
 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (56) - April 20221

تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - أبريل 2022

العدد

56

 بعد توقف لسنتين بسبب الجائحة... 
جمعية المهندسين البحرينية تقيم غبقتها الرمضانية

البحرينية  المهندسين  جمعية  أقامت 
حــفــل غــبــقــتــهــا الــرمــضــانــيــة مــســاء يــوم 
ــنــيــن الـــمـــوافـــق 11 أبـــريـــل الــجــاري  اإلث
بمقر الجمعية بالجفير تعزيزا للتواصل 
وروح األسرة الواحدة بين إدارة وأعضاء 
بشهر  واحــتــفــاًء  الــجــمــعــيــة،  ومنتسبي 

رمضان المبارك.

الغبقة  بــدايــة  فــي  الترحيبية  كلمته  وفــي 
الــدكــتــور ضياء  الجمعية  رئــيــس  رحـــب 
الضيوف  بــكــافــة  توفيقي  الــعــزيــز  عــبــد 
والحضور في هذه الفعالية التي جاءت 
بعد انقطاع لسنتين متتاليتين بسبب 
ظــروف جائحة كــورونــا ومــا فرضته من 
وجــــوب اتـــخـــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة وتــبــاعــد 
بعودة  سعادته  عــن  معبراً  اجتماعي، 
األوضاع إلى ما كانت عليه بفضل اتخاذ 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن إجـــــــراءات احــتــرازيــة 
تداعيات  مــن  للتقليل  وقائية  وتــدابــيــر 

انتشار الجائحة، مرحباً بعودة األنشطة 
والفعاليات لسابق عهدها قبل الجائحة 
تحرص  التي  الرمضانية  الغبقة  ومنها 
سنوي،  بشكل  إقامتها  على  الجمعية 
مــعــبــراً عــن شــكــره لكافة الــجــهــود التي 
بــذلــهــا الـــقـــائـــمـــون عـــلـى الــفــعــالــيــة من 
أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة، وكـــذلـــك الــشــركــات 
ــة، مـــشـــيـــراً إلــى  ــمـ ــداعـ والـــمـــؤســـســـات الـ
ــادرات الــيــوبــيــل الــذهــبــي الـــتـــي تم  ــبــ مــ
االعالن عنها في االحتفالية التي أقيمت 
في منتصف مارس الماضي، مركزا على 
داعياً  الشباب  ملتقى  تأسيس  مبادرة 
الشروط  عليهم  تنطبق  الذين  األعضاء 
إلى المبادرة بالتسجيل في هذا الملتقى.

ــيــــن"  ــنــــدســ ــهــ ــمــ ــ ــة "ال ــقــ ــبــ وشــــــهــــــدت غــ
الــرمــضــانــيــة الــتــي ســادتــهــا روح األلــفــة 
الــواحــدة عــدداً من الفعاليات  واألســـرة 
والمسابقات، كما تم فيها تكريم السيدة 

نجوى جناحي مديرة المنظمات األهلية 
ــوزارة الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة  ــ ــ ب
لها  مقتضبة  كلمة  فــي  ــارت  أشــ والــتــي 
بــــأن جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة 
تــتــمــيــز بــيــن الــجــمــعــيــات بــمــواصــفــات 
ــدة كـــمـــواصـــفـــات الـــعـــضـــويـــة ومــــدى  ــ عـ
األعــضــاء  وفاعلية  العضوية  اســتــدامــة 
واســتــمــراريــتــهــم وتــدويــر الــمــهــام داخــل 

الجمعية.

كــمــا أقــيــمــت ـفــي الــغــبــقــة الــرمــضــانــيــة 
للحضور  ثقافية  مسابقة  للمهندسين 
ــاالت ثـــقـــافـــيـــة مــخــتــلــفــة  ــ ــجـ ــ شـــمـــلـــت مـ
ثــقــافــيــة جماعية  لــمــســابــقــة  بـــاإلضـــافـــة 
شارك فيها الحضور عبر اإلنترنت، وتم 

توزيع الجوائز على الفائزين.

 اضغط هنا للمزيد من 
صور الغبقة الرمضانية

https://drive.google.com/drive/folders/11ATkySpFvPtOg_nnMaWLG7yaj4KR73Xy
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نجوى  السيدة  تكريم  الرمضانية  "المهندسين"  غبقة  شهدت 
ــوزارة العمل  ــ بـ الــمــنــظــمــات األهــلــيــة  جــنــاحــي مــديــر إدارة دعـــم 
بأن  لها  مقتضبة  كلمة  في  أشــارت  والتي  االجتماعية  والتنمية 

جمعية المهندسين البحرينية تتميز بين الجمعيات بمواصفات 
وفاعلية  العضوية  استدامة  ومدى  العضوية  كمواصفات  عدة 

األعضاء واستمراريتهم وتدوير المهام داخل الجمعية.

لجمعية  الرمضانية  الغبقة  فــي  أقيمت 
ثقافية  مسابقة  البحرينية  المهندسين 
للحضور في عدد من المجاالت كالثقافة 
ــمـــجـــال  ــرآن والـــســـنـــة والـ ــ ــقــ ــ ــ الـــعـــامـــة وال
ــنــــدســــي والـــــتـــــاريـــــخ وغــــيــــرهــــا مــن  ــهــ ــ ال
ثقافية  مسابقة  أقيمت  كما  الــمــجــاالت، 
الحضور  فيها  شـــارك  تفاعلية  جماعية 
عبر اإلنــتــرنــت، وتــم تــوزيــع الــجــوائــز على 

الفائزين.

 خالل تكريمها في الغبقة الرمضانية... نجوى جناحي: 
العضوية في "المهندسين" تتميز باالستدامة والفاعلية

 خالل الغبقة الرمضانية لجمعية المهندسين البحرينية ..... 
مسابقات ثقافية فردية وجماعية تفاعلية 



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (56) - April 20223

 مخصصة لدراسة الهندسة في الجامعات المحلية... 
جمعية "المهندسين" تعلن عن ِمَنح اليوبيل الذهبي 

المهندسين  جمعية  مـــبـــادرات  ضــمــن 
الــبــحــريــنــيــة خـــالل احــتــفــاالتــهــا بــالــيــويــل 
الذهبي لتأسيسها، أعلن رئيس جمعية 
ضياء  الــدكــتــور  البحرينية  المهندسين 
إطـــالق عشر  عــن  توفيقي  عــيــدالــعــزيــز 
ــة الــهــنــدســة في  ــدراســ ــ ــة ل ــيــ مــنــح دراســ
البحرين  وبولتكنيك  البحرين  جامعة 
تحت اسم "منح اليوبيل الذهبي" وهي 
بــرنــامــج الجمعية  لــمــنــح  مــنــح تــضــاف 
التي تقدمها بشكل مستمرمنذ إطالق 

البرنامج في العام 1992م.

ــاء تــوفــيــقــي إـلــى  ــيـ وأشـــــــار الـــدكـــتـــور ضـ
لطلبة  متوفرة  الذهبي  اليويبيل  منح 
وجامعة  البحرين  جامعة  في  الهندسة 
بولتكنيك البحرين، إال أنه يمكن لطلبة 
االستفادة  المحلية  الخاصة  الجامعات 
يـــكـــون  ــلــــى أن  الــــمــــنــــح، عــ مـــــن هـــــــذه 
لطلبة  مــســاويــاً  منها  االســتــفــادة  حجم 
الجامعتين المذكورتين، وذلك لدراسة 
التخصصات  فــي  الــهــنــدســة  بــكــالــوريــس 

الهندسية المختلفة.

ــد تــوفــيــقــي عــلــى أن بــرنــامــج منح  كــ وأ

ــن عـــنـــه ضــمــن  ــلـ ــبـــي أعـ الـــيـــوبـــيـــل الـــذهـ
مبادرات جمعية المهندسين البحرينية 
بالتزامن مع احتفاالتها باليوبيل الذهبي 
الجمعية في منتصف مارس  لتأسيس 
وبرنامج  الــبــرنــامــج  هــذا  الــمــاضــي، وأن 
انطالقاً  جاءا  االعتيادي،  الجمعية  منح 
من التزام جمعية المهندسين البحرينية 
في  المجتمعية  كــة  والــشــرا الــخــدمــة  فــي 
بمسئوليتها  وعــمــالً  الــبــحــريــن،  مملكة 

منذ  الجمعية  دأبــت  حيث  االجتماعية، 
الطلبة  تشجيع  على  تأسيسها  بدايات 
لدراسة التخصصات الهندسية، مشيراً 
إلى أن هذه المبادرات تطورت منذ العام 
1992م إلى برنامج منتظم استفاد منه 

كثر من 200 طالب منذ إطالقه. أ

ودعا رئيس الجمعية  الطلبة البحرينيين 
واألحكام  الشروط  عليهم  تنطبق  ممن 
ــة  ــاديـ ــيـ ــتـ ــنـــح الـــجـــمـــعـــيـــة االعـ حـــســـب مـ
وأهــمــهــا أن يـــكـــون الــمــتــقــدم بــحــريــنــي 
طالب  عضوية  على  وحــاصــالً  الجنسية 
في الجمعية، سرعة االطــالع  عليها من 
خالل زيارة الموقع اإللكتروني للجمعية 
في  الراغبين  داعياً   http://bse.bh/en
البرنامج  هــذا  مــن  لالستفادة  التقديم 
ــق الــــتــــواصــــل عــــلــى الـــبـــريـــد  ــريــ ــــن طــ عـ
الــدراســيــة  بالمنح  الــخــاص  اإللــكــتــرونــي 
لتعبئة   sajeda@mohandis.org
االستمارة الخاصة بطلب المنحة، ومن 
ثــم الــنــظــر فــي كــافــة الــطــلــبــات مــن قبل 
جمعية  فــي  بــالــمــنــح  المختصة  الــلــجــنــة 

المهندسين البحرينية. 



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (56) - April 20224

 خالل احتفال جمعية المهندسين باليوبيل الذهبي... 
أحمد صالح الدين يفوز بمسابقة النصب التذكاري للمهندسين

ــيـــل الـــذهـــبـــي  ــوبـ ــيـ ــالـ خــــــالل االحــــتــــفــــال بـ
البحرينية  المهندسين  لتأسيس جمعية 
والذي أقيم تحت الرعاية السامية لجاللة 
الدولي  البحرين  المفدى في مركز  الملك 
لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات فــي 15 مــارس 
ــاري، وبــحــضــور نــائــب راعــــي الحفل  ــجـ الـ
مــعــالــي الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عــبــد هللا آل 
خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد 
كبير من المسؤولين بالمملكة والوجهاء 
الهندسية  الــهــيــئــات  ورؤســـــاء  ــان  ــيـ واألعـ
الخليجية والمهندسين، أعلنت الجمعية 
عـــن الــتــصــمــيــم الــفــائــز لــمــبــادرة النصب 
هندسياً  تصميماً   17 ضمن  الــتــذكــاري، 
حققت شروط ومعايير المسابقة، حيث 
ــازت فــكــرة )الــمــكــعــب( الــمــقــدمــة من  فــ
الممتلكات  لتطوير  الــديــن  صــالح  أحمد 

بأفضل تصميم.

ــه أعـــــــــرب رئـــــيـــــس جــمــعــيــة  ــ ــب ــ ــان مــــــن جــ
المهندسين البحرينية الدكتور ضياء عبد 
لــوزارة  جزيل شكره  عن  توفيقي  العزيز 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال 
المثمر  والــتــنــســيــق  لــلــتــعــاون  الــعــمــرانــي 
من  البحرينية  المهندسين  جمعية  مــع 
ــبـــادرة عــلــى أرض  ــذه الـــمـ أجــــل إظـــهـــار هــ
الواقع، مشيراً إلى أنه تفعيالً لتنفيذ هذه 
المبادرة تم تشكيل فريق عمل مشترك 
الموقع  الخــتــيــار  ــوزارة  ــ والـ الجمعية  بين 
الــوزارة مشكورة  قامت  المناسب حيث 
بالموافقة على موقع مقترح للنصب في 
جسر  تقاطع  منطقة  في  المنامة  شمال 
بــن ســلــمــان آل خليفة  الــشــيــخ عــيــســى 
ــداد شــــارع  ــتــ ــؤدي لــلــمــحــرق مــــع امــ ــمــ ــ ال
الــفــاتــح بــاتــجــاه خــلــيــج الــبــحــريــن، مــؤكــداً 
بالتنسيق مع  الجمعية ستقوم  على أن 
الوزارة حول الخطوات التالية للتصاميم 

التفصيلية والتنفيذ في المكان المقترح.

وتــــقــــدم تـــوفـــيـــقـــي بــالــتــهــنــئــة لــصــاحــب 
صالح  أحمد  المهندس  الفائز  التصميم 

له التوفيق لتقديم المزيد  الدين متمنياً 
من اإلنجازات واإلبداعات الهندسية، كما 
الــقــائــمــيــن على  كــافــة  إـلــى  بالشكر  تــقــدم 
التذكاري  النصب  مبادرة تصميم  إنجاح 
التي تكونت من سبعة  التحكيم  ولجنة 
مــنــهــم وزارة  ــوات  عــــضــ يــمــثــل  ــاء  ــضــ أعــ
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال 
الــعــمــرانــي وعـــضـــوان مـــن هــيــئــة الــثــقــافــة 
واآلثــــــــار، حــتــى ظـــهـــرت هــــذه الــمــســابــقــة 
يتناسب  وبما  الالئق  بالشكل  الهندسية 

المهندسون  به  الــذي اضطلع  الــدور  مع 
الشاملة  التنمية  مسيرة  في  البحرينيون 
ــداً عــلــى دور  ــؤكـ ـفــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، مـ
في  واالســتــمــرار  المحافظة  فــي  الجمعية 
إطالق البرامج والمبادرات المهنية التي 
ترتقي بالقطاع الهندسي والمهندس في 

البالد.

راعــي حفل  نائب  الـــوزراء،  رئيس مجلس  نائب  خليفة،  آل  عبد هللا  بن  خالد  الشيخ  معالي 
الفائز  الدين،  صالح  أحمد  المهندس  يكرم  البحرينية،  المهندسين  لجمعية  الذهبي  اليوبيل 
للجمعية  الذهبي  اليوبيل  احتفالية  خالل  للمهندسين،  التذكاري  النصب  تصميم  بمسابقة 
في 15 مارس 2022م، بحضور الدكتور ضياء توفيقي رئيس الجمعية، والمهندس عماد عبد 

الرحمن المؤيد رئيس جائزة جمعية المهندسين البحرينية. 

نموذج "المكعب" المقدم من "أحمد صالح 
لتطوير الممتلكات" الفائز في مسابقة تصميم 

النصب التذكاري للمهندسين. 
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 لنقل المعرفة والخبرة وضمن مبادرات اليوبيل الذهبي للجمعية... 
تأسيس ملتقى المهندسين الشباب 

المهندسين  جمعية  مـــبـــادرات  ضــمــن 
باليوبيل  احــتــفــاالتــهــا  خـــالل  البحرينية 
ــلــــن رئــيــس  الـــذهـــبـــي لـــتـــأســـيـــســـهـــا، أعــ
الدكتور  البحرينية  المهندسين  جمعية 
تأسيس  توفيقي عن  عيدالعزيز  ضياء 
تأكيداً  الــشــبــاب(   المهندسين  )ملتقى 
على الــدور الــذي يضطلع به الشباب في 
تشهدها  التي  والنهضة  التنمية  مسيرة 
مملكة البحرين في كافة المجاالت ومنها 
الهندسي، وضــرورة العمل على  المجال 
تــشــجــيــع الــشــبــاب مـــن الــمــهــنــدســيــن في 
ــراط ـفــي الــعــمــل الــتــطــوعــي ومــنــهــا  االنــــخــ
الجمعية واالستفادة من طاقات  أعمال 

جيل  لتحقيق  الــفــاعــلــة  الــشــريــحــة  هـــذه 
متطور من المهندسين الشباب.

ــار الــدكــتــور ضــيــاء تــوفــيــقــي إـلــى أن   وأشــ
الشباب(   المهندسين  )ملتقى  تأسيس 
للمهندسين  فــــرص  إيـــجـــاد  ــى  إلــ يـــهـــدف 
الـــشـــبـــاب لـــالنـــخـــراط ـفــي لـــجـــان وأعـــمـــال 
فيها،  العمل  على  وتشجيعهم  الجمعية 
والخبرة  المعرفة  لنقل  الفرصة  وإتــاحــة 
الشباب،  جيل  إلى  الهندسي  المجال  في 
يــعــطــي هــــذا الملتقى  وغــيــر ذلــــك مــمــا 

أهمية كبيرة للمهندسين الشباب.

وأعـــــرب تــوفــيــقــي عـــن ثــقــتــه ـفــي ملتقى 

المهندسين الشباب وما سيتم تحقيقه 
خالله  مــن  الــشــبــاب  المهندسين  لجيل 
نــظــراً لــمــجــاالت الــعــمــل الــتــي تــم تحديد 

العمل فيها واآللية التي يعمل بها.

ودعــــــــا رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة الــمــهــنــدســيــن 
الراغبين  الشباب  المهندسين  البحرينية 
في االنضمام لملتقى المهندسين الشباب 
ــارة  ــ ــادرة بــالــتــســجــيــل مـــن خــــالل زي ــبـ ــمـ الـ
المهندسين  لجمعية  اإللكتروني  الموقع 
عن  أو   http://bse.bh/en البحرينية 
اإللكتروني  الــبــريــد  الــتــواصــل على  طــريــق 

.sajeda@mohandis.org

مقدمة : 
يـــعـــّد )مــلــتــقــى الــمــهــنــدســيــن الــشــبــاب( 
جمعية  أعلنتها  التي  المبادرات  إحــدى  
إحتفاليتها  خالل  البحرينية  المهندسين 
 ،2022 مــارس   15 في  الذهبي  باليوبيل 
بـــهـــدف الــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع الــشــبــاب 
مــن المهندسين فــي االنــخــراط فــي أعمال 
الجمعية واالستفادة منها وتحقيق جيل 

متطور من المهندسين الشباب. 

أهداف الملتقى : 

 أ. إيـــجـــاد فــــرص لــلــمــهــنــدســيــن الــشــبــاب 
لإلنخراط في لجان وأعمال الجمعية. 

 ب. إتاحة الفرصة لنقل المعرفة والخبرة 
في المجال الهندسي إلى جيل الشباب. 

على  الــشــبــاب  المهندسين  تشجيع   ج. 
العمل في لجان الجمعية المختلفة.

في  الشباب  للمهندسين  إيجاد فرص   د. 
الــتــعــرف عــن كــثــب عــلــى آلــيــة الــعــمــل في 

الجمعية وإجراءاتها وأنظمتها. 

للمهندسين  منصة  أو  فــرص  إيــجــاد   هـــ. 

الـــشـــبـــاب لــمــنــاقــشــة األمــــــور الــهــنــدســيــة 
وخـــــاصـــــة تـــلـــك الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــشـــبـــاب 

وتتطلعاتهم وطموحهم. 

الفئة العمرية: 

ــذا الــمــلــتــقــى  أ. يــمــكــن الــمــشــاركــة ـفــي هــ
ــن مــخــتــلــف  ــاء الــجــمــعــيــة مــ ــضــ لـــكـــل أعــ
التخصصات والفئات على أن اليزيد عمر 

المشارك عن األربعين سنة.

آلية العمل: 

يعمل ملتقى الشباب وفق اآللية التالية: 

المتلقى لجنة تتكون من   أ. تدير أعمال 
سبعة أعضاء تتكون من الرئيس ونائب 
الرئيس ومناصب أخرى حسب ما يتفق 

عليها. 

 ب. يكون رئيس اللجنة مسؤوالً أمام أحد 
أعضاء مجلس اإلدارة كما سيتم تحديده. 

 ج. تعمل اللجنة والملتقى حسب النظام 
األســـاســـي والــالئــحــة الــداخــلــيــة والــدلــيــل 

المالي لجمعية المهندسين البحرينية. 

الــلــجــنــة ســنــتــيــن ويمكن  تــكــون مـــدة   د. 
تجديد العضوية فيها. 

 هـ. تقدم اللجنة في بداية تأسيسها خطتها 
لموافقة  الــمــطــلــوبــة  والــمــيــزانــيــة  للعمل 

مجلس اإلدارة. 

مجاالت العمل: 
يعمل الملتقى في المجاالت التالية: 

والمؤتمرات  الــنــدوات  مواضيع  طــرح   أ. 
الـــهـــنـــدســـيـــة الــمــتــعــلــقــة والــمــســتــهــدفــة 

للمهندسين الشباب.

 ب. تنظيم البرامج االحترافية للمهندسين 
الشباب.

المتعلقة  والبحوث  المقاالت  تقديم   ج. 
بالشباب لمجلة وإصدارات الجمعية.

 د. تنظيم ملتقى أو مؤتمر سنوي أو مرة 
كل سنتين للشباب.

االتفاق عليها  أية مجاالت آخرى يتم   هـ. 
مع مجلس اإلدارة.

آلية ومجال العمل لملتقى المهندسين الشباب
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ــد مــــن جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  ــ ــام وفـ ــ قـ
ــى مــعــالــي الــســيــد  الــبــحــريــنــيــة بـــزيـــارة إلــ
رئيس مجلس  الصالح  بن صالح  علي 
بالمجلس  مــعــالــيــه  بــمــكــتــب  الـــشـــورى 
أبريل   27 الموافق  األربعاء  يوم  صباح 
الــعــضــو  ســــعــــادة  ــور  ــضـ ــحـ بـ 2022م، 
لرئيس  الــثــانــي  الــنــائــب  جميلة ســلــمــان 
الدكتور  أهــدى  الشورى، حيث  مجلس 
ــز تــوفــيــقــي رئــيــس  ــزيـ ــعـ ضـــيـــاء عـــبـــد الـ
معالي  البحرينية،  المهندسين  جمعية 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى كـــتـــاب "50 
عـــامـــاً... تميز وعــطــاء" والــــذي أصــدرتــه 
الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي على 

تأسيسها.

كد معالي رئيس مجلس  وخالل اللقاء أ
الشورى على أنَّ العمل الهندسي يعتبر 
في  والمهمة  األساسية  الــدعــامــات  أحــد 
والحضرية  العمرانية  والتنمية  النهضة 
ــتــي تــشــهــدهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن منذ  ال
المشروع  انطالق  وازدهــرت مع  عقود، 
ــاحـــب الــجــاللــة  اإلصــــالحــــي لـــحـــضـــرة صـ
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
بالحرص  المفدى، مشيًدا  البالد  عاهل 

واالهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
العهد  سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ، مــــن أجـــل 
الهندسي  بالقطاع  واالرتــقــاء  النهوض 
المتميزة،  الجهود  مثمًنا  المملكة،  فــي 
الــتــي يقدمها  الــمــلــمــوســة  والــعــطــاءات 
الــبــحــريــنــيــون ـفــي جميع  الــمــهــنــدســون 

التخصصات الهندسية.

وأعـــــرب الــصــالــح عـــن الــتــقــديــر الــعــالــي 
واالعــــــتــــــزاز الـــكـــبـــيـــر بـــمـــســـيـــرة جــمــعــيــة 
المهندسين البحرينية الممتدة لخمسة 
واالجتماعية  الوطنية  واألدوار  عــقــود، 
الــجــمــعــيــة، وسعيها  بــهــا  قــامــت  الــتــي 
الــجــامــعــات  طــلــبــة  لتحفيز  الــمــتــواصــل 
على التخصص في المجاالت الهندسية 

العمل  اســتــدامــة  بما يضمن  الــواعــدة، 
ــجـــودة وكـــفـــاءة عــالــيــتــيــن،  الــهــنــدســي بـ
ــرامــــج األكـــاديـــمـــيـــة  ــبــ ــ ووفــــــق أحــــــدث ال

والمهنية المساندة للقطاع الهندسي.

مــــن جـــانـــبـــهـــم، ثـــّمـــن رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
التي  الــجــهــود  الجمعية  إدارة  مجلس 
في  الــمــجــلــس،  وأعــضــاء  معاليه  يبذلها 
الــتــشــريــعــات، وتــحــديــث منظومة  ســن 
الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة الــداعــمــة لــمــجــاالت 

االزدهار والتنمية بمملكة البحرين

حضر اللقاء من جانب الجمعية كل من 
المالي  األمــيــن  العلوي  رائـــدة  الــدكــتــورة 
مركز  مــديــرة  الــزيــانــي  رجـــاء  والمهندسة 
الجبوري  حبيب  والمهندس  الــتــدريــب 
مدير لجنة األنشطة وخدمة المجتمع.   

 وفد من مجلس اإلدارة التقى معالي رئيس مجلس الشورى... الصالح: 
الجمعية أسهمت في بناء أجيال من المهندسين المخلصين 
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وائـــل بن  الــمــهــنــدس  استقبل ســعــادة 
نــاصــر الــمــبــارك وزيــــر شــئــون الــكــهــربــاء 
والماء بمكتبه بالوزارة وفداً من جمعية 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة يــتــقــدمــهــم 
ــيـــاء عــبــدالــعــزيــز تــوفــيــقــي  ــور ضـ ــتـ ــدكـ الـ
رئيس الجمعية وذلك بمناسبة احتفال 

الجمعية باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وفــي بــدايــة الــلــقــاء رحــب ســعــادة الــوزيــر 
ــداً بـــعـــطـــاء الــجــمــعــيــة  ــيــ ــشــ ــد مــ ــوفــ ــ ــال ــ ب
وإنــجــازاتــهــا طـــوال 50 عــامــاً فــي خدمة 
البحرين  مملكة  فــي  الهندسي  القطاع 
وجهودها في النهوض بكادر المهندسين 
واألثر  ومحترفة،  مؤهلة  مستويات  إلى 
الكبير لذلك في المسيرة التنموية التي 
تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.

الجمعية  إلى دور  الوزير  وأشــار سعادة 
المسيرة  وتعزيز  دعــم  فــي  أسهم  الــذي 
فــي ظل  الــبــالد  تشهدها  الــتــي  التنموية 
ــيــــادة الــحــكــيــمــة لـــحـــضـــرة صــاحــب  ــقــ ــ ال
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه، ودعم حكومته الرشيدة برئاسة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  وـلـي  خليفة  آل  حمد  بــن 
مجلس الـــوزراء حفظه هللا، وذلــك من 
الجمعية خالل نصف  إسهامات  خالل 
الهندسي في  بالعمل  االرتــقــاء  فــي  قــرن 
وتعزيز  الوطنية  الكوادر  وبناء  المملكة 
الخبرات والمعرفة في القطاع الهندسي.

إلى  اللقاء  خــالل  الوزير  وتطرق سعادة 
ــتــعــاون الــقــائــم بــيــن قــطــاع الــكــهــربــاء  ال
الــمــتــجــددة وجمعية  والــطــاقــة  ــاء  والـــمـ
ــة  ــامـ الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ـفـــي إقـ
الــفــعــالــيــات والـــمـــؤتـــمـــرات الــهــنــدســيــة 
البحرينية  الكوادر  وتطوير  المتخصصة 
ــقـــطـــاع الـــهـــنـــدســـي، مــتــمــنــيــاً كــل  فــــي الـ
وأعضائها  للجمعية  والــســداد  التوفيق 
والعطاء  البذل  مواصلة  في  ومنتسبيها 

من أجل مملكة البحرين.

ــر وفـــــــــد جـــمـــعـــيـــة  ــ ــبـ ــ مـــــــن جــــانــــبــــهــــم عـ
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة عـــن خــالــص 
شكرهم وامتنانهم لسعادة وزير شئون 

الكهرباء والماء على دعمه غير المحدود 
للجمعية وتشجيعه المستمر.

وخــــــالل الـــلـــقـــاء قـــــدم رئـــيـــس جــمــعــيــة 
تذكارياً  إهـــداءاً  البحرينية  المهندسين 
لسعادة الوزير تقديراً لدور وزارة شئون 
أنشطة  دعــم  في  الرائد  والماء  الكهرباء 
وفــعــالــيــات الــجــمــعــيــة وســعــيــه الــدائــم 
بين  الوطيد  التعاون  أواصـــر  تعزيز  إلــى 
الــطــرفــيــن لــكــل مـــا مـــن شـــأنـــه تــطــويــر 
الــقــطــاع الــهــنــدســي ـفــي الــمــمــلــكــة، كما 
كتاب  من  نسخة  الوزير  تسلم سعادة 
"50 عاماً... تميزوعطاء" والذي أصدرته 
اليوبيل  احــتــفــاالت  بمناسبة  الجمعية 

الذهبي لتأسيسها.

الــلــقــاء مــن جــانــب الجمعية كل  حــضــر 
ــفـــان أمــيــن  ــلـ مــــن الـــمـــهـــنـــدســـة ريـــــم خـ
مدير  القحطاني  هيثم  والــدكــتــور  الــســر، 
الــمــؤتــمــرات والــمــنــتــديــات والــمــهــنــدس 

جعفر محمد علي مدير اإلعالم.   

 تسّلم كتاب اليوبيل الذهبي وأشاد بعطاء الجمعية طوال 50 عامًا... 
وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل وفدًا من "المهندسين"
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الدكتورة  كريمة من سعادة  لدعوة  تلبية 
عميدة  خليفة  آل  ابــراهــيــم  بــنــت  هــيــفــاء 
كلية الهندسة بجامعة البحرين، قام وفد 
بزيارة  البحرينية  المهندسين  من جمعية 
للجامعة بتاريخ 19 ابريل 2022م حيث 
عقد اجتماع بين الكلية والجمعية لبحث 

تطوير سبل التعاون بين الجانبين.

حـــضـــر االجـــتـــمـــاع مــــن الـــجـــامـــعـــة عــمــيــدة 
ومن  أساتذتها  مــن  وعــدد  الهندسة  كلية 
رئيس  توفيقي  ضــيــاء  الــدكــتــور  الجمعية 
المدير  عبدهللا  حميد  والدكتور  الجمعية 

التنفيذي.

وخالل اللقاء تم استعراض أوجه التعاون 
بين جمعية المهندسين البحرينية وكلية 
منح  السيما  البحرين  بجامعة  الهندسة 
في  الهندسة  لــدراســة  المقدمة  الجمعية 
جامعة البحرين منذ العام 1992م إضافة 
المحاضرات  بــرنــامــج  مــجــال  فــي  للتعاون 
الموضوعات  مــن  ذلــك  وغــيــر  الهندسية 

ذات االهتمام المشترك بين الجانبين.

الكلية  عــمــيــدَة  الجمعية  رئــيــُس  وأهــــدى 
تــمــيــز  ــاً…  ــ ــامـ ــ ــن كـــتـــاب "50 عـ نــســخــة مــ
وعطاء" والذي أصدرته الجمعية بمناسبة 

احتفاالتها باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

 لبحث تطوير سبل التعاون بين الجانبين... 
وفد من الجمعية يلتقي عميدة كلية الهندسة بجامعة البحرين
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 تحت شعار "استثمروا فى كوكبنا" وفي 22 أبريل.... 
"المهندسين" تشارك العالم احتفاله بيوم األرض

 22 في  العالم  البحرينية  المهندسين  جمعية  شاركت 
أبريل 2022م االحتفال بالذكرى 52 ليوم األرض تحت 
شــعــار "اســتــثــمــروا فــي كــوكــبــنــا" وهـــو عــنــوان أو شعار 
إحياء هذا اليوم لهذا العام، حيث نشرت الجمعية عبر 
حسابها على االنستغرام منشورات توعوية حول هذه 

المناسبة.

ويوم األرض هو حدث سنوي ُيحتفل به في جميع أنحاء 
وفي  البيئة،  لحماية  الدعم  إلظهار  أبريل   22 في  العالم 
192 دولــة  بـــ  الــعــام يحتفل حــوالــي مليار شخص  هــذا 

بيوم األرض بشعار "استثمروا فى كوكبنا".

واحُتفل بيوم األرض ألول مرة في عام 1970، ويتضمن 
كثر من 193 بلًدا حول  حالياً فعاليات تنظم عالمًيا  في أ

العالم.

إلى  العالم  األرض حول  بيوم  االحتفال  ويدعو منظمو 
لتنفيذ  ــالزم  ــ ال الــتــمــويــل  لتوفير  ــداد خــطــط وطــنــيــة،  إعــ
واالستدامة  المناخ  على  بالحفاظ  متعلقة  مشروعات 

والحد من التلوث البيئي.

ويستطيع أي شخص المشاركة بـيوم األرض من خالل 
زراعة النباتات واألشجار، وإطفاء األنوار قبل مغادرة أي 
مكان، وركــوب الــدراجــات أو السير على األقــدام بعيداً 

عن استخدام السيارات وعدم اإلسراف في الماء.


