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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - نوفمبر 2022

العدد

63

شاركت فيه 100 شركة و 2200 مشارك و 80 ورقة عمل من 35 دولة..
سعادة وزير النفط والبيئة يفتتح المؤتمر الدولي للصيانة 

واالعتمادية وإدارة األصول ومعرضه المصاحب

ــتـــور مــحــمــد بن  افــتــتــح ســـعـــادة الـــدكـ
والبيئة  النفط  ــر  وزيـ ديــنــة  بــن  مــبــارك 
ــعـــرض الــشــرق  فــعــالــيــات مــؤتــمــر ومـ
األوسط السادس للصيانة واالعتمادية 
الموافق  األحد  يوم  )مينتكون( مساء 
الخليج  بــمــركــز  2022م  نــوفــمــبــر   27
الخليج،  فندق  في  للمؤتمرات  الدولي 
االبتكار   .4.0 "الــصــنــاعــة  شــعــار  تحت 
ــيـــات ـفـــي الـــوضـــع  ــنـ ــقـ ــتـ ــاعـــي والـ ــنـ الـــصـ

الطبيعي الجديد".

ــر ومـــعـــرضـــه  ــمــ ــ ــؤت ــمــ ــ ــي ال ــ وشـــــــــــارك فــ
الـــمـــصـــاحـــب نــخــبــة مــــن الــمــحــتــرفــيــن 
والمهندسين  والمهتمين  العالميين 
والــمــتــخــصــصــيــن ـفــي مـــجـــال الــصــيــانــة 
وبحضور  األصــول،  وإدارة  واالعتمادية 

التنفيذيين  الـــرؤســـاء  مـــن  كــبــيــر  عـــدد 
ـفــي مملكة  الــمــتــخــصــصــة  لــلــشــركــات 
ــتـــعـــاون  الـ مـــجـــلـــس  ودول  ــبـــحـــريـــن  الـ
والعالمية  اإلقليمية  والــدول  الخليجي 
ــبـــرات  ــادل الـــمـــعـــرفـــة والـــخـ ــبــ ــ ــدف ت ــهـ بـ
والــطــمــوحــات الــعــالــيــة فــي االخــتــراعــات 
وعرض أحدث التقنيات في هذا المجال 

المهم. 

وتــنــظــم هــــذا الــمــؤتــمــر الــعــالــمــي كل 
البحرينية  الــمــهــنــدســيــن  جــمــعــيــة  مـــن 
ــة لـــلـــصـــيـــانـــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ ــيــــة الـ والــــجــــمــــعــ
مع  والتعاون  بالتنسيق  واالعتمادية، 
البحرين  بمملكة  والبيئة  النفط  وزارة 
وبــرعــايــة رئــيــســيــة مـــن شــركــة أرامــكــو 
للنفط  القابضة  والــشــركــة  الــســعــوديــة 

والــغــاز وعـــدد مــن الــشــركــات النفطية 
والصناعية الرائدة المحلية واالقليمية 
 2200 كثر من  أ والعالمية وبمشاركة 

مشارك من مختلف دول العالم.

والــذي  المؤتمر  لفعاليات  وبــاإلضــافــة 
تضمن تقديم 80 ورقة فنية وعدد من 
الجلسات النقاشية والحوارية العلمية 
من  متميزة  نخبة  فيها  ــارك  شـ الــتــي 
الشركات  من  العالميين  المتحدثين 
ــيــــة الــخــلــيــجــيــة  ــنــــاعــ ــنـــفـــطـــيـــة والــــصــ الـ
المعرض  فــي   شــارك  كما  والعالمية، 
المصاحب للمؤتمر 100 شركة عارضة 
من 35 دولة من مختلف دول العالم 
ــدث فــي عــالــم الرقمنة في  تــعــرض األحـ

مجال الصناعة والصيانة.
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في كلمته في افتتاح "مينتكون 2022".. سعادة الوزير بن دينة:
ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية، والتنبؤية، 

واالستباقية، بات أمرًا مهمًا وملّحًا يجب دراسته جيدًا
الدولي  للمؤتمر  االفتتاحية  كلمته  فــي 
ــاديـــة )مــيــنــتــكــون(  ــمـ ــتـ لــلــصــيــانــة واالعـ
األحد  يوم  المصاحب مساء  ومعرضه 
رّحــب  2022م،   نوفمبر   27 الموافق 
ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن مــبــارك 
ــر الــنــفــط والــبــيــئــةرحــب  ــ بـــن ديـــنـــة وزيـ
ســعــادة وزيـــر الــنــفــط والــبــيــئــة بجميع 
المشاركة  والعالمية  الخليجية  الوفود 
ــدث الــــدولــــي ـفــي نسخته  ــحـ ــذا الـ ـفــي هــ
وأشــار  البحرين،  مملكة  في  السادسة 
إلى  بحاجة  زال  ال  اليوم  العالم  أن  إلــى 
ــة لــتــأمــيــن اإلمـــــداد  ــوريـ ــفـ الـــطـــاقـــة األحـ
الــذي يعد عامال محفزا  األمــر  للطاقة، 
من  المزيد  لضخ  النفطية  للشركات 
االستثمارات النفطية وتنفيذ مشاريع 
جـــديـــدة وتــوســعــات تــشــمــل مــجــاالت 
والغاز  واإلنتاج  والتطوير  االستكشاف 
والــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات وغــيــرهــا 
مــن الــصــنــاعــات الــكــبــرى، مــمــا يجعل 
من موضوع تطبيق الصيانة الشاملة 
والتي  النفطية  الــمــشــاريــع  جميع  فــي 
في  الصيانة  ثقافة  ترسيخ  إلــى  تحتاج 
مراحلها المختلفة، الوقائية، والتنبئية، 
يجب  وملحا  مهما  أمــرا  واالستباقية، 
دراسته جيدا من أجل المحافظة على 
المعدات واألجهزة الدقيقة والمنشآت 
التي تهدف إلى تمديد العمر  النفطية 

االفتراضي لها.

ــر فــي  ـــمـ وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر بــــــأن الـــمـــؤت
ــورات  ــطـ ــتـ ــام جـــــاء لــيــلــبــي الـ ــعــ ــ هـــــذا ال
الــذي  الرقمي  والتحول  التكنولوجية 
يحدث في مجاالت الصيانة واالعتمادية 
الحدث  أن  إـلـى  الفــتــا  ــول،  األصــ وإدارة 
سيكون منصة مثالية يجمع المهنيين 

الـــدولـــيـــيـــن واإلقــلــيــمــيــيــن والــبــاحــثــيــن 
والمستخدمين  الــخــدمــات  ومــقــدمــي 
الستكشاف أحدث ما في عالم الرقمنة 
واالستفادة من الخبرات والمعلومات 
التي من شأنها إثراء المشاركة في هذا 

الحدث االحترافي الفريد.

وأعــرب وزير النفط والبيئة عن شكره 
واللجنة  الــمــشــاركــيــن  لــكــافــة  وتــقــديــره 
والشركات  الراعية  والجهات  المنظمة 
الـــعـــارضـــة والـــمـــتـــحـــدثـــيـــن عــــلــى كــافــة 

الجهود إلظهار هذا المؤتمر والمعرض 
بهذا  السادسة  نسخته  في  المصاحب 
وزارة  اهتمام  مــؤكــدا  المميز،  الشكل 
النفط والبيئة ببذل كافة الجهود لتعزيز 
كــمــركــز مهم  الــبــحــريــن  مــكــانــة مملكة 
لصناعة المعارض وتنظيم الفعاليات 
العالمية ذات العالقة، متمنيا سعادته 
ــرض مـــيـــنـــتـــكـــون كــل  ــ ــعـ ــ ــؤتـــمـــر ومـ لـــمـ
يصبوا  ما  وتحقيق  والنجاح  التوفيق 
إليه المنظمون من تطلعات وأهداف 

مرجوة.
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خالل الجلسة التنفيذية في مينتكون 22: 
مناقشة أثر الرقمنة على الصيانة واالعتمادية وإدارة 

األصول واالستدامة في  المشروعات المستقبلية 

مينتكون  في  التنفيذية  الجلسة  خالل 
22 تــمــت مــنــاقــشــة أثـــر الــرقــمــنــة على 
األصــول  وإدارة  واالعــتــمــاديــة  الصيانة 
واالســـــــتـــــــدامـــــــة ـفـــــــي  الــــمــــشــــروعــــات 
ــار ـفــي رأس  ــثـــمـ ــتـ الــمــســتــقــبــلــيــة واالسـ
الـــثـــورة الصناعية  الــبــشــري فــي  الــمــال 
المهندس  فيها كل من  وتحدث   ،4.0
ــريـــم، نـــائـــب الــرئــيــس  فــهــد الــعــبــد الـــكـ
أرامــكــو  بــشــركــة  الصناعية  لــلــخــدمــات 
ــة، و جــــو هــــــــــواري، نــائــب  ــوديــ ــعــ الــــســ
بشركة  والبرمجيات  لألنظمة  الرئيس 
إيميرسون - الشرق األوسط وشمال 
مهندس  تــيــرزي  ستيفانو  و  أفــريــقــيــا، 
يحيى  و  هــوغــز،  بيكر  بشركة  تنفيذي 
الــتــنــفــيــذي بشركة  الــرئــيــس  مــنــصــور، 
الغاز  إليكتريك لخدمات طاقة  جنرال 

ــال أفــريــقــيــا،  ــمـ ــط وشـ ــ بــالــشــرق األوســ
كــبــيــر  ــر،  ــكـ بـ أمـــيـــنـــة  الــجــلــســة  وأدارت 

رئــيــس مكتب  أوبـــك، ونــائــب  مراسلي 
الــطــاقــة. اســتــخــبــارات  لمجموعة   دـبــي 
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في اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض "مينتكون 2022".. 
تكريم الفائزات بجائزة المرأة في الصناعة وإدارة 

األصول )WIAM( بفئاتها الثالث

ــي الــصــنــاعــة  ــرأة فــ ــ ــمـ ــ ــت لــجــنــة الـ ــّرمــ كــ
الـــذيـــن   )WIAM( األصــــــــول  وإدارة 
الصناعة  في  والــريــادة  التميز  يظهرون 
وإدارة األصـــول، وذلــك فــي حفل أقيم 
ــق 28  ــوافــ ــمــ ــ ــوم اإلثـــنـــيـــن ال ــ ــ ــاء ي مــــســ
المهندس  بــحــضــور  2022م  نــوفــمــبــر 
ــريـــم، نـــائـــب الــرئــيــس  فــهــد الــعــبــد الـــكـ
أرامــكــو  بــشــركــة  الصناعية  لــلــخــدمــات 
الــســعــوديــة والــدكــتــورة رائــــدة العلوي 
البحرينية  المهندسين  جمعية  رئيس 
الشمراني  إبــراهــيــم  سعد  والمهندس 
للصيانة  الخليجية  الجمعية  رئــيــس 
ــزار  ــ ــ ــة، والــــمــــهــــنــــدس ن ــ ــ ــادي ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ واالعــ
الــشــمــاســي رئـــيـــس الــمــؤتــمــر الـــدوـلــي 
رئيس  ونــائــب  واالعــتــمــاديــة،  للصيانة 

المؤتمر المهندس محمود ميرزا.

الكريم  العبد  المهندس فهد  قام  وقد 
بتقديم الجوائز للفائزين.

يــجــدر بالذكر بــأن هــذه الــجــائــزة قــد تم 
بعد  2018م  الـــعـــام  ـفــي  ـفــي  إطـــالقـــهـــا 
ــرأة فــــي الــصــنــاعــة  ــمــ ــ تــشــكــيــل لــجــنــة ال
وإدارة األصول )WIAM( لتعزيز النمو 
الجنسين،  بــيــن  والــمــســاواة  الــشــامــل 
والــتــي تحتل مــكــانــة عــالــيــة فــي جــدول 
المبادرة  هذه  وتعتبر  المؤتمر،  أعمال 
حيث  المنطقة،  فــي  نوعها  مــن  فــريــدة 
تــقــدم لــجــنــة  WIAM لــلــمــرأة الـــرائـــدة 
والــمــبــتــكــرة مــنــصــة لــتــســلــيــط الــضــوء 
المجال  في  وإسهاماتها  إنجازاتها  على 
وإدارة  واالعتمادية  للصيانة  المتنامي 
يظهرن  الالئي  أولئك  وتكريم  األصــول، 
التميز والريادة في مؤسسات الصناعة 

وإدارة األصول.

وتنقسم فئات الجائزة إلى ثالث فئات 
الناشئة،  وجائزة  المهنية  وهي: جائزة 
المرأة المتميزة لإلنجاز،  وجائزة تمكين 

المرأة.

وتــقــوم لجنة هـــذه الــجــائــزة الــمــرمــوقــة 
بـــتـــقـــيـــيـــم الـــتـــرشـــيـــحـــات ويــــتــــم مــنــح 
ــا ألدائـــهـــا  ــ ــًق ــل تـــرشـــيـــح درجـــــــات وفــ كــ
الــمــاضــيــيــن، ويغطي  الــعــامــيــن  ــالل  خـ
والمهنيات   الــشــركــات  الــجــائــزة  نــطــاق 

الخليجيات فقط.

ــائـــزة الــمــهــنــيــة الــنــاشــئــة  وخــصــصــت جـ
ــلــمــهــنــدســات الـــعـــامـــالت فــــي مــجــال  ل
األصــول   وإدارة  واالعــتــمــاديــة  الصيانة 
لفترة تتراوح بين 5 و 10 أعــوام، وقد 

فازت بهذه الجائزة 5 سيدات.

أما جائزة المرأة المتميزة لإلنجاز فهي 
مــوجــهــة لــلــمــهــنــدســات والــعــامــالت في 
الــمــجــال لــفــتــرة تــتــجــاوز 15 عــامــاً وقــد 

فازت بها 3 سيدات.

موجهة  فهي  المرأة  تمكين  جائزة  أمــا 
تمكين  فــي  ســاهــمــوا  مــمــن  للجنسين 
المرأة في مجال العمل الصناعي، وقد 

فاز بها 3 أشخاص )رجالن وإمرأة(.
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ــز الــتــدريــب  ــركـ عــقــد مــجــلــس أمـــنـــاء مـ
البحرينية  المهندسين  لجمعية  التابع 
تشكيله  إعـــــادة  بــعــد  األول  اجــتــمــاعــه 
ــيـــل كـــاظـــم  ــة الـــمـــهـــنـــدس جـــمـ ــاســ ــ ــرئ ــ ب
ــوي وذلــــــك بــمــقــر الــجــمــعــيــة فــي  ــلـ ــعـ الـ
2022م. ــر  ــبـ ــمـ نـــوفـ  1 الــــثــــالثــــاء   يــــــوم 
مجلس  رئيس  رحــب  االجتماع  وخــالل 
تــم استعراض  بــالــحــضــور، كما  األمــنــاء 
ــام عـــمـــل مـــركـــز  ــ ــظـ ــ ــة حـــوكـــمـــة ونـ ــوحــ ــ ل
الـــتـــدريـــب، والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الــتــي 
الجهات  مــع  التنفيذ  وآلــيــات  يقدمها، 

المعنية في المرحلة المقبلة.

ويــقــوم مــركــز الــتــدريــب بــــدور مــحــوري 
وُيمثل رؤيًة جديدة وواضحة للتدريب،  
ُتركز بقوة على أهمية التدريب بالنسبة 
البحرينيين،  المهندسين  لمستقبل 
وتــرتــبــط تــلــك الـــرؤيـــة بــتــوفــيــر الــقــاعــدة 
ودعم  التنافس  روح  وخلق  المعرفية 
كبة  الــتــطــور االقــتــصــادي مــن أجـــل موا

االقتصاد العالمي.

ويهدف مركز التدريب بشكل أساسي 
للتوظيف،  مؤهلة  عاملة  قــوٍة  بناء  إلــى 
ــارة الــعــالــيــة،  ــهـ ــمـ تــتــمــتــع بــالــمــرونــة والـ
والتي تشكل مفتاح االبتكار واإلنتاجية 
المحلي  المستويين  على  والتنافسية 
تلبية  باالعتماد على  وذلك  واإلقليمي، 
ــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة  االحـــتـــيـــاجـــات الــحــال

لسوق العمل.

التدريب انطالقاً من  وجاء إنشاء مركز 
التزام الجمعية ودورها في تطور القطاع 
ــاً مــع  الـــهـــنـــدســـي فــــي الــــبــــالد  خـــصـــوصـ
المهندسين  المستمرة في عدد  الزيادة 
الــعــامــلــيــن ـفــي الــمــمــلــكــة، األمـــــر الـــذي 
في  للتدريب  مركز  إنشاء  لضرورة  أدى 
2001م،  الــعــام  فــي  وافتتاحه  الجمعية 
ويحرص المركز على تقديم الجودة في 
تدريب وتأهيل المهندسين في القطاع 
العام والقطاع الخاص من خالل دروات 

تدريبية تخصصية.

 يضم نخبة من الكفاءات الهندسية والمختصين في البالد... 
اجتماع مجلس أمناء مركز التدريب التابع لجمعية المهندسين

في  الجمعية  إدارة  مجلس  اعتمد  وقــد 
أمناء  مجلس  تشكيل  2020م  كتوبر  أ
لــالئــحــة حوكمة  مــركــز الــتــدريــب وفـــقـــاً 

ونظام عمل مركز التدريب. 

ويــــرأس مجلس أمــنــاء مــركــز الــتــدريــب 
المهندس جميل كاظم العلوي، ويضم 
ــالً مـــن الـــدكـــتـــورة رائـــدة  ــ ـفــي عــضــويــتــه كُ
للجمعية(،  الــحــالــي  )الــرئــيــس  الــعــلــوي 
والـــمـــهـــنـــدس عـــدنـــان آل رحـــمـــة مــديــر 
التدريب بالجمعية، والمهندس سميح 
الــعــلــوي عــضــو الــجــمــعــيــة، والــمــهــنــدس 

المساعد  )الوكيل  اللطيف  عبد  كاظم 
للطرق بــوزارة األشــغــال(، والسيد علي 
عــاشــور عــبــد الــلــطــيــف )نــائــب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــوارد والــخــدمــات بهيئة 
الــكــهــربــاء والــــمــــاء(، والـــدكـــتـــورة لبنى 
ــة  ــ الــصــلــيــبــيــخ )رئـــيـــس الـــشـــؤون اإلداريـ
نــفــط البحرين  لـــدى شــركــة  والــبــعــثــات 
بـــابـــكـــو(، الــســيــد خــلــيــل ســهــيــل )مــديــر 
عمليات المسبك الرابع بشركة ألمنيوم 
بوجيري  أحمد  والدكتور  ألبا(،  البحرين 
الــتــدريــب والــتــطــويــر بشركة  ــراقـــب  )مـ

الخليج لصناعة البتروكيماويات(. 
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عــقــدت لــجــنــة تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
ــاالت بــاتــحــاد الــمــهــنــدســيــن  ــصــ واالتــ
بــمــقــر جمعية  اجــتــمــاعــهــا  ــرب  ــعـ الـ
في  وذلـــك  البحرينية  المهندسين 
يــومــي الــخــمــيــس والــســبــت 2 و 4 
الــدكــتــورة  بــرئــاســة   2022 نــوفــمــبــر 
ــيــــس جــمــعــيــة  ــ ــلــــوي رئ ــعــ ــ رائـــــــــدة ال
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة رئــيــســة 
اللجنة وبحضور ممثلي اللجنة من 
ولبنان  وفلسطين  وســوريــا  األردن 

وعمان وتونس.

وتم في االجتماع مناقشة األنشطة 
للمؤتمر  والتحضير  للجنة  القادمة 
المعلومات  لتقنية  السابع  العربي 
واالتـــصـــاالت 2023 والــــذي ســوف 
يـــقـــام ـفــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 6 - 7 
ديسمبر 2023 تحت رعاية معالي 
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
الــوزراء ووزير  نائب رئيس مجلس 

البنية التحتية.

بحضور ممثلي 7 دول عربية..  
اجتماع لجنة تقنية المعلومات واالتصاالت باتحاد 

المهندسين العرب
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برئاسة المهندس عماد المؤيد… 
اجتماع لجنة جائزة جمعية المهندسين البحرينية

اجتماع اللجنة المشتركة بين جمعية المهندسين البحرينية 
وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية

عقدت لجنة جائزة جمعية المهندسين 
البحرينية للمهندس المتميز اجتماعها 
بــمــقــر الــجــمــعــيــة مـــســـاء يــــوم األحـــــد 5 
الــمــهــنــدس  بــرئــاســة  2022م،  نــوفــمــبــر 

بين  المشتركة  اللجنة  عقدت 
البحرينية  المهندسين  جمعية 
الهندسية  المكاتب  وجمعية 
الــبــحــريــنــيــة اجــتــمــاعــاً ـفــي مقر 
بالجفير  المهندسين  جمعية 
ــوم الـــمـــوافـــق 23  ــ وذلـــــك ـفــي ي

نومفبر 2022م.

ــــمــــؤيــــد، حــيــث  عـــمـــاد عـــبـــد الـــرحـــمـــن ال
رحــبــت الــدكــتــورة رائـــدة الــعــلــوي رئيس 
الجمعية بالحضور ثم استأنفت اللجنة 
مــنــاقــشــة الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على 

جدول أعمال االجتماع، وقد تم اختيار 
الــمــهــنــدس عــبــد الــنــبــي الــصــبــاح أمــيــنــاً 

للسر للجنة الجائزة.
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مشاركة الجمعية في معرض يوم التوعية بالقطاع 
الصناعي بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني 

شـــاركـــت جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة في 
الذي  الصناعي  بالقطاع  التوعية  يــوم  معرض 
أقيم في المبنى األكاديمي بمركز ناصر للتأهيل 
والتدريب المهني، وذلك في يوم األحد الموافق 
كتوبر 2022م بمشاركة نخبة من الشركات  30 أ
القطاع  فــي  الــرائــدة  والجمعيات  والمؤسسات 

الصناعي والمهني في مملكة البحرين.

وخـــالل هــذه الــمــشــاركــة تــشــرف جــنــاح جمعية 
المهندسين البحرينية بزيارة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب، رئــيــس مجلس 
المهني. والتدريب  للتأهيل  ناصر  مركز   أمناء 
كما ساهم جناح الجمعية بالمعرض في تعريف 
الطلبة وزوار المعرض بدور الجمعية وأنشطتها 
والخيارات  الهندسية  والتخصصات  المختلفة 
المهنية المتاحة لهم في سوق العمل والبرامج 
التدريبية التي تقدمها الجمعية من خالل مركز 

التدريب التابع لها.
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البحرينية  المهندسين  شاركت جمعية 
ـفــي "الــمــؤتــمــر الـــدوـلــي الــثــالــث لــقــيــادة 
الرقمي"  العصر  فــي  المشاريع  وإدارة 
التطبيقية  العلوم  جامعة  نظمته  الذي 
باالشتراك مع اتحاد الجامعات العربية 
والذي  البحرينية  المهندسين  وجمعية 
أقيم في الفترة 27 - 28 نوفمبر 2022م 

بفندق غراند ويندام البحرين.

كـــدت الــدكــتــورة  وـفــي افــتــتــاح الــمــؤتــمــر أ
رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين 
التحول  أن  على  كلمتها  فــي  البحرينية 
الرقمي يؤثر على معظم جوانب حياتنا 
نتعامل  التي  والمؤسسات  الشخصية 
معها. مشيرًة إلى أن نجاح المؤسسات 
يعتمد على التكيف الناجح في استخدام 
أحدث تقنيات االتصاالت والمعلوماتية.

ومعرفة  مهارات  أن  العلوي  واعتبرت 
ــر مــــن أي  ــثـ كـ الــمــهــنــدســيــن مــطــلــوبــة أ
المعرفة  المتالكهم  نــظــراً  مضى  وقــت 
الــتــقــنــيــة الــتــي تــحــتــاجــهــا الــمــؤســســات 
التقنية  الخيارات  أفضل  الالزمة التخاذ 
وتــطــبــيــقــهــا بــفــعــالــيــة. مـــؤكـــدة عــلــى أنــه 

شاركت بورقة عمل بعنوان "مستقبل الهندسة في عصر الرقمنة" في 
المؤتمر الدولي حول قيادة وإدارة المشاريع في العصر الرقمي:

العلوي: نشجع كّليات الهندسة على استمرار تكييف وتحسين 
مناهجها الهندسية لتلبية االحتياجات المستقبلية للمهنة 

ــن مــهــنــدســي الــمــســتــقــبــل  يــتــطــلــب مــ
الــتــخــطــيــط  ـفــي  ــر  ــبـ كـ أ دوًرا  يــلــعــبــوا  أن 
االســتــراتــيــجــي الــتــقــنــي وصـــنـــع الـــقـــرار 
وتــنــفــيــذه فــي مــؤســســاتــهــم حــيــث يجب 
صنع  في  ومهاراتهم  معارفهم  تضمين 

القرار على جميع المستويات.

المجموعة  أن  إـلــى  الــعــلــوي  وأشـــــارت 
الواسعة من الخيارات التقنية المتقدمة 
المتاحة في عصر الرقمنة قد تتسبب في 
حدوث ارتباك يمنع القطاع الصناعي في 

كثير من األحيان من التقدم في التحول 
االستثمار  آلــيــة  تحديد  ويــعــد  الــرقــمــي. 
صعًبا  أمـــًرا  فاعلية  األكــثــر  التكنولوجي 
المهندسين  مهارات  تضمين  ويتطلب 
الفنية والتقنية للحكم في افضل السبل 
المناسبة.    الحلول  إيجاد  في  لتسخيرها 
التكيفية  الــتــقــنــيــات  اســتــخــدام  كيفية 
وإنـــشـــاء منتجات  لــضــمــان االســتــدامــة 
وخدمات صديقة للبيئة، كما يحتاجون 
اإلبــداع  التركيز على  إلــى  الحالة  في هــذه 

واألنشطة المبتكرة.

الدكتورة رائدة العلوي:
* يحتاج مهندسو المستقبل إلى 

فهم كيفية استخدام التقنيات 
المتقدمة في الصناعة لضمان 

االستدامة وإنشاء منتجات 
وخدمات صديقة للبيئة.

* تصميم وتطوير مناهج 
هندسية مبتكرة تركز على 

كفاءات وقدرات الجيل الجديد 
من المهندسين سيكون ضرورة 

لتحقيق النجاح المستدام.
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شاركت جمعية المهندسين البحرينية 
والصحة  الــســالمــة  "أســبــوع  مؤتمر  فــي 
الصحة  ثقافة  أجل خلق  المهنية" من 
والسالمة والرفاهية الذي أقامته شركة 
 ESB( أي أس بي الدولية فرع البحرين
ســويــس  ـفــي   )INTERNATIONAL
 21 مــن  الفترة  فــي  السيف  بــل هوتيل 
عمل  بــورقــة  2022م،  نوفمبر   24 إلــى 
بعنوان "دور المهندس ومساهمته في 
العمل"  مــواقــع  فــي  والــســالمــة  الصحة 
قــدمــهــا الــمــهــنــدس حــمــد إبــراهــيــم بــدو، 
الــشــبــاب  الــمــهــنــدســيــن  ملتقى  رئــيــس 

بجمعية المهندسين البحرينية.

كد المهندس بدو في عرضه على أن  وأ
العلم  هــي  المهنية  والصحة  السالمة 
الذي يهتم بالحفاظ على سالمة وصحة 
الموظفين وفريق العمل، وذلك بتوفير 
مسببات  من  خالية  آمنة  عمل  بيئات 
ــراض  ــ األمـ أو  ــات  ــ ــاب اإلصــ أو  ــوادث  ــحــ ــ ال

المهنية، 

وأشار المهندس بدو إلى أهمية الصحة 
ــائــــال: بــالــنــســبــة  والـــســـالمـــة الــمــهــنــيــة قــ
للمنشآت هي زيادة اإلنتاجية والحفاظ 
الوقت  وتقليل  الــمــاهــرة  العمالة  على 
التكلفة  وتخفيض  اإلنتاج  في  المفقود 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة لــلــحــوادث 
واألهمية بالنسبة للعامل هي الحفاظ 
عــلــى ســالمــة الــجــســد عــضــويــا ونفسيا 
وعلى الدخل المادي وعلى استمرارية 
وأهمية  العمل  فــي  والمشاركة  الحياة 
الصحة والسالمة ال تقتصر على العامل 

فقط بل على العمل أيضا.

وتــطــرق الــمــهــنــدس بـــدو فــي عــرضــه إلــى 
اعتاد على  المشاريع  في  المهندس  أن 
باحترافية  الــمــشــروع  إدارة  فــي  التركيز 
سواًء من ناحية التخطيط للمشروع أو 
مراجعة برامج العمل أو مواعيد تسليم 

بورقة عمل قدمها المهندس حمد بدو عن دور المهندس في مواقع العمل...
جمعية المهندسين البحرينية تشارك في مؤتمر أسبوع 
السالمة والصحة المهنية لشركة )إي إس بي( الدولية 

المخاطر  وإدارة  ومــيــزانــيــتــه،  الــمــشــروع 
التي من شأنها أن تؤثر على سير العمل 
ومعدل االنتاجية وغيرها من المواضيع 
على  كبيرة، مشدداً  أهمية  تشكل  التي 
ــكـــال ـفــي مــواضــيــع  عـــدم االكــتــفــاء أو االتـ
الصحة والسالمة في موقع العمل على 
فريق وموظفي األمن والسالمة والذين 
قد تغيب عنهم بعض األمور الهندسية 

الفنية الفارقة في هذا المجال. 

واخـــتـــتـــم رئـــيـــس مــلــتــقــى الــمــهــنــدســيــن 
الشباب بجمعية المهندسين البحرينية 
ــتـــزام  ــتــأكــيــد عـــلـى وجـــــوب الـ ــال عـــرضـــه ب
صـــاحـــب الــعــمــل بـــاتـــخـــاذ االحــتــيــاطــات 
بيئة  مخاطر  من  عماله  لحماية  الــالزمــة 
الــعــمــل، واســتــيــفــاء جميع  أثــنــاء  العمل 
السالمة  في مجال  القانونية  المتطلبات 

والــصــحــة الــمــهــنــيــة، وااللــــتــــزام بــتــوفــيــر 
مــعــدات عــمــل آمــنــة وصــيــانــتــهــا بحيث 
ال تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى ســالمــة وصــحــة 
استعمال  سالمة  وضــمــان   ، العاملين 
الــبــضــائــع  تــخــزيــن  أو  نــقــل  أو  أو حــمــل 
على  الــمــواد بحيث ال تشكل خــطــراً  أو 
ســالمــة وصــحــة الــعــامــلــيــن، إضــافــة إلــى 
إحــاطــة الــعــامــل عــلــمــاً بــمــخــاطــر مهنته 
ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها، 
مــــع تـــوفـــيـــر الـــتـــدريـــب الـــــــالزم لــجــمــيــع 
عمله،  يخص  فيما  كل  لديه  العاملين 
وتــوفــيــر اإلشــــراف الــمــنــاســب والــمــالئــم 
لجميع العمليات التي تنفذها المنشأة، 
وتوفير المعلومات واإلرشادات الالزمة 
العمل  مواقع  في  المتواجدين  لجميع 

التابعة له.
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جمعية المهندسين البحرينية تخّرج مجموعة جديدة ضمن 
برنامج "تأهيل" 

ــيـــن  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ قـــــامـــــت جـــمـــعـــيـــة الـ
2022م  نـــوفـــمـــبـــر  ــي  فــ الــبــحــريــنــيــة 
ومـــن خـــالل مــركــز الــتــدريــب التابع 
بتخريج مجموعة جديدة  للجمعية 
ــذي يتم  ــ مــن بــرنــامــج "تــأهــيــل" وال
الجدد  األعــضــاء  تعريف  خالله  مــن 
ولجان  ولــوائــح  بأنظمة  بالجمعية 

الجمعية وشعبها الهندسية.
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زيارة فنية ألعضاء الجمعية إلى شركة سوالر - تك
Solartecc Green Energy Factory

زيــارة  المجتمع  وخــدمــة  العامة  األنشطة  لجنة  نظمت 
فنية ألعضاء الجمعية إلى شركة سوالر تك وذلك في يوم 

السبت الموافق 19 نوفمبر 2022م.

ألــواح  إلنــتــاج  الثاني  المصنع  تــك  ســـوالر  مصنع  ويعتبر 
الطاقة الشمسية في البحرين، حيث تعرفوا على طريقة 

تصنيع الخاليا واأللواح الشمسية.
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شعبة العمارة والتخطيط العمراني تنظم زيارة فنية لمسار 
طريق اللؤلؤ بالمحرق

والتخطيط  العمارة  شعبة  نظمت 
الـــعـــمـــراـنــي بــجــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
البحرينية في يوم السبت الموافق 5 
نوفمبر 2022م زيارة فنية لألعضاء 
المحرق  اللؤلؤ في  إلى مسار طريق 
وذلك بالتنسيق مع هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار.
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تعميم

األعضاء األعزاء..
يعقد االتحاد الهندسي الخليجي 

 بالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية

 المؤتمر الهندسي الخليجي الرابع والعشرين
 بعنوان

 "هندسة البيئة واالستدامة"

 دولة قطر - الدوحة          7 - 9 مارس 2023م

لــذا يرجــى مــن الراغبيــن فــي التقــدم بــأوراق عمــل 
لهــذا الملتقــى التواصــل مــع اآلنســة رزان مــرودي 
اإللكترونــي  البريــد  أو   17810721 هاتــف  علــى 

.Razan.moroodi@bse.bh

مجلس اإلدارة

 الموضوع: دعوة لتقديم أوراق عمل
 للمؤتمر الهندسي الخليجي الرابع والعشرين

 bsemohandis
 (+973) 32215274

 www.bse.bh

التكلفة: يتحّمل األعضاء األعزاء تكلفة مصاريف السفر واإلقامة.  

يمكــن التســجيل مــن 
خــالل مســح الرمــز.  
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صدور العدد 73 من 
مجلة )المهندس(

تنظيم مسابقة )توّقع واربح(  بمناسبة انطالق كأس العالم 
2022

73 مــن مجلة )الــمــهــنــدس(  الــعــدد  صـــدر 
الجمعية، وفي هذا  التي تصدرها  الفصلية 
الدكتورة  الجمعية  رئيس  تتحدث  الــعــدد 
رائدة العلوي في تصريح للمجلة بمناسبة 
انتخابها رئيساً للجمعية، كأول إمرأة تتولى 
العام  فــي  تأسيسها  منذ  الجمعية  رئــاســة 
1972م، عن مالمح واستراتيجية الجمعية 
لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، كــمــا يــتــحــدث الــدكــتــور  
محمد العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة 
القمر  الفضاء عن مشروع  لعلوم  الوطنية 
العدد  يتناول  فيما  البحريني،  الصناعي 
مــحــطــات وذكـــريـــات مــن رحــلــة المهندس 
الدكتور أسامة البحارنة، باإلضافة لعدد من 
الطالبية  والــمــشــاريــع  والــمــقــاالت  البحوث 

الهندسية.

المجتمع   وخــدمــة  األنــشــطــة  لجنة  نظمت 
2022م  العالم  لكأس  الجمعية   مسابقة 
)توقع واربح(، وذلك من خالل المشاركة 
إلكترونية  استمارة  لمأل  خــاص  رابــط  عبر 
بطولة  مراحل  في  المباريات  نتائج  وتوقع 

كأس العالم 2022م.

واشترطت المسابقة  أن يكون المشارك 
عضواً في الجمعية، ويحق له المشاركة في 
توقع واحد فقط لكل مرحلة، بحيث تغلق 
مسبقاً.،  المحددة  المواعيد  في  المشاركة 
النقاط ألكثر من عضو،  وفــي حــال تساوي 
 سوف توزع الجائزة بالتساوي فيما بينهم.

النهائية بشكل صحيح.
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https://linktr.ee/bh.bse

يمكنكم متابعة جميع قنوات 
 التواصل االجتماعى 

 لجمعية المهندسين البحرينية
  عبر الرابط الموحد التالي:

األعضاء األعزاء ..

https://linktr.ee/bh.bse

