل ــل كل م ــو بعم ــوم ه ــا ويق ــيارة خالي الس

لهــذا النــوع مــن الهوايــات جعلــه يســتقدم جســم ســيارة 

الشــيفروليت موديــل 1959 مــن الواليــات املتحــدة ليقــوم 

بتجديدهــا بالكامــل مــع املحافظــة عــى شــكلها الخارجــي، 

ورغــم أن هــذا العمــل يســتغرق منــه الوقــت الطويــل إذ 

اســتغرق العمــل عــى ســيارة الشــيفروليت قرابــة الخمــس 

ســنوات إال أن التمســك بهــذه الهوايــة وحبهــا كانــا كفيــان 

ــة واالســتمرار.  باملواصل

ــا  ــه، أم ــق بهوايات ــام يتعل ــد في ــدى محم ــا كان ل ــذا م ه

عــى الصعيــد املهنــي فــأن املهنــدس محمــد الهاشــمي بــدأ 

حياتــه العمليــة يف رشكــة GPIC كمــرف نوبــات يف قســم 

ــا يف قســم الصحــة  ــح مراقب الصحــة والســامة، إىل أن أصب

والبيئــة.

ــث  ــك مــن حي ــه للرســم، كان كذل وكــام هــو شــغفه وحب

ــال  ــة لين ــا يف الرك ــذ أن كان متدرب ــل م ــاين يف العم التف

جائــزة أحســن متــدرب التــي تســتمر فيهــا مــدة التدريــب 

إىل 5 ســنوات للمهندســن، كــام حصــد جائــزة اســتمرارية 

ــي.  األداء الوظيف يؤمن بأن الصورة أصدق من الكلمة

االلتزام بالعمل يضعنا أمام أولويات وال 
يقتل الهواية



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

68العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

24

الرســم  بــأن  هــذا  لقاءنــا  مقدمــة  يف  ذكرنــا  وكــام 

الكاريكتــري جــاء تأثــرا بتاريــخ العائلــة فــأن محمــد 

ــن  ــس الف ــن ولي ــم والف ــة للرس ــة محب ــن عائل ــدر م ينح

املتعــارف عليــه بــل يتعــدى إىل أكــر مــن ذلــك وهــو الفــن 

أو الرســم الكاريكتــري الــذي يعتمــد عــى الصــورة يف 

التعبــر وليســت الكلــامت، فوالــد محمــد املهنــدس أحمــد 

ــه  ــام أن عم ــكيي، ك ــن التش ــق للف ــاًو وعاش ــمي ه الهاش

الفنــان األســتاذ خليــل الهاشــمي وهــو فنــان ونحــات، 

واألســتاذ خالــد الهاشــمي فنــان كاريكتــر.

أنهــى الهاشــمي دراســته الثانويــة مبدرســة النســيم ليلتحــق 

بجامعــة كاردف ليحصــل عــى شــهادة البكالريــوس يف 

ــام 2007. ــة يف الع ــة البيئي الهندس

نشــأ محمــد يف بيــت يــرى فيــه الكثــر مــن األلــوان 

ــة  ــا لهواي ــر عــى نشــأته محب واللوحــات فــكان لذلــك األث

الرســم وليــس الرســم العــادي بــل رســم الكاريكتــر والــذي 

ــا  ــا عــى الصــورة ال الكلمــة وهــذا م ــامدا كلي يعتمــد اعت

ــة.  ــد الكاريكتري ــومات محم ــه رس ــازت ب امت

ويف هــذا الشــأن يقــول املهنــدس محمــد الهاشــمي :«كان 

لــألرسة دورا كبــرا يف تطــور هوايــة الرســم، إذ كثــرا مــا أرى 

ــد  ــك عمــي خال ــدي يرســم وينحــت املجســامت، وكذل وال

ــدة  ــذ ع ــام من ــة األي ــم لصحيف ــذي كان يرس ــمي ال الهاش

ــه الخاصــة  ــي بالرســم عــى صفحت ــل أن يكتف ســنوات قب

ــع التواصــل االجتامعــي«. مبواق

وعــن بداياتــه مــع الرســم قــال محمــد :«بــدأت الرســم يف 

املرحلــة اإلبتدائيــة تقريبــا منــذ الصــف الرابــع أو الخامــس، 

وبــدأت برســم الوجــوه، عندهــا عرضــت الرســومات عــى 

الوالــد الــذي شــجعني حالــه حــال أســاتذيت يف املدرســة«.

ــرى نفســه  ــه الواضحــة إال أن الهاشــمي ال ي ورغــم موهبت

إال هاويــا ال محرفــا، منوهــا أنــه مل يشــارك يف معــارض 

عامليــة أو حتــى محليــة واكتفــى باملشــاركة يف املســابقات 

ــن  ــة م ــوت فرص ــه ال يف ــدا أن ــا، مؤك ــية ومعارضه املدرس

ــذاك. ــا آن ــرص إال وانتهزه ــذه الف ه

ويف الشــأن ذاتــه، يفيــد محمد بالقــول:«يف املرحلــة الثانوية 

ــن  ــابقة ب ــاركت مبس ــوي ش ــف األول ثان ــدا يف الص وتحدي

ــي  ــومات الت ــت الرس ــد نال ــومات وق ــاث رس ــدارس بث امل

شــاركت فيهــا إعجــاب إدارة املدرســة وتــم تعليقهــا عــى 

يؤمــن بحكمــة خــر الــكام مــا قــل ودل .. والصــورة 

ــا لدراســة  ــرا مــن الكلمــة، ســافر إىل بريطاني أصــدق تعب

الهندســىة املعامريــة لينتهــي بــه املطــاف مبهنــدس يف 

الهندســىة البيئيــة مــن جامعــة كاردف.

شــخصية بــاب هوايــات ومواهــب لهــذا العــدد شــخصية 

شــبابية ال متتلــك هوايــة واحــدة بــل هوايتــن منفصلتــن، 

فهوايــة الرســم الكاريكتــري جــاءت تأثــرا بتاريــخ العائلــة، 

يف حــن كانــت هوايــة تصميــم وإعــادة تصنيــع الســيارات 

جــاءت منــذ الطفولــة املبكــرة لــه.

ــة  ــدس البيئ ــمي، مهن ــد الهاش ــد أحم ــدس محم ــه املهن إن

 ،GPIC يعمــل يف رشكــة الخليــج لصناعــة البروكيامويــات

عرفــت »املهنــدس« بهواياتــه ومهاراتــه املتعــددة فــكان لنــا 

ــه مــع  ــه يف رحلت ــا خال ــاء الشــيق، يأخذن معــه هــذا اللق

هاتــن الهوايتــن.

هوايات ومواهب

أعدتها للنر: أمل العرادي

املهندس محمد الهاشمي : جميل أن تكون لديك 
هواية، ولكن األجمل االستمرار فيها
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ــادي  ــارات القي ــات ومه ــم صف ــن أه م

الناجــح أن يكــون قــادرا عــى التواصــل 

ــع  ــرايف م ــن وإح ــلس ومتق ــكل س بش

ــكل  ــره بش ــه، وتأث ــذي حول ــط ال املحي

فّعــال ومحفــز ســواء كان يف عملــه أو يف 

محيطــه األرسي. 

ــل  ــه التواص ــيطر في ــن س ــن يف زم فنح

اإللكــروين، فضعفــت بســببه قدرتنــا 

ــال  ــي الفع ــل الح ــا يف التواص ومهاراتن

ــا متفوقــن  ــا. وأصبحن ــام بينن املثمــر في

لوحــات  خلــف  مــن  التواصــل  يف 

التحكــم للهواتــف الذكيــة والحواســيب 

ــا  ــن تحادثن ــدال م ــد، ب ــن بع ــة ع اآللي

وتواصلنــا مــع بعضنــا البعــض بالطريقــة 

التقليديــة. وأصبحنــا نعــر عن مشــاعرنا 

بواســطة الوجــوه املعــّرة اإللكرونيــة 

»اإلميوجــي« بــدال مــن لقاءنــا والتعبــر 

ــد.  ــه والجس ــة الوج بلغ

مــام نتــج عنــه تواجــد رشيحــة مــن هذا 

بأفكارهــا  منطويــة  أصبحــت  الجيــل 

ــر  ــل والتعب ــى التواص ــادرة ع ــر ق وغ

عــام يــدور بداخلهــا. أصبحــت حواراتنــا 

العلنيــة أمــام اآلخريــن تشــوبها الرهبــة 

ــأة وعــدم  والخــوف مــن التلعثــم والتأت

ــكل  ــا بش ــال أفكارن ــى إيص ــدرة ع املق

للطــرف  ومقبــول  مفهــوم   ، واضــح 

اآلخــر. 

لذلــك أصبحــت حاليــا فنــون وأســاليب 

التــي  املهــارات  التواصــل مــن أهــم 

ــرء أن يكتســبها ليكــون  يجــب عــى امل

العائليــة  حياتــه  يف  ناجــح  قيــادي 

والعمليــة. 

مهــارات التواصــل ليســت فقــط مهمــة 

واألرسي،  اإلجتامعــي  الصعيــد  عــى 

ــد  ــى الصعي ــا ع ــة أيض ــي مهم ــل ه ب

ــا  ــا الزامي ــي مطلب ــي. فه العمــي واملهن

يف شــهادات الجــودة العامليــة يجــب 

مؤسســة  أي  يف  وتطبيقــه  تحقيقــه 

تســعى للحصــول عــى هذه الشــهادات، 

الناجــح  التواصــل  وإلزامهــا بتحقيــق 

بــن شــتى أقســام وموظفــي الركــة 

ــات األساســية  واملؤسســة كأحــد املتطلب

ــهادات.  ــذه الش ــل ه لني

ذلــك وكبــادرة  مــن  النقيــض  وعــى 

أمــل لهــذا الجيــل، ناحــظ يف الســنوات 

العــر األخــرة إزديــاد الوعــي بأهميــة 

بــن  وتطويــره  وتقويتــه  التواصــل 

العمــل  مجــاالت  شــتى  يف  األفــراد 

إزديــاد  و  تنــوع  فنجــد  والحيــاة. 

ملحــوظ يف دورات التدريــب والتوجيــه 

والرمجــة اللغويــة العصبيــة ونــوادي 

الخطابــة »التوستامســرز« واملناظــرات. 

التــي كانــت وال تــزال تقــوم بالــدور 

الكبــر يف تعزيــز الثقــة بالــذات وفنــون 

الخطابــة والتواصــل والتحــدث أمــام 

الجمهــور بــكل مــا تحملــه مــن مهــارات 

وكــر  الخــوف  عــى  التغلــب  يف 

ــا  ــا يف حديثن ــة لن ــة املازم حاجــز الرهب

وتواصلنــا العلنــي مــع اآلخريــن وتنميــة 

لغــة الجســد وأســاليب التحــاور وإلهــام 

ــروف  ــتى الظ ــتمع يف ش ــور املس الجمه

واملناســبات. 

حيــث ســاهم بشــكل ملحــوظ يف بنــاء 

كوكبــة مــن أبنــاء هــذا الجيــل القادرين 

عــى إيصــال أفكارهــم وأهدافهــم بــكل 

ــب  ــام يعكــس الجان ــان م ــة وإتق ساس

ــاء  املرجــو مــن هــذه األهــداف واإلرتق

مبملكتنــا الحبيبــة ألعــى املراكــز. 

ــاع  ــادة والتواصــل واإلقن ــوة يف القي فالق

مطلوبــة  مهــارة  اللســان  وفصاحــة 

ــب ســيدنا  ــى طل ــا نن ــدم. ف ــذ الق من

مــوىس عليــه الســام مــن ربــه كــام 

ــه تعــاىل } قــال رب ارشح يل  ورد يف قول

صــدري، ويــر يل أمــري، واحلــل عقــدة 

ــل يل  ــويل، واجع ــوا ق ــن لســاين، يفقه م

وزيــرا مــن أهــي، هــارون أخــي {، فقــام 

باختيــار أخــاه هــارون لفصاحــة لســانه 

ليعينــه يف مهمتــه ورســالته، كــام أىت يف 

قــول اللــه تعــاىل{  وأخــي هــارون هــو 

ــي لســانا.}  أفصــح من

آن األوان لنأخــذ زمــام األمــور ونديــر 

ــن  ــادة ناجح ــح ق ــر ونصب ــة التغ عجل

ــن  ــع اآلخري ــن م ــن و متمكن ، متواصل

عــى  وقادريــن  ومأثريــن  مقنعــن 

إيصــال رســالتنا لآلخريــن.ا 

مهارات التواصل و آثارها

املهندس بدر يحيى بوشليبي

مهندس ميكانييك أول

مقاالت
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تخضــع هــذه التقنيــة باســتمرار للبحث 

األخاقــي. مثــال معــارص هــو الهندســة 

الوراثيــة. إن تطبيــق هــذه التكنولوجيــا 

قضايــا  يثــر  مــا  إىل  حتــام  يــؤدي 

ــال:  أخاقيــة جديــدة. فعــى ســبيل املث

بتعديــل  القيــام  للبــر  يجــوز  هــل 

الحيوانــات وراثيــا؟ هــل نريــد األغذيــة 

ســيقودنا  مــاذا  اىل  وراثيــا؟  املعدلــة 

تحليــل الجينــوم؟ مــا هــي عواقــب 

إجــراءات فحــص الحامــض النــووي؟ إىل 

ــدى يجــب أن نســمح باستنســاخ  أي م

االنــواع الحيويــة؟ 

الســبب الثالــث هــو حجــة الحجــم 

والســعة والنطــاق. تعتمــد التكنولوجيــا 

عــى  الحديثــة  والتكنولوجيــات 

االســتخدام الواســع النطاق لتأخــذ أبعاد 

عامليــة يف املــكان والزمــان. مــرة ثانيــة، 

ميكــن ذكــر مثــال الهندســة الوراثيــة 

بعواقبهــا البعيــدة املــدى التــي ال ميكــن 

التنبــؤ بهــا. ان درء املخاطــر الناتجــة 

ومنــع حدوثهــا واجــب ومســؤولية امــام 

ــى  ــب ان ال يبق ــة. ويج ــال القادم االجي

هــذا املبــدأ التحوطــي عــى الــورق 

فقــط، بــل يجــب ان يوضــع موضــع 

الشــعور  زيــادة  ويجــب  التنفيــذ، 

باملســؤولية بذلــك. كــام و يجــب أن 

طويلــة  املحتملــة  العواقــب  تؤخــذ 

األجــل عــى محمــل الجــد وأن تــدرج يف 

الجــدوى االقتصاديــة. اعتبــارات 

الســبب الرابــع لنســميه حجــة التضامن. 

عامليــة  اصبحــت  البــر  فمســؤولية 

الكوكــب  وشــعوب  بلــدان  وتشــمل 

كلــه ، أحــد النتائــج املرتبــة عــى ذلــك 

ــاول  ــذه تتن ــة. وه ــاق البيئي ــي األخ ه

مســألة كيــف يجــب أن نوســع مفهــوم 

ــات  األخــاق لتشــمل الطبيعــة: الحيوان

املعرضــة للمعانــاة ، النباتــات، الطبيعــة 

الغــر حيويــة، األنظمــة اإليكولوجيــة 

ــض  ــج بع ــوي ككل. يحت ــط الحي واملحي

الفاســفة الطبيعيــن، يف هــذا الســياق، 

ــح »عــامل عاملــي«، ويعــزوون  إىل مصطل

قيمهــم إىل الطبيعــة وحقوقهــا الخاصــة، 

األرض  أخاقيــات  عــن  ويتحدثــون 

العامليــة التــي ســيتعن عليهــم تطويرها. 

مــا الفائــدة مــن إنســانية مرفهــة إذا 

كان الثمــن هــو تدمركوكــب األرض؟ 

التزمــت اغلبيــة دول العــامل يف قمــة 

األرض يف ريــو عــام 1992 ، ووافقــت 

ــدأ  عــى إعــان مفهــوم االســتدامة كمب

ــم باســتدامة كوكــب األرض.  عاملــي يهت

واقــروا أن تكــون جميــع تدخاتنــا يف 

ــر  ــة الب ــع صح ــة م ــة متوافق الطبيع

األجيــال  مصالــح  ومــع  ومصالحهــم 

ــة.  ــة والطبيع القادم

الســبب الخامــس و األخــر هــو حجــة 

نهايــة  إمكانــات  إن  ميتافيزيقيــة. 

العــامل بواســطة التكنولوجيــا قــد تهــدد 

، وميكنهــا  البريــة  اســتمرار وجــود 

كوكــب  عــى  الحيــاة  رشوط  تدمــر 

مل  كــام  األخاقيــات،  علــم  يف  األرض. 

يحــدث مــن قبــل، يتــم توجيــه الســؤال 

يجــب  كان  إذا  فيــام  امليتافيزيقــي: 

ــى  ــة ع ــانية أم ال ؟ اإلجاب ــود اإلنس وج

هــذا الســؤال ليســت ســهلة؛ يقــول 

الفيلســوف جونــاس يف هــذا الصــدد إنه 

ــا،  بــدون الديــن لــن يكــون ذلــك ممكًن

ــانية  ــتمر اإلنس ــب أن تس ــرض: يج ويف

يف الوجــود مســتقبا.



س
ـد

ــ
ــ

ــ
ــ

هن
مل

ا

68العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

19

ــة  ــة الحيواني ــن الطاق ــن االســتغناء ع م

ــة.  ــن البخاري ــة املكائ ــتبدالها بطاق واس

بالثــورة  املرحلــة  هــذه  وســميت 

االوىل. الصناعيــة 

التصنيــع جلــب تغيــرات اجتامعيــة 

وسياســية ضخمــة

بظهــور التصنيــع جرت تغيــرات ضخمة 

عــى املجتمــع، ومــن اهمهــا انتقــال 

مركــز الثقــل الســكاين واالقتصــادي مــن 

ــوارض  ــدن والح ــي اىل امل ــف الزراع الري

الصناعيــة. كــام ظهــرت ونشــأت فئــات 

العــامل  مثــل  جديــدة  اجتامعيــة 

ــن  ــين واالقتصادي ــن واملهندس الصناعي

وغرهــم، وتــم تســمية هــذه التغيــرات 

ولكــن  الصناعيــة،  بالثــورة  الجذريــة 

ــرات  ــرة التغي ــرر ظاه ــد تك ــرا بع مؤخ

نتيجــة  هــذه  الجذريــة  االجتامعيــة 

التطــور التكنولوجــي والصناعــي قــام 

الثــورات  هــذه  بتســمية  الباحثــون 

الصناعيــة حســب مراحلهــا براتبيــة: 

الثــورة الصناعيــة االوىل والثانيــة والثالثة 

ومــن ثــم الرابعــة وحتــام ننتظــر الثــورة 

شــاهد  (رجــاء  الخامســة  الصناعيــة 

ــم 1). ــكل رق الش

اتســمت الثــورة الصناعيــة االوىل باخراع 

واســتخدام االلــة البخاريــة وشــهدت 

اســتخدام  الثانيــة  الصناعيــة  الثــورة 

والكهربــاء،  األيل  االنتــاج  خطــوط 

الثالثــة  الصناعيــة  الثــورة  ومتيــزت 

االليكرونيــك  تكنولوجيــا  باســتخدام 

الثــورة  نعيــش  واليــوم  االنتــاج،  يف 

الصناعيــة الرابعــة ونقــوم باســتخدام 

االصطناعــي. والــذكاء  الذكيــة  االالت 

التغيرات االخاقية والسلوكية:

بعــد التطــورات الهائلــة يف العاقــات 

بــرزت  الصناعــة  وظهــور  االنتاجيــة 

قضيــة املســؤولية يف األنشــطة واألعــامل 

ــار  ــن اآلث ــة. وم ــة والصناعي التكنولوجي

الجيــدة لظهــور الصناعــة كانــت توفــر 

الوظائــف ودفــع الرضائــب، وبهــذا قــال 

مديــر رشكــة جــرال موتــورز، ويلســن: » 

ماهــو جيــد لركــة جــرال موتــورز فهو 

ــذا  ــب ه ــن اىل جان ــا«. ولك ــد لبلدن جي

ظهــرت نتائــج ســلبية ايضــا، اذ شــكلت 

ــن  ــام. وم ــي ع ــئ اجتامع ــركات عب ال

قبيــل ذلــك هــو تســببها يف التلــوث 

املســؤولية  قضايــا  وظهــرت  البيئــي، 

تجــاه العاملــن واملوظفــن واملســؤولية 

ــع. ــة واملجتم ــاه املنطق تج

ــى  ــد ع ــام و خمســة أســباب تؤك الخت

رضورة األخاقيــات  يف التكنولوجيــا

حجــة  ولنســميه  األول  الســبب 

فالتكنولوجيــا  والتناقــض.  االزدواجيــة 

آثــار  لهــا  و  وجهــن  ذات  الحديثــة 

يعنــي  وهــذا  ومزدوجــة،  متناقضــة 

أن املعــارف األساســية أو األداة ميكــن 

اســتخدامها ألغــراض جيــدة مــن جانــب 

أو ألغــراض ســيئة ورشيــرة يف جانــب 

أخــر. وميكــن ملفهــوم التناقــض أن يشــر 

أيًضــا إىل فكــرة التقــدم بحــد ذاتــه 

ــر  ــه املخاط ــود من ــون املقص ــا يك عندم

ــا، والتــي  ــة لتطبيــق التكنولوجي املحتمل

ــا  ــة بعواقبه ــة املعرف ــن قل ــد تنشــأ م ق

وبآثارهــا الجانبيــة، أو التــي يتــم قبولهــا 

عــن قصــد ملصلحــة »التقــدم«. تحــاول 

عــى  اجوبــة  اعطــاء  األخاقيــات  

ــة. و تحــاول  غمــوض اإلجــراءات التقني

بحيــث  للمترضريــن،  الخطــاب  بــدء 

ميكــن للتكنولوجيــا الحديثــة أن تتوافــق 

ــة، وكذلــك  مــع املعايــر الصديقــة للبيئ

مــع متطلبــات املســتقبل.

أألخاقيــات  لــرضورة  الثــاين  الســبب 

يف التكنولوجيــا يرتبــط ارتباطًــا وثيًقــا 

بهــا، املقصــود هنــا، هــو ســبب وغــرض 

كل  التكنولوجيــا.  لهــذه  التطبيــق 

ــة  ــارات التقني ــدة وامله ــات الجدي التقني

ــا. ال  ــدة أخاقي ــت محاي ــدة ليس الجدي

ــة،  ــن القيم ــة م ــة خالي ــد أي تقني توج

أي تقنيــة هــي تََدُخــل يف الطبيعــة ويف 

هــي  التكنولوجيــا  أن  أي  املجتمــع، 

حــدث اجتامعــي، وهــي شــكل مــن 

العمــل االجتامعــي، ويجــب  أشــكال 

ــا  ــع اإلجــراءات املتعلقــة به ــر جمي تري

مــن قبــل البــر، وبالتــايل يجــب ان 
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مدخل

ــرات  ــن  التأث ــا بزم ــف زمانن ــم وص يت

ــت يف  ــا دخل ــة، فالتكنولوجي التكنولوجي

ــاة املختلفــة، ووجودهــا  نشــاطات الحي

وتنوعهــا واالعتــامد عليهــا يــزداد بشــكل 

كبــر.

كثــر منــا يعتقــد ان فكــرة التكنولوجيــا 

حديثــة نســبيا، ولكــن هــذا غــر صحيح، 

وجــود  قــدم  قدميــة  فالتكنولوجيــا 

ــن  ــر مــن الباحث ــى ان كث البــر.  وحت

متكنــوا مــن ماحظــة اســتخدام االدوات 

ــوان.  ــامل الحي البســيطة يف ع

طبيعــة  بــان  نقــر  ان  علينــا  ولكــن 

التكنولوجيــا تغــرت يف الســنوات املائــة 

املاضيــة بشــكل كبــر. 

البــري  التاريــخ   يف معظــم فــرات 

ــا محصــورة  ــة، كانــت التكنولوجي املاضي

ــد الحرفيــن، والذيــن  بشــكل رئيــي بي

كانــوا يتوارثــون خراتهــم مــن جيــل إىل 

جيــل، ويقومــون بتحســن تدريجــي 

ــواد  ــات وم ــة تقني ــم وإضاف يف التصامي

الثــورة  بدايــة  يف  ولكــن  جديــدة. 

ــدود  ــوام بح ــط االع ــة يف اواس الصناعي

املخرعــون  بــدأ  مياديــة،   1500

نهــج واضــح وأكرعلميــة  باســتخدام 

لتطويــر منتجــات جديــدة وبــدأ تطبيــق 

النظريــات مــن علوم الفيزيــاء والكيمياء 

والعلــوم الطبيعيــة االخــرى. ومــع ذلــك، 

بقــت التكنولوجيــا يف الغالــب خاضعــة 

أواخــر  للتجربــة والخطــأ. وحتــى يف 

1800 اصبــح اكــر التقــدم التكنولوجــي 

ــل  ــن، مث ــن املحرف ــع املخرع ــن صن م

أديســون،  وتومــاس  تســا  نيكــوال 

والكســندر غراهــام بيــل.

1. ماهي التكنولوجيا؟

ــي   ــا ه ــع : التكنولوجي ــى الواس يف املعن

خالهــا  مــن  يقــوم  التــي  العمليــة 

الطبيعــة  وتطويــع  بتشــكيل  البــر 

تغيراملحيــط  يتــم  وبهــذا  ومواردهــا 

البيئــي ملصلحــة  تلبيــة احتياجاتهــم 

ورغباتهــم. يعتقــد معظــم النــاس ان 

»بالقطــع  تنحرفقــط   التكنولوجيــا 

الكمبيوتــر  كأجهــزة  املُنتَّجــة«: 

واملبيــدات  والطائــرات،  والرمجيــات، 

ــاه،  ــة املي ــات معالج ــة، ومحط الحري

وحبــوب االدويــة، وأفــران امليكروويــف، 

ــن  ــر. ولك ــال ال الح ــبيل املث ــى س ع

التكنولوجيــا هــي أكــر واوســع مــن 

امللموســة. املنتجــات 

  فللتكنولوجيــا جوانــب مهمــة وبنفــس 

ــة  ــي املعرف ــة، و ه ــن االهمي ــدر م الق

ــة  ــة واملرافق ــات الازم ــم والعملي والعل

لخلــق وتشــغيل هــذه املنتجــات، مثــل 

و  والتصميــم  الهندســة  يف  الخــرة 

ــة،  ــة املختلف ــارات الفني ــة وامله الصناع

ــا ايضــا  ــخ. كــام و تشــمل التكنولوجي ال

كل البنيــة التحتيــة الازمــة لتصميــم 

ــدات  ــاح املع ــغيل وإص ــع وتش وتصني

قيــادة  مقــر  مــن  التكنولوجيــة، 

إىل  الهندســية  واملــدارس  الــركات 

محطــات التصنيــع ومرافــق الصيانــة، 

وبهــذا تنشــأ فــروع اقتصاديــة متشــعبة 

بــن  متشــابكة  اجتامعيــة  وعاقــات 

ومصالحهــم  رغباتهــم  وبــن  البــر 

ولهــذا  احيانــا.  واملتضاربــة  املختلفــة 

التــي  التغيــرات  دراســة  يتوجــب 

التكنولوجيــا  يف  التطــورات  تجلبهــا 

والعاقــات  املجتمــع  عــى  وتأثرهــا 

بالبيئــة  االنســان  وعاقــة  االنســانية 

املحيطــة. ومــن هــذه التأثــرات املهمــة 

هــي العوامــل الســلوكية واالخاقيــة. 

1. التصنيع

التصنيــع هــو اســتخدام التكنولوجيــا 

إلنتــاج او تحويــل بضائــع باســتخدام 

اليــد العاملــة واآلالت واألدوات واملــواد 

البيولوجيــة  اواملعالجــة  الكيميائيــة 

الحيويــة. قــد يشــر هــذا املصطلــح 

ــاطات  ــن النش ــعة م ــة واس إىل مجموع

البريــة. وميكــن بيــع الســلع التــي تــم 

انتاجهــا لــركات اخــرى الســتخدامها 

ــدا،  ــر تعقي ــرى أك ــات اخ ــاج منتج إلنت

مثــل الطائــرات واألجهــزة املنزليــة أو 

الســيارات، أو بيعهــا لتجــار الجملــة 

ببيعهــا  بدورهــم  يقومــون  والذيــن 

لتجــار التجزئــة، وهــؤالء يبيعونهــا يف 

النهايــة اىل املســتخدمن او املســتهلكن 

النهائــن.

عــرف البــر التصنيــع بعــد متكنهــم 

التكنولوجيا والتأثيرات االجتماعية و االخالقية

د. رعد موىس الجبوري

دكتوراه يف الهندسية املدنية

مقاالت
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ــا إىل  ــا هــي نظرته ــة وم ــة إىل اســراتيجيات الدول باإلضاف

التكنولوجيــا، وهنــا  الحرضيــة واالســتدامة يف  التنميــة 

ميكننــا االســتفادة مــن القطــاع الخــاص كمســاند ومســاهم 

بهــذا املــروع مــن خــال الدعــم مبســاعدة الحكومــة يف 

التطويــر مــن اســراتيجياتها لتفعيــل اســتخدام التكنولوجيا 

ــوث. يف البح

ــق  ــام يتعل ــورة يّف في ــت الدكت ــل، قال ــد متص ــى صعي وع

ــرز التطــورات يف الرامــج الدراســية لجامعــة البحريــن  بأب

بصــدد  والتكنولوجيا:«الجامعــة  بالهندســة  واملتعلقــة 

تدشــن كليــة التصميــم وإدارة األعــامل وتقنيــة املعلومات، 

ــة طــرق  ــى مراجع ــون ع ــة يعكف ــم يف الجامع ــة أنه مبين

ــا يجــب أن تكــون  ــي يجــد املختصــون أنه ــس والت التدري

شــاملة ال مجــزأة، وعليــه فــأن تفعيــل التكنولوجيــا يســهل 

املهــام فعــى ســبيل املثــال تفكــر الجامعــة بحــل مشــكلة 

ــية  ــول الدراس ــة الفص ــدم كفاي ــا وع ــة لديه ــد الطلب تزاي

ــة –  ــوف اإللكروني ــة الصف ــج عملي ــأن تنته ــن ب واملدرس

«  Online Classes

ــن  ــاث وع ــر األبح ــز مخت ــن مرك ــث ع ــودا إىل الحدي وع

ــن  ــت الراه ــه يف الوق ــت مظلت ــي تح ــاريع الت ــم املش أه

أكــدت الدكتــورة يّف قائلــة :«يعمــل املركــز عــى مــروع » 

االرتيــاح البــري يف املبــاين الحديثــة يف مملكــة البحريــن 

والخــوف مــن الفراغــات يف مــكان واحــد، مشــرة إىل 

أنــه علــم حديــث جــدا إذ تــم يف بريطانيــا تدارســه منــذ 

زمــن قصــر جــدا، ورشحــت تفصيــا:«يف هندســة العــامرة 

عــى ســبيل املثــال ناحــظ هنــاك األنــاط املتكــررة التــي 

تتســبب يف االنزعــاج البــري والفراغــات التــي تتســبب يف 

الخــوف واإلشــمئزاز والــذي وجدنــا أن لــه عاقــة بالصــداع 

ــة  ــا دراس ــق أجرين ــذا املنطل ــن ه ــي، وم ــداع النصف والص

ــام  ــكان، إذ ق ــدد الس ــة ع ــن مبقارن ــي البحري ــى مواطن ع

الطلبــة بتقييــم مــا يقــارب 400 شــخص مــن إجــاميل 

ــغ 1.4 مليــون نســمة، وجدنــا  عــدد ســكان البحريــن البال

أن نســبة الخــوف مــن الفراغــات يف البحريــن أعــى مــن 

ــا  ــت يف بريطاني ــا أجري ــة ذاته ــة، فالدراس ــبة العاملي النس

فراوحــت نســبة الخــوف مــن الفراغــات مــا بــن 13 إىل 17 

% مــن إجــاميل عــدد الســكان، يف حــن تراوحــت النســبة يف  

البحريــن مــا بــن 17 إىل 23 % وعليــه فــأن نســبة البحريــن 

ــببا  ــم س ــدم معرفته ــدة ع ــان، مؤك ــبة الياب ــرب إىل نس أق

ــرك  ــيوي املش ــع اآلس ــذا إىل الطاب ــود ه ــل يع ــك، وه لذل

بــن البحريــن واليابــان، أم هــو بســبب تأثــر املنــاخ ومــا 

ــك؟!.  إىل ذل

األمــر اآلخــر وجدنــا أن الصــداع النصفــي أعــى يف البحرين 

ــث،  ــن البح ــة األوىل م ــت املرحل ــذه كان ــامل، وه ــن الع م

أمــا املرحلــة الثانيــة مــن البحــث ســنقوم باســتقطاب 

200 شــخص ممــن خضــع للتقييــم يف املرحلــة األوىل مــن 

خــال متريــن عمــي واســتخدام جهــاز املحــاكاة – النظــارة 

النظــارة ويدخلــون مبنــى  إذ ســيقوم هــؤالء بأرتــداء 

ــافة  ــد واملس ــاس البع ــيتم قي ــه س ــه وعلي ــون من ويخرج

التــي مــن شــأنها أن تكــون محــل خطــر وتأثــر عــى 

الصحــة وذلــك بحســب الفراغــات التــي توجــد يف املبنــى.

ــا  ــال التكنولوجي ــو إدخ ــاين ه ــروع الث ــق بامل ــام يتعل في

ــا االســتفادة منهــا بهــذا  يف الحــرف اليدويــة وكيــف ميكنن

الجانــب وبــأن نكــون مصدريــن لهــذه الحــرف واملنتجــات 

عامليــا ونســابق فيهــا.

ويف نهايــة لقائهــا بـــ »املهنــدس« أكــدت الدكتــورة يّف 

ــرض  ــعب متح ــا كش ــى أنن ــة ع ــد آل خليف ــه محم عبدالل

ــد  ــتقبل والب ــا املس ــا بأنه ــر إىل التكنولوجي ــب أن ننظ يج

ــة يجــب  مــن معرفــة أهميتهــا فلتحصــل عــى مــدن ذكي

أن يكــون لديــك شــعب ذيك، فــإذا كان الشــعب غــر مهتــم 

بهــذا الجانــب فــا جــدوى مــن اإلنفــاق عــى جلــب أفضل 

ــن  ــه ل ــا ألن ــات التكنولوجي ــر صيح ــدات واآلالت وآخ املع

يكــون هنــاك مــن يهتــم بتشــغيل هــذه املعــدات، كذلــك 

يجــب االهتــامم بالتدريــب والتطويــر وذلك ال يكــون فقط 

عــى مســتوى الفئــة الشــبابية وطلبــة الجامعــات بــل 

يتعــدى إىل األفــراد املتواجــدون يف مواقــع صناعــة القــرار.
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الشــباب البحرينــي لديــه القــدرة عــى تفعيــل اإلمكانيات 

التكنولوجيــة املتوفــرة بأفضــل الطرق

جامعــة البحريــن تعمــل عــى تدشــن كلية تضــم التصميم 

واإلدارة وتقنيــة املعلومــات تحت ســقف واحد.

ــتاذ  ــة األس ــد آل خليف ــه محم ــورة يّف عبدالل ــدت الدكت أك

املســاعد يف قســم العــامرة والتصميــم الداخــي بكليــة 

إىل  حاجتنــا  أن  عــى  البحريــن  بجامعــة  الهندســة 

التكنولوجيــا والعمــل عــى اإلســتدامة بهــا يف مملكــة 

البحريــن تزيــد عــن مثياتنــا مــن دول الخليــج ودول 

املنطقــة، معللــة ذلــك إىل أنــه رغــم اإلمكانيــات املحــدودة 

الشــباب  أن  إال  للمملكــة  الصغــر  الجغــرايف  والحجــم 

البحرينــي ميكنــه التعامــل والتفاعــل مــع التكنولوجيــا 

ــه  ــرة لدي ــوارد املتوف ــتخدام امل ــل اس ــى تفعي ــدرة ع والق

بأفضــل الطــرق والصــور املمكنــة.

جــاء ذلــك يف اللقــاء الــذي أجرتــه مجلــة »املهنــدس« 

ــة  ــر األول للطاق ــاركتها يف املؤمت ــش مش ــى هام ــا ع معه

املســتدامة الــذي نظمتــه الجمعيــة يف الفــرة مــن 17 إىل 

18 أبريــل 2019، تحــت رعايــة وزيــر الكهربــاء واملــاء 

ــرزا.  ــي م ــن ع ــن ب ــور عبدالحس الدكت

ــذي  ــاث ال ــر األبح ــز مخت ــورة يّف إىل مرك ــت الدكت وتطرق

ــا  ــد كلي ــذي يعتم ــينه وال ــن بتدش ــة البحري ــل جامع تعم

عــى تفعيــل التكنولوجيــا واســتدامتها، ويف هــذا الجانــب 

قالــت الدكتورة:«فكــرة التكنولوجيــا مــع االســتدامة فكــرة 

ــن  ــن، وم ــا الراه ــدا يف عرن ــة ج ــا مطلوب ــدة لكنه جدي

هنــا انبثقــت فكــرة مركــز مختــر األبحــاث تحــت مســمى 

»مختــر االســتدامة الحرضيــة الذكيــة والعمــران الــذيك 

ــتدام««. املس

ــر  ــا املخت ــي يعمــل عليه ــق باملشــاريع الت ــام يتعل ــا في أم

ــل  ــي نعم ــاريع الت ــة املش ــى أن كاف ــورة ع ــدت الدكت أك

ــا  ــا التكنولوجي ــل فيه ــر تدخ ــة املخت ــت مظل ــا تح عليه

الحدثيــة وعــى ســبيل املثــال ال الحــر الطباعــة الثاثيــة 

األبعــاد، وقاطعــة الليــزر، باألضافــة إىل أقــوى وأحــدث 

ــي  ــاكاة والت ــاز املح ــي جه ــا وه ــرة حالي ــا متوف تكنولوجي

باتــت كــرى الــركات مثــل بابكــو باســتخدامه واالســتفادة 

منــه يف مشــاريعها، ويف املختــر فأننــا نعمــل عــى تفعيــل 

ــا حــن  ــاز الســتخدامه يف العــامرة واالســتدامة، فمث الجه

ــاين  ــد املب ــى أح ــية ع ــح الشمس ــع الصفائ ــاج أن نض نحت

عــى ســبيل املثــال فــأن املهنــدس أو التقنــي يســتطيع أن 

يســتخدم هــذا الجهــاز وبواســطة النظــارة ميكنــه تحديــد 

ــح  ــا واألماكــن املناســبة لوضــع هــذه الصفائ أفضــل الزواي

ــر. ــج بســهولة وي إلحــراز أفضــل النتائ

وعــن التحديــات التــي مــن املمكــن أن تواجــه مثــل 

ــورة يّف  ــادت الدكت ــر األبحــاث – أف هــذا املــروع – مخت

ــع  ــر يخض ــى املخت ــل ع ــازال العم ــة بالقول:«م آل خليف

ملجهــودات شــخصية محــدودة، كــام أننــا بحاجــة لتزويــد 

تطــورا  واألكــر  التكنولوجيــا  أجهــزة  بأحــدث  املختــر 

ــل  ــي نأم ــاريع الت ــن املش ــد م ــذ العدي ــا تنفي ــى ميكنن حت

ــتكون  ــزة س ــذه األجه ــك أن ه ــا أدىن ش ــا، وب أن نحققه

ــود  ــف الجه ــة إىل تكات ــا بحاج ــذا فأنن ــن، ل ــة الثم باهظ

ــة الهــدف  عــى مســتوى القطاعــن العــام والخــاص إلصاب

مــن تدشــن مثــل هــذا املختــر، مؤكــدة بــأن القامئــن عــى 

املختــر قامــوا بالتواصــل مــع القطاعــن وكان هنــاك حامس 

شــديد لفكــرة املختــر ال ســيام وأنــه ســيكون نقطــة وصــل 

بــن العديــد مــن الجهــات يف القطاعــن العــام والخــاص، ال 

ســيام حــن يؤخــذ بعــن االعتبــار احتياجــات كافــة الجهات 

التكنولوجيا باتت ضرورة من ضرورات الحياة ..

د. يّف آل خليفة : »للحصول ىلع مدن ذكية يجب أن يكون لدينا أفراد أذكياء«

أعدتها للنر: أمل العرادي
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ــا مــن أجــل  إىل إحــداث تحــول جــذري يف اقتصاداته

ــا دوراً رئيســياً،  ــة، ســتلعب التكنولوجي ــال املقبل األجي

هــذا  صميــم  يف  الســحابية  الحوســبة  وســتكون 

التحــول.  وينبغــي أن يواكــب االعتــامد املتســارع 

ــة  ــة عملي ــحابية يف املنطق ــات الس ــات والخدم للتقني

اإلطــار،  هــذا  ويف  والكفــاءات.  للمهــارات  تطويــٍر 

ــواء إىل  ــد س ــى ح ــركات ع ــات وال ــعى الحكوم تس

تطويــر املهــارات التقنيــة لكوادرهــا، فيــام تبــذل 

ــل شــباب  ــرة لتأهي ــة جهــوداً كب املؤسســات التعليمي

املنطقــة للعمــل يف مجــاالت التقنيــة التــي تنتظرهــم. 

ــج  ــن برام ــد م ــة العدي ــا إتاح ــن جانبن ــنواصل م وس

أمــازون ويــب سرفيســز (AWS) للتدريــب ومنــح 

الشــهادات املعتمــدة للعمــاء بهــدف مســاعدتهم 

خــال مســاعيهم لاســتفادة مــن الحوســبة الســحابية، 

ــج  ــم والرام ــج التعلي ــر برام ــتمر يف تطوي ــام سنس ك

املوجهــة للــركات الناشــئة يســاهم جــذب الكفــاءات 

املناســبة يف تريــع التحــول الرقمــي للــركات بشــكل 

ــال.  ــم وفع حاس

ــات  ــن خدم ــل م ــتفادة العمي ــدى اس ــا م 5. م

املرتقبــة  الخدمــات  هــي  ومــا  األمــازون؟ 

ــارضاً  ــا ح ــى توفره ــازون ع ــف أم ــي تعك الت

؟ ومســتقباً

مــن خــال الحوســبة الســحابية، تقــوم أمــازون ويــب 

سرفيســز (AWS)  بــإدارة البنية التحتيــة التكنولوجية 

يف بيئــة آمنــة، وتوفــر للــركات واملؤسســات الوصــول 

إىل املــوارد والخدمــات التــي تقدمهــا عــر شــبكة 

اإلنرنــت. وميكــن تعديــل وتخصيــص االســتهاك عــى 

ــا  ــل م ــركات مقاب ــع ال ــث تدف حســب الحاجــة، حي

تســتخدمه فقــط دون الحاجــة إىل تحمــل أيــة نفقــات 

 (AWS) إضافيــة. وتقــدم أمــازون ويــب سرفيســز

أكــر مــن 165 خدمــة متنوعــة تــراوح بــن معالجــة 

ــات،  ــن، والشــبكات، وقواعــد البيان ــات، والتخزي البيان

والتشــغيل،  التطبيقــات،  وخدمــات  والتحليــات، 

الــذيك،  الهاتــف  وخدمــات  والتطويــر،  واإلدارة، 

 ،AIاالصطناعــي والــذكاء   ،  IOTاألشــياء وانرنــت 

وأمــن املعلومــات، والتطبيقــات الهجينــة واملؤسســية.

مــا هــي اإلجــراءات املأخــوذة مــن ناحيــة 

العميــل؟ يرتقبهــا  والتــي  األمــان، 

ــر  ــا. وبالنظ ــة أولوياتن ــى رأس قامئ ــن ع ــيظل األم س

ــف  ــا توظ ــرى أنه ــحابية، س ــات AWS الس إىل خدم

نفــس االحتياطــات األمنيــة املســتخدمة يف مراكــز 

ــة  ــة، مبــا يف ذلــك االحــرازات األمني ــات التقليدي البيان

املحسوســة، وفصــل الشــبكات، وعــزل كل مــن أجهــزة 

ــن.  ــات التخزي ــوادم ومنص الخ

ونحــن نعمــل وفقــاً لنمــوذج املســؤولية املشــركة مــع 

العميــل؛ حيــث تقــوم AWS بــإدارة والتحكــم باألجزاء 

املختلفــة، مبــا يف ذلــك اســتضافة نظــم التشــغيل، 

وبــدءاً مــن طبقــة التمثيــل االفــرايض وصــوالً إىل 

هــذه  تســتضيف  التــي  للمرافــق  املــادي  األمــن 

ــم  ــؤولية تصمي ــل مس ــوىل العمي ــام يت ــات، في الخدم

ــاملة  ــة ش ــر باق ــام نوف ــة. ك ــات آمن ــاق تطبيق وإط

مــن املســتندات الخاصــة بأفضــل املامرســات، وأدوات 

التشــفر، وغرهــا مــن اإلرشــادات التوجيهيّــة لعمائنــا 

ليســتخدموها يف تصميــم تطبيقاتهــم بهــدف االرتقــاء 

مبســتوى االحــرازات األمنيــة املســتخدمة. وباإلضافــة 

ــا  ــات األدوات واملزاي ــدم رشكاء AWS مئ ــك، يق إىل ذل

التــي متكــن العمــاء مــن تلبيــة متطلباتهــم األمنيــة، 

التهيئــة،  مبــا فيهــا أدوات أمــن الشــبكات، وإدارة 

البيانــات.  وتشــفر  والتحكــم  الدخــول  وصاحيــة 

وقــد ُصممــت AWS Cloud لتوفــر أعــى درجــة مــن 

املرونــة واألمــان لبيئــات الحوســبة املتاحــة اليــوم، 

فيــام يســمح حجــم AWS باالســتثامر بدرجــة عاليــة 

ــدرة  ــن ق ــر م ــة، أك يف السياســات واالحــرازات األمني

ــرى. ــرة أخ ــة كب أي رشك
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التــي متّكــن الحكومــات مــن طــرح خدمــات متقدمــة 

ــادرات املــدن  ــذ مب ــاً يف تنفي ــي قدم ــن وامل للمواطن

الذكيــة التــي يجــري تطويرهــا بالفعــل عــى مســتوى 

ــاح  ــال، أت ــبيل املث ــى س ــن، ع ــي البحري ــة. فف املنطق

ــة  ــحابية أوالً« للحكوم ــبة الس ــة »الحوس ــي سياس تبن

وتقدميهــا  خدماتهــا  وتبســيط  التكاليــف  خفــض 

للمواطنــن بشــكٍل أفضــل. حيــث اســتطاعت »هيئــة 

املعلومــات والحكومــة اإللكرونيــة« البحرينيــة خفــض 

الوقــت الــازم إلمتــام املشــريات الحكوميــة يف مجــال 

ــن  ــل م ــهور إىل أق ــدة ش ــن ع ــدة م ــات الجدي التقني

ــب  ــازون وي ــا إىل ســحابة أم أســبوعن بفضــل انتقاله

النفقــات  سرفيســز (AWS)، باإلضافــة إىل خفــض 

املعلومــات  لتقنيــة  التحتيــة  للبنيــة  التشــغيلية 

ــن %60 و90%. ــراوح ب ــبة ت ــاالت بنس واالتص

وتتجــه الحكومــات يف منطقــة الــرق األوســط نحــو 

املزيــد مــن االبتــكار وتســعى لتطويــر طــرق جديــدة 

لهــم  الخدمــات  وتقديــم  الســكان  مــع  للتفاعــل 

ــن وســائل  ــة م ــاءة. وتتجــه املؤسســات الحكومي بكف

ــامد عــى  ــة نحــو االعت النقــل إىل  الســلطات القانوني

الحوســبة الســحابية لتغيــر منظومة تقديــم الخدمات 

ــع  ــل م ــا بالتفاع ــن خاله ــوم م ــي تق ــة الت والطريق

ــا نشــهد عــدداً مــن املؤسســات  املواطنــن. وقــد بدأن

والجهــات الحكوميــة مبنطقــة الــرق األوســط متــي 

يف مســرتها قُُدمــاً يف التحــول نحــو الحوســبة. ويعــود 

هــذا التحــول بفوائــد ال تحــى عــى منظومــة أعاملها، 

ويشــمل ذلــك زيادة كل مــن رسعة مبــارشة الخدمات، 

و قــدرة االســتيعاب بحســب متطلبــات العمــل، إضافًة 

اىل تحســن الكفــاءة، وخفــض النفقــات.

ــإن  ــئة، ف ــركات الناش ــامل وال ــرواد األع ــبة ل وبالنس

بنــاء  عــى  القــدرة  متنحهــم  الســحابية  التقنيــات 

األعــامل برعــة كبــرة وبتكاليــف تقنيــة أقــل بكثــر، 

مــام يســمح لهــم بتجربــة منتجاتهــم وخدماتهــم 

ــة.  ــة وفعالي ــا برع ــن جدواه ــق م ــة والتحق الريادي

يف  الناشــئة  والــركات  املشــاريع  قطــاع  ويشــهد 

منطقــة الــرق األوســط ازدهــاراً ملحوظاً، وقــد اعتمد 

عــدٌد مــن أنجــح الــركات الناشــئة يف املنطقــة، مثــل 

»أنغامــي« و«كريــم« و«فتــر« وغرهــا مــن الركات 

ــا« ورشكات  ــل »رسوة« و«فيزيت ــدة مث ــئة الصاع الناش

أخــرى كثــرة، عــى خدمــات أمــازون ويــب سرفيســز 

(AWS) الســحابية لتصميــم حلــول تلبــي احتياجــات 

ــذه  ــامل ه ــم أع ــيع حج ــة إىل توس ــة، باإلضاف املنطق

ــة.  ــرايف برع ــا الجغ ــاق عملياته ــركات ونط ال

ولطاملــا مثلــت مؤسســات األعــامل الكــرى والــركات 

العائليــة محــركات رئيســية القتصــادات منطقــة الرق 

األوســط، واليــوم أصبحــت الــركات الناشــئة تشــكل 

منافســة حــادة لتلــك األعــامل التقليديــة، وبذلــك 

أصبــح التحــول الرقمــي ضمــن أبــرز أولوياتهــا . وقــد 

أتــاح االعتــامد عــى ســحابة أمــازون ويــب سرفيســز 

ــر  ــن أك ــر، وهــي واحــدة م ــة الطاي (AWS) ملجموع

عــى  الفاخــرة  املنتجــات  تجزئــة  تجــارة  رشكات 

ــادرات للتجــارة  مســتوى الــرق األوســط، إطــاق مب

ــة  ــع وبتكلف ــاق واس ــى نط ــة ع ــة والرقمي اإللكروني

منخفضــة، فضــاً عــن إتاحــة خيــارات توصيــل جديدة 

ومبتكــرة ســاهمت يف تحســن الخدمــات املقدمــة 

لعمائهــا. وبالنســبة لــركات النفط والغــاز، ميكن من 

خــال الحوســبة الســحابية تريــع التحــول الرقمــي، 

ــة، وخفــض التكلفــة ورفــع  ــاج والربحي وتحســن اإلنت

ــاءة التشــغيلية. الكف

ــول  ــن تح ــة م ــدة املرتقب ــة والفائ ــا الرؤي 4. م

ــة؟ ــال القادم ــة لألجي ــات دول املنطق اقتصادي

توفــر الرقمنــة إمكانــات هائلــة للتواصــل بشــكل 

أرسع والعمــل بكفــاءة أكــر وبطريقــة أكــر إبداعــاً، 

األعــامل  نــاذج  أن  إال  فــوري.  بشــكل  ذلــك  وكل 

أي  الــرواد:  وجــود  تتطلــب  الرائــدة  الرقميــة 

ــاد  ــرددون يف االبتع ــن ال ي ــن الذي ــن واملفكري املبدع

عــن املســارات التقليديــة واألخــذ بزمــام املبــادرة، 

إىل  العمــاء  رغبــات  يحولــون  كيــف  ويعلمــون 

منتجــات وخدمــات وحلــول جديــدة رسيعــة التطــور.

ــط  ــرق األوس ــه دول ال ــع في ــذي تتطل ــت ال يف الوق
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ملف 

ــار  ــم الختي ــي جذبتك ــل الت ــي العوام ــا ه 1. م

ــازون؟ ــراً لألم ــن مق البحري

تشــهد مملكــة البحريــن تحــوالً اقتصاديــاً يهــدف 

إىل أن يصبــح اقتصــاداً رقميــاً قامئــاً عــى االبتــكار، 

ويشــمل ذلــك تحقيــق تقــدم يف سياســاتها مثــل 

سياســة »الســحابة أوالً«، وتعــد هــذه السياســات أمــراً 

محوريــاً لتعزيــز االبتــكار. وســتتخذ »منطقــة أمــازون 

مملكــة  مــن   (AWS Region) سرفيســز«  ويــب 

البحريــن مقــراً لهــا، وســتخدم مراكــز البيانــات منطقة 

الــرق األوســط بأكملهــا. ويعتمــد قــرار بنــاء مناطــق 

ــا عــى عــدة عوامــل  الحوســبة الســحابية الخاصــة بن

ومنهااملســاحة الجغرافيــة التــي ميكــن أن نغطيهــا ملنح 

العمــاء زمــن اســتجابة أقــل عنــد تشــغيل التطبيقات، 

وتوافــر مصــادر الطاقــة املتجــددة، والتــزام الحكومــة 

املحليــة عــى املــدى البعيــد باالســتثامر يف البنيــة 

التحتيــة للتكنولوجيــا، باإلضافــة إىل عــدد مــن املعايــر 

األخــرى. وعندمــا قمنــا بإجــراء تقييم لجميــع معايرنا، 

كانــت مملكــة البحريــن هــي الخيــار املناســب لتكــون 

مقــراً ملنطقــة البنيــة التحتيــة للــرق األوســط، والتــي 

ســتوفر طاقــة اســتيعابية كافيــة لخدمــة عمائنــا مــن 

املؤسســات عــى اختــاف أحجامهــا يف جميــع أنحــاء 

الــرق األوســط.  

ــة  ــي يف مملك ــاع التقن ــف تنظــرون للقط 2. كي

ــف  ــو؟ كي ــور والنم ــث التط ــن حي ــن م البحري

ســتعمل التقنيــة الســحابية يف خدمــة رؤيــة 

اململكــة لعــام 2030 ؟

مــع تبنــي سياســة (الحوســبة الســحابية أوالً)، تقــوم 

حكومــة البحريــن بنقــل أنظمتهــا واالعتــامد عــى 

الحوســبة الســحابية بشــكل متزايــد واالســتثامر يف 

ــر  ــا، االم ــال التكنولوجي ــة يف مج ــوى عامل ــر ق تطوي

الــذي يســاهم يف إعــادة رســم دور القطــاع العــام يف 

االقتصــاد مــن املحــرك الرئيــي، إىل املنظــم والريــك 

للقطــاع الخــاص، بهــدف تحقيــق نــو اقتصــادي 

ــن  ــت البحري ــد بات ــد. وق ــدى البعي مســتدام عــى امل

وبــكل جــدارة مركــزا للتميــز يف تطويــر الحوســبة 

ــة  ــع  إىل مواصل ــن نتطل ــة. ونح ــحابية يف املنطق الس

ــادرات التحــول الرقمــي  ــع مب دعــم اململكــة يف تري

ــى  ــامل تتبن ــة أع ــاء بيئ ــعى اىل بن ــام وتس ــا. ك لديه

االبتــكار وريــادة األعــامل باســتخدام التكنولوجيــا 

لزيــادة وتــرة التنويــع االقتصــادي يف البحريــن، وهــو 

الكفــاءات  وبنــاء  تطويــر  يف  أيضــاً  سيســاهم  مــا 

وصنــع فــرص وظيفيــة جديــدة ونوعيــة باإلضافــة إىل 

املســاهمة يف تطويــر الخدمــات الحكوميــة، وفًقــا 

ــر  ــي تشــكل جوه ــتدامة والتنافســية الت ــادئ االس ملب

رؤيــة البحريــن2030.

3. كيــف ستســاهم التقنيــة يف متكــن الــركات 

/ الحكومــات عــى االبتــكار؟

متثــل الحوســبة الســحابية إحــدى الوســائل الرئيســية 

: )AWS ( أمازون ويب سيرفيسز

زوبن تشاغبار
رئيس منطقة الرق األوسط 

وأفريقيا للقطاع العام لدى أمازون 

(AWS) ويب سرفيسز
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بــإرشايف.  الجامعــة  مختــرات  يف  فنيــن  مبشــاركة 

وعملــت ومــا زلــت أعمــل كمحــرر وكمحكــم يف 

جانــب  إىل  العلميــة،  للبحــوث  عامليــة  دوريــات 

املشــاركة كمحكــم يف الخمــس مســابقات للروبوتــات 

يف البحريــن (VEX) التــي تؤهــل املتســابقن الفائزين 

للدخــول يف املســابقة العامليــة التــي تقــام يف الواليــات 

ــة. ــدة األمريكي املتح

تــم تكليفــي بلجــان كثــرة يف جامعــة البحريــن عــى 

مســتويات مختلفــة (عى مســتوى الجامعة، ومســتوى 

الكليــة، ومســتوى القســم)، باإلضافــة إىل تكليفــي مــن 

قبــل مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث بــأن أكــون 

عضــواً يف جائــزة ويل العهــد الثامنــة.

ــاب يف  ــى كت ــل ع ــأين أعم ــن ف ــت الراه ــا يف الوق أم

مجــال خدمــة هندســة الطاقــة ســيتم إصــداره بعــون 

اللــه يف ينايــر 2020 بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، إذ 

أعكــف حاليــاً عــى االنتهــاء مــن كتابــة فصــل آخــر يف 

كتــاب آخــر“.

مواقف وذكريات:

وهنــا ترتســم االبتســامة والفــرح عــى محيــا الدكتــور 

عيــى قمــر وهــو يقــول: ”مــن املواقــف والذكريــات 

الطريفــة التــي تســعدين حــن أذكرهــا مــا حــدث 

معــي ودكتــور مــري خــال دراســتي بجامعــة امللــك 

ســعود يف اململكــة العربيــة الســعودية، عندمــا وجــه 

ــة  ــة لدي ــاك أحــد مــن الطلب ــة: هــل هن ســؤاال للطلب

عربيــة؟؟، فرفعــت يــدي، فبــادرين ســؤاال مل أفهــم 

حينهــا وضعــه مــن اإلعــراب، أيــن تســكن؟؟ فأجبتــه 

أســكن يف ســكن طلبــة الجامعــة، وبعــد عــدة أســئلة 

أدركــت أن الدكتــور يقصــد بالعربيــة (الســيارة) وهــو 

قالهــا بلهجتــه املريــة، ومل يكــن يقصــد مقــرر اللغــة 

العربيــة الــذي كنــت مســجا فيــه بنــاء عــى خطتــي 

ــه عــن قصــور الفهــم“. الدراســية، فاعتــذرت ل

القدوة واملثل األعى:

”والــدي – رحمــه اللــه – قــدويت ومثــي األعــى 

ــب،  ــم والرتي ــت التنظي ــه تعلم ــاة، فمن األول يف الحي

واالهتــامم بالوقــت والحــرص عــى إنجــاز العمــل 

عــى أتــم وأكمــل وجــه مهــام احتــاج ذلــك مــن 

اســتمرار وجهــد، األمــر الــذي وجدتــه أنــه مــن خصــال 

املهنــدس الناجــح حــن تخصصــت بدراســة الهندســة، 

يف حــن كان خــايل يوســف عبداللــه الحمــد مثــي 

األعــى الثــاين خاصــة يف مجــال التدريــس، األمــر الــذي 

معــه كنــت محظوظــا للجمــع بــن خصلتــي التنظيــم 

كمهنــدس والتدريــس يف الجامعــة كمــدرس“، مؤكــدا 

ــه. ــراً يف حيات ــا األكــر تأث ــن الشــخصيتن كانت أن هات
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إنجازات علمية وعملية:

يف هــذا الجانــب يســطر لنــا الدكتــور عيــى ســلامن 

قمــر أبــرز انجازاتــه العلميــة والعمليــة التــي حققهــا 

والتــي مــا يــزال يعمــل عــى تحقيقهــا، فأفــاد بالقــول: 

ــا واســتطعت  ــي أفخــر به ” عــى رأس اإلنجــازات الت

ــر  ــن هــو نقــي للكث ــي بجامعــة البحري ــا لطلبت نقله

مــن األمــور العمليــة مــن خــال تجربتــي فــرة عمــي 

اتيحــت  إذ  يب،  الخــاص  املاجســتر  مــروع  عــى 

مانشســر  دراســتي يف جامعــة  الفرصــة خــال  يل 

 ،General Electric) باململكــة املتحــدة زيــارة رشكــة

جــرال إليكريــك)، فكنــت احــرض اجتامعــات الركــة 

مــع املــرف عــى مروعــي للامجســتر لإلجابــة عــى 

تســاؤالت املهندســن املتواجديــن يف االجتــامع بهــدف 

جمــع  النتائــج التــي حصلــت عليهــا مــن خــال 

ــاك. ــة هن ــر الجامع ــا يف مخت ــي أجريه التجــارب الت

كــام أن الفرصــة التــي أُعطيــت يل مــن قبــل املهنــدس 

ــة املتحــدة)  ــرات (ERA، باململك املســؤول عــن مخت

ــات يف  ــن تقني ــم م ــا لديه ــى م ــاع ع ــا واالط لزيارته

 (High Voltage Engineering) العــايل  الجهــد 

ســاعدت يف نقــل هذه التجربــة واملعلومــات املتحصلة 

ــاء الــرح. ــن أثن ــي بجامعــة البحري ــا لطلبت منه

باإلضافــة إىل ذلــك، خــال عمــي يف الجامعــة أرشفــت 

عــى ثــاث أطروحــات دكتــوراة والعديــد مــن رســائل 

ــن  ــد م ــن للعدي ــن املمتحن ــت م ــام كن ــتر، ك املاجس

طلبــة املاجســتر والدكتــوراة داخــل وخــارج البحريــن.

 وشــاركت يف الكثــر مــن اللجــان الوطنيــة يف البحريــن 

وأقليميــة يف الخليــج ومنطقــة الــرق األوســط وأخرى 

ــات  ــن الجمعي ــد م ــبت إىل العدي ــام وأنتس ــة، ك عاملي

املهنيــة داخــل وخــارج اململكــة، فباإلضافــة إىل جمعية 

املهندســن البحرينيــة فهنــاك الجمعيــة األمريكيــة 

للمهندســن الكهربائيــن وااللكرونيــن (IEEE) التــي 

ــة  ــا فرعــا يف اململكــة عــام 2001، وجمعي أسســت له

ســيجري الفرنســية – املهتمــة بالجهــد العــايل.

هــذا إىل جانــب املســاهمة يف عضويــة اللجــان العليــا 

ملؤمتــرات عامليــة وإقليميــة ومحلية، ورئيســاً لجلســات 

يف املؤمتــرات، واللجــان الفنيــة فيهــا، كــام قدمــت 

عــدة أوراق علميــة يف ورش فنيــة، ومتكنــت مــن نــر 

أكــر مــن مائــة بحــث يف دوريــات ومؤمتــرات وفصــل 

يف كتــاب محكــم.

ــار األجهــزة  وقمــت بدراســات استشــارية، منهــا اختب

ــن  ــة البحري ــرات جامع ــي متــت يف مخت ــة والت املنزلي
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ــذا  ــية، ل ــة الهندس ــر املهن ــا تطوي ــى عاتقه ــذ ع تأخ

فأنهــا تعتــر بيــت املهندســن“، بحســب مــا يــراه 

ــى. ــور عي الدكت

ــة  ــة خصب ــزال منص ــا ت ــة وم ــت الجمعي ــال: ”كان وق

الهنــديس  املجــال  يف  واملعرفــة  الخــرات  لتبــادل 

والتعــرف عــى عــامل الهندســة مــن منظــور آخــر مغاير 

عــن منظــور الدراســة والتدريــس وهــي فرصة ســانحة 

ــة مشــوارهم  للشــباب املهندســن ممــن هــم يف بداي

الهنــديس باالنضــامم لهــذا الــرح الهنــديس العريــق، 

وااللتقــاء  املعرفــة  تلقــي  عليهــم  سيســهل  مــام 

ــة ممــن ســبقوهم يف هــذا املجــال  بالخــرات املتنوع

ــا“. ــن أو خارجه ــن البحري ــواء م س

وواصــل القــول: ”انضممــت للمهندســن البحرينيــة يف 

ــذاك املهنــدس  ــة آن ــرأس الجمعي العــام 1993، وكان ي

للجمعيــة  انضاممــي  خــال  ومــن  املؤيــد،  عــامد 

وعمــي التطوعــي يف عــدد مــن لجانهــا، ومديــر لإلعام 

والعاقــات العامــة، ومديــر لشــؤون العضويــة واملهنــة 

يف الفــرة مــا بــن 2004 و2006، منحنــي ذلــك فرصــة 

االختــاط مبهندســن متنوعــي التخصصــات الهندســية 

فــكان منهــم صنــاع القــرار يف الشــأن الهنــديس يف 

ــذي انعكــس عــى اســتفاديت  ــة حينهــا، األمــر ال الدول

التخصصــات  بربــط  وذلــك  الخــرات  تنــوع  مــن 

ــة لبعضهــا البعــض  الهندســية ببعضهــا لجعلهــا مكمل

نتيجــة مــا تقدمــه الجمعيــة مــن ورش عمــل ودورات 

تدريبيــة متخصصــة باإلضافــة إىل املؤمتــرات واملعــارض 

التــي تنظمهــا بشــكل مســتمر“.

املهندس الوحيد: 

ــن  ــاء الذي ــا عــن األبن ــه معن ــة حديث ــه بداي حمــد الل

ــال:  ــونها، إذ ق ــة ويدرس ــر الهندس ــاً غ ــون مهن ميتهن

”أحمــد اللــه بأنــه عــز وجــل جمعنــي بزوجتــي 

الدكتــورة ســمية الجــودر (طبيبــة)، حيــث أننــا ال 

نتحــدث يف املنــزل بلغــة املهندســن، بــل بلغتــن 

مختلفتــن، مسرســا، أن اللــه عــز وجــل رزقنــي 

ــه  ــاء هــم، أبنــي األوســط عبدالل ــة أبن وزوجتــي بثاث

خريــج جامعــة البحريــن تخصــص تقنيــة معلومــات، 

ــام  ــوس اإلع ــت بكالوري ــة درس ــرة أمين ــي الكب وأبنت

ــن  ــس م ــم نف ــتر عل ــة وماجس ــة األهلي ــن الجامع م

جامعــة البحريــن، وأمــا عائشــة فهــي األبنــة الصغــرى 

ــن  ــة البحري ــن جامع ــون م ــوس قان ــت بكالوري درس

ــاري  ــن م ــة كوي ــن جامع ــون دويل م ــتر قان وماجس

باململكــة املتحــدة، هــذا التنــوع يف التخصصــات يجعل 

منــا عائلــة مرحــة ألن لدينــا حكايــات مختلفــة دامئــا 

عــن بعضنــا البعــض فــا مجــال ألحاديثنــا للرتابــة أو 

التكــرار، ورغــم هــذا التنــوع فــأين املهنــدس الوحيــد 

ــي“. ــراد عائلت ــن أف ب

تقدير وتكريم:

يؤكــد الدكتــور عيــى قمــر بــأن أكــر اللحظــات فخــرا 

ــي  ــى درجت ــل ع ــا حص ــه، عندم ــبة ل ــزازا بالنس واعت

ــب  ــة صاح ــام ومصافح ــوراة والس ــتر والدكت املاجس

الســمو املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل الشــيخ عيــى 

ــاد يف  ــر الب ــه أم ــه الل ــة رحم ــلامن آل خليف ــن س ب

ــك الوقــت. ذل

مضيفــا:“ كذلــك مــن التكرميــات التــي أفخــر بهــا جــدا 

تكرميــي يف العــام 2006 – 2007 لحصــويل عــى أعــى 

درجــة ضمــن عــرة أســاتذة بجامعــة البحريــن مــن 

خــال تقييــم الطلبــة“..
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املشــاركة وكان ذلــك يف الصــف الســادس“، مؤكــدا أن 

ــن  ــر م ــه إذ كان لكث ــة يف حيات ــة أهمي ــذه املرحل له

ــات األساســية  ــه اللبن ــه يف تلقي املدرســن الفضــل علي

ــاتذة  ــؤالء األس ــن ه ــم وم ــي والتعل ــل العلم للتحصي

مــن يُذكــر بالخــر ومنهــم مــن توفــاه اللــه إىل رحمتــه، 

”أمــا عــى صعيــد األصدقــاء فــإن هــذه املرحلــة بدايــة 

جديــدة يف حيــاة أي طالــب، إذ تكــون بدايــة تعرفــه 

ــه  ــا حققت ــم وهــذا م ــاج معه ــن واإلندم عــى اآلخري

املرحلــة اإلبتدائيــة وذلــك مبنحــي فرصــة التعــرف 

عــى الكثــر مــن الطلبــة الذيــن هــم يف نفــس املرحلــة 

والذيــن أعتــز مبعرفتهــم وصداقتهــم“.

”أمــا املرحلــة اإلعدايــة فكانــت مبدرســة عبدالرحمــن 

ــي  ــت ه ــن، وكان ــة للبن ــة اإلعدادي ــارص اإلبتدائي الن

بدورهــا مرحلــة جديــدة لتوســيع دائــرة املعــارف مــن 

أســاتذة وطلبــة، فــكان مــن الطلبــة ممــن نقــل معــي 

إىل هــذه املدرســة وكان منهــم مــن هــم جــدد“.

”بالنســبة للمرحلــة الثانويــة، فقــد كانــت مــن خــال 

مدرســتي طــارق بــن زيــاد االعداديــة الثانويــة للبنــن، 

ــا  ــط، أم ــوي فق ــف األول ثان ــا ص ــت فيه ــي قضي والت

الصــف الثــاين ثانــوي والتوجيهــي درســتهام يف مدرســة 

الهدايــة الخليفيــة الثانويــة للبنــن“.

”وبالتخــرج مــن املرحلــة الثانويــة، بــدأت حقبــة 

جديــدة أكــر جديــة مــام ســبقها عــى مســتوى 

املتقدمــة،  الشــهادات  العلمــي وحصــد  التحصيــل 

ــة  ــي مرحل ــة وه ــة الجامعي ــة املرحل ــدأت حقب إذ ب

متقدمــة يف حيــايت ويف حيــاة أي فــرد“، هكــذا وصــف 

الدكتــور عيــى املرحلــة الجامعيــة.

وقــال: ”بعــد تخرجــي مــن املرحلــة الثانويــة يف العــام 

1977 التحقــت بكليــة الهندســة بجامعــة امللك ســعود 

باململكــة العربيــة الســعودية التــي كان اســمها آنــذاك 

جامعــة الريــاض، وكانــت تلــك املــرة األوىل التــي 

ــن  ــن املقبول ــة م ــع مجموع ــرة م ــا الطائ ــب فيه أرك

ــا  ــت لي ــة كان ــرا أن الرحل ــا“، متذك ــة ذاته يف الجامع

ــار  ــم مط ــد وصوله ــعودية، وعن ــوط الس ــى الخط ع

الريــاض الــدويل كان يف اســتقبالهم عــددا مــن الطلبــة 

البحرينيــن الذيــن يدرســون يف الجامعــة ومــن بينهــم 

الدكتــور املهنــدس يوســف الزيــاين، الــذي كان يــدرس 

ــة.  ــا الهندســة الكهربائي حينه

ملاذا الهندسة؟

ــد  ــة، أك ــاره للهندس ــبب اختي ــن س ــه ع ــؤالنا ل وبس

ــده صفــة  ــه اكتســب مــن وال ــور قمــر عــى أن الدكت

ــدى  ــت أرى ل ــا: ”كن ــب، قائ ــت والرتي ــم الوق تنظي

ــه كل  ــجل في ــدون ويس ــرا ي ــه دف ــه الل ــدي رحم وال

صغــرة وكبــرة مــن املناســبات واألحــداث بتواريخهــا 

بتنظيــم وترتيــب متقــن، يدونهــا بالتاريخــن الهجــري 

الســجل  أو  الدفــر  هــذا  فــأن  وعليــه  وامليــادي، 

للكثريــن  مرجعــا  أصبــح 

ممــن يرغبــون يف معرفــة 

مناســبة،  أو  حــدث  أي 

صفــة   – الصفــة  وهــذه 

التنظيــم والرتيــب – هــي 

الصفــة التــي متيــز تخصــص 

ــن  ــا م ــن غره ــة ع الهندس

فاملهنــدس  التخصصــات، 

يهنــدس مهامــه بالرتيــب 

والتنظيــم“.

االنضامم لـ «املهندسن البحرينية»:

”تعتــر جمعيــة املهندســن البحرينيــة، الجهــة املهنيــة 

التــي متثــل املهــن الهندســية مــن كافــة التخصصــات، 

«املهندسن 

البحرينية، منصة 

عريضة لتبادل 

الخربات واملعرفة 

للمهندسن 

الشباب». 
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النشأة والدراسة:

ــة  ــد مدين ــن موالي ــر م ــلامن قم ــى س ــور عي الدكت

ــام  ــو لع ــن شــهر يولي ــة يف الســابع م املحــرق العريق

ــي  ــة الت ــك األزق ــا، تل ــن أزقته ــر ب ــرع وك 1959، ترع

ضمــت الكثــر مــن الشــخصيات التــي هــي اليــوم مــن 

ــد كــرى املناصــب. ــرار وتتقل ــاع الق صن

”بــن لعــب الصعقــر والتيلــة واملاطــوع وألعــاب 

الــورق كنــت أقــي وقــت فراغــي مــع زمــايئ“، بهــذا 

بــدأ الدكتــور قمــر مشــاركته لنــا ذكرياتــه مــن الزمــن 

ــايل يف  ــى ب ــا يخطــر ع ــا: ”م ــل، واسرســل قائ الجمي

هــذا الســياق والــذي ال ميكننــي نســيانه هــو عمليــة 

تعليمــي الســباحة عــى يــد أخــوايل يوســف ومحمــد، 

ــان عــى عاتقهــام تعليمــي الســباحة يف  إذ أخــذ األثن

بحــر حالــة أبــو ماهــر – قلعــة الحالــة، التــي تحولــت 

يف الوقــت الراهــن إىل مركــز خفــر الســواحل باملحــرق، 

وبعــد أن اكتفيــت مــن رشب مــاء البحــر أتقنــت 

ــة  ــابقات مؤسس ــارك يف مس ــت أش ــباحة وأصبح الس

الشــباب والرياضــة وذلــك يف املرحلــة اإلعداديــة مــن 

عمــري.

ــل  ــى فض ــا أن أن ــعني هن ــول: ”ال يس ــل بالق وواص

جــديت – والــدة والــديت – رحمهــا اللــه، إذ كانــت 

ــي إىل  ــاء الح ــع نس ــف م ــرة الصي ــال ف ــذين خ تأخ

ــرة  ــة (يف جزي ــل التين ــدي، ونخ ــن هن ــل ب ــة نخ برك

املحــرق)، وبــرك بوزيــدان (يف البــاد القديــم)، ولكــن 

بعــد دخــويل املدرســة، بــدأت أرتــاد بركــة عــن عذاري 

ــا نســتقل املواصــات  ــاء، إذ كن ــع األصدق وقصــارى م

إليهــام، وحتــى  للوصــول  العــام)  (النقــل  العامــة 

ــا مــن توفــر  ــد لن ــا كان الب نســتطيع الوصــول ملبتغان

ــا اليومــي“. مثــن الصعــود للنقــل العــام مــن مروفن

املراحل التعليمية:

الدكتــور عيــى قمــر  تــدرج 

ــة  ــدارس يف مملك ــة م ــن أربع ب

البحريــن مــن املرحلــة اإلبتدائية 

الثانويــة  املرحلــة  وحتــى 

ــاء  ــن األصدق ــر م ــبته الكث أكس

خــال  وتوســعت  واإلخــوان 

هــذه املراحــل دائــرة معارفــه 

ــن ســواء مــن  وشــملت العديدي

مدرســن أو أقــران ورفقــاء درب 

دراســة.

وأوضــح ذلــك بقولــه:“ قضيــت املرحلــة اإلبتدائيــة يف 

مدرســة الحالــة اإلبتدائيــة للبنــن (الشــومي ســابقا)، 

ــرز  ــة، ومــن أب ــة كامل ــة اإلبتدائي ــا املرحل أمتمــت فيه

املدرســة مشــاركتي مبســابقة  الذكريــات يف هــذه 

الخــط باللغــة اإلنجليزيــة عــى مســتوى مــدارس 

ــذه  ــة ه ــم نتيج ــى التكري ــت ع ــن وحصل البحري

د. عيىس قمرب .. 

«التنظيم 

والرتتيب 

يف إنجاز 

األعامل من 

أهم صفات 

املهندس 

الناجح»
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رحلة مع
مهندس

أعدتها للنر: أمل العرادي

ــراد  ــن أف ــدا ب ــا وحي ــدد مهندس ــذا الع ــخصيتنا له ش

ــرات  ــن الخ ــا م ــة مزيج ــرته الذاتي ــم س ــه، تض عائلت

املناصــب  مــن  العديــد  لشــغله  وذلــك  املتنوعــة 

املختلفــة يف حياتــه العمليــة متدرجــا باملناصــب مــن 

فنــي صــوت يف تلفزيــون البحريــن، ومهندســا يف عــدد 

ــن،  ــة البحري ــاء يف مملك ــد الكهرب ــن محطــات تولي م

وتــدرج يف املناصــب إىل أن أصبــح أســتاذ مســاعد 

ــن  ــة البحري ــور يف جامع ــارك فروفس ــم مش ــن ث وم

إىل أن وصــل بــه الطريــق إىل رئيســاً لقســم الهندســة 

الكهربائيــة واإللكرونيــة، وعميــدا لكليــة التعليــم 

التطبيقــي، وآخــر املناصــب التــي تقلدهــا يف الجامعــة 

ــي. ــث العلم ــامدة البح ــدا لع عمي

ــن  ــر م ــر الكث ــدد تظه ــذا الع ــخصية ه ــم أن ش رغ

الهــدوء ودائــم االبتســامة، إال أنهــا مــن جانــب آخــر 

شــخصية زاخــرة بالعطــاء والتفــاين والجــد يف العمــل.  

بهــذا العــدد مــن ”املهنــدس“ 

تقــدم  مــا  كل  سنشــارككم 

حيــاة  مــن  أخــرى  وحكايــا 

كافــة  عــى  معطــاء  مهنــدس 

والبحثيــة  العمليــة  األصعــدة 

وقصــص  حكايــا  والتطوعيــة، 

املهنــدس   بهــا  معــه  يأخذنــا 

الدكتــور عيــى ســلامن قمــر إىل 

زمــن جميــل وأخــرى يرجعنــا بهــا إىل وقتنــا الراهــن.

والده وخاله 

قدوته ومثله 

األعى يف 

الحياة

ُولــد يف مدينــة املحــرق العريقــة وترعــرع بــن أزقتهــا بــن املاطــوع والصعقــر تــارة والســباحة يف البحــر 

ولعــب التيلــة تــارة أخــرى كان يقــي النهــار.

حصل عى درجة البكالوريوس من جامعة امللك سعود والدكتوراة من «برادفورد» 

شغف والده بالتنظيم والرتتيب دفعاه التوجه إىل املجال الهنديس

الدكتور
عيىس سلامن قمرب
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68العدد        - جمعية املهندسين البحرينية

املهندسة 
ريم أحمد العتيبي

رئيس التحرير
األعزاء املهندسن واملهندسات ..

يســعدين االلتقــاء بكــم يف مجلــة املهنــدس العــدد 68 للمــرة األوىل كــوين 

مديــرا للجنــة اإلعــام والعاقــات العامــة لهــذه الــدورة..

ــي  ــارككم تجربت ــمحو يل أن أش ــرة.. اس ــة الزاخ ــذه املنص ــال ه ــن خ م

هنــا.. يف هــذه الــدورة مــن حيــاة لجنــة اإلعــام أخذنــا وفريــق العمــل 

ــه  ــارت ب ــذي س ــلوب ال ــط واألس ــر النم ــى تغي ــل ع ــا العم ــى عاتقن ع

مجلتنــا املتميــزة ردحــا مــن الزمــن ليأتيكــم هــذا العــدد بتميــز وتغيــر 

تــام وجــذري تســيطر عليــه روح الشــباب التواقــة إىل االنطــاق والتحليق، 

فجــاء العــدد بحلــة جديــدة متامــا مــن حيــث اإلخــراج واملحتــوى ، كــام 

ــا بهــذا العــدد بخلــق »كــود« وهــو للمــرة األوىل يكــون يف تاريــخ  وقمن

الجمعيــة وذلــك إميانــا منــا لســهولة توصيــل هــذا اإلصــدار املتميــز لكافة 

املعنيــن واملهتمــن.

حرصنــا أن يكــون لنــا يف كل عــدد مــن مجلــة املهنــدس شــعارا ملوضــوع 

ــدد  ــذا الع ــكان ه ــة، ف ــات املجل ــة موضوع ــه كاف ــور حول ــن تتمح مع

ــة  ــة املهندســن البحريني ــا يف جمعي ــا أنن ــي وجدن ــا« الت لـــ »التكنولوجي

ومــن خــال منصتنــا هــذه البــد لنــا التوافــق والســر بخطــى وتوجهــات 

مملكتنــا الحبيبــة البحريــن الراميــة إىل التطــور والســر يف مصــاف الــدول 

ــف  ــر توظي ــا ع ــك بطريقتن ــوم بذل ــدة، لنق ــة األصع ــة عــى كاف املتقدم

ــة لهــذا الغــرض. ــا اإلعامي مجلتن

ــل  ــات ذات الثق ــن املوضوع ــددا م ــدد ع ــذا الع ــتجدون يف ه ــه س وعلي

ــف العــدد  ــل مل ــة بالهندســة مث ــا صل ــي له يف القطــاع التكنولوجــي الت

ــروع  ــى م ــوء ع ــليط الض ــدا لتس ــا جدي ــه موضوع ــا في ــذي تناولن وال

ــن إال وهــو »مــروع األمــازون«، يف  ــا البحري ــه مملكتن ــزت ب ــد متي جدي

ــة  ــه الســرة الذاتي ــاول في ــاب شــخصية العــدد أن نتن ــا يف ب حــن حرصن

للدكتــور عيــى ســلامن قمــر وهــو شــخص تضــم ســرته تنوعــا جزيــا 

مــن العمــل الهنــديس واألكادميــي، هــذا باإلضافــة إىل متيز العــدد بأحتوائه 

عــى العديــد مــن املقابــات مــع جهــات أخــرى مــن القطــاع األكادميــي 

وحتــى القطــاع املــايل، األمــر الــذي زاد يف الزخامــة لهــذا اإلصــدار.

أعزايئ ..

ال أريــد أن أطيــل عليكــم يف رسد محتــوى العــدد، بــل أتركــه بــن أيديكــم 

لتســتمتعوا مبــا جــاء فيــه، وترقبونــا يف األعــداد القادمــة بــأذن اللــه عــز 

وجــل والــذي نعدكــم بأنــه لــن يكــون أقــل متيــزا مــن ســابقه.

والسام عليكم ورجمة الله وبركاته ،،،
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م. جميل خلف العلوي

مدير املؤمترات واملعارض

م. جواد جعفر الجبل

أمن الر والعاقات الخارجية

م. ريم أحمد العتيبي

مديرة اإلعام والعاقات العامة
م. أمين محمد النارص

مدير شؤون األعضاء واملهنة

م. فؤاد أحمد الشيخ

األمن املايل واملقر

م. محمد عيل الخزاعي

نائب الرئيس

د. ضياء عبدالعزيز توفيقي

الرئيس

أعضاء مجلس اإلدارة

د. رائدة العلوي

مديرة مركز التدريب 

م. ريم إبراهيم خلفان

مديرة األنشطة العامة وخدمة املجتمع
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كلمة رئيس التحرير

م. ريم أحمد العتيبي

مروع أمازون ويب 

)AWS) سرفيسز

تشهد مملكة البحرين 

تحوال اقتصاديا يهدف إىل 

أن يصبح اقتصادا رقيام 

قامئا عى االبتكار ..

زوبن تشاغبار

التكنولوجيا والتأثرات 

االجتامعية واالخاقية

د. رعد موىس الجبوري

هوايات ومواهب
ينحدر من عائلة محبة للرسم 

والفن ..

املهندس محمد أحمد الهاشمي

مشاريع الطلبة

مهارات التواصل وآثارها

م. بدر يحيى بوشليبي

مروع الدانة

بنك البحرين اإلسامي 

يطلق الـ «الدانة» أول 

موظفة افرتاضية تحمل 

الهوية البحرينية

التكنولوجيا باتت رضورة 

من رضورات الحياة ..

التكنولوجيا باتت رضورة 

من رضورات الحياة ..

د. يفّ آل خليفة

رحلة مع مهندس

ولد يف مدينة املحرق 

العريقة وترعرع بن 

أزقتها..

د. عيىس سلامن قمرب

املهنــــــدس



م . ريم العتيبي

د. عيى قمر

م. غادة املرزوق

م. معاذ الطريفي

م. هبة صابر

م. حمزه مناع

املنشــورة  واملواضيــع  اآلراء 

وجهــة  بالــرورة  متثــل  ال 

املهندســن  جمعيــة  نظــر 

بالتــايل  وهــي  البحرينيــة. 

غــر مســؤولة عنهــا

أمل العرادي

هاتف : 7100 1772 973+
فاكس:  7475 1782 973+

جمعية املهندسن البحرينية

يرجى إرسال املوضوعات العلمية 

والهندسية التي ترغبون يف نرها 

عى عنوان الجمعية

ص . ب . : 853 - املنامة

مملكة البحرين

mohandis@bse.bh :الريد اإللكروين

www.bse.bh :صفحة الجمعية

@BSEMohandis

رئيس هيئة التحرير

أعضاء هيئة التحرير

مسؤول اإلعام والعاقات العامة

مجلة دورية تصدر عن



رحلة مع مهندس
الدكتور عي� سل�ن قم�

ملف
(AWS ) أمازون ويب س�فيسز

 الدانة
الدانة أول موظفة اف�اضية تحمل الهوية البحرينية

هوایات ومواهب
ا�هندس محمد أحمد الهاشمي
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