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تصدر عن جمعية المهندسين البحرينية - فبراير 2022

العدد

54

ــى لـــاتـــحـــاد  ــ ــلــ ــ ــلــــس األعــ أقـــــــر الــــمــــجــ
المهندس  تولي  الخليجي  الهندسي 
نــائــب رئيس  الــُخــزاعــي  عــلــي  محمد 
جــمــعــيــة لــلــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة 
للدورة  العام لاتحاد  األمين  منصب 
وتولي  سنوات،  ثاث  لفترة  الجديدة 

الــمــهــنــدس مــعــجــب الــعــجــمــي من 
نائبا  الكويتية  المهندسين  جمعية 

لألمين العام.

جـــاء ذلـــك خـــال اجــتــمــاع المجلس 
الخليجي  الهندسي  لاتحاد  األعــلــى 

العربية  اإلمـــارات  بدولة  دبــي  بمدينة 
ــارك فــيــه وفــد  ــ ــذي شـ ــ ــ الــمــتــحــدة وال
جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة 
ــتــــور ضـــيـــاء تــوفــيــقــي  ــة الــــدكــ ــاسـ ــرئـ بـ

والمهندس حبيب الجبوري.

 المهندس محمد الخزاعي أمينًا عامًا 
لالتحاد الهندسي الخليجي
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ــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــــت جـ ــاركــ ــ شــ
البحرينية في اجتماع المجلس األعلى 
والــذي  الخليجي  الهندسي  لاتحاد 
ــارات  عقد فــي مدينة دبــي بــدولــة اإلمـ
ــتـــحـــدة يـــــوم الــجــمــعــة  ــيـــة الـــمـ ــربـ الـــعـ
الموافق 11 فبراير الجاري، حيث ضم 
الدكتور ضياء  من  الجمعية كاً  وفد 
عبد العزيز توفيقي رئيس الجمعية، 
عضو  الــجــبــوري،  حبيب  والمهندس 
األنشطة  لجنة  مدير  اإلدارة  مجلس 

العامة وخدمة المجتمع بالجمعية.

الــمــجــلــس تــولــي المهندس  وقـــد أقـــر 
محمد علي الخزاعي، منصب األمين 
العام لاتحاد لهذه الدورة ولمدة ثاث 
ســنــوات، وتــولــي الــمــهــنــدس معجب 
المهندسين  جمعية  مــن  العجمي 
العام  األمين  نائب  الكويتية منصب 
جمعية  تستضيف  حــيــث  لــاتــحــاد، 
المهندسين البحرينية األمانة العامة 
لهذه الدورة مع العلم أنه يتم تناوب 
األبجدي  بالتسلسل  العامة  األمــانــة 
ــاء في  ــدول األعـــضـ ــ لــكــل دولــــة مـــن الـ

االتحاد.

وناقش المجتمعون البنود المختلفة 
المدرجة على جدول أعمال االجتماع 
المناسبة حول  الــقــرارات  اتخاذ  وتــم 
المالي واألدبــي ومناقشة آخر  التقرير 
بالملتقى  المتعلقة  الــمــســتــجــدات 
والـــذي  ــقــادم  ال الخليجي  الــهــنــدســي 
 20 سيعقد في العاصمة مسقط في 
مــن جمعية  بتنظيم  الــقــادم  مـــارس 
الــمــهــنــدســيــن الــعــمــانــيــة، إضــافــة إلــى 
اللجان  بتفعيل  المتعلقة  المواضيع 
التطوير  المهندسين، ولجنة  وتأهيل 
والتدريب، ولجنة التعليم الهندسي، 
ــة، ولــجــنــة  ــامـ ــعـ ــات الـ ــعـــاقـ ولــجــنــة الـ
إلى  باإلضافة  المالية،  الموارد  تطوير 
حــول  جــديــدة  لجنة  تشكيل  دراســــة 

المهندسات.

ــور ضـــيـــاء  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــام الـ ــ ــ ــبــــه قـ ــ ــان مـــــن جــ
ــاء  تــوفــيــقــي بــــدعــــوة رؤســـــــاء وأعـــضـ
الهيئات الهندسية الخليجية لحضور 
احــتــفــالــيــات جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن 
ابــتــداًء  الــذهــبــي  بيوبيلها  البحرينية 
من 15 مارس القادم والمشاركة في 

المؤتمر المصاحب.

الهندسي  االتــحــاد  أن  بالذكر  الجدير 
الخليجي قد تأسس في دولة الكويت 
بـــدعـــوة ومـــبـــادرة  1977م  الـــعـــام  ـفــي 
الكويتية  المهندسين  جمعية  مــن 
الهندسي  )الملتقى  مسمى  تحت 
الــخــلــيــجــي( حــيــث تــحــول بــعــد ذلــك 
ــى االتــــحــــاد الـــهـــنـــدســـي الــخــلــيــجــي  إـلــ
الهندسية  الهيئات  كــل  يضم  الـــذي 

الخليجية.

عام  أمين  منصب  توليه  وبمناسبة 
االتــحــاد الــهــنــدســي الــخــلــيــجــي، تقدم 
تــوفــيــقــي بــالــتــهــنــئــة لـــنـــائـــب رئــيــس 
جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة 
الــمــهــنــدس مــحــمــد عـــلـي الــخــزاعــي 
ــذا الــمــنــصــب الــهــنــدســي  ــ بــتــولــيــه هـ
الرفيع متمنياً له كل التوفيق معرباً 
كافة  توفير  الجمعية  اســتــعــداد  عــن 
اإلمــكــانــات الــمــتــاحــة إلنــجــاح مهمته 

ودعم عمل االتحاد.

الجمعية تشارك  في اجتماع المجلس األعلى لالتحاد 
الهندسي الخليجي بدبي
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ــــن مــجــلــة  ــدد الــــجــــديــــد مـ ــ ــعـ ــ صــــــدر الـ
)الـــمـــهـــنـــدس( والــــــذي حــمــل الــرقــم 
الــجــمــعــيــة عضو  ــارت  ــتـ اخـ 71، وقـــد 
ــنـــدس عــبــدالــنــبــي  ــهـ ــمـ الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
الـــصـــبـــاح لــيــكــون شــخــصــيــة الـــعـــدد، 
مسيرته  ليستعرض  حــاورتــه  حيث 
الــحــافــلــة ـفــي مــجــال الــهــنــدســة إدارة 
الــجــمــعــيــة والــعــمــل الــتــطــوعــي فيها 
ــم مــا أشــار  ــن أهـ وـفــي الــمــجــتــمــع، ومـ
ــة لــمــجــلــة  ــثـ ــديـ ــبــــاح ـفـــي حـ ــه الــــصــ ــيــ ــ إل
)المهندس( قوله إن ما يميز العمل 
البحرينية  المهندسين  جمعية  فــي 
هــو روح الــفــريــق الـــواحـــد الــشــغــوف 
والمحب للعمل التطوعي النابع من 
أهلنا وزماؤنا الرواد لتحقيق أفضل 

اإلنجازات.

ــنــــاولــــت الـــمـــجـــلـــة عــــــــدداً مــن  ــا تــ ــمـ كـ
والــمــنــوعــة،  المختلفة  الــمــوصــوعــات 
ومنها فكرة عضو الجمعية المهندس 
حـــمـــد بــــــدو الــــتــــي فــــــــازت بـــاخـــتـــيـــار 
لــجــنــة الــــــوزراء ـفــي مــســابــقــة االبــتــكــار 
عنها:  قــال  حيث  "فــكــرة"  الحكومي 
واألفكار  الهندسية  الحلول  "جمعُت 
ــرة لــمــواجــهــة  ــكــ ــة ـفـــي فــ ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

التحديات البيئية".

ــة حـــــــــــواراً مــع  ــمـــجـــلـ ــا أجــــــــرت الـ كــــمــ
والذي  البورشيد  إبراهيم  المهندس 
كــشــف ع ســبــب اخــتــيــاره الــهــنــدســة 

لدراستها والتخصص فيها.

وـفـــي بــــاب )الـــمـــعـــمـــاريـــون يـــقـــرأون( 
استعرضت المهندسة غدير الخنيزي 
لغاستون  المكان"  "جمايات  كتاب 

باشار.

ــورة حــصــة الــجــنــيــد  ــتـ ــدكـ وتـــنـــاولـــت الـ
ــج  ــاهــ ــنــ ــمــ ــ مـــــــوضـــــــوع )تــــصــــمــــيــــم ال

عمر  لينا  المهندسة  أما  الهندسية(، 
الــحــاج قــاســم مــن جمهورية  أحــمــد 
مصر العربية فقد كتبت حول )العالم 

الرقمي والهندسة اإلنشائية(.

ـــلــي بــن  فـــيـــمـــا تــــنــــاول د. مـــحـــمـــد عـ
شمس موضوع )فرص المهندسين 
الكيميائيين في صناعة التنقيب عن 

النفط والغاز(.

المقيرحي  هللا  عــبــد  د.  تــنــاول  كــمــا 
المحصور(  والــغــاز  )النفط  مــوضــوع 

كرافد جديد لاقتصاد البحريني.

كما تقرأ في هذا العدد أيضاً موضوع 
ــاذ  ــقــ ــ ــام الـــحـــمـــايـــة واإلن ــظـ ــراع نـ ــ ــتـ ــ )اخـ
للمسابح( لكل من: م. علي عبدهللا 
إسماعيل، م. علي جميل السباع، م. 

جنان المرزوق.

واستعرض العدد الجديد من مجلة 
ــنـــدس( عـــــــدداً مــــن مــشــاريــع  ــهـ ــمـ )الـ

التخرج الهندسية للطلبة.

صدور العدد )71( من مجلة )المهندس(
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ــاالت الــجــمــعــيــة  ــفــ ــتــ ــداداً الحــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــارس  ــي 15 مــ ــبـــي فــ ــذهـ بــيــوبــيــلــهــا الـ
كــاً  حــرا الجمعية  شــهــدت  ا2022م، 
من خال  الماضية  الفترة  في  مكثفاً 
لليوبيل  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات 
الـــذهـــبـــي ولــجــانــهــا الــفــرعــيــة وذلـــك 
وتنفيذ  العمل  سير  خطط  لمتابعة 
الموكلة  والــمــهــام  الــتــكــلــيــفــات  كــافــة 

إليها.

ومن تلك االجتماعات اجتماع اللجنة 
مساء   اجتماعها  والــتــي  اللوجستية 
بمقر   2022 فـــبـــرايـــر   23 األربــــعــــاء 
الدكتور ضياء  الجمعية، حيث رحب 
بالحضور  الجمعية  رئــيــس  توفيقي 
اللجنة  ناقشت  ثم  الجدد،  واألعضاء 
الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على جــدول 

أعمال االجتماع.

مـــن جــانــبــه قــــدم الــمــهــنــدس محمد 
الجمعية  نائب رئيس  الخزاعي  علي 
تعريفاً لألعضاء الجدد عن احتفالية 
اليوبيل الذهبي للجمعية وفعالياتها 
استعراض  إلــى  باإلضافة  المختلفة، 
مهام وأعمال اللجنة وهيكلتها ودور 

كل عضو فيها.

استعدادا لليوبيل الذهبي
اللجنة العليا ولجانها الفرعية... عمل دؤوب وجهود مشكورة

كما ناقشت اللجنة موضوعات قائمة 
والتشريفات  والــدعــوات  المتابعات 

الخاصة باحتفالية اليوبيل الذهبي.

وـفــــــي جــــانــــب آخـــــــر واصـــــلـــــت لــجــنــة 
المعرض المصاحب "عقود مضيئة" 
المهندسة عفت  برئاسة  اجتماعاتها 
ــا لــلــتــحــضــيــر لــلــمــعــرض وتــجــهــيــز  رضــ
والصور  المطبوعات  مــن  محتوياته 
الـــــنـــــادرة والــــتــــواصــــل مــــع الــجــهــات 
ــا يــمــكــن عــرضــه  الــمــعــنــيــة لــتــوفــيــر مـ
اليوبيل  احــتــفــاالت  خـــال  لــلــجــمــهــور 
الذهبي لاطاع على دور الهندسة في 

الجوانب العملية المختلفة.

ــيــــق  ــ ــوث ــتــ ــ كــــــمــــــا  عــــــقــــــدت لــــجــــنــــة ال
عيسى  الكتور  برئاسة  واإلصــــدارات 
سير  لمتابعة  اجتماعات  عــدة  قمبر 
ــدار الــكــتــاب  ــ ــ الـــعـــمـــل فــــي تــنــفــيــذ إصـ
التوثيقي للجمعية والمزمع تدشينه 
منتصف  في  الرئيسية  االحتفالية  في 
شهر مارس والذي يحل عنوان "50 

عاماً... تميز وعطاء".

برئاسة  اإلعامية  اللجنة  كما عقدت 
المهندس جعفر محمد علي اجتماعاً 
ــوم األربـــعـــاء  افـــتـــراضـــيـــاً مـــطـــوالً ـفــي يــ
زوم   مــنــصــة  عــبــر  2022م  ــارس  مــ  9
لمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة 
اإلعامية الحتفاالت اليوبيل الذهبي.
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ــاالت الــجــمــعــيــة  ــفــ ــتــ ــداداً الحــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــارس  ــي 15 مــ ــبـــي فــ ــذهـ بــيــوبــيــلــهــا الـ
كبر  أ مــشــاركــة  أجـــل  ومـــن  ا2022م، 
عدد من األعضاء في اإلعداد لفعالياتها 
في  الجمعية  أقامت  فقد  المختلفة، 
يوم الثاثاء واألربعاء الموافقين 1 و 
2 مارس 2022 ورشة عمل لتصنيع 
التي  الخزفية  الهدايا  مــن  مجموعة 
المناسبة،  لــهــذه  خصيصاً  ستصنع 
وقد أقيمت الورشة في جاليريا ألوان 
السيف وشــارك  فــي مجمع  الــشــرق 
الجمعية  أعضاء  من  مجموعة  فيها 
وأشرف عليها الفنان الخزاف مهدي 

البناي.

ــامـــت جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن  كــمــا أقـ
ــبــحــريــنــيــة ورشــــــة عـــمـــل لــتــصــنــيــع  ال
في  النحاسية  والمجسمات  الــــدروع 
المحرق  فــرع  الشرق  ألــوان  جاليري 
  2022 6 مـــــارس  ـفــي مـــســـاء األحـــــد 
 بــــإشــــراف الـــفـــنـــان مــحــســن غـــريـــب. 
ــنــــدوة مــجــمــوعــة من  ــ وشــــــارك ـفــي ال
أعضاء الجمعية بهدف تدريبهم على 
والمجسمات  الـــدروع  تصنيع  فنون 
ــة والـــــمـــــشـــــاركـــــة بـــهـــذه  ــيــ ــاســ ــحــ ــ ــن ــ ال
الجمعية  احتفاالت  فــي  المجسمات 
شهر  منتصف  في  الذهبي  باليوبيل 

مارس 2022م.

صناعة  الورشتين  هاتين  عن  ونتج 
مجموعة متميزة من الدروع الخزفية 
التي سيتم  النحاسية  والمجسمات 
احتفاالت  في  بها  والمشاركة  عرضها 
مــن صناعة  الــذهــبــي، وهــي  اليوبيل 

أيادي أعضاء الجمعية. 

استعدادا لليوبيل الذهبي
ورشة عمل للدروع الخزفية... وأخرى للمجسمات النحاسية



 bsemohandis     (+973) 32215274      www.bse.bh Al Mohandis Times - Issue (54) - Feb 2022

برعاية وزير الكهرباء والماء:
الملتقى الثالث للطاقة المستدامة مايو القادم

تنظم   وزارة   شـــؤون   الــكــهــربــاء   والــمــاء  
 بــالــتــعــاون   مـــع   جــمــعــيــة   الــمــهــنــدســيــن  
 البحرينية »    الملتقى   الــثــالــث   للطاقة  
 المستدامة   والــمــعــرض   المصاحب  «  
ً   تـــحـــت   شـــعـــار   ً   وافـــتـــراضـــيـــا  حـــضـــوريـــا

كثر   إشراقا  «    »  االستدامة   لمستقبل   أ

 تحت   رعاية   المهندس   وائل   بن   ناصر  
 المبارك   وزيــر   شئون   الكهرباء   والماء  
 وبالتعاون   مع   برنامج   األمم   المتحدة  

 اإلنمائي   ،UNDP   وذلك   في   الفترة   من  
   24 وحــتــى   25   مــايــو  . 2022   بــمــركــز  

 الــخــلــيــج   الـــدوـلــي   لــلــمــؤتــمــرات،   فــنــدق  
 الخليج . 

ــؤون   الــكــهــربــاء   والـــمـــاء   ــر   شــ ــ ــد   وزي كــ وأ
 على   أهمية   هــذا   الملتقى   الــذي   وجــد  

ــمـــون   عــلــيــه   مـــكـــانـــة   فــــي   أجـــنـــدة   ــائـ ــقـ  الـ
 الفعاليات   والمؤتمرات   الدورية   التي  
 تقام   في   مملكة   البحرين،   والــذي   تقرر  
 أن   يقام   بــصــورة   دوريـــة   سنوية   ضمن  
 جــهــود   وزارة   شــئــون   الــكــهــربــاء   والــمــاء  

 لتعزيز   االستدامة   في   مملكة   البحرين  
ً   من   االهتمام   البالغ   الذي   توليه    انطاقا
 الــقــيــادة   الــرشــيــدة   والحكومة   الموقرة  
 بالتنمية   المستدامة   الشاملة   وتشجيع  

 االستفادة   من   الطاقة   النظيفة . 

ــبــــارك   إـلــــى   أن   الـــمـــؤتـــمـــر   ــمــ ــ وأشــــــــار   ال
 الثالث   للطاقة   المستدامة   والمعرض  
 المصاحب،   سيسلط   الضوء   على   عدد  
ــم   الـــمـــبـــادرات    مـــن   الــمــوضــوعــات   وأهــ

 المطروحة   في   مجال   الطاقة   المتجددة  
 وكفاءة   الطاقة   والسياسات   المتبعة،  

 حــيــث   ســيــنــاقــش   الــمــؤتــمــر   مـــوضـــوع  

 تحوالت   الطاقة   المستدامة   واالتجاهات  
 العالمية   حول   الطاقة   المستدامة   بما  
 ـفــي   ذلـــك   األهـــــداف   الــمــتــعــلــقــة   بــصــافــي  

 االنبعاثات   الصفرية   واتجاهات   مصادر  
 الطاقة   والتقنيات   المتعلقة   بتسهيل  
ــثـــر   اســـتـــدامـــة،    اتـــجـــاهـــات   الــطــاقــة   األكـ

 وموضوع   االبتكارات   في   مجال  

 الطاقة   المستدامة   والجوانب  
 الفنية   لتقنيات   مــحــددة   وهــو  
 ما   يعتبر   فرصة   للتعرف   على  

 أفضل   الممارسات   وتطويرها  
 واستكشاف   االبــتــكــارات   التي  

 ســـتـــقـــود   الـــعـــمـــل   ـفــــي   الـــعـــقـــد  

 الــقــادم،   باإلضافة   إلــى   موضوع  
ــاقـــة   الــمــســتــدامــة   ــوائــــح   الـــطـ ــ  ل
 الحكومية   والتجارية،   والطاقة  

 المستدامة   فــي   الصناعة   مــن   الناحية  
 الــفــنــيــة   والــتــجــاريــة،   فيما   سيخصص  
 الملتقى   جلسات   توعية   عــن   الطاقة  
 المستدامة   حيث   ستخصص   الجلسة  
 الخامسة   إلزالة   الغموض   عن   القضايا  
 التقنية   المعقدة،   من   خــال   مناقشة  

 خبراء   الصناعة . 

مـــــن   جـــانـــبـــه   ثــــّمــــن   رئــــيــــس   جــمــعــيــة  
 المهندسين   البحرينية   الدكتور   ضياء  
 عبدالعزيز   توفيقي   رعاية   وزير   شؤون  

 الكهرباء   والــمــاء   للملتقى   والمعرض  
كة   ً   عن   سعادته   للشرا  المصاحب   معبرا
 والــتــعــاون   بــيــن   جمعية   المهندسين  

 الــبــحــريــنــيــة   ووزارة   شــئــون   الــكــهــربــاء  
 والماء،   وما   نتج   عنه   من   اتفاق   لتنظيم  

ــذا   الــمــلــتــقــى   بــشــكــل   دوري   ســنــوي    هـ

 تحت   رعاية   الوزير   بهدف   نشر   التوعية  
 والمعرفة   في   قطاع   الطاقة   المتجددة  

 ورفع   كفاءة   الطاقة،   لتعزيز   االستدامة  

 في   مملكة   البحرين،   وتشجيع   االستفادة  

ــا   ــادرهــ  مــــن   الـــطـــاقـــة   الــنــظــيــفــة   ومــــصــ

 المتوفرة   كالشمس   والــهــواء،   كشكل  
 من   أشكال   الطاقة   المستدامة   التي  

 تــوفــر   متطلبات   العصر   دون   أن   يؤثر  
 استخدامها   على   البيئة،   وهــو   ما   يحد  
 من   الخطورة   المتعلقة   بتدهور   طبقات  

 األوزون . 

وعّبر   توفيقي   عن   شكره   لوزير   شئون  

ــاء   عــلــى   هــــذه   الــرعــايــة   ــمـ  الــكــهــربــاء   والـ
 ودعمه   للملتقى   وجهود   وزارة   شئون  

 الــكــهــربــاء   والـــمـــاء   ـفــي   مـــجـــال   الــطــاقــة  
 المستدامة   لما   تمثله   مــن   أهمية   في  
 المشاريع   التنموية،   مشيدا   بالتعاون  
 الــمــثــمــر   مـــع   الــــــوزارة   ومــتــطــلــعــيــن   اـلــى  
كة   في   مجاالت   الطاقة    مزيد   من   الشرا

 المستدامة   من   خال   تنظيم   مزيد   من  
 الفعاليات . 

   ومن   جانبه   دعا   المهندس   فؤاد   الشيخ  
 رئيس   المؤتمر   المعنيين   في   الجهات  

 الحكومية   والــخــبــراء   والمختصين   في  
ــخـــاص   لــلــمــشــاركــة    الــقــطــاع   الـــعـــام   والـ
ــفــــادة   مــنــه   ــتــ  ـفــي   هــــذا   الــمــلــتــقــى   واالســ

 كمنصة   يوفرها   لهم   لالتقاء   ومعرفة  

 أحــــدث   اتــجــاهــات   الــطــاقــة   الــمــتــجــددة  
 وكفاءة   الطاقة   في   جميع   أنحاء   العالم،  

 والــبــحــث   ـفــي   كــيــفــيــة   دمــــج   الــتــقــنــيــات  

 المطبقة   والمستحدثة   في   هذا   المجال،  
 ومناقشة   الموضوعات   ذات   العاقة  

 فــي   هـــذا   الملتقى   الــــذي   يــشــارك   فيه  

 متحدثون   مختصون   في   مجاالت   الطاقة  

ــــذي    الــمــتــجــددة   وكـــفـــاءة   الـــطـــاقـــة،   والـ
 يــصــاحــبــه   مـــعـــرض   يــتــيــح   لــلــشــركــات  
 المحلية   واإلقليمية   والعالمية   الفرصة  
 للتعرف   على   اهتمامات   وإمكانيات  

 السوق   المحلية   البحرينية 
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الجمعية تهنئ بذكرى ميثاق العمل الوطني

يحتفل به االتحاد العالمي 4 مارس:
وتهنئ باليوم العالمي للهندسة

يصادف 7 مارس:
الجمعية تهنئ بيوم 

المهندس الكويتي

ــيـــن الــبــحــريــنــيــة  ــنـــدسـ ــهـ رفــــــع رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة الـــمـ
بــاســمــه ونيابة  الــعــزيــز توفيقي  عــبــد  الــدكــتــور ضــيــاء 
ومــنــتــســبــي  ــاء  ــضــ وأعــ اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء   عـــن 
الجمعية إلى المقام السامي لحضرة  صاحب الجالة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــاد 
المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء 
بمناسبة  والتبريكات،  التهاني  آيــات  أسمى  الموقر، 
ميثاق  على  للتصويت  والعشرين  الحادية  الــذكــرى 
ــــذي كــــرس األســـــس الصحيحة  الـ الـــوطـــنـــي،  الــعــمــل 
والراسخة للتأسيس لمرحلة جديدة من التقدم على 
الفعالة، وبناء  الديمقراطية والمشاركة  الحياة  طريق 
النماء  وتــعــزيــز  السياسية  الــحــيــاة  وتــطــويــر  الــدســتــور 

االقتصادي واالجتماعي.
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بالتعاون مع أمانة العاصمة
الجمعية تشارك في مشروع ترميم البيوت

المجتمعية لجمعية  كة  الشرا ضمن 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة، شــاركــت 
ــة فــي  ــمــ ــاصــ ــعــ ــ ــة ال ــ ــ ــان ــ الـــجـــمـــعـــيـــة أمــ
دعت  حيث  البيوت،  ترميم  برنامج 
تنطبق  الذين  المهندسين  الجمعية 
عــلــيــهــم الــمــتــطــلــبــات لــلــمــشــاركــة في 
المطلوب  ــدور  ــ ال وتنفيذ  الــبــرنــامــج  
مبدئي  الكشف  في  والمتمثل  منهم 
ترميم  الى  بحاجة  التي  البيوت  على 

وإصدار التقرير المطلوب.

ــارك فــي هـــذا الــبــرنــامــج عـــدد من  وشــ
المهندسين  في تخصصات الهندسة 
مع  العمارة  أو  اإلنشائية  أو  المدنية 
ــال مــعــايــنــة  ــرة مــنــاســبــة فــــي مـــجـ ــبـ خـ

المباني.

الميدانية  الــزيــارات  والــصــور إلحـــدى 
مـــن قــبــل عـــدد مـــن أعـــضـــاء جمعية 
فبراير   21 البحرينية في  المهندسين 
2022م ضمن برنامج ترميم البيوت، 
كة المجتمعية للجمعية  ضمن الشرا

مع أمانة العاصمة.
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إلتاحة الفرصة لألعضاء والجمهور للتهنئة
إطالق وسم اليوبيل الذهبي لجمعية المهندسين البحرينية

إقبال واسع على التسجيل للمؤتمر الهندسي العام: 
فعاليات اليوبيل الذهبي لجمعية المهندسين البحرينية

تــم إطـــاق وســـم احــتــفــالــيــة اليوبيل 
ــي لـــجـــمـــعـــيـــة الــمــهــنــدســيــن  ــبــ ــذهــ ــ ال
ــيـــوبـــيـــل_الـــذهـــبـــي_ الــبــحــريــنــيــة #الـ
في  لجمعية_المهندسين_البحرينية 
إلتــاحــة  وذلــــك  2022م،  ــارس  مــ  10
الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاركــة بــالــمــنــشــورات 
للتهنئة  والــتــغــريــدات  التعليقات  أو 
ــكــبــيــرة، وســيــتــم نشر  بــالــمــنــاســبــة ال
ــاركـــات الــمــتــمــيــزة على  هــــذه الـــمـــشـ
االحتفالية. خــال  الــعــرض   شــاشــات 

ننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم.

ــــدن حـــضـــرة صــاحــب  ــايــــة كـــريـــمـــة مــــن لـ تـــحـــت رعــ
آل خليفة، عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجالة 
الباد المفدى حفظه هللا و رعاه، تحتفل جمعية 
المهندسين البحرينية بيوبيلها الذهبي ابتداًء من 
15 مارس 2022، وتنظيم مؤتمر عام للمهندسين 
بعنوان " نحو بيئة هندسية مستدامة ومستقبل 
هندسي واعـــد"، فــي الفترة مــن 16 – 17 مــارس 
المتعلقة  الــمــواضــيــع  عــلــى  حــيــث ســيــركــز   2022
الهندسية و رسم خارطة  الكوادر  بتطويرالمهنة و 
المقبلة،  المرحلة  في  المهندسين  لتطوير  الطريق 
ومن بين فعاليات اليوبيل الذهبي يأتي المعرض 
المصاحب "عقود مضيئة" ليعرض صور ووثائق 
ــدد من  ــافـــة لــمــشــاركــة عــ ومــطــبــوعــات نـــــادرة إضـ
الجهات األخــرى، وستكون الدعوة عامة للجمهور 

الكريم في الفترة المسائية بين 4 - 9 مساًء.


