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الزمالء األعزاء ،،،
املهندسون واملهندسات ،،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يرسين أن ألتقي معكم من جديد من خالل العدد السابع ، لنواصل مسرية جمعية املهندسني القطرية من خالل 

هذه املطبوعة، ألنقل لكم أخبار وأنشطة وإنجازات الجمعية .

ونبدأ مبا تم إنجازه عىل املستوى العاملي واإلقليمي واملحيل فقد متت زيارة اليابان للمشاركة يف مؤمتر االتحاد 

تكون  وبذلك   ) WEFO ( للمهندسني العاملي  االتحاد  إىل  االنضامم  يف  بالنجاح  ذلك  وكلل  للمهندسني  العاملي 

الجمعية ممثلة عىل كل املستويات من العاملي إىل اإلقليمي إىل املحيل . 

يصدر العدد السابع قبل انعقاد الجمعية العمومية التاسعة واألخرية ملجلس اإلدارة الحايل يصدر العدد وقد أزف 

الرابع ، يطل علينا هذا االستحقاق وقد متكن مجلس اإلدارة  موعد استحقاق انتخايب جديد ، وهو االستحقاق 

الحايل من عقد ثالثة مؤمترات والكثري من الندوات والورش وعقد الكثري من الدورات التدريبية يف مجاالت مثل 

.BIM الهندسة القيمية والتخطيط والعامرة والرسم الهنديس

لقد مىض عىل تأسيس هذه املجلة خمس سنوات أدت ما هو مطلوب منها وحققت الدور املرسوم لها ، وكانت 

موجودة يف كل أنشطة الجمعية وأنشطة كل املتعاونني معها . ويجزئ أن نقول فيها ويف كل من تطوع للعمل 

عىل خروجها للنور بيت الشعر التايل :- 

وإذا كانت النفوس كباراً  تعبت يف مرادها األجسام 

ونسأل الله أن يوفقنا يف االستمرار يف إصدار هذه املجلة ويوفقنا يف أداء رسالتنا يف نقل أنشطة الجمعية وتقديم 

لبنة تسهم  القطري ولنكون  املهندس  املتخصصة واألبحاث لالرتقاء بوعي  املقاالت  الهندسية من خالل  املعرفة 

بنهوض هذه املهنة يف وطننا قطر .

 إخواين أمتنى أن يلقى هذا العدد قبولكم وأتطلع ملعرفة مالحظاتكم  متمنني لكم االستمتاع مبطالعة هذا العدد .

كلمة رئي�س التحرير

بقلم املهندس: عبدالله محمد الباكر
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نحن جمعية املهندسني الوحيدة الشاملة لكل التخصصات الهندسية يف قطر ، واملمثل الوحيد للمهندسني يف 

الداخل والخارج ، والجمعية ذات عضوية حرصية للمهندسني ... نحن أول مجلة متخصصة يف الهندسة بكل 

أجيال  ... نحن مكّون من  املهندسني وتبادل خرباتهم  لتواصل جميع  ، ونقدم فرصة  فروعها ويف كل مجاالتها 

مختلفة من الخرباء واملبتدئني من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص من استشاريني ومقاولني ، نقدم مقاالت 

وأبحاثاً ، نوفر مساحة لكل رأي هنديس ، ونحن منصة خاصة لربط مهنديس قطر مبهنديس الخليج ، ومبهنديس 

الوطن العريب ، ومبهنديس العامل أجمع ونسهم يف نقل وتوطني التكنولوجيا والعلوم الهندسية يف قطر .

مــن نحـن .. 

صورة جامعية ألعضاء الجمعية

 نحاول أن نكون الجزء األسايس من مهنة الهندسة و نرغب يف أن يكون دورنا مستداماً وذلك مبشاركتنا يف كل 

جزئيات الهندسة ،نشارك يف تراخيص املكاتب االستشارية )لجنة قبول املهندسني( ، نشارك يف وضع اللوائح )كود 

البناء( ، نقيم املحارضات مبشاركة كبار املهندسني و املختصني ، ونعقد الندوات و الورش و املؤمترات التي تسهم 

يف ربطنا بكل حديث يف مجال املهنة.

دورنا ..

روؤيتنــا .. 

يف  الهنديس  العلم  بيت  نكون  أن 
املجال  هذا  يف  إضاءة  ومصدر  قطر 

ومكان املعلومة الهندسية .

اأهدافنا ..

 رفع مستوى مهنة الهندسة .. وضع لوائح ألخالقيات املهنة .. عقد الدورات 

والندوات والورش واملؤمترات للمساهمة يف نقل املعلومة والتقنية .. املساهمة 

يف نرش املعايري .. التشجيع عىل تبني التصاميم الخرضاء واملستدامة . 
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 تعقد ندوة في العمارة  اإليطالية  بحضور السفير اإليطالي وأعضاء 
مجلس إدارة الجمعية  

الرابطة املعمارية بجمعية املهند�سني القطرية

الرابطة املعمارية   وجلنة الربامج والأن�شطة بجمعية  عقدت 

 ( بعنوان   اليطالية  العمارة  يف  ندوة  القطرية  املهند�شني  

اليطالية  اجلمهورية  �شفري  �شعادة  ( بح�شور  اخلفية  روما 

جمل�س  واأع�شاء  بقطر  اليطالية  التجارية  الغرفة  ورئي�شة 

املهند�شني  من  كبري  وعدد  القطرية  املهند�شني  جمعية  اإدارة 

بالدولة   القطاعات  جميع  من  والهند�شة  بالعمارة  واملهتمني 

اجلمعية  من  متحدثني  ثالثة  الندوة  هذه  يف  وحتدث   ،

 ، الإيطالية  باجلمهورية  روما  ومقرها  للمعماريني  اليطالية 

اجلمعية  رئي�س  نائب  رودولفي  الي�شاندرو  املعماري  وهما  

واملعمارية  موريل  بيندتا  واملعمارية  للمعماريني  اليطالية 

نبذة  بالقاء  الي�شاندور  ال�شيد  قام  حيث   ، جريوبانتا  فالينا 

اأكرث من  عن عمل اجلمعية الإيطالية للمعمارين والتى ت�شم 

ع�رشين األف معماري اإيطايل و تعترب اإيطاليا  الدولة �شاحبة 

اأكرب عدد معماريني بالن�شبة لعدد ال�شكان ، ثم حتدثت بيندتا 

وكيفية  وانت�شارة  اإيطاليا  يف  املعماري  الرتاث  عن  مورايل  

اهتمام الدولة ب�شيانة  الرتاث املعماري اليطايل  واملتواجد 

انت�شار  مدى  عن  وحتدثت  اأيطاليا  اأنحاء  جيمع  يف  بكرث 

الكبري  وتاأثرية  افريقيا  و�شمال  اوربا  يف  اليطالية   العمارة 

على العمارة يف العامل  ويف نف�س ال�شياق قدمت بيندتا  نبذه 

عن برنامج العمارة الإيطالية الذي تقوم به اجلمعية للطلبة 

الدوليني. هذا وقدم املهند�س اإبراهيم حممد ال�شليطي رئي�س 

القطرية  املهند�شني  جمعية  خطة  والأن�شطة  الربامج  جلنة 

املهند�س  و�رشح   . القادمة  الفرتة  خالل  والن�شطة  للربامج 

هذه  مثل  باأن  املعمارية  الرابطة  رئي�س  الباكر  حممد  اهلل  عبد 

املنظمات  مع  التعاون  تنمية  يف  كبرية  فائدة  تعطي  الندوات 

القطرية بالإ�شافة  ال�شلة وجميعة املهند�شني  الهند�شية ذات 

الباكر   وا�شاف  القطريني  املهند�شني  اإىل  اخلربات  نقل  اإىل 

تفاهم  مذكرة  توقيع  تدر�س  القطرية  املهند�شني  جميعة  باأن 

مع جمعية املعماريني اليطالية بعد احل�شول  على املوافقات 

الالزمة من وزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية .

 جدير بالذكر باأن �رشكة قطر لتطوير البرتول كانت الراعي 

النتاج  مدير  املري  م�شعود   / املهند�س  وقدم  الندوة  لهذه 

بال�رشكة عر�شًا م�شورًا عن ال�رشكة .

اأحمد اجلولو  واملهند�س عبد  املهند�س  الندوة قدم  ويف نهاية 

ل�شعادة  اجلمعية  ودرع  والتقدير  ال�شكر  �شهادت  الباكر  اهلل 

ال�شفري اليطايل واملتحدثني و�رشكة قطر لتطوير البرتول على 

رعايتها لأن�شطة اجلمعية .

تنا
ما

ها
إس

• املهندس أحمد جاسم الجورو يهدي درع الجمعية للسفري اإليطايل

• صورة جامعية للمشاركني يف الندوة



رابطة المهندسين الميكانيكية بجمعية المهندسين القطرية تنظم 
لقاء مع المهندس علي سيف المالكي مستشار رئيس المؤسسة العامة 

القطرية للكهرباء والماء لشؤون المياه
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هندسيات

الدولة  امل�شوؤولني واخلرباء يف  ا�شت�شافة  القطرية من خالل  املهند�شني  ت�شعى جمعية  

يف �شتى جمالت الهند�شة يف  ثراء املجال الهند�شي وحتقيق العوائد املعرفية للعاملني 

الهند�شية  الراوابط  خالل  من  وذلك  الدار�شني   الطلبة  ل�شيما  الهند�شية  القطاعات  يف 

باجلمعية حيث نظمت رابطة املهند�شني امليكانيكية باجلمعية  لقاًء هند�شيًا مع املهند�س 

علي �شيف املالكي م�شت�شار رئي�س املوؤ�ش�شة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء” 

ل�شوؤون املياه بح�شور عدد من املهند�شني واملخت�شني يف هذا ال�شاأن حيث ح�رش اللقاء 

املهند�س اأحمد جا�شم اجلولو رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املهند�شني القطرية واملهند�س 

والفعاليات  الأن�شطة  تنظيم  وم�شوؤول  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شليطي  حممد  اإبراهيم 

باجلمعية .

يف بداية اللقاء رحب  املهند�س اإبراهيم حممد ال�شليطي رئي�س رابطة املهند�شني امليكانيكية  

باملهند�س املالكي لتلبيته دعوة اجلمعية لإلقاء ال�شوء على قطاع مياه ال�رشب يف الدولة 

اإىل جانب الأمور الهند�شية والفنية التي طرحت على مائدة النقا�س.

• تكريم املهندس عيل سيف املاليك



ا�شتهل املالكي اللقاء بنبذة ق�شرية عن تدرج م�شواره الوظيفي بدًء 

بعمله �شمن فريق حمطة راأ�س ابوفنطا�س للكهرباء واملاء يف اأواخر 

عام ١٩٨٢م ثم انتقاله مديرا ملحطة راأ�س اأبوعبود لتوليد الكهرباء 

وحتلية املياه اإىل اأن مت تعينه مديرا ل�شوؤون �شبكات املياه يف كهرماء 

موؤ�ش�شة  لرئي�س  ليعمل م�شت�شارا  اأخريا   2007  ونقل  العام  يف 

كهرماء ل�شوؤون املياه حيث يعمل الآن.

مياه  لقطاع  املوؤ�ش�شي  العمل  خلفيات  املالكي  املهند�س  ا�شتعر�س 

ال�رشب يف الدولة منذ العام 1953  حيث اجتهت الدولة اىل ت�شييد 

اأول حمطة لتحلية املياه بطاقة انتاجية تقدر بـ 150،000 جالون 

باليوم.

املا�شي  القرن  من  ال�شتينات  عقد  يف  اأنه  املالكي  املهند�س  وذكر 

و�شعت الدولة خيارا لنتاج املياه بوا�شطة عمليات حتلية مياه البحر 

حيث بداأ ت�شغيل حمّطة را�س ابو عبود لتحلية املياه بطريقة التبخري 

 1.5 انتاجية  بقدرة   1962 عام  يف  املراحل  متعدد  الومي�شي 

مليون جالون يف اليوم )6800 مرت مكعب يف اليوم( حتى و�شل 

النتاج اىل 8 ماليني جالون يف اليوم كحد اق�شى اىل ان توقفت عن 

2005، وخالل  العام  يف  لعملها  الفرتا�شي  الزمن  �شمن  العمل 

لتوليد  )اأ(  فنطا�س  اأبو  راأ�س  حمّطة  ت�شغيل  ال�شبعينات بداأ  عقد 

الكهرباء وحتلية املياه يف عام 1977 ومت حتديثها وزيادة قدراتها 

الإنتاجية على مراحل حتى 1980لت�شبح  70 مليون جالون يف 

اليوم. 

وخالل عقد الثمانينات والت�شعينات فقد زادت طاقة انتاج املياه  يف 

حمّطة را�س ابو فنطا�س )اأ و ب( لتحلية املياه ب�شكل ملحوظ حتى 

اليوم. يف  جالون  مليون  و�شل يف عام 1995 اىل 103 

ان�ساء م�ؤ�س�سة » كهرماء «
وانتقل املهند�س املالكي للحديث عن بداية ان�شاء موؤ�ش�شة » كهرماء 

» يف �شنة 2000 مبوجب القانون الأمريي رقم 10 من اأجل تنظيم 

الكهرباء واملاء للم�شتهلكني وتاأمني حاجة البالد منهما ب�شكل دائم .

انها متلك حق المتياز احل�رشي كمالك وم�شغل وحيد  اإىل  م�شريا 

ملنظومة �شبكات نقل وتوزيع الكهرباء واملياه يف دولة قطر.

التي  القت�شادية  والطفرة  واحل�شاري  العمراين  التطور  وملواكبة 

قد  الدولة  بني  املياه  على  املتزايد  الطلب  وملواجهة  الدولة  �شهدتها 

جلاأت اىل ان�شاء حمطات اإ�شافية لتحلية املياه يف منطقة را�س لفان 

جالون  163مليون  اإىل  و�شلت  انتاجية  وبقدرة   2002 العام  يف 

يف اليوم.

اأنها  املالكي  لكهرماء بني  الرئي�شية  العمل  ويف حديثه عن  جمالت 

تندرج يف جوانب اإبرام اتفاقيات �رشاء الكهرباء واملاء وتوفري الدعم 

 ، املياه  وحتلية  الكهرباء  توليد  حمطات  لإن�شاء  واملوؤ�ش�شي  الفني 

يف  واملاء  الكهرباء  وتوزيع  نقل  �شبكات  وت�شغيل  واإن�شاء  ومتلك 

الدولة ، كما تخت�س كهرماء بو�شع خطط وبرامج تطوير �شبكات 

نقل وتوزيع الكهرباء واملاء.

التو�شيالت  لأعمال  املنظمة  القواعد  و�شع  ذلك  اىل  وي�شاف 

الكهربائية واملائية اإىل خمتلف املباين واملن�شاآت، وتقدمي اخلدمات 

وال�شت�شارات يف جمال الأن�شطة التي تقوم بها.

واأو�شح املهند�س املالكي يف عر�شه التقدميي باأن دولة قطر ونتيجة 

ملوقعها اجلغرايف وملحدودية م�شادرها املائية الطبيعية /التقليدية 

حيث اعتربت من دول ال�شح املائي لأن المطار ال�شنوية حوايل 85 

ملليمرتًا واأن عدد �شكان الدولة يف تزايد م�شتمر ، وبرغم ذلك يعترب 

ا�شتهالك الفرد من املياه يف دولة قطر من اعلى ال�شتهالكات املائية 

يف العامل .

ويف معر�س حديثة عن م�شادر مياه ال�رشب يف الدولة فقد او�شح 

املهند�س املالكي باأنها تنح�رش يف ثالثة م�شادر وهى مياه التحلية 

واملياه اجلوفية ومياه المطار ويف هذا ال�شياق بني ان الدولة تعتمد 

يف الدرجة الوىل على عملّيات التحلية يف توفري املياه الآمنه لل�رشب 

اأن هذا خيار ا�شرتاتيجي للدولة مثلها  %99.9  واعترب  وبن�سة 

كبقية دول جمل�س التعاون اخلليجي يف هذا الجتاه كما ا�شلفنا فقد 

بلغت كمّيات املياه املنتجة بعملّيات التحلية يف الدولة لعام 2015 

حوايل ) 361 ( مليون جالون يوميا ) 1640909 ( مرت مكعب 

يف اليوم من خالل ال�رشكات  امل�شتقلة لإنتاج مياه التحلية .

كم�شدر  عليها  العتماد  ان  او�شح  فقد  اجلوفية  املياه  عن  اما 

جممل  من  ملحدوديتها  نظرا  الدنيا  احلدود  يف  يعترب  لل�رشب  مائي 

، مبينا ان موؤ�ش�شة كهرماء كانت  الدولة  التزويد املائي يف  م�شادر 

ال�شمالية  املنطقة  يف  للمياه  اآبار  )8( حقول  با�شتغالل  �شابقا  تقوم 

اليوم  اىل ان توقف  5،5 مليون جالون يف  انتاجها بحوايل   يقدر 

على  الإبقاء  مع  جديدة  مائية  م�شادر  لتوفر  تدريجيا  ا�شتغاللها 

جاهزيتها لال�شتخدام يف احلالت الطارئة ، اأما بالن�شبة ملياه الأمطار 

فقد بني باأنها حمدودة جدا يف دعمها مل�شادر التزويد املائي لغايات 

ال�رشب اإذا  ل يتجاوز متو�شط الأمطار ال�شنوي حوايل 85 ملليمرتًا 

حيث ل تعترب رافدا ذو جدوى لتغذية احلو�س اجلويف

ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص لدعم 

وا�شتدامة م�شادر مياه ال�شرب
العام  القطاع  ا�شتمرار  الرغم من  املجال وعلى  هذ  املالكي يف  يقول 

ا�شتثمارات  ان  األ  ال�رشب  التزاماته يف جمالت توفري مياه  بتاأدية 

اإن  حيث  من�شوده  �شتكون  املياه  اإنتاج  جمالت  يف  اخلا�س  القطاع 

خ�شخ�شة  يف  التعاون  جمل�س  يف  الوىل  الدولة  كانت   قطر  دولة 

القطرية  الكهرباء واملاء  ان�شاء �رشكة  املياه وذلك من خالل  قطاع 

يف عام 1990 فكان اول م�شاريعها حمطة را�س اأبو فنطا�س “ب” 

يف نف�س ال�شنة. 

املتزايد  النمو  ملواجهة  اتخاذه  مت  ما  اهم  اأن  ال�شدد  هذا  يف  وبني 

 ، الدولة  يف  الأخرية  الأعوام  خالل  واملياه  الطاقة  على  للطلب 

ملواكبة  املوجودة  التحتية  البنية  لتحديث  مبادرات احلكومة  كانت 

املتطلبات املتزايدة على �شلعة املياه فقد تواىل اإن�شاء �رشكات توليد 

الكهرباء واإنتاج املياه حيث مت تاأ�شي�س �رشكة را�س لفان للكهرباء 

بنظام  تعمل  �رشكة  اأول  ُتعترب  التي   2002 عام  املحدودة  واملاء 

 40 بلغت  انتاجية  وبقدرة  قطر  يف  اخلا�شة  امل�شاهمة  ال�رشكات 

اإ�شافية  حتلية  حمطات  ان�شاء  ذلك  تال  ثم   ، يوميا  جالون  مليون 

مليون   ) و)29   )  63(  ،  )  60  ( انتاجية مبا معدله  بقدرات 

املتزايد على  الطلب  اليوم لكل من هذه املحطات ملواكبة  جالون يف 

املياه وذلك يف اإطار توا�شل �شيا�شة ا�شرتاتيجية اخل�شخ�شة لقطاع 

الطاقة واملياه  يف الدولة حيث تولت �رشكة الكهرباء واملاء القطرية 

املوجودة  واملاء  الكهرباء  حمطات  جميع  م�شوؤولية   2003 عام 

بالدولة.

اإدارة قطاع مياه ال�شرب
وهنا تطرق اىل الدور الرئي�شي يف عمليات نقل وتوزيع مياه ال�رشب 

حيث   ، كهرماء  يف  املياه  �شبكات  �شوؤون  اإدارة  خالل  من  الدولة  يف 

تتوىل امل�شئولية الكاملة مبا يخ�س خدمات اإي�شال املياه ممثلة بنقل 

النتاج وكذلك  الواردة من حمطات  املياه  وتخزين وتوزيع كميات 

توفري اخلدمات امليدانية للم�شرتكني وتخطيط �شبكات املياه .

واأو�شح املهند�س املالكي اأن دور �شوؤون �شبكات املياه ياأتي  با�شتالم 

كميات املياه املحالة من حمطات النتاج على مدار ال�شاعة من خالل 

اأقطار خمتلفة  الرئي�شية وذات  النقل  اأنابيب  التحلية عرب  م�شخات 

الر�شية  كهرماء  خزانات  يف  املياه  كميات  جميع  تخزين  ثم يتم 

ال�شعة  واأن  التحلية   مياه  انتاج  حمطات  وخزانات  الرئي�شية 

مليون   1316 حوايل  ي�شل  اخلزانات  لهذه  احلالية  التخزينية 

جالون والتي تغطي الحتياج املائي ملدة ترتاوح ما بني 2-3 ايام 

ا�شار  ال�شدد  ، ويف هذا  ال�شتهالك احلالية  تقريبا وح�شب معدلت 

املالكي باأنه نتيجة ملتابعة حثيثة من �شعادة رئي�س موؤ�ش�شة كهرماء 

فاإنه يجري العمل حاليا على تنفيذ اخلزانات العمالقة التي �شتدخل 

�شمن  الطارئة  الظروف  ملواجهة   2017 عام  نهاية  يف  اخلدمة 

اخلطط ال�شرتاتيجية لدى كهرماء 

التحكم  انها تتم من خالل مركز  الت�شغيل فقد بني  اأما عن عمليات 

حمطات  مراقبة  على  يقوم  والذي   )SCADA( للمياه  الوطني 

املياه  و�شبكات  ال�شخ  خزانات  وحتكم  مراقبة  وكذلك  املياه  اإنتاج 

ومراقبة جودة املياه ب�شكل م�شتمر وحلظي وذلك للتاأكد من جودة 

املياه ل�شمان ا�شتمرار �شخ املياه الآمنة اإىل امل�شرتكني.

تقوم  التي  املياه  جودة  �شمانة  اىل  الهادف  كهرماء  حر�س  ويف 

بتاأمينها للم�شرتكني فقد بني املالكي انها تطابق املوا�شفات العاملية 

ملياه ال�رشب )WHO( ويف هذا ال�شياق بني ان موؤ�ش�شة كهرماء 

لديها خمترب متخ�ش�س لفح�س املياه موؤهل باخت�شا�شيني واملعدات 

والجهزة احلديثة ويقوم باأخذ العينات الدورية من امل�شدر وحتى 

ومطابقتها  املياه  نوعية  �شالمة  ل�شمان  للم�شرتكني  التزويد  نقطة 

للموا�شفات املحلية والعاملية كما ا�شلفنا.

فاقد املياه وكفاءة الت�شغيل
التي تواجه  امل�شاكل  املياه من اهم  باأن فاقد  املالكي  املهند�س  يقول 

يف  الدول  من  كثري  جتتهد  حيث  العامل  دول  يف  ال�رشب  مياه  قطاع 

�شبكات  من  املت�رشبة  املياه  فاقد  من  وبرامج  للتقليل  خطط  و�شع 

املياه وملحقاتها والتي تعترب اموال مهدورة ، وللحد من هذا الفاقد 

يتم عن طريق ال�شيانة الدورية ل�شبكات وخزانات املياه ومراقبتها 

القادرة  املوؤهلة  الب�رشية  الكفاءات  واختيار  ال�شكنية  الأحياء  يف 

على القيام بهذه الأعمال ، مما ي�شاهم يف توفري اأكرب قدر من املياه 
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هندسيات

وي�شاعد على عدم اإهدار املياه وبالتايل حفظ كميات كبرية من املياه 

كانت اأ�شاًل تذهب دون ال�شتفادة منها .

ويف هذا ال�شياق فقد انتهت كهرماء من تنفيذ م�رشوع » فاقد املياه 

واإدارة ال�شبكات« الذي مت اإبرامه مع اأحد بيوت اخلربة العاملية يف 

جمال فاقد املياه وقد ا�شتغرقت فرتة امل�رشوع )4( �شنوات بداية 

من عام 2007 وقد مت حتقيق اإجنازات كبرية �شمن نطاق عمل هذا 

امل�رشوع والتي من اأهمها خف�س ن�شبة الفاقد الفني يف �شبكات املياه 

)الت�رشبات( اإىل ن�شبة 8٪ بنهاية عام 2011م.

اال�شتدامة املائية
اأتى �شمن  الدولة والذي  املائية يف  اإىل مو�شوع ال�شتدامة  وتطرق 

والتح�شريات   2008 اأكتوبر  يف   2030 الوطنية  قطر  روؤية 

لقطر  الأوىل  الوطنية  التنمية  لإ�شرتاتيجية  تلتها  التي  امل�شتمرة 

منحت  حيث   )  2016 –  2011 الوطنية  التنمية  )اإ�شرتاتيجية 

�شمن  للدولة  املائية  ال�شتدامة  ا�شرتاتيجية  ل�شياغة  وزخمًا  دفعًا 

ثالثة حماور رئي�شة ، املحور الأول:  تنمية املوارد املائية ، واملحور 

واملحور   ، احلالية  املائية  املوارد  ا�شتخدام  كفاءة  حت�شني  الثانى: 

الثالث : حماية ال�شحة العامة والبيئة. مما دفع بالتفكري للبحث  عن 

م�شادر مائية بديلة وال�شتفادة من الطاقة املتجددة خا�شة الطاقة 

ال�شم�شية ، وتعزيز ثقافة الرت�شيد وتوعية اجلمهور بني كافة فئات 

املجتمع حيث ان توعية اجلمهور اأ�شا�شًا هي عبارة عن و�شيلة لإعالم 

وتثقيف م�شتهلكي املياه �شمن برامج اإعالمية موحدة ت�شمل برامج 

يف  املياه  ا�شتهالك  تر�شيد  اأهمية  حول  ومقروءة  وم�شموعة  مرئية 

الدولة.

ويف �شياق حديثه عن ال�شتدامة املائية بني باأن كهرماء تعكف حاليًا 

على درا�شة حقن احلو�س اجلويف بوا�شطة املياه املحالة م�شريًا اإىل 

ان الدرا�شة يف مراحلها النهائية وقد اظهرت الدرا�شة نتائج مبدئية 

يوفر  مما  اجلويف  احلقن  م�رشوع  يف  ال�شري  ي�شجع  مما  ايجابية 

م�شدرا مائيا للحالت الطارئة يف الدولة

الرت�شيد يف ا�شتخدامات املياه
ويف نهج كهرماء ومبتابعة حثيثة من �شعادة رئي�س كهرماء م عي�شى 

وتوفريها  ال�رشب  مياه  ا�شتدامة  يخ�س  مبا  الكواري   هالل  بن 

اأطلقت كهرماء احلملة  ال�شواء  الدولة على  للمواطنني واملقيمني يف 

الكهربائية  والطاقة  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  ورفع  لرت�شيد  الوطنية 

ان�شئت ادارة تر�شيد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة يف  حيث  “تر�شيد” 
 ، 2011 42 ل�سنة  2011 وفقا للمر�شوم المريي رقم  اكتوبر 

وتهدف كهرماء بتبنيها هذا التوجه  من خالل خطة خم�شية لتقليل 

معدلت ال�شتهالك للفرد من املياه مبقدار %35 عن معدل ا�شتهالك 

املياه  لرت�شيد  خا�شة  �رشوط  و�شع  مت  حيث   2011 لعام  الفرد 

على  اعتبارا من مرحلة احل�شول  املباين اجلديدة  كافة  للتطبيق يف 

رخ�س البناء خا�شة فيما يتعلق بالرتكيبات املائية مثل �شنابري املياه 

املجتمع  وتنمية  التوعية  جهود  تدعمها  الكفاءة  عالية  واملراحي�س 

تر�شيد  يف  الدولة  قطاعات  كافة  ت�شتهدف  وطنية  حملة  خالل  من 

وكفاءة ا�شتخدام املياه وتقليل الهدر منها ف�شال عن ت�شكيل ورفع 

التكيف  �شبل  وتثقيفهم حول  امل�شتقبل  اأجيال  لدى  الوعي  م�شتوى 

مع توجهات القت�شاد يف معدلت ال�شتهالك ومن اجلدير لذكره ان 

تعمل  انها  الرت�شيد حيث  كبريا يف جمال  �شوطا  قطعت  قد  كهرماء 

يف  امل�شوؤولني  الوزراء  من  عدد  يح�رشه  �شنويا  احتفال  اقامة  على 

الدولة وعلى هام�س الحتفال يتم تكرمي الفعاليات والفراد بتوزيع 

اجلوائز على م�شتحقيها ممن �شاهموا يف حتقيق تر�شيد ملمو�س يف 

ال�شتهالك وكذلك املت�شابقني الذين قدموا ر�شومات وافكار ت�شجع 

على تر�شيد ال�شتهالك ، كما اأن الربنامج الوطني للرت�شيد وكفاءة 

الطاقة »تر�شيد« الذي انتهجته الدولة منذ بدايته لل�شنة الثالثة على 

التوايل قد جنح يف خف�س معدل ا�شتهالك الفرد من ا�شتهالك املياه 

بن�شبة بلغت حوايل %11.

اللجنة الدائمة للموارد املائية 
وعلى  املياه  قطاع  با�شتدامة  الدولة  اهتمامات  املالكي  بني  كما 

قطاع  حكومة  وكذلك  ونوعا  كما  املائية  المدادات  توفري  �رشورة 

موارد املياه يف الدولة وعليه فقد �شدر القرار المريي رقم )19( 

،  باإن�شاء  اللجنة  م   2011/3/2 يف  ال�شادر   2011 ل�سنة 

وال�شناعة  الطاقة  وزير  �شعادة  برئا�شة  املائية  للموارد  الدائمة 

بقطاع  املعنية  اجلهات  من  الوزراء  ال�شعادة  ا�شحاب  وع�شوية 

اخلطط  اعتماد  حيث  من  عمل  اطار  لها  و�شع  حيث  املائية  املوارد 

املياه  موارد  وتنمية  باإدارة  العالقة  ذات  وامل�شاريع  والربامج 

والدرا�شات  وامل�شاريع  الربامج  تنفيذ  ومتابعة  اولويات  وحتديد 

املتعلقة مبوارد املياه واقرتاح احللول املالئمة ملواجهة ال�رشاف يف 

ال�شتخدامات املختلفة للمياه مع اقرتاح تعديل الت�رشيعات املتعلقة 

بحماية واإدارة تنمية موارد املياه يف الدولة.

حوكمة موارد املياه يف الدولة
املائية  للموارد  الدائمة  اللجنة  اهتمام  اإىل  املالكي  املهند�س  اأ�شار 

وال�شناعة  الطاقة  وزير  �شعادة  اللجنة  رئي�س  بتوجيهات  ممثال 

وتوحيد جهود جميع اجلهات املعنية يف قطاع املياه ونظرًا لالأهمية 

بالدولة  والقت�شادي  الجتماعي  التطوير  يف  للمياه  ال�شرتاتيجية 

وحتديث  املائية  ال�شيا�شة  اعداد  م�شاريع  تنفيذ  بطرح  �رشعت  فقد 

وكذلك  قطر  لدولة  املياه  ملوارد  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وتطوير 

تاأخذ  للدولة  املياه  موارد  بيانات  قاعدة  منظومة  اإن�شاء  م�رشوع 

التقنيات  وا�شتخدام  الدولة  يف  ال�شائده  املياه  اأو�شاع  احل�شبان  يف 

احلديثه كلما اأمكن �شواء فى الإنتاج اأو ال�شتخدام. 

وختم ال�شيد املالكي حديثة بتوجيه ر�شالة للمجتمع عن اأهمية املياه 

باعتبارها ثروة وطنية نادرة، واأ�شبح توافرها اأكرث �شعوبة ب�شبب 

مورًدا  املحالة  البحر  مياه  وُتَعدُّ  املناخي  والتغري  ال�شكاين  ال�شغط 

�شديد الأهمية بالن�شبة لدولة قطر ، مبينًا اأن قطاع مياه ال�رشب يف 

الدولة يواجه حتديات الطلب املتزايد على املياه والذي يتزايد �شنويًا 

مبا معدله 8% بالتوازي مع النمو والتنمية يف قطاعات الدولة مبينا 

ثالثة اأ�شباب تواجه الطلب املتزايد على املياه وهي الأول زيادة عدد 

ال�شكان يف دولة قطر والثاين زيادة الطلب نتيجة احتياجات التنمية 

 ، جديدة  و�شناعية  �شكنية  مناطق  وتطوير  احل�شاري  والتطور 

م�شيفًا  للمياه  املحلي  ال�شتهالك  اأمناط  يف  الزائد  الإفراط  والثالث 

حمطات  ان�شاء  يف  املرتفعة  ال�شتثمارات  تكلفة  التحديات  هذه  اإىل 

حتلية املياه الكبرية مع ما ي�شاحبه يف ارتفاع تكلفة اأعمال الت�شغيل 

وال�شيانة الذي يوؤدي اإىل ارتفاع تكلفة اإنتاج املياه، اإىل جانب تاأثري 

اإىل خطر امللوثات يف البحر  عمليات التحلية على البيئة ، بالإ�شافة 

وعند مداخل حمطات اإنتاج املياه. 

احل�شور  ال�شادة  املالكي  علي  املهند�س  �شكر  اللقاء  نهاية  ويف 

واأع�شاء جمل�س الإدارة يف جمعية املهند�شني القطرية والقائمني على 

تنظيم اللقاءات املتخ�ش�شة واملثمرة مع املهند�شني القطريني.
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يف اطار التعاون بني جمعية املهند�شني القطرية واجلمعيات 

وفدا  اجلمعية  ا�شتقبلت   ، العاملية  الهند�شية  واملنظمات 

هند�شيا ميثل جمعية مهند�شي ا�شرتاليا مكونا من املهند�س 

�شتيفن دركن املدير التنفيذي للجمعية  واملهند�س / حممود 

فهمي رئي�س فرع قطر واملهند�س حيدر يو�شف وقد كان يف 

اجلمعية  رئي�س  اجلولو  جا�شم  احمد  املهند�س  ا�شتقبالهم 

واملهند�س  الباكر  حممد  عبداهلل  واملهند�س  الرئي�س  نائب 

 . املال  يو�شف  يعقوب  واملهند�س  ال�شليطي  حممد  ابراهيم 

وياتي هذا التعاون يف اطار التح�شري لتوقيع مذكرة تفاهم 

بني اجلمعية وجمعية مهند�شي ا�شرتاليا وقد ناق�س الطرفان 

مهنة  ب�شوؤون  يتعلق  ما  كل  يف  بينهما  فيما  التعاون  �شبل 

الهند�شة واملهند�شني يف كال البلدين وال�شتفادة من اخلربات 

هذا   . الهند�شي  املجال  يف  وال�شرتالية  القطرية  الهند�شية 

ويف ختام حفل ال�شتقبال  قام الوفد  ال�شرتايل بتقدمي درع 

تذكارية جلمعية املهند�شني القطرية.

نظمت جمعية املهند�شني القطرية حما�رشة هند�شية حول مفهوم 

الن�شاءات ال�شل�شة  وذلك يوم الثالثاء املوافق ٢٦ ابريل يف فندق 

النرتكونتننتال وذلك يف متام ال�شاعة ال�شابعة م�شاء . وقام بالقاء 

املحا�رشة املهند�س لوؤي �شابق  الذي ميلك خربة حوايل ١٧ �شنة 

لوؤي يعمل  املهند�س   . ال�شخمة يف قطر  امل�شاريع  ادارة  يف جمال 

حاليا مدير م�شاريع كبري يف م�رشوع لو�شيل التابع ل�رشكة الديار 

القطرية . املهند�س لوؤي حا�شل على بكالوريو�س وماج�شتري يف 

 الهند�شة املدنية من جامعة توليدو بالوليات المريكية املتحدة.

وتناول يف حما�رشته مفهوم تنفيذ امل�شاريع ال�شخمة بزيادة 

وتخفي�س  التكلفة  تقليل  مع  للم�رشوع  احلقيقية  القيمة 

حالت  يف  وذلك  امل�رشوع  كفاءة  وزيادة  امل�رشوع  يف  الهدر 

قام  الندوة  لو�شيل. ويف ختام  م�شاريع  يف  الواقع  من  مطبقة 

بتقدمي  اجلمعية  رئي�س  اجلولو  جا�شم  اأحمد   / املهند�س 

تقدميه  على  �شابق  لوؤي  للمهند�س /  ال�شكروالتقدير  �شهادة 

هذه الندوة الهامة 

جمعية المهندسين القطرية تستقبل وفدا يمثل جمعية 
مهندسي أستراليا

جمعية المهندسين القطرية تنظم محاضرة   في اإلنشاء السلس 

• املهندس أحمد الجورو و الوفد املهندسني االسرتاليني

• تكريم املهندس لؤي سابق
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ع�رش  التا�شع  اخلليجي  الهند�شي  امللتقى  فعاليات  يف  القطرية  املهند�شني  جمعية  �شاركت 

والذي عقد بدولة الكويت خالل الفرتة من -7 9/ 2/ 2016 حتت رعاية معايل رئي�س 

جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك احلمد ال�شباح. 

وتراأ�س وفد اجلمعية املهند�س / اأحمد جا�شم اجلولو رئي�س جمل�س الدارة ومب�شاركة 

املهند�س / حممد اإبراهيم املهندي نائب رئي�س جمل�س الدارة واملهند�س / طارق را�شد 

هام�س  على  املهند�شني  من  الرواد  تكرمي  اإطار  ويف  املال   /يعقوب  واملهند�س  اخلاطر 

انعقاد امللتقى مت تكرمي كل من املهند�س / اإبراهيم عبد اهلل املالكي واملهند�س / �شالح 

ال�شليطي .

وقد ناق�س املوؤمتر العديد من اوارق العمل ذات ال�شلة مبحور امللتقى وحول املدن الذكية  

من جهته ذكر رئي�س اللجنة العليا للموؤمتر ورئي�س جمعية املهند�شني الكويتية املهند�س �شعد 

�شعود املحيلبي اأن عدد امل�شاركني يف امللتقى نحو 550  م�شاركا وم�شاركة ، وجتاوز عدد 

الأوراق العلمية التي مت قبولها نحو 70 ورقة علمية ، كما متتاز هذه الدورة اأي�شا مبنح 

جميع جوائز امللتقى للموؤ�ش�شات احلكومية والفراد .

النفط  اأ�شعار  انخفا�س  ب�شبب  �شعب  اقت�شادي  بو�شع  منطقتنا  : متر  املحيلبي  وقال 

يف  ال�شتمرار  ان  كما   ، اأ�شا�شي  اقت�شادي  كمورد  عليه  اخلليجية  دولنا  واعتماد  العاملية 

تعقيدا. ويزيدها  امل�شكلة  حجم  من  يزيد  مدرو�س  غري  ب�شكل  الطبيعية  مواردنا   ا�شتنزاف 

اإل  تتحقق  اأن  ميكن  ل  اإليها دولنا  تتطلع  التي  و  ملجتمعاتنا  امل�شتدامة  التنمية  اإن 

والبيئية. والجتماعية  القت�شادية   : الثالثة  التنمية  عنا�رش  بني  التكامل  خالل   من 

وا�شت�شعارا منا مب�شوؤوليتنا الوطنية بادرنا كمجتمع مدين اىل عقد هذا املوؤمتر حتت �شعار 

» احللول الذكية ملدن امل�شتقبل«

الملتقى  في  تشارك  القطرية  المهندسين  جمعية 
الهندسي الخليجي التاسع عشر بدولة الكويت  تحت 

عنوان »الحلول الذكية لمدن المستقبل« 

• تكريم املهندس مهدي الدورسي بامللتقى الهنديس الخليجي

• تكريم املهندس إبراهيم املاليك بامللتقى الهنديس الخليجي
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جمعية املهند�شني القطرية ت�شت�شيف اجتماع  املتابعة لالحتاد الهند�شي اخلليجي بالدوحة 

انتخاب المهندس / كمال الحمد أمينًا عام لالتحاد 
الهندسي الخليجي 

يف اإطار الدور الهام الذي تقوم به جمعية املهند�شني 

ا�شت�شافت  الهند�شي اخلليجي  القطرية يف الحتاد 

املا�شي  اجلمعة  يوم  القطرية  املهند�شني  جمعية 

بالحتاد  التخ�ش�شية  للجان  املتابعة  اجتماع 

الهند�شي  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  واجتماع 

اخلليجي بفندق النرتكونتيننتال  بح�شور  المني 

ومثل  احلو�شني  اإبراهيم  خليل   / الدكتور  العام 

وزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية . حيث اأنعقدت 

التعليم  وجلنة   املهنة  ومزاولة   ، البيئة  جلان 

لالحتاد  الأعلى  املجل�س  واجتمع   ، الهند�شي 

واجلمعيات  الهيئات  مب�شاركة  اخلليجي  الهند�شي 

الهند�شية اخلليجية ) الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، 

املهند�شني  جمعية   ، البحرينية  املهند�شني  جمعية 

وقد  هذا   ) العمانية  املهند�شني  جمعية   ، الكويتية 

وا�شتعرا�س  العام  الأمني  تقرير  مناق�شة  متت 

للملتقى  لالإعداد  الكويتية  املهند�شني  جهود جمعية 

الفرتة  خالل  ع�رش  التا�شع  اخلليجي  الهند�شي 

�شوف  الكويت   بدولة   2015  /2  /9-7 من 

يناق�س احللول الذكية ملدن امل�شتقبل ونظم احلماية 

ال�شحة  يف  الذكية  والتطبيقات  وال�شالمة  والأمن 

واحلكومة الذكية  والتطبيقات الذكية خلدمة ذوي 

للنفايات  الذكية  الإدارة   ، اخلا�شة  الحتياجات 

الهند�شي  بامللتقى  الحتاد  جائزة  مناق�شة  ومت   ،

اإختيار  اإنتخابات  اإجراء  مت  وقد  وهذا   ، اخلليجي 

فوز  اإعالن  مت  حيث  لالإحتاد  اجلديد  العام   المني 

العام  المني  م�شاعد  احلمد  كمال   / املهند�س 

اأن�شحاب  بعد  بالتزكية  لالإحتاد  عام  اأمينًا  ال�شابق  

مر�شح دولة الكويت .

كامل الحمد
 أمني عام االتحاد الهنديس الخليجي

صورة للمشاركني يف الندوة

• صورة جامعية للمشاركني



ملعهد  ال�شنوي  احلفل  يف  القطرية  املهند�شني  جمعية  �شاركت 

املهند�شني ال�شرتاليني الذي اأقيم يوم الثنني املوافق 10/5/ 

الحتفالية  يف  �شارك  وقد   ، الدوحة  هيلتون  بفندق   2016
الباكر  حممد  اهلل   عبد   / املهند�س  الدارة   جمل�س  اأع�شاء 

واملهند�س / اإبراهيم حممد ال�شليطي واملهند�س / طارق را�شد 

اخلاطر واملهند�س / يعقوب  يو�شف املال ومن اأع�شاء اجلمعية 

املهند�س / عبد العزيز اآل اإ�شحاق  واملهند�س / حممد عبد اهلل 

ال�شليطي وذلك بح�شور ال�شفري ال�شرتايل ال�شيد / اأك�شل واين 

هور�شت واملدير التنفيذي التجاري  ال�شيد / بن ليفر واملهند�س 

ال�شرتاليني  املهند�شني  فرع   رئي�س  فهمي  �شياء  حممود   /

التدريب  مركز  مديرة  �شبارفيل  األك�شندرا   / وال�شيدة  بقطر 

ال�شرتاليني  املهند�شني  ن�شاط  ا�شتعرا�س   مت  حيث  باإ�شرتاليا  

اإجراء  عن  والإعالن  املا�شية  الفرتة  خالل  اأجنازه  ومامت  بقطر 

اأن  بالذكر  ، وجدير  القادمة  الفرتة  التكميلية خالل  النتخابات 

وال�شيدة /  ليفر  بن  ال�شيد /  من  كل  مع  لقاء  عقدت  اجلمعية 

مركز  مع  والتدريب  التعاون  اأوجه  ملناق�شة  �شارفيل  األك�شندرا 

تدريب املهند�شني يف ا�شرتاليا وكيفية ال�شتفادة ونقل اخلربات 

حديثي  املهند�شني  تاأهيل  برامج  على  الطالع  اإىل  بال�شافة 

التخرج وت�شنيف املهند�شني يف اإ�شرتاليا .

املهند�شني  ومعهد  اجلمعية  تبادلت  احلفل  نهاية  ويف 

ال�شرتاليني الهدايا التذكارية حيث قدم املهند�س / طارق 

لل�شيد/  القطرية  املهند�شني  جمعية  درع  اخلاطر  را�شد 

قطر  بدولة  ال�شرتايل  ال�شفري  هور�شت  واين  اأك�شل 

للمهند�شني  التجاري  التنفيذي  املدير  ليفر  بن   / وال�شيد 

ال�شرتاليني.

11

هندسيات

جمعية المهندسين القطرية تشارك في احتفالية المهندسين 
األستراليين بحضور السفير االسترالي  بدولة قطر 

• إهداء درع الجمعية  للسفري االسرتايل

• إهداء درع الجمعية  للمدير التجاري مبعهد املهندسني االسرتاليني
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بح�شور ورعاية معايل رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 

افتتـاح مؤتمـر الطاقـة الكهربائيـة       وتحليـة الميـاه في الدول العربيـة 
اآل ثاين، رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، موؤمتر الطاقة الكهربائية وحتلية املياه بالدول  افتتح معايل ال�شيخ عبد اهلل بن نا�رش بن خليفة 

العربية بفندق �شانت ريجي�س ، والذي ت�شتمر فعالياته على مدى يومني. 

وياأتي تنظيم هذا ملوؤمتر الهام كتعاون  مثمر بني جمعية املهند�شني القطرية و احتاد املهند�شني العرب وكافة الهيئات والنقابات الهند�شية  بالدول 

العربية ومب�شاركة وا�شعة من  15 دولة عربية  يف كافة حماور املوؤمتر الأربعة . 

وقد األقى �شعادة الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة وزير الطاقة وال�شناعة، كلمة خالل الفتتاح اأكد فيها، اأن دولة قطر توؤمن باأن الإن�شان هو حمور 

التنمية واأن العمل العربي امل�شرتك هو ال�شبيل الأمثل لرفعة الإن�شان العربي ونيل املكانة التي ي�شتحقها بني الأمم. 

واأ�شاف اأن التقدم الهائل الذي ي�شهده العامل ير�شخ اأهمية الطاقة الكهربائية يف حياتنا اليومية حيث يعترب معدل ا�شتخدام الطاقة الكهربائية يف اأي 

جمتمع جزءا هاما من موؤ�رشات جناح التنمية، وبرهانا على مدى تطور املجتمعات وتطلعها لل�رشاكة الفاعلة من اأجل رفع م�شتوى معي�شة الإن�شان. 

ولفت اإىل اأن الطاقة الكهربائية حتظى باأولوية ق�شوى بدءا من عملية النتاج ثم التوزيع وانتهاء بال�شتهالك، م�شريا اإىل اأن اختيار م�شادر الطاقة 

امل�شتخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية له اأثر كبري على متويل عملية التنمية وا�شتدامتها، ويرتبط ب�شكل مبا�رش با�شتقرار اأ�شواق النفط نظرا لتاأثري 

اأ�شعار النفط على كلفة اإنتاج الطاقة الكهربائية. 
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بح�شور ورعاية معايل رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 

افتتـاح مؤتمـر الطاقـة الكهربائيـة       وتحليـة الميـاه في الدول العربيـة 
التوزيع  مرحلة  يف  اإنه  وال�شناعة،  الطاقة  وزير  �شعادة  وقال 

تربز اأهمية ال�شبكة الذكية نظرا ل�شتيعابها للطاقة الكهربائية 

املنتجة من امل�شادر املختلفة للطاقة، وتخطط دولة قطر لتطوير 

ال�شبكة الذكية حتى تتمكن يف امل�شتقبل من ا�شتيعاب الطاقة من 

م�شادر نظيفة اأخرى. 

الطاقة  وتوزيع  اإنتاج  اإدارة  عملية  كفاءة  اأّن  اإىل  ونبه 

تعترب  فهي  القت�شاد  بها  يدار  التي  للكفاءة  مراآة  الكهربائية، 

من اأهم فر�س تعزيز دور القطاع اخلا�س يف النتاج القت�شادي 

جذب  وعامل  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  وتعزيز 

لال�شتثمارات اخلارجية. 

�شيدي  وب�شرية  حكمة  وبفعل  قطر  دولة  »يف  واأ�شاف، 

اأمري  ثاين  اآل  بن حمد  ال�شيخ متيم  ال�شمو  ح�رشة �شاحب 

قطر  لدولة  الوطنية  الروؤية  و�شع  الذي  املفدى،  البالد 

تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطوير قطاع  ويرعاها،   2030
الكهرباء واملاء فقد و�شلت التغطية الكهربائية اإىل 100 ٪ 

منذ عدة �شنوات«. 

الطاقة  وزير  ال�شادة  �شالح  بن  حممد  الدكتور  �شعادة  وذكر 

وال�شناعة، اأن اإنتاج الطاقة الكهربائية بدولة قطر يعتمد بن�شبة 

100 ٪ على الغاز الطبيعي الذي هو اأنظف م�شدر للطاقة، كما 
�شتطور قطر اإنتاج الكهرباء يف امل�شتقبل من الطاقات اجلديدة 

واملتجددة وخا�شة من الطاقة ال�شم�شية. 

ال�شتهالك  تر�شيد  م�شتوى  على  خطت  قطر  دولة  اأن  واأكد 

خالل  من  متقدمة  خطوات  املتاحة،  املوارد  ا�شتخدام  وتفعيل 

الذي حقق جناحا يف جمال  الوطني »تر�شيد«  الربنامج  اعتماد 

الربنامج يف خف�س معدل  للموارد، حيث جنح  الوطنية  الإدارة 

املياه  ومن  املائة  يف   14 بن�شبة  الكهرباء  من  الفرد  ا�شتهالك 

بن�شبة 17 يف املائة حتى �شهر نوفمرب 2015. 

مليون   825 من  يقرب  ما  بذلك  وفر  الربنامج  اأن  اإىل  ولفت 

للمياه  بالن�شبة  ريال  مليون  و522  للكهرباء  بالن�شبة  ريال 

وما جمموعه حوايل 88 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، 

ال�شارة مبا يقرب من  الكربون  انبعاثات  اإىل خف�س  بالإ�شافة 

طن.  مليون   3.5
املوؤمتر تبني ما يكت�شبه  التي �شيناق�شها  اإن املو�شوعات  وقال 

العامل  دول  كل  يف  ا�شرتاتيجية  اأهمية  من  والري  املياه  قطاع 

الأمن  مبفهوم  الوثيق  لرتباطها  العربي  العامل  يف  وتت�شاعف 

حوايل  بها  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  اأن  مبينا  واملائي،  الغذائي 

1٪ فقط من حجم املياه النقية املتجددة يف العامل وهي املنطقة 
1200 مرت  املياه  توفر  يتجاوز  املتو�شط ل  الأكرث جفافا ويف 

مكعب للفرد الواحد، وهو اأقل بحوايل �شت مرات من املتو�شط 

العاملي البالغ 7 اآلف مرت مكعب. 

املياه  من  الفرد  ن�شيب  اأن  ال�شادة  الدكتور  �شعادة  وبني 

فيه  ظلت  وقت  يف   2050 عام  بحلول  الن�شف  اإىل  �شينخف�س 

يف  للفرد  املياه  ا�شتهالك  معدلت  اأعلى  ت�شجل  العربية  الدول 

العامل، منبها اإىل اأن مما يزيد الو�شع تعقيدا اأن متو�شط النمو 

 ٪  6 يبلغ  العربي  العامل  يف  املحالة  املياه  على  للطلب  ال�شنوي 

�شنويا مقارنة مع املتو�شط العاملي الذي يبلغ ٪3. 

وزراء  جمل�س  يعتمد  اأن  احلتمي  من  كان  ذلك  اإزاء  اإنه  وقال 

ال�شرتاتيجية  العربية،  الدول  جامعة  مظلة  حتت  العرب  املياه 

العربية لالأمن املائي وخططها التنفيذية التي »نتطلع اإىل جناح 

لالأمن  تعزيز  من  لذلك  ملا  العربي  العامل  م�شتوى  على  تنفيذها 

املائي العربي«. 

املوؤمتر  رئي�س  ال�شليطي  حممد  بن  اإبراهيم  املهند�س  وا�شاف 

املوؤمتر  اإن  القطريني  املهند�شني  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو 

ياأتي مع ما ت�شهده دولة قطر يف هذه الفرتة من طفرة عمرانية 
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ال�شمو  �شاحب  ح�رشة  لتوجيهات  تنفيذا  �شاملة  وتطويرية 

ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى.

بني جمعية  املثمر  للتعاون  نتاج  املوؤمتر  اأن  ال�شليطي  واأ�شاف 

والحتادات  العرب  املهند�شني  واحتاد  القطريني  املهند�شني 

بني  املثمر  والتعاون  العربية  الدول  يف  الهند�شية  واجلمعيات 

والقطاع  احلكومية  و�شبه  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعية 

اخلا�س.

وذكر ال�شليطي اأن املوؤمتر �شيناق�س 28 ورقة عمل من عدد من 

والدرو�س  اخلربات  تناق�س  حماور  �شبعة  على  العربية  الدول 

امل�شتفادة من التجارب التي مرت بها دولنا العربية يف �شناعة 

هذه  ا�شتخدام  واإمكانية  املياه  وحتلية  الكهربائية  الطاقة 

لهذه  وامل�شتقبلية  الآنية  امل�شكالت  حل  يف  واخلربات  الدرو�س 

ال�شناعة.

من جانبه قال الدكتور مهند�س عادل احلديثي اأمني عام احتاد 

بحوث  جل�شاته  خالل  �شيناق�س  املوؤمتر  اإن  العرب  املهند�شني 

حماوره  خمتلف  تتناول  عربية  دولة   15 من  عمل  واأوراق 

ي�شدر  و�شوف  امل�شاركني  قبل  من  مناق�شته  اإىل  بالإ�شافة 

دولنا  يف  التنمية  خدمة  يف  ت�شاهم  اأن  ناأمل  تو�شيات  املوؤمتر 

واأن  املياه  وحتلية  الكهربائية  الطاقة  م�شاكل  وحل  العربية 

اجلهات  مع  تنفيذها  مبتابعة  الهند�شية  وهيئاته  الحتاد  يقوم 

املخت�شة يف الدول العربية.

العامة  املوؤ�ش�شة  رئي�س  الكواري  هالل  عي�شى  املهند�س  ودعا 

العربي  الحتاد  ورئي�س  “كهرماء”  واملاء  للكهرباء  القطرية 

للكهرباء، امل�شاركني يف موؤمتر الطاقة الكهربائية وحتلية املياه 

بالدول العربية اإىل اخلروج بتو�شيات فعالة وقابلة للتنفيذ، مبا 

ي�شمن حتقيق الأمن املائي والكهربائي لهذه الدول.

ا�شتكمال  على  اليوم،  للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�شة  وحث خالل 

داخليا  العربية  املنطقة  دول  بني  الكهربائية  ال�شبكات  ربط 

اأنواع  جميع  يف  املائي  الهدر  وتقليل  وتر�شيد  وخارجيا، 

ا�شتخدامات املياه )الزراعة - ال�شناعة – ال�شتخدام املنزيل( 

الدعم  ومراجعة  الزراعة،  يف  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  ورفع 

احلكومي لأ�شعار الكهرباء واملياه.

لتحقيق  تنظيمية  اأطر  اإن�شاء  ا�شتكمال  على  بالعمل  وطالب 

التكامل بني �شيا�شات الطاقة واملياه لتحقيق ال�شتدامة املطلوبة 

واملياه  الطاقة  جمايل  يف  العلمي  البحث  وت�شجيع  منها،  لكل 

وزيادة  ال�شتهالك،  اإىل  الإنتاج  من  النواحي  كافة  لي�شمل 

ن�شبة الطاقات املتجددة واجلديدة يف خليط توليد الطاقة وعلى 

الأخ�س طاقة ال�شم�س وطاقة الرياح.

املياه  توفر  رغم  اأنه  الكواري  هالل  عي�شى  املهند�س  واأكد 

الآدمي غري  لال�شتخدام  وال�شالح  املتوفر  فاإن  العامل  يف  بكرثة 

متوفر دائما بالكمية اأو النوعية اأو يف الوقت املنا�شب اأو املكان 

املطلوب، معتربا اأن 97.5 ٪ من املياه املتوفرة ماحلة و٪2.5 

فقط �شاحلة لال�شتخدام الآدمي و1٪ منها فقط �شهل الو�شول 

اإليه عن طريق املياه ال�شطحية والآبار �شهلة ال�شتخدام والباقي 

على هيئة جليد اأو يف اآبار عميقة جدا.

اأن التوزيع اجلغرايف مل�شادر املياه املتجددة يف العامل  واأو�شح 

اإنها  العربية، حيث  املنطقة  املياه يف  زاد من حدة م�شكلة نق�س 

من  العديد  طال  مائي  وعجز  املائية  مواردها  يف  �شح  من  تعاين 

ندرة  منها  وطبيعية  مناخية  لظروف  نتيجة  العربية  الدول 

الأمطار وقلة ح�شة مياه الأنهار والتي غالبا ما تنبع من خارج 

الإقليم، ولذلك تلجاأ معظم دول الإقليم اإىل ا�شتخدام و�شائل غري 

متجددة مثل حتلية املياه وال�شتخدام اجلائر للمياه اجلوفية.

وذكر رئي�س املوؤ�ش�شة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء” 

ورئي�س الحتاد العربي للكهرباء، اأن الطلب على املياه يف املنطقة 

بفجوة  مكعب  مرت  تريليون   261 حوايل  الآن  ي�شل  العربية 

مقدارها 42 تريليون مرت مكعب، و�شريتفع اإىل 319 تريليون 

مقدارها  بفجوة   2030 –  2020 من  الفرتة  يف  مرت مكعب 

ارتفاع الطلب اإىل 393  يزداد  ثم  مكعب  مرت  تريليون   119

بفجوة   2050 –  2040 من  الفرتة  يف  تريليون مرت مكعب 

مقدارها 194 تريليون مرت مكعب.

املياه  على  والطلب  العر�س  بني  الوا�شعة  الفجوة  اأن  واأو�شح 

تعتمد على عوامل رئي�شية منها تاأثري التغريات املناخية والزيادة 

العالية  التنمية  ومعدلت  العربية  املنطقة  يف  لل�شكان  العالية 

املطلوب حتقيقها وزيادة ا�شتهالك املياه يف الزراعة وال�شناعة.

اأحد  هي  العربية  املنطقة  يف  املياه  حتلية  اأن  الكواري  واأ�شاف 

والطلب  العر�س  بني  الفجوة  لتقليل  التقليدية  غري  احللول 

وخا�شة يف دول اخلليج التي تعاين �شحا كبريا يف م�شادر املياه، 

حيث اإن معظم مياه ال�رشب يف دول املجل�س يتم اإنتاجها بالكامل 

عن طريق حتلية مياه البحر، حيث ت�شتحوذ دول اخلليج العربية 

على 57 يف املائة من اإنتاج املياه املحالة يف العامل.

العامة  املوؤ�ش�شة  رئي�س  الكواري  هالل  عي�شى  املهند�س  ولفت 

العربي  الحتاد  ورئي�س  “كهرماء”  واملاء  للكهرباء  القطرية 

للكهرباء، اإىل اأنه ح�شب اإح�شائية 2013 فقد كان اإنتاج العامل 

من املياه املحالة حوايل 80 مليون مرت مكعب يف اليوم، ويعتمد 

عليها ب�شكل كلي اأو جزئي 300 مليون ن�شمة يف العامل.

هي  العك�شي  التنا�شح  تكنولوجيا  اأن  من  بالرغم  اأنه  اإىل  ونبه 

القت�شادية  جلدواها  املائة  يف   55 بن�شبة  العامل  يف  ال�شائدة 

و�شهولتها فاإنها ل متثل �شوى 12٪ يف منطقة اخلليج، ولذلك 

يجب على الدول العربية رفع ن�شبة م�شاهمة هذه التكنولوجيا 

يف حتلية املياه.

اأما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية التي هي حمرك قطار التنمية 

الكواري  هالل  عي�شى  املهند�س  فقال  العامل،  دول  جميع  يف 

متزايدا  منوا  املا�شي  العقد  يف  �شهدت  العربية  املنطقة  اإن 

 –  5 بني  ما  يرتاوح  ف�شجلت منوا  عليها  الطلب  يف  ومت�شارعا 

10 ٪  لالأحمال الق�شوى، وبلغ احلمل الأق�شى ،580214 
 ٪  8  –  6 من  متوقع  منو  مع   ،  2015 عام  يف  ميجاواط 

حتى عام 2020.

• تكريم األمني العام التحاد املهندسني العرب الدكتور مهندس عادل الحديثي
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هندسيات

وتوقع اأن ي�شل اأق�شى حمل 378.242 ميجاواط وهو معدل 

كما   ،٪ 2.5 يتعدى  ل  الذي  العاملي  للمعدل  بالن�شبة  عال  منو 

 246.300 كانت   2014 عام  يف  املتاحة  التوليد  قدرات  اأن 

 ٪  0.7 بن�شبة  مب�شاركة   ،٪  5.4 بلغ  منو  مبعدل  ميجاواط 

طاقات متجددة و4.4 ٪ من الطاقة املنتجة من م�شاقط و�شدود 

اإ�شافة  تتم  اأن   2020 لعام  الطلب  ملقابلة  املتوقع  املياه، ومن 

مليار   189 حوايل  تبلغ  با�شتثمارات  ميجاواط،  األف   240
دولر.

واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة  املوؤ�ش�شة  رئي�س  واأو�شح 

الطاقات  اأن  للكهرباء  العربي  الحتاد  ورئي�س  “كهرماء” 
املتجددة  الطاقات  خليط  لريتفع   ،٪  7 ت�شكل  فيها  املتجددة 

من 0.7 ٪ اإىل 4.1 ٪ فقط من اإجمايل جميع قدرات التوليد 

توفر  من  بالرغم  متوا�شعة  ن�شبة  وهي   ،2020 عام  املتاحة 

وجه  وعلى  العربية  املنطقة  يف  املتجددة  الطاقات  م�شادر 

اخل�شو�س الطاقة ال�شم�شية وتليها طاقة الرياح.

البع�س  بع�شها  الدول  �شبكات  بني  الكهربائي  الربط  اأن  واأكد 

نظرا  اأ�شبح �رشورة حتمية  ببع�س  بع�شها  الأقاليم  و�شبكات 

على  عالوة  العالية،  الفنية  وفوائدها  القت�شادية  جلدواها 

اإتاحتها الفر�شة لتح�شني خليط الطاقة باملنطقة العربية.

اأهمية  يويل  للكهرباء  العربي  الحتاد  اأن  اإىل  الكواري  واأ�شار 

ق�شوى لت�شجيع وت�شهيل الربط الكهربائي العربي ال�شامل بني 

الوزاري  املجل�س  مع  والتن�شيق  بالتعاون  وذلك  العربية  الدول 

خرباء  جلنة  يف  املتمثلة  املتخ�ش�شة  وجلانه  للكهرباء  العربي 

قام  التي  الأخرى  واللجان  املتجددة  الطاقة  وجلنة  الكهرباء 

على  لت�رشف  با�شتحداثها  للكهرباء  العربي  الوزاري  املجل�س 

م�رشوع الربط الكهربائي العربي ال�شامل.

وقال اإن العديد من الدول العربية اأدرك اأهمية الربط الكهربائي؛ 

لذلك مت اإن�شاء ال�شبكة املوحدة لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

كل  بني  الثماين  الربط  و�شبكة  العربي  املغرب  دول  و�شبكة 

– العراق  – لبنان  – فل�شطني  – الأردن  – م�رش  من )ليبيا 

الربط بني دول املنطقة  درا�شة  تتم  كما  – تركيا(،  – �شوريا 
العربية واأوروبا عن طريق تركيا وربط اآخر عن طريق اجلزائر 

وتون�س واملغرب بكل من �شقلية وا�شبانيا.

تعاين  العربية  املنطقة  اأن  الكواري  هالل  عي�شى  املهند�س  وذكر 

على  الطلب  يف  مرتفع  الوقت ومعدل منو  مع  يزداد  مائي  �شح  من 

الكهرباء واملياه وال�شتهالك العايل للمياه يف القطاع الزراعي وتدين 

املحدودة  وامل�شاركة  واملياه  الكهربائية  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة 

للطاقات اجلديدة واملتجددة يف توليد الكهرباء واإنتاج املياه.

التوصيات
ومعاجله  تطهري  يف  احلديثه  الو�شائل  تطبيق  على  العمل   -  1
تر�شبات  من  للتقليل  وذلك  للبحر  املعادة  واملياه  ال�رشب  مياه 

التفاعالت الناجته من الكلورين والربومني امل�شتخدم يف عمليات 

الأحياء  على  وخماطر  بيئيه  اأ�رشارًا   ت�شبب  والتي  التطهري 

املائية والإن�شان.) مياه ( 

الطاقه  ا�شتخدام  درا�شة  على  البحوث  مراكز  حث   -  2
الكهرومغناطي�شية يف معاجلة املياه ال�شناعية امللوثة ملا لها من 

فوائد اقت�شادية وبيئية كبرية. ) مياه ( 

3 - على الدول العربية اإن�شاء جلنة اأو هيئة عربية تعني بو�شع 
القوانني واللوائح لت�شجيع ا�شتخدام اأنظمة تربيد املناطق حيث 

ثبت اأنها ذات جدوى اقت�شادية كبرية. )لوائح(

يف جمال نقل  والتن�شيق  التعاون  العربية  الدول  على  يجب   -  4
املياه من الدول ذات الوفرة املائية اإىل الدول ال�شحيحة يف مواردها 

واجتماعية  وبيئية  اقت�شادية  فوائد  من  التعاون  لهذا  ملا  املائية 

كبرية وذلك با�شتكمال ربط ال�شبكة املائية بالدول العربية . )مياه(

5 - الرتكيز على البحوث يف جمال ابتكار طرق وو�شائل تعمل 

على تخفي�س تكاليف �شيانه خطوط نقل الطاقه الكهربائيه ذات 

اجلهد العاىل ورفع كفاءة ت�شغيلها .   ) كهرباء ( 

اخلزانات  روا�شب  على  البحوث  عمل  امل�شب  دول  على   -  6
التحتية  البنية  على  الرت�شبات  م�شاكل  مع  والتعامل  للتاأقلم 

الزراعية .) مياه ( 

بتنويع م�شادر الطاقة لديها  تقوم  اأن  العربية  الدول  7 - على 
وامل�شاهمة  والرياح  ال�شم�س  مثل  املتجددة  الطاقات  با�شتخدام 

الطاقة  اإنتاج  تكاليف  يف  والتوفري  امللوثة  النبعاثات  تقليل  يف 

الكهربائية من عمليات حرق النفط والغاز .) كهرباء ( 

العربية املطلة على اخلليج العربى اأن تتعاون  الدول  على   -  8
اخلليج  لتلوث  امل�شببة  الطرق  ا�شتخدام  لتقليل  بينهما  فيما 

وال�شعى للمحافظة على التنوع البيلوجي وال�شمكي فيه .

9 - يطلب من و�شائل الإعالم املختلفة حث النا�س على تر�شيد 
الطاقة الكهربائية و املياه و بث الربامج التي ت�شاعـد على رفع 

درجة الوعي لديهـم . ) توعية ( 

ت�شجع    ان  املياه  �شح  من  تعاين  التي  الدول  على     -  10  

مواطنيها على ح�شاد مياه المطار من فوق املنازل و تخزينها 

خمتلف  يف  ا�شتخدامهـا  و  منها  ال�شتفادة  ثم  من  و  اآبار  يف 

املجالت و اأوجه احلياة.) مياه (

و  ال�شحي  ال�شـرف  مياه  من  ال�شتفادة  على  العمل    -  11  

خملفات املياه ال�شناعية و ذلك ملعاجلتها و اإعادة ا�شتخدامهـا ملا 

لها من انعكا�شات على البيئة و الإقت�شاد ) مياه ( .

ذات  الدول  بني  الكهرباء  �شبكـات  ربط  على  العمـل    -  12
و  الكهربائيـة  مواردها  يف  القليلة  تلك  و  الكهربائية  الوفرة 

التعاون يف نقل الكهرباء و ا�شتخدامهـا فيمـا بينهـا ) كهرباء ( 

13 -  على دول اخلليج خا�شه النتقال من التحلية احلراريه 
التحلية با�شتخدام  اإىل  املعتمده على م�شادر الطاقه الأحفورية 

الأغ�شية والتي ت�شهم بدرجه كبريه يف خف�س التكاليف وتقليل 

الآثار البيئية واحلد من انبعاثات الكربون ) مياه ( 

• صورة جامعية للمشاركني
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املهند�شني  جمعية  به  تقوم  الذي  الهام  الدور  اإطار  يف 

الهند�شي  للقطاع  ال�رشروي  التدريب  لتوفري  القطرية 

عبد  املهند�س /  اختتم     ، الكربي  وال�رشكات  بالدولة 

املهند�شني   اإدارة جمعية  الباكرع�شو جمل�س  اهلل حممد 

 BIM - Building  القطرية ور�شة عمل بعنوان

يف   و�شارك       Information Modelling
وال�رشكات  احلكومي  القطاع  من  مهند�شون  الدورة  

الكربى بالدولة  ) هيئة ال�شغال العامة ، و�رشكة �شكك 

احلديد القطرية   (  وجمموعة من املهند�شني الع�شاء 

ربرتو  الإ�شباين  املدرب  الور�شة  وقدم   ، باجلمعية  

مولينا  والذي حتدث عن نظام منذجة اأو بناء اوت�شكيل 

الهند�شة  قطاع  على  يخت�رش  ول  البناء  معلومات 

الهند�شة  اي�شا على قطاع  ينطبق  املعمارية فقط ولكنه 

BIM عملية ت�شميم  التحتية. ي�شمل  املدنية والبنىة 

متما�شك  نظام  با�شتخدام  املبانى  وت�شغيل  وت�شييد 

موحد بدًل من ا�شتخدام جمموعات منف�شلة من وثائق 

اأو ر�شومات. وبالتايل فاإنه و�شف رقمي لكل جانب من 

جوانب امل�رشوع.

مزايا   BIM نظام  يوفر  املقاولت  لقطاع  وبالن�شبة 

معظم  يف  الكفاءة  تعزيز  و  الإنتاجية   لتح�شني  هامة 

عمليات البناء من حيث الوقت والتكلفة واجلودة. كما 

ي�شتفيد املالك من نظام BIM حيث اإنه يوفر الأدوات 

الالزمة لإدارة و�شيانة املباين خالل دورة حياتها. 

ويف نهاية الور�شة قدم املهند�س / عبد اهلل حممد الباكر 

ال�شهادات  على امل�شاركني .

جمعية المهندسين القطرية تشارك في فعاليات مؤتمر 
المطارات العربية بمملكة البحرين 

مبوؤمتر  القطرية  املهند�شني  جمعية  �شاركت 

جمعية  نظمته  والذي  العربية   املطارت 

احتاد   مع  بالتعاون  البحرينية   املهند�شني 

املهند�شني العرب  خالل الفرتة من -5 6/ 

مايو 2016  حتت رعاية املهند�س كمال بن 

والت�شالت   املوا�شالت  وزير  حممد  اأحمد 

اجلمعية  وفد  وتراأ�س  البحرين   مبمكلة 

رئي�س  اجلولو  جا�شم  اأحمد   / املهند�س 

اجلمعية واملهند�س / حممد اإبراهيم املهندي 

فريوز   / املهند�س  من  وكل  الرئي�س   نائب 

اإبراهيم   / واملهند�س  احلميدي   جمعان 

حممد ال�شليطي واملهند�س / يعقوب يو�شف 

بالذكر  . جدير  الدارة   اأع�شاء جمل�س  املال 

لعدد من مطارات  عر�شًا  �شمل   املوؤمتر  باأن 

املطارت  بع�س  تطوير  م�شاريع  و  املنطقة 

فنية  عمل  اأوراق  طرح  �شهد  كما   ، العربية 

اأكد  وقد  املطارات.  وتطوير  بهند�شة  تتعلق 

املوؤمتر  اأن  املوؤمتر  رئي�س  توفيقي  املهند�س 

قد ا�شتطاع اأن يجذب عددًا كبريًا من الأوراق 

مثل  العامل  دول  خمتلف  من  املتميزة  الفنية 

املتحدة  والوليات  والربازيل  بريطانيا 

العربي  اخلليج  ودول  وا�شرتاليا  الأمريكية 

وغري  وال�شودان  العربية  م�رش  وجمهورية 

املوؤمتر  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  كما   ، ذلك.  

عقد بدعم من املنظمة العاملية للطريان املدين 

على  �شاأنًا  الأعلى  املنظمة  وهي  »الأيكاو« 

اأنظمة  عن  امل�شوؤولة  وهي  العاملي  امل�شتوى 

املطارات. وعلى امل�شتوى املحلي هناك اأوراق 

عمل �شوف تقدم خالل املوؤمتر من قبل �شوؤون 

الطريان املدين و�رشكة مطار البحرين. 

•  املهندس عبدالله الباكر يهدي شهادة مشاركة لسعادة الشيخ خالد آل ثاين

•  صورة جامعية للمشاركني



الهند�شي  املوؤمتر  يف  القطرية  املهند�شني  جمعية  �شاركت 

العاملي والذي عقد موؤخرًا يف اليابان مبدينة كيوتو التاريخية 

2015 برعاية   /12  /3 اإىل   11-27 الفرتة من  خالل 

الياباين  الوزراء  رئي�س  وممثل  اليابان  عهد  ويل  وح�شور 

اجلولو  جا�شم  اأحمد   / املهند�س  اجلمعية  وفد  وتراأ�س   ،

املهندي  اإبراهيم  . حممد  م  من  الإدارة  وكل  رئي�س جمل�س 

ال�شليطي  حممد  اإبراهيم  وم.   الدارة   جمل�س  رئي�س  نائب 

م.   الباكر   حممد  اهلل  عبد  وم.   النعيمي  ح�شن  حممد  وم.  

فريوز جمعان احلميدي، وقد ناق�س املوؤمتر على مدار اأربعة 

اأيام العديد من املوا�شيع التى تهم القطاع الهند�شي العاملي 

الهند�شة  ومنها  الهام   القطاع  هذا  تواجه  التي  والتحديات 

يف املجتمع ، التعليم الهند�شي واملراأة يف الهند�شة ، البتكار 

واحلياة  ، تكنولوجيا الت�شالت التخطيط العمراين والبنية 

وتاأتي   ، املجتمع  يف  وال�شتدامة  الطبيعية  املوارد   ، التحتية 

عالقة  خلق  بدء  بهدف  القطرية  املهند�شني  جمعية  م�شاركة 

لن�شمام  متهيدًا  الدويل  الحتاد  داخل  ات�شال  وتكوين 

الدولية  اللجان  يف  بفعالية  وامل�شاركة  لالحتاد  اجلمعية 

بالحتاد ، هذا وقد عقد الوفد لقاء مع املهند�س / جانو�شي 

�شاتو رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر ورئي�س احتاد اجلمعيات 

اأوجه  وبحث  املوؤمتر  جناح  على  لتهنئته  اليابانية  الهند�شية 

ال�شياق  نف�س  ، ويف  اليابانيني  املهند�شني  اإحتاد  التعاون مع 

عقد الوفد لقاء مع املديرة التنفيذية لالحتاد الدويل ال�شيدة/ 

تهاين يو�شف لبحث اأوجه التعاون واإنهاء اإجراءات اأن�شمام 

املهند�س  �شلم  وقد  هذا  لالحتاد  القطرية  املهند�شني  جمعية 

رئي�س  من  لكل  اجلمعية  درع  اجلمعية  رئي�س  اجلولو  اأحمد 

الحتاد الياباين واملديرة التنفيذية لالحتاد الدويل،  وقد عقد 

على هام�س املوؤمتر معر�س هند�شي �شم العديد من ال�رشكات 

والتكنولوجيا  الهند�شية  ال�شت�شارات  قطاع  يف  اليابانية 

ال�شيارات حيث مت عر�س كل ما هو جديد يف عامل  وت�شنيع 

 / املهند�س  مع  لقاء  الوفد  عقد  واأي�شًا   ، باليابان  الهند�شة 

لبحث  العرب  املهند�شني  العام لحتاد  الأمني  احلديثي  عادل 

الوطن  يف  املياه  وحتلية  الكهربائية  الطاقة  ملوؤمتر  الإعداد 

العربي والذي �شيعقد بدولة قطر يف فرباير القادم  ، جدير 

كافة  ي�شم  الهند�شية  للمنظمات  العاملي  الحتاد  اأن  بالذكر 

جمعية  ح�شلت  وقد  هذا   ، بالحتاد  كـاأع�شاء  العامل   دول 

العمل  وزارة  موافقة  على  موؤخرًا  القطرية  املهند�شني 

و�شوف  الدويل  لالحتاد  لالن�شمام  الجتماعية  وال�شوؤون 

يف  ع�شوًا  لت�شبح  قريبًا  القانونية  الإجراءات  كافة  تنهي 

الحتاد العاملي للمنظمات الهند�شية  .

جمعية املهند�شني القطرية ت�شارك يف املوؤمتر العاملي للمنظمات الهند�شية باليابان 

المؤتمر ناقش التحديات حول االبتكار والمجتمع 
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•  املهندس أحمد الجولو يهدي درع الجمعية للرئيسة التنفيذية لالتحاد الدويل للمهندسني

•  املهندس أحمد الجورو يهدي درع الجمعية للرئيس اتحاد املهندسني اليابانيني
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عادل  مهند�س  الدكتور  بح�شور  الجتماع  وانعقد 

 ، العرب  املهند�شني  احتاد  عام  اأمني  احلديثي 

املعماريني  هيئة  رئي�س  �رشبل  اأنطوان  والدكتور 

هيئة  رئي�س  نائب  لوخناتي  جمال  واملهند�س  العرب 

ع�شو  الباكر  اهلل  عبد  واملهند�س   ، العرب  املعماريني 

وع�شو   ، القطرية  املهند�شني  جمعية  اإدارة  جمل�س 

اللجنة التنفيذية لهيئة املعماريني العرب ، واملهند�س 

واملهند�س   ، البيطار  ب�شار  واملهند�س  العفيفي  حكيم 

حممد وليد غزال ، اأع�شاء اللجنة التنفيذية.

تفعيل االأهداف

العرب  املهند�شني  اإحتاد  عام  اأمني  �شعادة  وحتدث 

مرحبًا بال�شادة احل�شور وداعيًا لهم لتدار�س النظام 

مبا  الهيئة  اأهداف  كافة  وتفعيل  للهيئة  الأ�شا�شي 

املو�شمة  الن�شاطات  اأو  املقررة  الجتماعات  يتجاوز 

املرافقة اإىل ن�شاط م�شتمر على مدار العام.

اللجنة  من  املقدم  التقرير  ا�شتعرا�س  مت   ان  وبعد 

التفنيذية عن ن�شاطات اللجنة ون�شاطات رئي�س اللجنة  

مت الت�شديق على اإقرار بع�س البنود.

على  والت�شديق  واملوافقة  التقرير  مناق�شة  مت  حيث 

تكليف رئي�س الهيئة بعمل الت�شالت الالزمة لرتتيب 

�شاركت جمعية املهند�شني القطرية يف اجتماع اجلمعية العمومية لهيئة املعماريني العرب بالقاهرة ، دي�شمرب 2015 ؛ ملناق�شة التقرير 

املقدم من اللجنة التنفيذية عن ن�شاطات اللجنة ون�شاطات ال�شيد رئي�س اللجنة اأنطوان �رشبل ، وعر�س خطة عمل الهيئة املقرتحة من 

موقع  مب�شمون  اقرتاحات  وعر�س   ، اللجنة التنفيذية ، وعر�س مكان انعقاد اجلمعية العامة التالية يف الربع الأخري من العام 2016 

الهيئة الإلكرتوين ، وو�شع ا�شرتاكات الهيئات والع�شاء ، والت�شديق على ت�شمية مدقق ح�شابات الهيئة ، واحل�شاب اخلتامي لل�شنة 

املالية املن�رشمة ، وم�رشوع املوازنة املالية للعام التايل .

يف اجتماع عمومية املعماريني العرب 

ترشيح مشاريع عربية متميزة لميالنو 2016 

تفعيل كافة أهداف 
الهيئة وترتيب اشتراك 

االتحاد العالمي 
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• صورة جامعية للمشاركني يف عمومية هيئة املعامريني العرب
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احتاد  كوجنر�س  يف  العرب  املعماريني  هيئة  ا�شرتاك 

�شيول-  يف  عقده  املزمع   ،  UIA العاملي  املعماريني 

 2017 من  الثاين  الن�شف  ، خالل  اجلنوبية  كوريا 

فاعلة  م�شاركة  اأجل  من  الالزمة  الإجراءات  وعمل   ،

لكافة اأع�شاء الهيئة يف الكوجنر�س.

تر�شيح  يف  للم�شاركة  الدعوة  تعميم  اإقرار  مت  كما 

م�شاريع من الدول العربية الأع�شاء �رشيطة اأن تكون 

متميزة واأن تكون قد نفذت يف عام 2014 و 2015 

، وذلك من خالل اإر�شال اإمييل باخل�شو�س اإىل كافة 

اأع�شاء الهيئة العامة ، وذلك بناء على اقرتاح الزميل 

حمكما  ب�شفته  لبنان  من  الناغي  و�شيم  املعماري 

 ، ميالنو   -Archmarathomn بجائزة 

املزمع عقده يف يونيه 2016.

تكرمي املعماريني 

العرب  املعماريني  رواد  بتكرمي  التو�شية  متت  كما 

الأحياء ، املتوفني ، على هام�س املوؤمترات التي يتم 

ومنجزات  املوؤمتر  ومو�شوع  يتنا�شب  مبا  عقدها 

املعماري الذي يتم تكرميها.

كما مت الت�شديق على خطة عمل الهيئة املقرتحة من 

اجلمعية  انعقاد  مكان  وعر�س   ، التنفيذية   اللجنة 

 ،  2016 العام  من  الأخري  الربع  يف  التالية  العامة 

و�شيتم عقد اجلمعية العامة التالية على هام�س ن�شاط 

“مدن عربية – طرابل�س اململوكية” مبدينة طرابل�س 
بلبنان ، دي�شمرب 2016.

�شوابط للموقع 

وقد متت التو�شية بو�شع �شوابط ومعايري اأخالقية 

لو�شع الإعالنات التجارية يف موقع الهيئة الإلكرتوين 

الهيئات  مع  التوا�شل  الهيئة  رئي�س  من  والطلب 

الهيئة  ملوقع  الواردة  الإعالنات  بخ�شو�س  الُقطرية 

الإلكرتوين من اجلهات املختلفة كل فيما يخ�س وبلده.

انعقاد الجمعية 
العامة 2016 ..

بطرابلس 

الحديثي : استمرار 
نشاط الهيئة على 

مدار العام 

ضوابط ومعايير أخالقية لوضع اإلعالنات التجارية في موقع الهيئة اإللكتروني
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يف اجتماع تنفيذية املعماريني العرب 

معرض سنوي لمشاريع التخرج الهندسية 

�شاركت جمعية املهند�شني القطرية يف اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة املعماريني العرب ، بالقاهرة ، دي�شمرب 2015 ، بح�شور 

املهند�س عبد اهلل الباكر ع�شو جمل�س اإدارة جمعية املهند�شني وع�شو اللجنة التنفيذية لهيئة املعماريني العرب ، كما ح�رش كل 

من الدكتور مهند�س اأنطون �رشبل رئي�س هيئة املعماريني العرب ، واملهند�س جمال لوخناتي نائب رئي�س هيئة املعماريني العرب ، 

واأع�شاء اللجنة التنفيذية ، الدكتور حكيم عفيفي واملهند�س ب�شار البيطار ، واملهند�س حممد وليد غزال.

اللجنة  رئي�س  ون�شاط  اللجنة  ن�شاطات  ا�شتعرا�س  مت  وقد 

ببريوت  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  مت  حيث   ،2015 خالل 

2015 ، كما مت دعوة الدكتور اأنطون،  لبنان يف مار�س   –
ب�شفته رئي�س هيئة املعماريني العرب ، وح�شوره الجتماع 

باحتاد  واللجان  املتخ�ش�شة  الهيئات  لروؤ�شاء  ال�شنوي 

ودعوته   ، العام  نف�س  من  مايو  �شهر   - العرب  املهند�شني 

حل�شور جمل�س الأمناء اخلام�س للهيئة الدولية لإعادة اإعمار 

غزة ، وذلك يف مدينة ا�شطنبول برتكيا يف الثالث والع�رشين 

من نف�س ال�شهر.

موؤمتر  اإقامة   ،2015 خالل  الهيئة  ن�شاطات  �شمن  ومن 

ع�رش  اخلام�س  يومي  يف  اخل�رشاء  واملدينة  “العمارة 
مع  بالتعاون   ، وال�شاد�س ع�رش من �شهر اأغ�شط�س 2015 

جلنة البيئة الحتادية ، بجامعة عجلون الوطنية بالأردن.

، يف  بالأردن  عمان  التنفيذية مبدينة  اللجنة  اجتماع  كما مت 

منت�شف اأغ�شط�س ، وقد �شاركت الهيئة يف مهرجان جوائز 

العمارة للبالد ودول البحر املتو�شط ، ببريوت ، على مدار 

اأيام الثامن والتا�شع والعا�رش من اأكتوبر 2015.

تفعيل التعاون 
وجاءت اأبرز البنود والتو�شيات واملحاور التي خل�س اإليها 

الن�شاطات  تفعيل  اقرتاحات  مناق�شة  مت  حيث   ، الجتماع 

امل�شرتكة مع احتاد املعماريني العاملي ، طبقا لالتفاق املوقع 

�شابقًا معهم ، كما مت يف نف�س ال�شياق مناق�شة الت�شالت التي 

اأجريت بني رئي�س الهيئة واحتاد املعماريني الرو�س .

خالل  من  العمل  �شري  اتفاق  درا�شة  على  الأع�شاء  ووافق 

مايلزم  باإجراء  الرئي�س  وتكليف  اأو خالفه  تعاون  اتفاقيات 

بهذا اخل�شو�س.

معر�ص للم�شاريع
كما متت موافقة اأع�شاء اللجنة التنفيذية على تنظيم معر�س 

�شنوي مل�شاريع التخرج املعمارية وقبول التعاون مع جمعية 

كليات الفنون يف احتاد اجلامعات العربية اأو اأية هيئة اأو جلنة 

منبثقة عنها بهدف اإجناح هذا املعر�س وتكليف رئي�س الهيئة 

املتابعة والتن�شيق مع اأمني عام اجلمعية.

وقام  التخرج  م�شاريع  مو�شوع  مناق�شة  متت  وقد  هذا 

الذي  اخلطاب  بعر�س  الهيئة  رئي�س  �رشبل  اأنطون  الدكتور 

احلاج  ح�شني  حممد  مهند�س  الدكتور  من  الهيئة  ا�شتلمته 

اأمني عام جمعية كليات الفنون يف احتاد اجلامعات العربية.

الرواد  اأحد  بتكرمي  الهيئة  قيام  اقرتاح  مناق�شة  متت  كما 

املعماريني ، اأحياء او متوفني ، على اأن يتم ذلك على هام�س 

معر�س م�شاريع التخرج.

تفعيل التعاون 
المشترك مع 

اتحاد المعماريين 
UIA العالمي



موقع الهيئة
الإلكرتوين  كما مت خالل الجتماع مناق�شة مو�شوع املوقع 

للهيئة حيث عر�س الدكتور اأنطوان �رشبل رئي�س اللجنة باأنه 

قد مت بالفعل ا�شتالم ثالثة عرو�س لتحديث وتفعيل وتبويب 

املوقع ، وقد متت املوافقة على العقد الذي وقعه رئي�س الهيئة 

IBAROODY مع �رشكة

وتبادل  ت�شجيع  اإىل  للهيئة  الإلكرتوين  املوقع  ويهدف 

اخلربات واإتاحة املجال للتعاون وتوثيق الروابط والعالقات 

املهنية وتنظيم تبادل املعلومات بني املعماريني العرب ، ومت 

اجتماع  خالل  املعمارية  لالعالنات  املجال  اف�شاح  اقرتاح 

اجلمعية العامة لتخاذ القرار املنا�شب.

دعوة ملعر�ص
 ، ال�شكندرية  جامعة  من  موجهة  بدعوة  اللجنة  اأبلغت  وقد 

حل�شور  العرب  املعماريني  هيئة  رئي�س  اإىل   ، الهند�شة  كلية 

مل�شاريع  العربي  املعماري  للمعر�س  ع�رشة  الثالثة  الدورة 

دي�شمرب   16-13 من  بالأ�شكندرية  �شتقام  والتي  التخرج 

لهذه  الهيئة  رئي�س  ح�شور  على  اللجنة  ووافقت   ،  2015
الدورة.

اأع�شاء جدد
وقد ناق�شت الهيئة تفعيل انت�شاب دول عربية جديدة ، وقد 

مت موافقة الأع�شاء على �رشورة خماطبة الدول غري املنت�شبة 

العربية  الدول  اأجل �رشورة متثيل  من  وهذا  ر�شميًا  للهيئة 

بالهيئة.

من  امل�شددة  غري  ال�شرتاكات  ر�شوم  قائمة  مناق�شة  مت  وقد 

قبل بع�س الأع�شاء وطبقًا للك�شف املرفق ، مت موافقة جميع 

الدول  مع  املو�شوع  هذا  متابعة  تتم  اأن  على  الأع�شاء 

املعنية.

خطة 2017-2016 

 ، القادمتني  لل�شنتني  الهيئة  عمل  خطة  اللجنة  وناق�شت 

“فورة  التو�شية بعقد موؤمتر مدن عربية بعنوان  وقد مت 

اأو  العراق  بدولة   ، والعوملة  املال  راأ�س  وفائ�س  العمران 

قطر ، يف �شبتمرب 2016.

ن�شاط بعنوان  ، عقد  ن�شاطها  باأجندة  اللجنة  كما و�شعت 

بطرابل�س لبنان يف   ، اململوكية  – طرابل�س  عربية  “مدن 
دي�شمرب 2016 .

كما يتم عقد جلنة تنفيذية يف دم�شق ب�شوريا اأو ال�شودان ، 

ون�شاط بعنوان “العمارة لذوي الدخل املحدود ، يف يونية 

.2017
املعماري  “اأ�شبوع  بعنوان  موؤمتر  عقد  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

العربي” مب�رش اأو اجلزائر يف �شهر دي�شمرب 2017.

موقع إلكتروني 
فّعال لهيئة 

المعماريين العرب 

مؤتمرات وأنشطة 
جديدة خالل 2016 

و2017 

اللجنة توافق على التعاون مع اتحاد المعماريين الروس 

هندسيات

انتساب دول عربية 
جديدة ومخاطبة 

الدول غير المنتسبة 
لالنضمام للهيئة

21



املهند�س  الردنيني  املهند�شني  نقيب  احلفل  راعي  واأ�شار 

ابوابها  تفتح  مدينة عجلون احلبيبة  اأن  اىل  الطباع  ماجد 

اليوم لت�شتقبل هذا اجلمع الكرمي من اخلرباء واملخت�شني 

املوؤمتر  هذا  اأن  اىل  لفتًا  والبيئة،  بالعمارة  واملهتمني 

مببادرة ذات روؤية ثاقبة من هيئة املعماريني العرب وجلنة 

ولدللة  املهمة  العلوم  تلك  لفهم  جت�شيدًا  الحتادية  البيئة 

اجلهود  جميع  مثمنًا  العرب،  املهند�شني  احتاد  وعي  على 

التي بذلت لجناح املوؤمتر و خا�شة جامعة عجلون الوطنية 

اىل  اإ�شافًة  بالبنان  اليه  ي�شار  الذي  العلمي  ال�رشح  هذا 

اجلامعة  رئي�س  وقال  فيها.  والعاملني  اجلامعة  رئا�شة 

اخل�رشاء  املحافظة  عجلون  اإن  ن�شريات  اأحمد  الدكتور 

واجلامعة التي ت�شتمد وجودها وخ�شو�شيتها من تاأثريها 

اجلامعة  ان  اىل  م�شريًا  ذاته،  الوقت  ويف  املكان  هذا  يف 

يف  احلثيث  ل�شعيها  امتدادًا  ترجمًة  املوؤمتر  هذا  حتت�شن 

املحافظة  داخل  املحلي  املجتمع  مع  التوا�شل  ج�شور  مد 

وخارجها، كما يدل هذا املوؤمتر عزم حمافظة عجلون على 

بيئتها النظيفة من خالل البداع يف ت�شميم املباين واملرافق 

واأ�شجارها اجلميلة  غاباتنا  منه  تعاين  ما  املختلفة ووقف 

من احلرق والجتثاث والزوال يف هذه املحافظة.

حداد  عامر  املهند�س  الحتادية  البيئة  جلنة  رئي�س  وثمن 

جهود نقابة املهند�شني الردنيني وجامعة عجلون الوطنية 

مبا�رش  ب�شكل  �شيوؤثر  الذي  املوؤمتر  هذا  ل�شت�شافتهم 

اأن  اىل  لفتًا  واقت�شاديًا،  �شحيًا  واملواطن  الوطن  على 

التخ�ش�شات  من  اي  ويف  عقده  يتم  هند�شي  موؤمتر  اي 

على  كان  ان  بالبيئة  مبا�رشة  عالقة  له  يكون  الهند�شية 

الكيميائية   ، الطاقة   ، املدنية  اأملعمارية  الهند�شة  �شعيد 

على  املوؤمترات  هذه  يف  الرتكيز  ال�رشوري  من  وبذلك   ،

النواحي البيئية.

واأ�شار املعمار ب�شار البيطار اىل اأن هذا املوؤمتر يجمع بني 

ترابطًا  الهند�شية  واملعرفة  العلم  جمالت  اكرث  من  ثالثة 

وعلوم  العمراين  والتخطيط  العمارة   ( واأهمية  وتكامال 

البيئة وال�شتدامة( ، كما وياأتي تكاماًل مع دور املعماري 

املراعي  التخطيط  ومنطلقات  روؤية  مع  ين�شجم  الذي 

22

جمعية املهند�شني القطرية ت�شارك يف موؤمتر هيئة املعمارين العرب 

بعنوان العمارة والمدينة الخضراء باالردن تنا
ما

ها
إس

يف اإطار ع�شوية جمعية املهند�شني القطرية يف هيئة املعمارين العرب واملكتب التنفيذي للهيئة �شاركت اجلمعية يف فعاليات موؤمتر هيئة املعمارين 

الها�شمية ، ومثل اجلمعية كل من املهند�س عبد اهلل حممد  بالباكر ع�شو جمل�س الدارة وع�شو املكتب  العرب مبدينة عجلون  باململكة الردنية 

التنفيذي لهيئة املعماريني العرب واملهند�س / فريوز جمعان احلميدي ع�شو جمل�س الدارة   ، هذا وقد اأنطلقت يف جامعة عجلون الوطنية فعاليات 

املوؤمتر الردين الدويل بعنوان » العمارة واملدينة اخل�رشاء « الذي ينظمه اإحتاد املهند�شني العرب وهيئة املعماريني العرب وجلنة البيئة الحتادية 

ونقابة املهند�شني الردنيني بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية برعاية نقيب املهند�شني الردنيني املهند�س ماجد الطباع على مدى يومني مب�شاركة 

دول فل�شطني وم�رش ولبنان والردن والعراق وقطر.



23

هندسيات

مبنية  بيئة  لإنتاج  الطبيعية  البيئة  ومعطيات  ل�شرتاطات 

�شليمة حتافظ على م�شادر البيئة الطبيعية وجمالها.

انطوان  الدكتور  العرب  املعماريني  هيئة  رئي�س  ولفت 

�رشبل اىل اأن الن�شان ابن بيئته وان البيئة ابنة اإن�شانها 

فما بالكم املهند�س املعماري الذي يتناهى عمله وت�شميمه 

وابتكاره مع املنحنى الجتماعي القت�شادي العلمي الفني 

، التنموي.

العمل  اوراق  من  العديد  الول  اليوم  يف  املوؤمتر  وناق�س 

املتمثلة يف التحولت الجتماعية واإ�شكالية التدهور البيئي 

كاإطار  الطاقة  تكلفة  مدخل  وطرح  اأحل�رشية  املناطق  يف 

يف  الطاقة  ازمة  من  واحلد  امل�شتدامة  العمارة  نحو  فكري 

الوطن األعربي وتدوير الطاقة وال�شتفادة منها يف العمارة 

واملدنية، واإ�شافة اىل القيم اجلمالية يف العمارة .

املهند�شني  نقيب  قدم  الفتتاحية  اجلل�شة  نهاية  ويف 

رئي�س  اىل  النقابة  درع  الطباع  ماجد  املهند�س  الردنيني 

اجلامعة على اجلهود التي تقدمها اجلامعة خلدمة املجتمع 

اجلامعة  درع  ن�شريات  قدم  كما   ، اأطيافه  بكافة  املحلي 

كهدية تذكارية لنقابة املهند�شني الردنيني.

عجلون   / الردنيني  املهند�شني  نقابة  فرع  رئي�س  وكان 

املوؤمتر  افتتاح  فعاليات  اأدار  قد  الق�شاة  يحيى  املهند�س 

العرب  املهند�شني  يلعبه احتاد  الذي  اأهميته والدور  مبينًا 

وهيئة املعماريني العرب وجلنة البيئة الحتادية يف تعزيز 

مفاهيم العمارة واملدن اخل�رشاء.

وقد �شدر عن املوؤمتر التو�شيات التالية:- 

املحافظة  يجب  مقد�س  حق  املعمرة  البيئة  اعتبار   -  1
اخل�شو�شيات  مع  يتنا�شب  مبا  وحمايته  و�شيانته  عليه 

الجتماعية والثقافية واجلغرافية.

2 -  اخلروج مبفهوم العمارة اخل�رشاء من كونها دعاية 
�شلعة وا�شتثمار ريعي اإىل ثقافة اجتماعية وممار�شة مهنية 

على م�شتوى املجتمع والدولة.

التاأثري على الهيئات الت�رشيعية و�شناع  يف  املبادرة   -  3
املعمارية  النخب  يف  املنح�رش  التنظري  اإطار  خارج  القرار 

املوؤمترات  يف  ا�رشاكها  خالل  من  وذلك  والجتماعية 

مفاهيم  �شمن  والعمرانية  املعمارية  التوعية  وحمالت 

العمارة واملدينة اخل�رشاء.

من  بحزمة  الأبنية اخل�رشاء  دليل  بربط  -  الإ�رشاع   4
الآليات التنفيذية وجمموعة من احلوافز.

5 - العمل على اإ�شدار منظومة معايري واأ�ش�س م�شرتكة 
على م�شتوى العامل العربي للعمارة البيئية وامل�شتدامة.

لتحديد  التخطيطية  والأبحاث  الدرا�شات  اإجراء    -  6
الطبيعي  الراأ�شمال  على  للمحافظة  الأرا�شي  ا�شتعمالت 

ب�شفته اأ�شا�س التنمية الب�رشية والعمرانية.

على  الأخ�رش  البناء  مفاهيم  تطبيق  ثقافة  تعميم   -  7
حق  باعتبارها  ا�شتثناء  دون  املهنية  املمار�شات  جميع 

اأ�شا�شي من حقوق املواطن العربي.

�شيا�شات  لر�شم  الراعية  الدولة  مفهوم  -  اإعادة   8
التنمية الب�رشية والتخطيط املرن.

العربية  املدينة  يف  واملرور  النقل  �شيا�شات  تطوير   -  9

على  �شواء  البيئية  وال�رشوط  ال�شتدامة  حتقيق  �شبيل  يف 

م�شتوى التخطيط اأو التطبيق.

قليلة التكاليف ملعاجلة  حلول  اإيجاد  على  العمل    -  10
الأبنية ال�شكنية القائمة خ�شو�شًا يف الأحياء واملواقع ذات 

الإ�شكاليات البيئية.

منهجيات  ل�شتنباط  العرب  املعماريني  ت�شجيع   -  11
تراثنا  من  والت�شميم  التخطيط  اأفكار  من  الت�شميم 

املديني واملعماري، بال�شتناد اإىل خ�شو�شية املكان واإعادة 

اإنتاجها بطريقة معا�رشة توؤمن الراحة والكفاءة البيئية.

الت�شاميم  و�شع  يف  املعمار  دور  على  التاأكيد     -  12
وذلك  الطاقة  ا�شتخدام  لرت�شيد  واملالئمة  الكفاءة  ذات 

عرب حتديث املناهج الأكادميية يف كليات العمارة وتدعيمها 

امل�شتمر  والتاأهيل  التدريب  خالل  ومن  ال�شتدامة  ملفاهيم 

للمعماريني املمار�شني.

املتعلقة  لالأبحاث  مراكز  تاأ�شي�س  على  العمل   -  13
بالعمارة اخل�رشاء واطالق �شل�شلة من الن�شاطات وور�س 

العمل واحللقات البحثية والتعاون امل�شتمر بني املوؤ�ش�شات 

املخت�شة والأكادميية.

يف ن�رش ثقافة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  ت�شجيع   -  14
والتوا�شل  الإعالم  و�شائل  وا�شتخدام  البيئي  الوعي 

الجتماعي املختلفة وتبادل التجارب.

وا�شتخدام  اخل�رشاء  امل�شاحات  زيادة  -  �رشورة   15
معايري وح�شاب الأداء البيئي..

• جانب من الحضور
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والرابحون  امل�شاركون  ح�رشه  حفل  بعد  الإعالن  وجاء 

و�رشكاء  للمنظمني  اإىل  �شكرهم  عن  خالله  اأعربوا  الذين 

وداعمي هذه اجلائزة. وقد جنح امل�شاركون بتطوير اأفكار 

حتت  وذلك  املفتوحة”،  “املدينة  مو�شوع  حول  اإبداعية 

موؤ�ش�شة  من  غاثركول”،  »�شاميون  من  رئي�شي  اإ�رشاف 

من  بدعم  موري�شون”،  اآند  “األيز  املعمارية  اخلدمات 

“يو اآند مي”، ومنتدى  موؤ�ش�شة  من  باباداتو”،  “ايري�س 
الدوحة للهند�شة املعمارية. وركز امل�شاركون على موا�شيع 

التنقل واحلركة و�شهولة الو�شول التي اعتربت من املعايري 

الرئي�شية يف اجلائزة. 

الدوحة  مناطق  على  م�شاركاتهم  يف  امل�شاركون  وركز 

وللح�شول  القدمية.  الدوحة  مناطق  اإغفال  دون  اجلديدة 

مواقع  بزيارة  قاموا  املناطق،  هذه  على  �شاملة  نظرة  على 

مت  هكتارا   31 مب�شاحة  )موقع  الدوحة  قلب  يف  م�شريب 

م�شريب  ومركز  اجلديدة  م�شريب  ومتاحف  بنائه(،  اإعادة 

للفنون و مواقع اأخرى عديدة. 

واأطلق على امل�رشوع الذي فاز باللقب ا�شم “مدينة اللعب” 

يف  احل�رشية  املجتمعات  حول  هامة  اأفكارًا  قدم  اأنه  حيث 

وا�شحة  روؤية  على  وبناًء  وامل�شتقبل.  املا�شي  يف  الدوحة 

اقرتح  املدينة،  قلب  يف  العائلية  واحلياة  والتعليم  لل�شحة 

اأ�شكال  على  ال�شوارع  يف  التعديالت  من  �شل�شلة  امل�رشوع 

واإنعا�س  الإن�شاين  العن�رش  لإدخال  ترفيهية  م�شاحات 

املباين القدمية. ومتيز الإقرتاح باإمكانية تطبيقه و�شموليته 

العمراين  للتخطيط  مبتكر  مفهوم  خلق  اعادة  يف  وفعاليته 

لتعزيز جمالية مدينة الدوحة. 

وخالل حديثه يف احلفل، قال الدكتور “فرانك فيتزباتريك”، 

مدير املجل�س الثقايف الربيطاين يف قطر: نتوجه بكل ال�شكر 

ثاين،  اآل  خليفة  بن  حمد  بنت  امليا�شة  ال�شيخة  �شعادة  اإىل 

هذه  اإجناح  يف  جهودهم  على  الداعمني  ال�رشكاء  وكافة 

اأفكار  تقدمي  يف  متيزه  على  الفائز  الفريق  ونهنئ  امل�شابقة. 

املفتوحة”.  “املدينة  مفهوم  تطوير  مو�شوع  يف  ا�شتثنائية 

لقد ح�شل الفريق الفائز يف نهاية امل�شابقة على جائزة بقيمة 

خم�شة ع�رش األف جنيه اإ�شرتليني لتطوير مقرتح امل�رشوع 

اأحداث  يف  للم�شاركة  خمول   الآن  اأنه  كما  اأو�شع.  ب�شكل 

عاملية لعر�س م�رشوعه. 

بلدية  مدير  ال�شيد،  اأحمد  حممد  املهند�س  قال  جهته،  من 

للت�شميم  الدوحة  جائزة  دعم  اأ�شعدنا  “لقد  الدوحة: 

طرحها  التي  الإبداعية  الأفكار  من  املتقدم  وامل�شتوى 

اأحد  تطبيق  يف  املبادرات  هذه  مثل  وت�شاهم  امل�شاركون. 

تنمية  ذات  متميزة  مدينة  بناء  اإىل  الرامية  روؤيتنا  جوانب 

عمرانية منظمة ومزدهرة، وجيل واعد يف ظل بيئة �شحية 

جائزة  فعاليات  يف  تواجدنا  اأثمر  وقد  اآمنة.  وجمتمعية 

تفاعل  من  الأفكار  بع�س  ا�شت�رشاف  اإىل  للت�شميم  الدوحة 

املتحدة  واململكة  اخلليج  منطقة  من  ال�شباب  املعماريني 

والإطالع على ما قدمته هذه العقول ال�شابة يف تطوير مفهوم 

مشروع »مدينة اللعب« يفـوز بلقـــب جائزة الدوحة 
للتصميم 2016 التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني

جائزة الدوحة للت�شميم 2016

فاز م�رشوع »مدينة اللعب« القطري الربيطاين الذي �شم من قطر كل من دينا الطرياوي و»جيزمي كهرمان« ومن اململكة املتحدة كاًل من »األيك�س 

�شكوت وايتبي« و»مينغ تيونغ« و»عمر كان اأك�شوي« بلقب جائزة الدوحة للت�شميم 2016 بعد تناف�س دام اأ�شبوع كاماًل خالل اإقامة فنية يف 

الدوحة بني 18 و26 مار�س 2016. 

واختتمت فعاليات اجلائزة التي تناف�س خاللها 21 م�شاركًا من كل من اململكة املتحدة وقطر وباقي دول اخلليج بنجاح كبري. وجاء اإعالن الفريق 

الفائز عقب عر�س تقدميي ختامي عقد يف مطافئ الدوحة حيث اأعلن خالل احلفل املجل�س الثقايف الربيطاين، اجلهة املنظمة للجائزة، التي عقدت 

حتت رعاية كرمية من �شعادة ال�شيخة امليا�شة بنت حمد بن خليفة اآل ثاين، رئي�س جمل�س اأمناء متاحف قطر، وبال�رشاكة مع اللجنة العليا للم�شاريع 

والإرث، عن جمريات احلدث الذي ا�شتقطب اهتمامًا كبريًا من جمتمع امل�شممني الهند�شيني يف دولة قطر ومنطقة اخلليج واململكة املتحدة.  

• مشاركة رابطة املهندسني املعامريني يف جائزة الدوحة 2016



املدينة املفتوحة. ونحن نثني على منظمي هذه الفعالية وكافة 

الأ�شا�شية  اخلدمات  توفري  على  حر�شنا  ونوؤكد  الداعمني، 

التي تكفل حت�شني نوعية احلياة يف مدينة الدوحة”.

بدوره، قال ال�شيد ح�شن الذوادي، الأمني العام للجنة العليا 

متاحف  مع  بتعاوننا  �شعيدون  “نحن  والإرث:  للم�شاريع 

هذا  يف  ال�رشكاء  و�شائر  الربيطاين  الثقايف  واملركز  قطر 

امل�رشوع الذي ُي�شجع ثقافة الإبداع وُيحفز ال�شباب لبتكار 

ويتما�شى  احلياة،  نوعية  حت�شني  يف  ُت�شهم  عملية  حلول 

هذا الهدف مع روؤيتنا لبطولة كاأ�س العامل لكرة القدم قطر 

2022 كفر�شة لتحفيز عملية التنمية وبناء قدرات ال�شباب 

و�شقل مواهبهم وفتح الطريق اأمامهم لتحقيق طموحاتهم 

الفائز  اأتقدم بالتهنئة للفريق  والإ�شهام يف نه�شة بلدانهم. 

واأمتنى كل التوفيق والنجاح جلميع الفرق التي �شاركت يف 

املناف�شة”.   

الرئي�س  حممود،  اآل  ابراهيم  بن  من�شور  ال�شيد  وعّلق 

ا�شتقطبت مدينة اللعب اهتماماً كبرياً من جمتمع امل�شممني الهند�شيني القطري واخلليجي 

والربيطاين وعقدت برعاية �شعادة ال�شيخة امليا�شة بنت حمد بن خليفة اآل ثاين، رئي�ص 

جمل�ص اأمناء متاحف قطر، وبال�شراكة مع اللجنة العليا للم�شاريع واالإرث
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ل�شعادة  الكرمية  الرعاية  “اأثمرت  قطر:  ملتاحف  التنفيذي 

ال�شيخة امليا�شة بنت حمد بن خليفة اآل ثاين، رئي�س جمل�س 

للمجل�س  العايل  املهني  والتنظيم  قطر،  متاحف  اأمناء 

من  ناجحة  دورة  تنظيم  اإىل  و�رشكائه  الربيطاين  الثقايف 

وّفرت  وقد  كامل.  اأ�شبوع  طيلة  للت�شميم  الدوحة  جائزة 

ومفاهيم  اأفكار  وتطوير  ا�شتك�شاف  فر�شة  املن�شة  هذه 

من  مبتكرة  ت�شميم  حلول  وا�شتنباط  جديدة  وممار�شات 

ال�شكن وفق مقومات القرن الواحد  �شاأنها حت�شني جتربة 

ودعم  رعاية  هو  الرئي�شية  اأهدافنا  اأحد  اإن  والع�رشين. 

لالإبداع  املالئمة  الأجواء  خلق  خالل  من  النا�شئة  املواهب 

واإلهام  اجلديدة  واملهارات  املواهب  وتن�شئة  واكت�شاف 

وقد  الثقافيني.  واملبدعني  املنتجني  من  القادمة  الأجيال 

تخطى ما قدمه امل�شاركون يف هذه اجلائزة كل توقعاتنا، لذا 

جميعًا  باأنهم  امل�شاركني  ونذكر  الفائز  للفريق  نبارك  فاإننا 

فائزون بالو�شول اىل هذه املرحلة يف هذه امل�شابقة املرموقة، 

وامل�شاهمة يف ر�شم م�شتقبل اأف�شل ملدينة الدوحة”.

واأو�شح الدكتور و�شيم قطب، رئي�س ق�شم الإبداع والفنون 

امل�شاركني  “جميع  قطر:  يف  الربيطاين  الثقايف  املجل�س  يف 

التي  النهائية  املرحلة  هذه  اىل  لو�شولهم  بالفعل  رابحني 

تاأهل خاللها 21 م�شاركًا فقط والذين �شكلوا اأربعة فرق، 

املهنية  م�شريتهم  �شتغري  للت�شميم  الدوحة  جائزة  لأن 

وقد  املهني.  اإجنازهم  اإىل  ر�شيدًا  وت�شيف  للم�شتقبل، 

ت�شمنت هذه امل�شابقة تفاعاًل وبيئة ملهمة بني امل�شاركني من 

النتيجة  كانت  وقد  املتحدة.  واململكة  اخلليج  ومنطقة  قطر 

وتبادل  وم�شاركة  الإبداعية  الأفكار  من  رائعة  جمموعة 

للخربات بني امل�شاركني الذين اأتوا من ثقافات خمتلفة بيد 

اأنه جمعتهم مواهب ت�شميمية خالقة ومبدعة«. 

بدورها، قالت »مينغ تيونغ«، �شمن فريق »�شكوت وايتبي 

�شتوديو« اأحد الفائزين باللقب: »كانت هذه الأيام الع�رشة 

املجموعات  هذه  مع  الدوحة  يف  تواجدي  للغاية.  رائعة 

التي  والأفكار  واملناق�شات  احلوارات  من  جعل  املتنوعة 

دارت بيننا مثمرة وملهمة للجميع. لقد  ق�شيت وقتًا ممتعًا، 

كما اأنني اأن�شاأت �شداقات كثرية واأنا جد متحم�شة ملوا�شلة 

عملي  فريق  مع  اللعب«  »مدينة  م�رشوع  �شمن  العمل 

والفئات املعنية يف الدوحة«. 

وت�شمنت امل�شابقة يف مرحلتها النهائية مناف�شني من اململكة 

»بهارات  الذي �شم  اآند جان«  »بهارات  املتحدة مثل فريق 

بارغافا« و»جان ت�شارليز«؛ وفريق »ذا اإيدبل ب�س �شتوب« 

الذي �شم »ويل �شاندي«؛ وفريق »�شوزي بني«؛ وفريق »اآر 

»�شتوديو  وفريق  علي؛  را�شد  �شم  الذي  بروجيكت�س«  اإيه 

بني اآلني« الذي �شم »بني األني«؛ وفريق »األيدا باتا«؛ وفريق 

�شكوت  »األيك�س  �شم  الذي  �شتوديو«  وايتبي  »�شكوت 

امل�شاركة  الفرق  ت�شمنت  بينما  تيونغ«.  و»مينغ  وايتبي« 

من اخلليج كل من فريق عبداهلل العي�شى وفي�شل الزكاري 

اأك�شوي«  كان  و»عمر  كهرمان«  و»جيزمي  ال�شعودية؛  من 

من قطر؛ وفريق »بريكالب« الذي ت�شمن عبدالرحمن قزاز 

ت�شي«  و»فين�شينت  النا�رش  مي�شم  وفريق  ال�شعودية؛  من 

الذي �شم  اأ�شو�شيادو�س«  اإت�س  »اإيه  البحرين؛ وفريق  من 

باوتي«  تروجيلو  و»فران�شي�شكو  برادو�س«  كورال  »نرييا 

دينا  �شم  الذي  الوطنية  الهند�شة  مكتب  وفريق  قطر؛  من 

الطرياوي من قطر. 

الربيطاين  الثقايف  املجل�س  للت�شميم  الدوحة  جائزة  ونظم 

قطر  متاحف  وهم  ال�شرتاتيجيني  ال�رشكاء  مع  بالتعاون 

واللجنة العليا للم�شاريع والإرث ، ووزارة البلدية و البيئة 

ف�شاًل عن داعمني اآخرين من بينهم منتدى الدوحة املعماري 

قطر  وجامعة  املعمارية،  و«ماكاوير«  و�رشكاه  و»فو�شرت« 

املعماريني  للمهند�شني  امللكي  واملعهد  الهند�شة،  كلية   –
جامعة  وكلية  القطريني  املهند�شني  وجمعية  الربيطانيني 

لندن يف قطر. 

26

ت
ليا

خم�شة فرق من قطر و�شتة من باقي دول جمل�ص التعاون اخلليجي وع�شرة من اململكة مح

املتحدة تناف�شت على اللقب طيلة اأ�شبوع كامل يف الدوحة من 18 اىل 26 مار�ص 2016 

• جانب من الحضور
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بوزارة  املرورية  لل�شالمة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

قطر  مركز  اأطلق  القطريني،  املهند�شني  وجمعية  الداخلية 

قطر  جامعة  يف  الهند�شة  بكلية  املرورية  ال�شالمة  لدرا�شات 

الثالثاء  يوم  وذلك  املرورية،  ال�شالمة  حول  عمل  ور�شة 

اللجنة  �رش   املالكي  اأمني  حممد  العميد  بح�شور  يناير   ١٩

الوطنية لل�شالمة املرورية بوزارة الداخلية، والدكتور خليفة 

ال�شالمة  لدرا�شات  قطر  مركز  مدير  خليفة  اآل  نا�رش  بن 

املهند�شني  جمعية  رئي�س  اجلولو  اأحمد  واملهند�س  املرورية، 

القطريني والدكتور عبداملجيد حمودة العميد امل�شاعد ل�شوؤون 

عن  ومهند�شني  الهند�شة،  بكلية  العليا  والدرا�شات  البحث 

املجتمع املحلي واملوؤ�ش�شات وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س 

يف جامعة قطر وموّظفيها.

الهدف  اأن  خليفة  اآل  الدكتور  اأكد  الور�شة،  على  تعليقه  ويف 

الرئي�شي للور�شة هو لفت الإنتباه اإىل احلاجة امللحة لتوفري 

اأف�شل للجميع، واتخاذ التدابري الالزمة للقيام بذلك  حماية 

الأمان  توفري  نحو  الأمد  وطويلة  كبرية  م�شاهمة  ولتحقيق 

على الطرق، وخلق بيئة مرورية �شليمة من املخاطر.

التي  القطريني  املهند�شني  جمعية  م�شاركة  »اأثمن  واأ�شاف 

تفاعلت مع هذا احلدث و�شعيهم احلثيث لعمل بحثي م�شرتك 

لتعزيز ال�شالمة املرورية يف املجتمع ولتقليل ن�شبة احلوادث، 

يف  واخل�شائر  املمتلكات  يف  الأ�رشار  من  التخفيف  وبالتايل 

الأرواح«.

الهدف  »اإن  خليفة  اآل  الدكتور  قال  الور�شة،  هدف  وعن 

وتطبيقات  مبجالت  التعريف  هو  العمل  لور�شة  الرئي�شي 

احلركة  بني  العالقة  تناق�س  حيث  املرور  �شالمة  هند�شة 

على  ال�شالمة  او  الأمان  مع  �شال�شتها  ومدى  املرورية 

ال�شحيحة  العلمية  الطرق  الور�شة  تعر�س  كما  الطريق. 

للمتطلبات  وفقا  الطرق  �شالمة  تدقيق  م�شاريع  لإجراء 

الور�شة  تتطرق  الدولة. كما  يف  عليها  املتعارف  وال�رشوط 

املرورية  الإ�شارات  ت�شميم  يف  املرورية  ال�شالمة  لتطبيقات 

باإ�شتعمال معلومات اآتية عن احلجم املروري وخ�شائ�شه”.

هذه  »تعترب  املالكي  العميد  قال  الور�شة،  على  تعليقه  ويف 

الور�شة فر�شة للتوا�شل مع باقي الباحثني وامل�شاركني من 

للتخفيف  اخلربات  وتبادل  واملوؤ�ش�شات  القطاعات  خمتلف 

من الإ�شابات املرورية واحلد منها ولتعميق ثقافة ال�شالمة 

لدرا�شات  قطر  مركز  اأ�شكر  وهنا  اجلميع،  بني  املرورية 

ال�شالمة املرورية على جهودهم يف هذا املجال«.

واأكد العميد املالكي على التعاون احلثيث مع جامعة قطر لدعم 

الفعاليات واملبادرات والربامج والأبحاث اخلا�شة بال�شالمة 

املرورية، ودعا لبذل املزيد من اجلهود يف هذا املجال.

وقال يف كلمته »يعترب البحث العلمي ركيزة اأ�شا�شية يف ن�رش 

امل�شاكل  من  احلد  لعملية  بالإ�شافة  املرورية  ال�شالمة  ثقافة 

وتعزيز  الفعالة  اخلطط  وتنفيذ  ال�شباب  وفهم  املرورية 

وجود  ان  كما  املتوفرة،  لالمكانيات  المثل  ال�شتعمال 

املعلومات والبيانات ي�شاعد يف تقدمي الدليل الوا�شح ملتخذي 

و�شيا�شات  بقرارات  للخروج  ال�شيا�شات  ووا�شعي  القرار 

ياأتي  هنا  ومن  املرورية،  وال�شالمة  املروري  الواقع  تخدم 

اهتمامنا بهذه الفعاليات والتفاعل معها«.

وبدوره �شكر املهند�س اأحمد جولو رئي�س جمعية املهند�شني 

القطرية مركز قطر لدرا�شات ال�شالمة املرورية لقيامه بهذه 

الور�شة املهمة يف مهنة الهند�شة كما �شكر دور اللجنة الوطنية 

لل�شالمة املرورية لزيادة الوعي باأهمية ال�شالمة املرورية يف 

املجتمع. كما نوه اإىل اإن اجلمعية تويل اهتمامًا كبريًا ب�شاأن 

خا�شة  مبادرات  وهناك  منت�شبيه  بني  املرورية  ال�شالمة 

املرورية  ال�شالمة  اأن  ذكر  .كما   امل�شتقبل  يف  ال�شاأن  بهذا 

يف  كربى   اأهمية  اجلمعية  توليها  التي  الهامة  املوا�شيع  من 

اأن�شطتها املختلفة.

الدكتور  وهم  امل�شاركني  من  عدد  الور�شة  يف  حتدث  وقد 

قطر  مركز  يف  م�شاعد  بحث  اأ�شتاذ  يا�شني  احلاج  وائل 

الطرق  �شالمة  هند�شة  حول  املرورية،  ال�شالمة  لدرا�شات 

وكذلك املهند�شة �شمرية عمر حممد من مركز قطر لدرا�شات 

يف  الطرق  �شالمة  مراقبة  حول  وحتدثت  املرورية،  ال�شالمة 

ق�شم  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ  غامن  حممد  للدكتور  بالإ�شافة  قطر 

الهند�شة املدنية واملعمارية بكلية الهند�شة يف جامعة قطر وقد 

حتدث حول مراقبة توقيت الإ�شارات املرورية.

جمعية املهند�شني القطرية تنظم ور�شة عمل بعنوان 

السالمة المرورية  بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسالمة المرورية 
ومركز جامعة قطر للدرسات المرورية

• جانب من الحضور للمشاركني يف الندوة
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اأمني عام احتاد املهند�شني العرب .. م .عادل احلديثي : 

قطر تتجه للطاقات البديلة بخطوات مبكرة 

يف حوار مثمر مع املهند�س عادل احلديثي اأمني عام احتاد املهند�شني العرب لـ«هند�شيات« ي�شتعر�س لنا حمطات مهمة يف تاريخ الحتاد ، متى اأقيم 

وماذا قدم للعمل الهند�شي العربي ، كما �شمل حديثه جوانب عديدة وفتح اآفاقًا جديدة حول اأهم امل�شاريع املطروحة على ال�شاحة الهند�شية ، وكيف 

يرى قطر و�شط �شباق العامل نحو الطاقات البديلة ، وتقديره جلهود الدولة نحو امل�شتقبل بخطى �رشيعة وحا�رشة ، لتوفري واإنتاج الكهرباء من 

خالل الطاقة ال�شم�شية.

يف البداية يقول م.احلديثي اإن اأول موؤمتر نعقد كان 1945 بدعوة من جمعية املهند�شني بال�شكندرية ، واملوؤمتر الثاين كان  يف جامعة القاهرة 

وح�رشه عدد كبري جدا من املهند�شني العرب ، وبعد هذا املوؤمتر �شارك عدد من املهند�شني يف دول العامل العربي لأول مرة ، ومت ت�شكيل جلنة 

اأ�شا�شية  هيئات  لتنظيم املوؤمترات ، وقد اقرتح حينئذ نقيب املهند�شني ان ت�شع نقابة املهند�شني العراقية لئحة للعمل بالحتاد الهند�شي و�شم 6 

، وا�شتمر العمل اإىل اأن ان�شمت 18 هيئة هند�شية متثل دولها ، عدا موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.

5 هيئات  اإىل  ، بالإ�شافة  الهند�شية  8 جلان ، يف جميع التخ�ش�شات  اأن احتاد املهند�شني العرب بداأ ت�شكيل جلان متخ�ش�شة  عددها  واأ�شاف 

متخ�ش�شة اأخرى ، ومن �شمنها هيئة املهند�شني العرب املغرتبني ، ومت عقد موؤمتر مهم يف 2004 لدعوة املهند�شني العرب يف اخلارج واملغرتبني 

لال�شتفادة منهم ، وبع�شهم مهند�شون ورجال اأعمال.

 ، العرب  املهند�شني  لحتاد  احلقيقي  العمر  • ماهو 
وما اأبرز املحطات امل�شيئة يف تاريخ الحتاد ؟

- اأُ�ش�س الحتاد يف 28 اأبريل  1958  ، ويعقد املوؤمتر 

موؤمترات وور�س عمل لتطوير املهند�شني يف جمال التعليم 

 ، ال�شت�شاري  والعمل  والعتماد  والت�شنيف  الهند�شي 

ولدينا م�رشوع العمل ال�شت�شاري الهند�شي العربي على 

العرب  املهند�شني  م�شاركة  لأن   ، العربية  الدول  م�شتوى 

على امل�شتوى الوطني العربي �شعيف ، حيث اأن امل�شتحوذ 

عن�رش  العربي  الوطن  يف  ال�شت�شاري  العمل  على  الكبري 

هيئة   من  لال�شتفادة  دفعنا  الذي  ال�شبب  وهو   ، اأجنبي 

املهند�شني املغرتبني ومت اإن�شاوؤها يف عام 2008م.

اأبرز اأهدافها  املغرتبني.. ماهي  العرب  املهند�شني  • هيئة 
وحتدياتها ؟

املغرتبني  املهند�شني  �شمل  مل  هو  الهيئة  اأهداف  اأبرز 

وال�شتفادة منهم ودجمهم يف العمل الوطني العربي ، وقد 

مت اإن�شاوؤها داخل الحتاد عام 2008م ، وواجهت بع�س 

املنطقة  بها  التي مرت  الظروف  بعد  ال�شيا�شية  التحديات 

العربية خالل ال�شنوات املا�شية.

دوره  من  اأقل  ال�شت�شاري   املهند�س  دور  هل   •
التنفيذي ؟

ندرس المشاريع 

العربية المشتركة 

لنرفعها للجهات 

الهندسية في 

دول المنطقة 

التوجد أزمة في 
الكهرباء في قطر 

وبالرغم من ذلك 
هناك مشاريع 

مستقبلية للطاقة 
البديلة 

• املهندس عادل الحديثي

األمني العام التحاد املهندسني العرب
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اخلليج  دول  يف  املثال  �شبيل  على  ولكن  دور  له  كل   -

الهند�شية  الهيئة  هناك  �شكلت   ، ال�شعودية  عدا  العربي 

من  وغريها  والأردن  يف م�رش  النقابة  مثل   ، ال�شعودية 

اأن  اإىل  ونحتاج   ، هند�شية  نقابات  لديها  التي  الدول 

جمعيات املهند�شني يف دول اخلليج يكون دور اأكرب مما 

عليه الآن ، فهيئة املهند�شني ال�شعودية الن�شمام اإليها 

الهند�شية  فجمعياتها  اخلليج  دول  باقي  اأما   ، اإلزامي 

لزالت حتتاج اإىل مزيد من ال�شالحيات والنفوذ املهني، 

�شقل  هويته  وحتقيق  املهند�س  بكيان  نرتقى  حتى 

خرباته .

القطرية ؟ املهند�شني  جمعية  دور  يف  راأيكم  • ما 
- جمعية املهند�شني القطرية كباقي جمعيات اخلليج ، ولكن 

الراأي يف  اأن تكون �شاحبة  نريد جمعية املهند�شني القطرية 

بع�س  ، ويف  قطر  املهنة يف  الهند�شي ومزاولة  العمل  م�شئلة 

ونحتاج   ، الإ�شكالية  نف�س  يوجد  الأخرى  العربية  الدول 

يكون  اأن  اإل  قطر  يف  الهند�شي  املجال  يف  اأحد  يعمل  األ  اإىل 

مهند�شًا ع�شوًا يف جمعية املهند�شني القطرية ك�شائر  الهيئات 

الهند�شية يف الدول العربية.

على  املطروحة  الهند�شية  الق�شايا  اأهم  ماهي   •
ال�شاحة العربية ؟

- هناك العديد من الق�شايا املطروحة على ال�شاحة الهند�شية 

، ونحن بدورنا يف احتاد املهند�شني العرب ، ندفع مبزيد 

اإن�شاء  حول  درا�شة  ونعد   ، واملوؤمترات  الأن�شطة  من 

م�شاريع عربية م�شرتكة ومن ثم عر�شها على اجلهات 

التعليم  يف  اإ�شكالية  لدينا  اأن  كما   ، الدول  يف  امل�شوؤولة 

الهند�شي وتطوير الكادر الهند�شي ، ففي قطر لنعاين 

، ولكن هناك دول عربية  الهند�شي  التعليم  اأزمة يف  من 

الهند�شي  التعليم  جودة  يف  التفاوت  من  تعاين  اأخرى 

والكوادر الهند�شية بعد التخرج والرتقاء باملهنة.

الطاقة البديلة على امل�شتوى العربي  م�شتقبل  • وعن 
العربية  اجلهود  اأبرز  احلديثي  املهند�س  ا�شتعر�س   -

الطاقة  ت�شم  والتي  البديلة  الطاقة  م�شادر  لتوفري 

من  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج   ، والرياح  ال�شم�شية 

م�شادرها املختلفة.

واأو�شح املهند�س احلديثي اأن لي�س هناك �شعوبة يف توفري 

الطاقة البديلة يف منطقة اخلليج ، وراأى اأنه من الآن هناك 

�رشورة للبحث عن بدائل عن البرتول والغاز ، وقال اإن 

الوقت  نف�س  ويف   ، الكهرباء  يف  م�شكلة  لديها  لي�س  قطر 

جهودًا  هناك  اأن  كما  الغاز  من  جدا  جيد  خمزون  لديها 

وا�شحة لإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية يف قطر.

لديها أهداف واضحة نسعى إليها وأبرزها االرتقاء 
بالعمل الهندسي العربي

ندعو المهندسين العرب المغتربين إلعطاء أوطانهم 
واالستفادة من خبراتهم 

مشروع للعمل االستشاري الهندسي العربي على 
مستوى الدول العربية

قطر التعاني من ازمة التعليم الهندسي وثقل الكادر 
الوظيفي بالخبرات 

المؤتمرات الهندسية 
لها فائدة محلية 

وأقيلمية وتوصياتها 
مهمة للغاية

نأمل أن تكون جمعية 
المهندسين القطرية 

هي صاحبة الرأي 
والقرار في العمل 

الهندسي في قطر
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معرض »تراث البحرين« للمرة األولى
نظمت اجلمعية معر�س املواهب »تراث البحرين« للمرة الأوىل، وذلك يوم ال�شبت املوافق 

وا�شتمر  ال�شهابي، يف مقر اجلمعية باجلفري  ه�شام  املهند�س  بقاعة   2015 اأكتوبر   10
املعر�س ليوم واحد فقط من ال�شاعة العا�رشة �شباحا حتى ال�شاد�شة م�شاء.

الفنية  املجالت  من  العديد  يف  املوهوبني  للمهند�شني  الفنية  الأعمال  من  عددا  املعر�س  �شم 

العربي،  واخلط  الرتاثية،  الهند�شية  وامل�شاريع  والر�شم،  الفوتغرايف،  الت�شوير  اأبرزها 

واملو�شيقى.
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والثقافة،  والقت�شاد  املناخ  فى  كبرية  بتغيريات  العامل  مير 

فقد اأتاحت و�شائل الت�شال والتنقل وازدياد العوملة يف اإحداث 

انتج  مما  احل�شارات  واندماج  وات�شال  ثقافية  تغيريات 

والتخلف.  التقدم  قوى  داخلها  تت�شارع  مهجنة  ح�شارات 

وفى حني اجتهت بع�س عنا�رش الثقافة اإىل الندماج فى العوملة 

اجتهت عنا�رش اأخرى اإىل الت�شدد والرجعية. كذلك مير العامل 

بتغريات اقت�شادية ناجتة عن التغري املفاجئ والهبوط ال�شديد 

ا�شعار  فهبوط  البرتول.  الطاقة وخا�شة  م�شادر  ا�شعار  فى 

للبرتول  امل�شدرة  الدول  مدخولت  على  اثر  اخلام  البرتول 

و�شاعد على خف�س تكلفة الإنتاج فى الدول ال�شناعية. �شوف 

توؤثر هذه التغيريات على م�رشوعات التنمية بالدول امل�شدرة 

للبرتول نتيجة �شغط امل�رشوفات ونق�س العتمادات املالية.

طرق  �شبكات  من  العمالقة  التحتية  البنية  م�رشوعات  تعترب 

عامة  وخدمات  و�رشف  كهرباء  وحمطات  عامة  موا�شالت 

اخلليجية  املدن  من  العديد  فى  تنفيذها  يتم  التى  وخالفه 

لتحقيق  �شانحة  فر�شة  والع�رشين  الواحد  القرن  بداية  منذ 

من  العديد  وتنتظر  امل�شتدامة  احل�رشية  التنمية  اهداف 

تنفيذ عدد كبري  الدوحة، النتهاء من  املدن اخلليجية، ومنها 

القليلة  ال�شنوات  خالل  ذلك  العمالقة  البنية  م�رشوعات  من 

القادمة. فقد تاأثر تطور املدينة اخلليجية منذ منت�شف القرن 

امل�رشوعات  تلك  تنفيذ  وا�شرتاتيجيات  مبخططات  الع�رشين 

مناطق  ا�شعاف  فى  طويلة  ل�شنوات  �شاهمت  التى  العمالقة 

على  لعتمادها  نظرا  وتدهورها  التقليدية  املدينة  و�شط 

موا�شالت  و�شبكات  اخلا�شة  لل�شيارات  طرق  توفريها 

فر�س  وفر  مما  املدينة،  خارج  متطورة  جديدة  ومناطق 

املدينة  و�شط  عن  بعيدا  كبرية  وجتارى  عقارى  ا�شتثمار 

تدهور  اإىل  التقليدية  املدينة  و�شط  عن  البتعاد  ادى  القدمية. 

العديد من مناطقها احل�رشية واختفاء معاملها الرتاثية التى 

ا�شتثمارية  ومبان  �شخمة  عقارية  م�رشوعات  حملها  حلت 

وم�رشوعات حديثة نظرا لزيادة قيمة الأرا�شى بتلك املناطق 

ال�شكان  ابتعاد  ونتيجة  املتميزة.  ال�شرتاتيجية  ومواقعها 

املدينة  بو�شط  ال�شكن  عن  املي�شورة  والطبقات  ال�شليني 

لل�شكن  املخ�ش�شة  اجلديدة  املناطق  فى  لل�شكن  والجتاه 

�شغلت  اجلديدة،  العقارية  وامل�رشوعات  والفيالت  اخلا�س 

العمالة املهاجرة الفقرية العديد من املبانى التقليدية ما اأدى 

اىل تدهور العمران والبيئة احل�رشية.

مرت الدوحة بتغريات عمرانية �رشيعة منذ منت�شف القرن 

الع�رشين نتيجة لتنفيذ العديد من م�رشوعات البنية التحتية 

حاليا  الدوحة  وت�شهد  ال�رشيع.  تو�شعها  اإىل  اأدت  التي 

التى  العمالقة  التحتية  البنية  م�رشوعات  من  العديد  تنفيذ 

�شوف توؤدي اإىل تغريات اأ�رشع و اختفاء املزيد من املناطق 

تاريخية  التي متثل مراحل  التقليدية والتاريخية  احل�رشية 

املناطق تهديدا تلك  اأكرث هذه  املدينة. وتعترب  هامة يف تطور 

للحفاظ  بحاجة  هي  والتي  القدمية  املدينة  و�شط  تقع  التي 

تاريخية  قيمة  من  متثله  ملا  نظرا  اإحيائها  واإعادة  عليها 

واإن�شانية لتطور البيئة احل�رشية يف املدينة.

التحتية  البنية  م�رشوعات  من  ال�شتفادة  ال�رشوري  من 

مت  اذا  املدينة  و�شط  لإحياء  جيدة  فر�س  توفري  يف  العمالقة 

تخطيط  م�رشوعات  خالل  من  منا�شب  ب�شكل  ا�شتغاللها 

املدينة  قلب  اإنعا�س  يف  امل�رشوعات  هذه  من  ت�شتفيد  ح�رشى 

احل�رشي. اإن م�رشوعات البنية التحتية العمالقة بحاجة اىل 

هذه امل�رشوعات احل�رشية املتعددة داخل وخارج و�شط املدينة 

الهائلة  ال�شتثمارات  هذه  من  الق�شوى  ال�شتفادة  لتحقيق 

و�شمان ا�شتدامتها القت�شادية والثقافية والجتماعية.

تطوير وسط مدينة الدوحة من خالل 
مشروعات البنية التحتية

د. يا�رش حمجوب

رئي�س ق�شم العمارة 

والتخطيط العمراين 

 كلية الهند�شة - جامعة قطر
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من خالل هذا الإطار النظري ، قامت جمموعات من طالب 

بق�شم  احل�رشى  والتخطيط  الت�شميم  فى  املاج�شتري 

جامعة   ، الهند�شة  كلية   ، العمراين  والتخطيط  العمارة 

قطر بدرا�شة عدد من مناطق و�شط مدينة الدوحة وتقدمي 

م�رشوعات متكاملة لال�شرتاتيجيات والت�رشيعات املقرتحة 

للتطوير احل�رشي واحلفاظ على الرتاث عن طريق تطبيق 

امل�شتدامة  ال�شاملة  والتنمية  الأحياء  اإعادة  ا�شرتاتيجيات 

لهذه املناطق الفريدة يف الدوحة كجزء من مقرر ت�رشيعات 

التخطيط العمراين الذي يقوم بتدري�شه د. يا�رش حمجوب.

امل�شروع االأول : التنمية املوجهة نحو دعم 

النقل اجلماعي

�شبكات  م�رشوعات  من  ال�شتفادة  اإىل  الدرا�شة  تهدف 

املوا�شالت العامة والنقل اجلماعي وخا�شة مرتو الأنفاق 

)الريل( لتحقيق ا�شرتاتيجيات التنمية املوجهة نحو دعم 

النقل اجلماعي والذي يعتمد على تطوير املناطق املحيطة 

ال�شكنية  املنطقة  وا�شتخدامات  الأنفاق  مرتو  مبحطات 

النقل  و�شائل  و�شول  من  قدر  اأق�شى  لتحقيق  والتجارية 

العام اإليها. وتهدف هذه ال�شرتاتيجيات اإىل حتقيق ن�شب 

اأو  املرتو  اأو  القطار  حمطات  حول  الكثافة  عالية  تطوير 

مع  تدريجيا  التطوير  كثافة  وثقل  احلافالت،  اأو  الرتام 

ن�شف  دائرة  داخل  عادة  يقع  الذي  املركز  عن  البتعاد 

النطاق  هذا  يعترب  حيث  م،   800-400 من  قطرها 

الأن�شب للم�شاة ويعتمد على الظروف املناخية والعمرانية. 

�شم فريق الدرا�شة كاًل من: ال�شيماء اخلتيار و رنا وادي 

ومرمي �رشبجي وجنيبة عبد اهلل.

)�شكني،  ال�شتخدامات  متعددة  تنمية  مراكز  اإيجاد  اإن 

اإداري، جتاري، ترفيهي، خدمي...( حول مراكز وحماور 

النقل العام اجلماعي يحقق رفع ن�شبة ا�شتخدام الأ�شخا�س 

النقل  لو�شائل  امل�شتخدمني  املراكز  هذه  حول  املقيمني 

يوميًا،  بها  يقومون  التي  الرحالت  يف  املحور  هذا  �شمن 

اخلا�شة  ال�شيارة  ا�شتخدام  من  التقليل  اإىل  يوؤدي  مبا 

امللوثات  وانبعاث  املروري  الزدحام  حدة  من  والتخفيف 

من عوادم ال�شيارات واإيجاد بيئة �شحية تعتمد على امل�شي 

اأف�شل لو�شائل النقل  واحلركة بالإ�شافة اإىل حتقيق عائد 

العام وتوفري مناخ ملزيد من الأن�شطة القت�شادية واإتاحة 

م�شافة  قيمة  ومنح  اإليها  الو�شول  ي�شهل  عمل  فر�س 

هذا  لقى  وقد  واملحاور.  املراكز  بتلك  املحيطة  للمناطق 

النوع من التنمية الذي يهدف اإىل الرفع من كفاءة اأنظمة 

النقل العام اجلماعي وزيادة عدد م�شتخدميها جناحًا كبريًا 

يف مدن عدة، مثل هونغ كونغ الذي جعل نظام املرتو لديها 

للنقل  القليلة  الأنظمة  واأحد  كفاءة  العامل  اأنظمة  اأكرث  من 

مدينة  ويف  العامل،  م�شتوى  على  اأرباحًا  حتقق  التي  العام 

اإىل  التنمية  من  النمط  هذا  تبني  اأدى  الأمريكية  بورتالند 

مبحطات  املحيطة  املناطق  �شكان  من   %  30 ا�شتخدام 

اأن هيئة  كما  العام،  النقل  ال�شبكة من و�شائل  لهذه  املرتو 

م�رشوع  تنفيذ  تعتزم  دبي  مدينة  يف  واملوا�شالت  الطرق 

ياأخذ بهذا التوجه من خالل اإعادة تخطيط املناطق املحيطة 

مبحطات املرتو وتطويرها ح�شب مبادىء التنمية املوجهة 

نحو ت�شجيع النقل اجلماعي، وجعلها اأ�شبه مبدن �شغرية 

العربية  اململكة  مدن  ويف  املركبات.  من  تقريبًا  خالية  

ال�شعودية ياأخذ تطوير طريق امللك عبداهلل يف مدينة الريا�س 

بهذا التوجه اعتمادًا على التنفيذ املتوقع ل�شبكة املرتو على 

املتعددة  ال�شتخدامات  لتلك  ترفع  لأن  واملخطط  امتداده 

يف  املفهوم  ذات  تبني  وكذلك  امتداده،  طول  على  الكثافة 

املدينة، وميثل  ملركز  �شتة مراكز ح�رشية مرادفة  تطوير 

مركز امللك عبداهلل املايل واحدًا منها.

منطقة الدرا�شة

كاأحدى  اجلديدة  الدوحة  حمطة  على  الدرا�شة  ركزت 

فى  الرئي�شية  املحطة  من  القريبة  املرتو  حمطات  حالت 

منه  النتهاء  املزمع  الحمر  اخلط  على  وتقع  م�شريب 

عمراين  نطاق  داخل  وتقع   2022 العامل  كاأ�س  قبل 

 400 قطرها  ن�شف  منطقة  على  الدرا�شة  ركزت  قائم. 

5 دقائق م�شيًا، ما بني �شارع املطار و  مرت، او ما يعادل 

مرتفعة  كثافة  على  املنطقة  حتتوى  ب.  الدائرى  الطريق 

على  املطلة  والتجارية  ال�شكنية  ال�شتخدامات  من  ن�شبيا 
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الطرق الرئي�شية. وكان من اأهم التحديات احتواء املوقع 

على العديد من املبانى ال�شكنية مع عدد قليل من املمرات 

التجارية، وافتقار املوقع ب�شكل عام للت�شل�شل الهرمي يف 

توزيع كثافة وا�شتخدام الأرا�شي.

اأهداف الدرا�شة

اجلديدة  الدوحة  منطقة  درا�شة  هو  امل�رشوع  هدف  وكان 

النقل  دعم  نحو  املوجهة  التنمية  ا�شرتاتيجيات  وتطبيق 

اجلماعي. وكان الهدف الرئي�شي هو تطوير املنطقة كمركز 

احل�رشية  احلياة  نوعية  جودة  حت�شني  مع  ن�شط  حي 

واملقيا�س الب�رشي وال�شتخدامات املختلطة واملجال العام 

لتعزيز ال�شعور باملكان عن طريق حتويل النطاق احل�رشي 

وخلق  امل�شاة  لت�شجيع  الطرق  وحت�شني  الكثافة  وزيادة 

جمال عام ايجابى.

اال�شرتاتيجيات املقرتحة

1- تعزيز روح املكان: من اأجل اإن�شاء نطاق 

مكاين اإن�شاين يتميز بروح املكان، يجب 

الرتكيز على اجلودة والتفرد من خالل تنفيذ 

اال�شرتاتيجيات التالية:

)1( تطوير حمطة العبور كنقطة ات�شال داخل احلي.

)2( تغيري ا�شتخدامات الأرا�شي �رشق منطقة املحطة.

حمطات  من  بالقرب  مفتوحة  عامة  م�شاحات  حتديد   )3(

النقل لت�شجيع التفاعل العام.

العامة  الأماكن  يف  خمتلطة  ا�شتخدامات  خلق   )4(

واخلا�شة على طول ال�شارع.

مبا  اأمتار   9 اإىل  الداخلية  ال�شوارع  عر�س  تقليل   )5(

ي�شمح بزيادة الطول وال�شتخدامات املختلطة.

)6( املحافظة على ن�شبة ارتفاعات املباين بالن�شبة لعر�س 

ال�شارع 1: 5 اأو اأقل لتعزيز ا�شتخدام ال�شوارع يف املناطق 

ال�شكنية الداخلية.

)7( ال�شماح بالبناء اأمام ال�شوارع لتح�شني بيئات امل�شاة 

وعمل واجهات جذابة.

)8( توجيه املباين ال�شكنية ناحية ال�رشق ل�شمان �شالمة 

وحيوية ال�شحة العامة من خالل التوجيه الطبيعي.

ا�شتخدام  وت�شجيع  ال�شيارات  و�شول  من  احلد   )9(

امل�شاة.

يف  الأن�شطة  تعزيز  الفريد من خالل  التميز  اإن�شاء   )10(

القائمة  للمن�شاآت  جديدة  ا�شتخدامات  تقدمي  من  املنطقة 

بق�شد اإبراز ا�شتخداماتها يف املجال العام.

2- مزج ا�شتعماالت االأرا�شي: تطوير حمور 

الن�شاط يعتمد اإىل حد كبري على التوزيع 

املنا�شب لالأر�ص ذات اال�شتخدامات املختلطة 

بالقرب من املحطة. وت�شمل التدابري الواجب 

اتباعها لتحقيق اأهداف ما يلي:

)1( �شمان النتقال من ا�شتعمالت الأرا�شي من جتاري 

اإىل �شكني بعيدا عن املحطة.

)2( حتويل ا�شتخدامات الأرا�شي ال�شكنية املوجودة على 



وامل�شاحات  والرتفيه  للمكاتب  املحطة  منطقة  من  مقربة 

املفتوحة والتجارية.

)3( زيادة الن�شاط داخل حميط املحطة عن طريق اإدخال 

ا�شتخدامات جديدة لالأرا�شي.

اأو  )4( الإبقاء على الفندق وامل�شجد ليكونا مبثابة معامل 

مولدات للن�شاط واحلركة.

قدر  اأق�شى  مع  املختلطة  ال�شتخدامات  ت�شجيع   )5(

الأدنى  احلد  مع   70٪-60 الأرا�شي  ا�شتغالل  من 

طول  على  اأمتار  و5  املطار  �شارع  جانبى  من  الردود  من 

ال�شوارع الداخلية.

الأرا�شي  ا�شتخدامات  فى  وراأ�شى  اأفقي  مزح  عمل   )6(

على طول �شارع املطر و الطريق الدائرى ب.

ال�شتخدامات يف  الأرا�شي خمتلطة  بتوفري  ال�شماح   )7(

نف�س املبنى )جتاري + مكاتب + �شكني(

)8( حتديد امل�شاحات املفتوحة واملتنزهات والتاأكد من اأن 

متوافقة مع حميط  املقرتحة  الأرا�شي  ا�شتعمالت  جميع 

ا�شتخدامات الأرا�شي.

3- زيادة الكثافة العمرانية: اإن زيادة الكثافة 

العمرانية ت�شمن الكفاءة يف توزيع اخلدمات 

وتعزيز ا�شتخدام و�شائل النقل العام. يجب اأن 

تطبق اال�شرتاتيجيات التالية لتحقيق كثافة 

عمرانية يف منطقة الدوحة اجلديدة:

اإىل  والنتقال  املحطة  قرب  عالية  كثافة  على  احلفاظ   )1(

كثافة اقل يف داخل احلي.

 7 اإىل  املباين  لرتفاع  الأق�شى  احلد  على  احلفاظ   )2(

ادوار واحلد الأدنى من طابقني على طول حدود املنطقة.

ومتفاوتة  ال�شتخدامات  متعددة  املباين  ت�شجيع   )3(

الرتفاعات املنخف�شة من ناحية املحالت التجارية بالطابق 

اأربعة  و  اأعالها  املكاتب  من  م�شتويان  يليها  الأر�شي، 

م�شتويات من املباين ال�شكنية يف الأعلى.

تربط  التى  اجل�شور  خالل  من  املارة  حركة  تي�شري   )4(

املباين القريبة من اأماكن عبور امل�شاة.

)5( الحتفاظ ب�شبكة طرق و�شوارع ت�شمن م�شافة امل�شي 

املقبولة.

)6( تقييد مناطق وقوف ال�شيارات بالقرب من املحطة مع 

توفري اأماكن وقوف لل�شيارات حتت الأر�س.

)7( تعزيز التكامل بني العنا�رش املختلفة من خالل توفري 

املرافق مثل احلدائق والماكن العامة.

ال�شوارع  عن  بعيدا  ال�شطحية  املواقف  حتديد   )8(

بينها  تف�شل  �شغرية  جمموعات  هيئة  على  وت�شميمها 

حدائق طبيعية.

لوقوف  امل�شرتكة  امل�شاحات  ا�شتخدام  ت�شجيع   )9(

اأ�شعار  وحتديد  امل�شرتكة،  ال�شيارات  وبرامج  ال�شيارات، 

وقوف  يقت�رش  ان  على  ال�شيارات  ملواقف  منا�شبة 

ال�شيارات على �شارع املطار.

4- اإن�شاء االأماكن العامة: االأماكن العامة 

هى العمود الفقري الرئي�شي لتجعل املنطقة 

م�شجعة للم�شاة وال�شري. ال بد من تنفيذها 

الإن�شاء �شارع للم�شاة فقط ح�شب االإر�شادات 

التالية:

)1( و�شع �شارع املطار �شمن املقيا�س الب�رشي من خالل 

تعديل  مع  ادوار،   3 اأق�شى  ارتفاع  مع  الأروقة  ا�شافة 

�شياغة واجهات املباين.

بني  التفاعل  لزيادة  واملقاهي  املطاعم  اأن�شطة  زيادة   )2(

املناطق العامة واخلا�شة.

)3( جتنب التلوث الب�رشي عن طريق جتنب و�شع اماكن 

انتظار ال�شيارات بالقرب من منطقة املحطة وتوفري موقف 

للمطاعم وال�شاحات  ال�شطح  الأر�س وترك  �شيارات حتت 

املفتوحة.

كامتداد  املحطة  بجانب  مفتوحة  حديقة  توفري   )4(

لل�شارع.

احل�رشية  لل�شاحات  املتعدد  ال�شتخدامات  ت�شجيع   )5(

التجزئة  فى اوقات خمتلفة وب�شفة موؤقتة لتعزيز جتارة 

الن�شطة ال�شتعمالت املدنية الخرى.

عبور  �شوارع  ونوعية  وحيوية  �شالمة  يف  امل�شاهمة   )6(

امل�شاة وحتجيم اإ�شاءة الأر�شفة للم�شاة. 

)7( توفري التوازن الب�رشى بني البيئة العمرانية والبيئة 

الطبيعية.

)8( توفري طرق كافية حلماية امل�شاة وتقليل امل�شافات بني 

مناطق عبور الطريق.

اخلال�شة

ان التنمية املوجهة نحو دعم النقل اجلماعي توفر حافزا 

لتوفريها زيادة  للمدينة نظرا  العمرانى  الزحف  للحد من 

والعمل  للعي�س  اف�شل  واأماكن  احلياة  نوعية  جودة  فى 

�شهولة  من  املزيد  اىل  بال�شافة  املدينة،  داخل  والرتفيه 

وخف�س  العامة  املوا�شالت  ركاب  اأعداد  وزيادة  التنقل 

�شحة  اأكرث  حياة  اأ�شلوب  وحتقيق  املروري  الزدحام 

املحيطة  املناطق  تطوير  يف  للبدء  حاجة  هناك  ون�شاط. 

مبحطات مرتو الدوحة لتحقيق التنمية املوجهة نحو دعم 

النقل اجلماعي.
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امل�شروع الثاين : املمرات احل�شرية

تهدف الدرا�شة اىل ال�شتفادة من م�رشوعات البنية التحتية 

العمالقة املتوقع تنفيذها فى و�شط مدينة الدوحة لتطوير 

جديدة  ح�رشية  بيئة  خلق  فى  ت�شاهم  ح�رشية  ممرات 

حماور  طريق  عن  باحلديثة  القدمية  املدينة  اجزاء  تربط 

ا�شا�شية  ب�شفة  تعتمد  وثقافية  واجتماعية  اقت�شادية 

على ت�شجيع ال�شري واحتياجات امل�شاة فى و�شط املدينة. 

القت�شاديات  ت�شجيع  فى  احل�رشية  املمرات  ت�شاهم 

ال�شغرية واملتو�شطة وحت�شني عالقة الإن�شان باملكان فى 

 ، املالكي  املها  كاًل من:  الدرا�شة  املدينة. �شم فريق  و�شط 

موزة املهندي ، دميا العطار ، رمي عو�س، ب�شمة اأبوقلوب ، 

ن�شيبة ايربي ، األيفة منريالدين ، �شارة نافع ، فادى يا�شني 

، �شمر زينة و �شارة زينة.

منطقة الدرا�شة

ركزت الدرا�شة على خلق ثالثة ممرات ح�رشية فى منطقة 

القدمية  الدوحة  مناطق  ربط  على  تعمل  املدينة  و�شط 

بالدوحة اجلديدة من خالل �شوارع حمد الكبري )البنوك( 

و ال�شمخ و عبد اهلل بن ثانى. تتميز املنطقة بتو�شطها بني 

مناطق الدوحة القدمية واجلديدة مما يوؤهل املحاور الثالثة 

واجتماعية  وثقافية  جتارية  ح�رشية  كممرات  للعمل 

رئي�شية  مرتو  حمطات  عدة  اإن�شاء  املنتظر  ومن  متميزة. 

املوا�شالت  �شبكات  من  عدد  توفري  و  املنطقة  من  بالقرب 

العامة واجلماعية.

اأهداف الدرا�شة

الثالثة اىل حتويل منطقة و�شط  املحاور  تهدف مقرتحات 

ال�شيارات  حركة  وتقليل  للم�شاة  جذب  مناطق  اإىل  املدينة 

النقل  و�شائل  على  والعتماد  انتظارها  ومناطق  اخلا�شة 

اجلماعي واملرتو يف و�شول النا�س اإىل و�شط املدينة. اأثبتت 

امل�رشوعات التي تعتمد على حركة امل�شاة بعيدا عن حركة 

واقف  �شوق  مثل  الفائق  جناحها  الدوحة  يف  ال�شيارات 

وكتارا واللوؤلوؤة ما يوؤكد احلاجة اىل توفري عدد اكرب منها 

يف مناطق و�شط املدينة والتقليل من العتماد على ال�شيارة 

التي  النقل اجلماعى  و�شائل  ا�شتعمال  وت�شجيع  اخلا�شة 

وتوؤكد  للمدينة.  التحتية  البنية  يف  كبريًا  ا�شتثمارًا  متثل 

م�رشوعات  فى  الهائلة  ال�شتثمارات  جناح  اأن  الدرا�شة 

تغيري  على  يعتمد  اجلماعي  النقل  لو�شائل  التحتية  البنية 

ا�شرتاتيجيات التخطيط التقليدية التي ت�شع و�شائل النقل 

اخلا�شة قبل و�شائل النقل اجلماعي وحركة امل�شاة، وهو 

امتداد ملبادئ التخطيط احل�رشى التقليدية التي ن�شاأت يف 

واملناطق  املدن  خمططات  و�شعت  والتي  الع�رشين  القرن 

احل�رشية لل�شيارة اأكرث منها لالإن�شان.

اال�شرتاتيجيات املقرتحة

املمر االأول: �شارع االأ�شمخ

امليداين  امل�شح  باإجراء  الأوىل  العمل  جمموعة  قامت 

وحركة  املحيطة  والطرق  املباين  وا�شتعمالت  حلالت 

وامل�شاحات  املباين  وحتديد  الأ�شمخ  ل�شارع  ال�شيارات 

املمكن ا�شتغاللها وتطويرها. يقدم املقرتح الأول م�رشوعًا 

النواحي  من  ال�شارع  كفاءة  رفع  ي�شمن  مبا  متكامال 

القت�شادية وال�شياحية والثقافية. يت�شمن املقرتح حتويل 

مناطق  ثالث  من  يتكون  للم�شاة  كامل  �شارع  اإىل  ال�شارع 

بها  مرت  التي  الأ�شا�شية  مراحل  الثالث  متثل  متتالية 

املنطقة  تقع  املعا�رشة.   – احلداثة   – الرتاث  الدوحة: 

الرتاثية ناحية �شوق واقف وت�شتفيد من املناطق املفتوحة 

مثل  تقليدية  وجلو�س  جتمع  مناطق  خللق  املنطقة  هذه  يف 

املقاهي الرتاثية وحمالت بيع احلرف واملنتجات الرتاثية. 

تقع منطقة احلداثة فى منت�شف ال�شارع وتعك�س الن�شاط 

تقع منطقة  ال�شياحية، فى حني  الفنادق  التجارى وتخدم 

املعا�رشة يف املنطقة اجلنوبية املطلة على الدوحة اجلديدة 

احلديثة  والتكنولوجيا  املعا�رشة  الدوحة  وتعك�س 

واملعماري  احل�رشي  الت�شميم  يعك�س  املعرفة.  واقت�شاد 

للمناطق الثالث الن�شق اخلا�س بكل منطقة من خالل املواد 

والتقنيات  املواقع  وتن�شيق  احل�رشي  والأثاث  والألوان 

امل�شتخدمة.



املمر الثانى: �شارع عبد الله بن ثاين

�شارع  من  جزء  حتويل  مبقرتح  الثانية  املجموعة  تقدمت 

اجلزء  م�شار  وحتويل  م�شاة  �شارع  اإىل  ثاين  بن  اهلل  عبد 

املتبقي اإىل اجتاه واحد لل�شيارات ينتهي يف حديقة ثقافية 

�شهولة  املقرتح  ويوفر  الثقايف.  م�شرييب  مركز  حول 

حمطة  من  القريبة  املناطق  يف  للم�شاة  واحلركة  الو�شول 

ال�شخم.  العقاري  م�شرييب  وم�رشوع  الرئي�شية  املرتو 

التي  اخل�رشاء  امل�شاحات  توفري  على  املقرتح  يعتمد 

الثقافية  احلدائق  فكرة  خالل  من  املدينة  و�شط  يفتقدها 

الثقايف  والتبادل  النا�س  التقاء  على  ت�شجع  التي  املفتوحة 

والجتماعي.
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اخلال�شة

هناك حاجة ملحة لال�شتفادة من م�رشوعات البنية التحتية 

املدينة  و�شط  فى  احل�رشية  املناطق  تطوير  فى  العمالقة 

من خالل م�رشوعات تخطيط ح�رشى للمحافظة على هذه 

املرحلة الفريدة من تاريخ البيئة احل�رشية يف الدوحة مبا 

والقت�شادية،  والجتماعية  الثقافية  ا�شتدامتها  ي�شمن 

حيث ل يكفى احلفاظ على املبانى املنفردة ولكن يجب العمل 

على احلفاظ على مناطق ح�رشية كاملة واإعادة احيائها كما 

هو احلال فى م�رشوع �شوق واقف الذى لقى جناحا كبريا 

نظرا ملا ميثله من قيم تراثية ا�شلية. تقدم الدرا�شات التى 

التخطيط احل�رشى  املاج�شتري فى  برنامج  تتم من خالل 

 ، الهند�شة  كلية   ، العمرانى  والتخطيط  العمارة  بق�شم 

ح�رشى  تخطيط  مل�رشوعات  متعددة  مناذج  قطر  جامعة 

تقدم ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات والت�رشيعات العمرانية 

التى يجب اتباعها للحفاظ والرتقاء واإعادة احياء املناطق 

بدرا�شة  الق�شم  يقوم  كذلك  املدينة.  و�شط  فى  احل�رشية 

العمالقة  التحتية  البنية  م�رشوعات  من  ال�شتفادة  كيفية 

فى حت�شني جودة البيئة العمرانية.
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املمر الثالث: �شارع حمد الكبري

ركزت املجموعة الثالثة على �شارع حمد الكبري - املعروف 

 – البنوك  من  كبري  عدد  من  يحتويه  ملا  البنوك  ب�شارع 

وميثل اأحد املحاور الهامة يف و�شط املدينة. قامت املجموعة 

وحتديد  لل�شارع  واحل�رشي  املعماري  الطابع  بدرا�شة 

ال�شارع  ت�شميم  تغيري  على  احلل  اعتمد  الهامة.  معامله 

العامة  لل�شيارات  اجلانبني  على  طرق  على  فقط  ليحتوي 

وتوفري  العامة  واملباين  البنوك  اإىل  للو�شول  والهامة 

للم�شاة  يخ�ش�س  متو�شط  طريق  خللق  الباقية  امل�شاحة 

والأن�شطة القت�شادية ال�شغرية واملتو�شطة. يقدم املقرتح 

خ�رشاء  وم�شاحات  للجلو�س  ومناطق  للطريق  تغطية 

مرتبطة مبمرات مائية �شغرية. 



تعترب الكهرباء هي قاطرة التقدم الرئي�شية التي تقود حركة 

الكهرباء  ا�شتخدام  ل�شهولة  ونظرًا   ، العامل  دول  يف  التنمية 

يواجه  الذي  الأكرب  التحدي  فاإن  وتوليدها ونقلها وتوزيعها 

الطاقة  على  املتزايد  الطلب  مواكبة  هي  دائمًا  احلكومات 

الكهربائية. 

بالدولة  زيادة كبرية  �شهد  الكهربائية  الطاقة  الطلب على  اإن 

املعي�شة  م�شتوى  وتطور  ال�شكان  عدد  يف  الزيادة  ب�شبب 

يحتل  لذلك   ، متعددة  �شناعية  ومن�شاآت  �شناعات  واإن�شاء 

هذا القطاع مكانة هامة بني القطاعات القت�شادية يف الدولة 

وذلك للدور الكبري الذي ي�شاهم به يف كافة املجالت ، ابتداء 

بتزويد  وانتهاء  للمواطنني  ال�رشورية  اخلدمات  تقدمي  من 

امل�شاريع بالكهرباء ، لذلك جناح خطط التنمية يعتمد بالدرجة 

الأوىل على مدى توفر هذا العن�رش احليوي �شواء للعمليات 

الإنتاجية اأو لرفع م�شتوى املعي�شة.

ومزودو  اخلدمية  املوؤ�ش�شات  ت�شعى   ، ال�شياق  نف�س  ويف 

املقدمة  اخلدمة  م�شتوى  حت�شني  اإىل  عام  ب�شكل  اخلدمات 

ب�شكل م�شتمر من خالل اأجهزتها املرتبطة بجمهور امل�شرتكني 

، ويف جمال الكهرباء يعترب التو�شيل اأحد املعايري التي ميكن 

من خاللها تقييم اأداء اخلدمة حيث يقع هذا يف �شلم اأولوياتنا 

يف كهرماء، بالإ�شافة اإىل موؤ�رشات اأخرى من خالل مقارنتها 

مع املوؤ�ش�شات الأخرى.

خدمة  حت�شني  حاولنا  مهما  اأنه  لل�شك  جمال  هناك  لي�س 

معروف  هو  وكما   ، التحديات  بع�س  هناك  اأن  األ  التو�شيل 

فان هذا املو�شوع هو مو�شوع مت�شعب جدًا ، مع الأخذ بعني 

العتبار ر�شالة كهرماء املعدلة )توفري كهرباء ومياه م�شتدامة 

وذات جودة عالية ، حلياة اأف�شل يف دولة قطر( والتي تتوافق 

 ،  2016-2011 للدولة  اخلم�شية   ال�شرتاتيجية  مع 

اأداء  ، �شي�شبح   2030 العام  وكذلك روؤية كهرماء )بحلول 

موظفينا واأ�شولنا واأنظمتنا واإجراءاتنا معيارًا عامليًا ، لالأداء 

والبتكار التقني وال�شتدامة البيئية وامل�شوؤولية الإجتماعية 

لعام  قطر  روؤية  مع  تتوافق  والتي  واملاء(  الكهرباء  بقطاع 

.2030

الو�شع احلايل للتو�شيل

اإن التو�شيل يعتمد يف الوقت احلايل على قيام امل�شرتك بتقدمي 

طلب تو�شيل اخلدمة قبل اأو بعد مرحلة اإمتام البناء ، وبالتايل 

امل�شتمرة  املتابعة  حيث  من  حتت �شغط  املوؤ�ش�شة  ذلك  ي�شع 

ورغبة امل�شرتك من النتهاء من التو�شيل باأ�رشع وقت ممكن ، 

بالرغم من التحديات التي قد تواجه مرحلة التو�شيل. 

كما اأن الر�شم البياين التايل يبني امل�شرتكني الذين مت ربطهم 

نف�س  خالل  ت�شغيلها  مت  التي  املحطات  عدد  مع  بال�شبكة 

321200 وعدد املحطات  امل�شرتكني  بلغ عدد  الفرتة حيث 

-:2015/1/1 يف  كما   12200

خطة اجلديدة العمل

قيد  واملباين  العقارات  اإىل  املبكر  التو�شيل  م�رشوع  يعترب 

الإن�شاء م�رشوعًا رائدًا  حيث اأ�شبحت اخلدمة ت�شبق امل�شرتك 

اجلديدة  للتقا�شيم  التو�شيل  اإجراءات  يف  البدء  يتم  بينما   ،

وتو�شيل اخلدمة )تركيب العداد( مبا�رشة بعد تقدمي �شهادة 

تو�شيل  لأعمال  اجلديدة  التنفيذية  واخلطة   ، البناء  اإمتام 

الق�شائم  جلميع  املناطق  جميع  يف  واملاء  الكهرباء  خدمتي 

اخلطوة  هذه  وتهدف   ، م�شبقا  باخلدمة  وتزويدها  املخططه 

اإىل :- 

التو�شيل للق�شائم قبل البناء

الق�شاء على ظاهرة احلفريات املتكررة يف املناطق ال�شكنية 

الكهرباء  خدمتي  لتو�شيل  الالزمة  الزمنية  الفرتة  اخت�شار 

واملياه للم�شاريع املنجزة .

الق�شاء على التو�شيالت غري ال�رشعية .

امل�شرتك. لإ�شعار  اأيام  لي�س بحاجة اإىل 3 

عدم هدر اجلهود واملواد امل�شتخدمة.

تقدمي اخلدمة بكفاءة وجودة عالية.

وبذلك تكون جميع اأعمال التو�شيل قد متت قبل فرتة الطلب 

البناء  اإمتام  �شهادة  على  احل�شول  العقار  ل�شاحب  ويبقى   ،

الذي ل ي�شتغرق �شوى  الأمر   ، العدادات والت�شغيل  لرتكيب 

ايام معدودة.

ياأتي تطبيق م�رشوع التو�شيل املبكر �شمن عدد من اخلطط 

اإجراءات  وت�شهيل  لتب�شيط  كهرماء  اتخذتها  التي  الهامة 

مع  خ�شو�شًا   ، اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  اخلدمة  تو�شيل 

التزايد الكبري لعدد طلبات التو�شيل.

مشروع التوصيل المبكر للكهرباء
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مراحل العمل 

حالة  ح�شب  وذلك  مراحل  ثالث  على  املقرتح  تنفيذ  �شيتم 

املزمع  الق�شائم  فيها  تقع  التي  للمناطق  العمراين  التطور 

تقدمي اخلدمات لها كالتايل :-

�شمن  تقع  التي  الق�شائم  جميع  ت�شمل  الوىل:  املرحلة 

تق�شيمات املناطق اجلديدة والتي مل يتم البدء يف البناء عليها 

بعد ، ح�شب ماهو مبني اأدناه.

�شمن  تقع  التي  الق�شائم  جميع  ت�شمل  الثانية:  املرحلة 

تق�شيمات املناطق التي مت تطويرها جزئيا بحيث يتم ذلك يف 

الق�شائم التي مل يتم البناء عليها، ح�شب ماهو مبني اأدناه.

املرحلة الثالثة: ت�شمل جميع الق�شائم التي تقع �شمن تق�شيمات 

زالت  ما  التي  للق�شائم  وذلك  بالكامل  تطويرها  مت  التي  املناطق 

خالية من العقارات فقط ، ح�شب ماهو مبني اأدناه.

خطوات تنفيذ العمل

تنفيذ  �شيتم  فاإنه   ، �شابقا  تو�شيحها  مت  التي  للمراحل  وفقا 

العمل وفقا للخطوات التالية:-

يف  وتثبيتها  ال�شنع  م�شبقة  اخلر�شانية  اجلدران  جتهيز  يتم 

املوقع. 

حتديد مكان تو�شيل اخلدمة لكل ق�شيمة بحيث يقع هذا املكان 

على الواجهات الرئي�شية للق�شائم وعلى بعد 2 م من منت�شف 

هذه الواجهات ، ويف حالة الق�شائم املطلة على اكرث من �شارع 

الواجهات  على  يكون  بحيث  التو�شيل  مكان  حتديد  �شيتم 

املطلة على ال�شوارع الداخلية للق�شائم على بعد 2 م اأي�شا من 

منت�شف هذه الواجهات.

يف حالة عدم وجود ر�شف اأو ت�شوية لل�شوارع اأمام الق�شائم 

 +( هو  ال�شوارع  لهذه  الفرتا�شي  املن�شوب  اعتبار  ف�شيتم 

املوقع.  يف  الطبيعية  الأر�س  من   )cm  30

ال�شعوبات والتحديات

الدولة  اأول منفذ ومقدم للخدمة يف كل مناطق  تعترب كهرماء 

واخلدمات الأخرى تتبع ذلك ، ويف نف�س ال�شياق وبالرغم من 

الإجنازات التي حتققت اإل اأن التطبيق الفعلي قد واجه عددا 

من التحديات على �شبيل املثال ولي�س احل�رش :- 

غياب بع�س العالمات امل�شاحية

عدم ت�شوية الأر�س يف بع�س الأماكن

ان�شغال م�شار الكابل اجلديد

اإ�شابة الكابالت اجلديدة من قبل طرف خارجي

حمدودية عدد املقاولني املحليني لأعمال �شبكة التوزيع.

التطوير  بهدف  م�شتمر  تقييم  حمل  كان  التنفيذي  اأداءنا  اإن 

اأف�شل امل�شتويات واإيجاد احللول املنا�شبة ملا قد  اإىل  و�شوًل 

النتائج  وتبقى   ، الفعلي  التطبيق  خالل  عقبات  من  واجهنا 

الفعلية امللمو�شة املقيا�س احلقيقي لتقييم كفاءة الأداء.
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It has been 17 years since I started my 
career in Engineering in 1999. Back 
then, PCs were newly dominating the 
engineering services including de-
sign and drafting and were pushing 
aside the traditional drawing boards 
and manual calculation sheets (this 
was the case in Egypt where I started 
my career). Although I didn’t use the 
drawing board in my entire career and 
only used it during my study years at 
university, yet I’ve started my career 
with draftsmen and engineers who 
were new to PCs and AutoCAD, and 
the bulk of their careers was spent on 
drawing boards and paper pads. As 
my career progressed I dealt with pro-
fessionals who had their careers span-
ning across the two eras, then coming 
closer to the 15 years milestone in my 

career I started to come across pro-
fessionals who never experienced a 
drawing board. 
The sheer of my career has been in 

civil projects delivery and mainly in-
frastructure projects. In my career I 
worked almost with all the construc-
tion industry different players:
The Contractor 
The Consultant / Engineer
The Program Management Consul-
tant (PMC)
From the Drawing Board era to the 
Big Data era of tools and technologies 
as Building Information Modeling 
(BIM) there has been huge changes 
in the engineering profession practice 
and in projects sizes and timeframe as 
well as remarkable change in the en-
gineering professionals themselves.
But before going into more details and 
listing my personal observations com-
paring the two eras, I wish to drag the 
readers attention that these observa-

Practicing Engineering 
From Drawing Board to Big Data
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tions are only personal and not based 
on a proper research.
The advantages which the new tech-
nologies offered to the engineering 
practices are, beyond any doubts, 
huge. However the extent of draw 
backs, if any, as a result of these ad-
vancements on the engineering pro-
fession and professionals are over-
looked and/or un examined.
For sometime I had my personal view 
on this matter but what triggered me 
to share it and open this discussion:
Firstly a book, I recently read, called 
“Mind Change” authored by neuro-
scientist Susan Greenfield. The book 
examines “how digital technologies 
are leaving their mark on our brains”  
and investigates the impact that cyber 
technology is having - from how we 
interact with each other, to how we 
engage with our environment. 
Secondly a recent seminar I attended 
on Building Information Modeling 
technology and how the 4D & 5D 
(fourth & fifth dimensions) time and 
cost respectively are being integrated 
into complex projects 3D model to in-
crease efficiency and to transfer proj-
ects data into a database which can be 
used beyond the project completion 
throughout the facility / asset lifecyc
Although the book is discussing the 
effect of extensive use of: cyber so-
cial media, video games and learning 
through internet and search engines, 
would affect how our minds work, yet 
it reminded me of my personal obser-
vations in comparing the engineering 

professionals I dealt with through my 
career to date who practiced engineer-
ing prior to the computers and inter-
net domination (Generation X and 
beyond) and those who practiced en-
gineering only in a world dominated 
by computers and internet (Genera-
tion Z). 
  On the other hand, the presenter in 
the BIM presentation showed a graph 
demonstrating the current status of 
BIM in the construction industry and 
where we are heading to. The graph 
zero point is the 2D CAD as shown on 
the figure on the left. It struck me that 
the Drawing Board don’t even exist 
which reminded me again of my Gen 
X Vs Gen Z comparison. 
Similar to the above diagram my ca-
reer started at the Zero point, the 2D 
CAD. In 1999 I drafted all my gradu-
ation project drawings using Auto-
CAD 13 however I still prepared the 
project calculation sheets manually. 
Part of the project structural analysis 
were done manually and part using 
the structural analysis software SAP 
90 where the inputs were still done 
partly using coding and required un-
derstanding the input data files of the 
software. 
 Soon after my graduation in summer 
1999 I worked for one of the reputable 
engineering consultants in Alexandria, 
Egypt, Dr. Mahmoud Helmy, who 
was in his early sixties then. When 
I joined, the office still had drawing 
boards and draftsmen who only used 
drawing boards. My first task was 
analyzing a raft foundation using the 
SAP 90 software. I still remember 
how Dr. Helmy who never used SAP 
90 asked me to present the bending 
moments of the raft above the capac-
ity of the minimum reinforcement for 
both the upper layer and the bottom 
layer of the reinforcement in order to 

work out the spots in the raft which 
requires additional reinforcement. 
I was not aware then if the software 
provides this presentation; Dr. Helmy 
without a doubt said that for sure the 
software does and asked me to look 
for it. To my surprise, after playing 
with the software, I found that it does 
and I presented the results as he asked 
for, which we then used to reinforce 
the raft in an efficient and economic 
way. This was my first encounter with 
the ‘Silent Generation’, which prob-
ably Dr. Helmy belonged to, which 
lead to my first observation and admi-
ration of what the generations before 
the PCs era had

Now I will jump to 2003/2004 where 
I worked for DSD Ferrometaleco, 
a steel fabricator contractor, I was 
working in the technical office where 
80% of my work was preparing shop 
drawings. The process was to get the 
designer / engineer drawings and typi-
cal details in order to prepare detailed 
shop drawings using AutoCAD and 
part lists using spreadsheets. Then the 
work was verified by a senior drafter 
before passing it on to the factory for 
fabrication. Accurate shop drawings 
to the millimeter were crucial as an 
error could result in major delays and 
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rework on site. The interesting is that 
the draftsman who used to verify my 
work was from the ‘Baby Boomers’ 
generation and he was very slow in 
using AutoCAD but he was trained as 
draftsman at Alexandria Shipyard in 
the 70s and he was an A Class drafts-
man whom I learned from him a lot, 
his ability to understand 2D sections 
and elevations and visualize its 3D or-
igin was outstanding and remarkable.

The following major station in my 
career was the Sydney Desalination 
Plant project (shown in the above 
picture) in 2007/2008. The 250 ML/
Day Desalination Plant was the big-
gest Desalination Plant in Australia 
upon completion in 2008 and was 
the biggest project in the southern 
hemisphere during the period it was 
being built. The project was a fast 
track design and build project where 
the design from Concept to Issue For 
Construction (IFC) was completed 
in less than 18 months. In this proj-
ect a full 3D Model (BIM) was im-
plemented and used in detecting and 
resolving clashes between the plant 
buildings and MEP works. However 
the BIM was done in parallel to the 
2D drawings and there was two way 
communication between the two, 
where sometimes 2D drawings were 
imported to the model and other times 
the 3D model was used to extract 
2D drawings. Also a robust Docu-
ment Management System was well 
implemented and utilized throughout 
the project’s design and construction 
phases where thousands of multi-
discipline drawings and engineering 
reports and records were efficiently 
managed

For me the remarkable and unique 
feature of this project is the design 
team assembled to deliver the project. 
The team encompassed ‘The Silent 
Generation’, ‘The Baby Boomers’ & 
‘The Generation X’ which I belong to. 
I still remember when I first joined the 
project there was number of engineers 
whom each had a dinosaur toy at his 
work station and when I asked about 
it I was told that the project director 
bought these dinosaurs to all engi-
neers above 60 years old, and we had 
few of them. Working with the dino-
saurs’ engineers was a privilege and 
enriching experience. But the most 
important observations to me were 
how they mastered both the computer 
world and the manual world and most 
importantly their ability to detect er-
rors in computer results by few man-
ual calculations, which were always a 
result of wrong inputs.
In the following years I worked in 
projects where I came across the Gen-
eration Z engineers and draftsman 
where I observed that some of them 
were not able to extract a proper 2D 
section or elevation from a 3D mod-
el. In some instances I would point 
out that a line should be shown dot-
ted as it is at the back of the section 
and I get the quick answer “but that 
is how the model presents it”. At an-
other instance a Gen Z engineer was 
handing me a small project and he 
didn’t follow any of the company QC 
procedures and said “we are in the 
21st Century, all the records are soft 
copy”; there was no index to the re-
cords, required forms were not filled 
in properly and it was impossible to 
convince him to do it.
The final stop, before concluding, is 

in a most recent project where there 
was a lot of interface with third par-
ties and other projects. The amount 
of data between the different projects 
was massive and the trend was every-
one is copied in everything. Loads 
and loads of irrelevant information 
are passed on from one party to the 
second and in some cases I was guilty 
of doing the same (I had no choice as 
it was impossible to filter the data I’m 
receiving before passing it on).
Through these few stops through 
my career I concluded that: yes the 
technological advancements and the 
computer era allowed us to deliver 
complex multi discipline projects in 
a tight time schedules and timeframes 
which were impossible to meet with 
the pre computer era. However there 
are significant signs that the quality 
of engineering professionals is de-
teriorating as a direct result of this 
technological advancement. It doesn’t 
need a research to prove that a soldier 
trained to have limited bullets will 
be more precise and accurate in the 
shooting field than a soldier trained 
to have abundance of bullets and am-
munition. Similarly the abundance of 
technological advancements and the 
unlimited capacity to share and save 
data will lead to reckless profession-
als who will struggle in the absence 
of the technological tools to perform 
the basic tasks required by their pro-
fession.
In my view the challenge which is 
facing the engineering profession is 
how to restore and maintain the quali-
ties of the pre computers generations 
while utilizing and building on the 
technological advancements available 
today and tomorrow.                                           

HANDYDASYAT
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Tips to boost your network 10
What if I tell you that there is a sure way to in-
crease your economic capital and your cultural 
capital?
If you are interested, here is the answer: you 
have to increase your social capital
So let´s begin by defining “social capital”, also 
known as networking.
Social Capital or networking  is the net of peo-
ple you have access to
The good news is that is not a gift you are born 
with but a skill you can learn, you just need 
time and practice to become a great Networker.
So what is networking about? Networking con-
sists of establishing and maintaining mutually 
beneficial relationships, in other words, win-win 
relations.
Why is networking beneficial? It will give you access to new 
ideas, information, business opportunities and contacts.
Which is the first step to increase your network? You have to 
start by giving. Being the first to offer help to others. The ben-
efits will not be immediate and they might not return to you 
through the same people you initially help, but they will ac-
cumulate over time.
There are few concepts which are key in order to understand 
the dynamics of networking. Let`s start with the difference be-
tween static networks and dynamic networks. By static net-
works, we refer to the people you have most contact on your 
daily life: family, friends, or people you work with. Static 
networks offer psychological comfort since they are contacts 
which imply deep relations. On the other hand, we have dy-
namic networks, people we are not so close to. These could be 
people we know, but are not close friends, or people who work 
for other companies.
We could compare a static network to an island where every-
body knows each other which is obviously nice but has a short-
coming. Islands are isolated so everybody shares almost the 
same information. On the other hand dynamic networks can 
be compared to people living in different countries which have 
access to more diverse information. 
So yes, dynamic networks imply weaker bonds, but they can 
give you access to a more diversified information, to new ideas 
and business opportunities.
The idea is to find a balance in the distribution of our time be-
tween both types of networks.
Another key ingredient to improve your network is determin-
ing  the right connectors to reach your objectives. So what is 
a connector?
We are going to use the movie industry as an example, specifi-
cally what is known as the “Oracle of Kevin Bacon”  based on 
the «six degrees of separation” concept, according to which 
any two people on Earth are six or fewer acquaintance links 
apart. The Bacon number of an actor or actress is the number 
of degrees of separation he or she has from the actor Kevin 
Bacon (you can check it at https://oracleofbacon.org/)
Here is an example  using Sir Ian McKellen:
Ian McKellen was in X-Men: Days of Future Past (2014) 
with Michael Fassbender and James McAvoy
McAvoy and Fassbender were in X-Men: First Class (2011) 
with Kevin Bacon

Therefore, McAvoy and Fassbender have Ba-
con numbers of 1, and McKellen has a Bacon 
number of 2.
In other words, if you knew either McAvoy or 
Fassbender they could connect you to Kevin 
Bacon, you would be two degrees away from 
Kevin Bacon and if you knew Ian McKellen 
you would be three degrees away from Kevin 
Bacon.
 For practical purposes, we are going to focus 
on connectors that will place you only two de-
grees away from your goal.
You should start by making a list of specific 
people you would like to get in touch with in 

order to determine which connectors could put 
you in contact with them.

Let´s say you want to meet the CEO of a company. You should 
start by finding someone who is only one degree away from 
that person and establishing a mutually and beneficial relation-
ship with that person and remember you should start by giving. 
This person could then be your connector to the CEO, since 
you would be only two degrees away from him.
The important idea is to have a method regarding how to con-
struct your network. The more connectors in your network, the 
closer you will be to your target and obviously depending on 
your objectives you should determine the right connectors.
Time is limited, therefore, rather than incorporating any new 
acquaintance to your professional network try to focus on con-
nectors that will bring you closer to your objectives.
Needless to say that since your objectives change over time, 
you should adapt your network accordingly.
Last but not least, if you picture your network like a plant you 
need two ingredients to make it grow: visibility and credibility 
and let´s see how can we boost both.
TIP 1: Make an inventory of your network
Take a piece of paper and literally write down the people you 
spent more time with on a regular basis: family, friends, work, 
hobbies, organizations you belong to, neighbors, other.
Also add to the list, people you do not see on a regular ba-
sis, but that will return a telephone call as soon as possible if 
you leave them a message (friends that nowadays live in other 
countries, peers from previous works, etc.)

• By Professor Yvonne Sánchez
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TIP 2: Analyze the structure of your network: who are your 
connectors?
In the previous list, highlight who on your network could be 
connectors that could give you access to other networks or 
people you would like to contact.

TIP 3: Analyze your three types of networks
Classify your contacts in the following types of networks: 
“Operational Network”: people related to your daily work
“Personal Network”: people related to your industry
“Strategic Network”: people outside of your sector of activity.
In order to increase your dynamic networks, increase the time 
you dedicate to acquire connectors on your strategic network, 
in other words, you need to get “out of your island”.

TIP 4: Determine your objectives (personal, professional)
The starting point is to determine which are your priorities at 
this point in time in order to focus your energies on getting in 
touch with the right connectors.
If you want to sell a real estate property, find the right con-
nectors with the best know how in that particular area, or who 
might have access to potential investors. 
If you need medical assistance find the right connectors that 
can give you the best advice

TIP 5: Plan your agenda
You need to increase your visibility and your credibility so you 
should dedicate time to socialize but unfortunately the day has 
only 24 hours so choose carefully how to allocate it to get the 
most of it. Which associations you should belong to, which 
events you should attend, etc. according to the objectives you 
have established. 

TIP 6: Prepare a way to introduce yourself
Make it short, informative and memorable.
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TIP 7: Choose your channel
Remember, it is always more difficult to say no by phone. If 
you just write an email, chances are you will not get a reply. 
Ideally ask your connector to call in advance so that the person 
you want to reach knows in advance you will be calling and 
use the name of your connector as an Ambassador: “Mr X gave 
me your phone number…” 

TIP 8: Thank and inform your connector
Always give feedback to your connector whatever the out-
come. Let them know about the conversation or meeting, in 
other words “keep them on the loop”, after all they have been 
your ambassadors and they should be informed.

TIP 9: Monitor your online presence
Google yourself from time to time to be aware of the informa-
tion available about you on the internet.

TIP 10: Digital Personal branding
Review the settings on your social networks, personalize your 
URL and the invitations you send and accept (specially in 
Linkedin)

So here are the 10 tips we recommend to boost your network:
You need to dedicate time and be systematic but if you nurture 

your network you will increase both your economic capital and 
your social capital, no doubt about it.
Yvonne Sánchez is Senior Associate Director of Top Manage-

ment Program at IE Business School and Professor of Social 
Capital.
Recognized as one of the world’s top centers of learning, IE 
runs undergraduate, graduate and executive education pro-
grams at IE Business School, IE Law School, IE School of 
Architecture and Design, IE School of Human Sciences and 
Technology, and IE School of International Relations.
IE has a faculty with 500 professors who currently give class-
es to students from 128 countries, generating knowledge and 
undertaking research projects with social impact. Founded in 
1973, IE has a network of over 50,000 alumni with a markedly 
international profile who work in 165 countries and serve as 
ambassadors for IE around the world. (www.ie.edu)



7

HANDYDASYAT

 After an intense election
 campaign that marked the end
 of the fall 2015 semester, the
 new SGA board came to being.
 Presidential and vice presidential
 candidates ran in pairs, and quite a
 few members from each class ran
 for the class representative slots.
 As per the rules, the three class
 representatives candidates and
 the pair of presidential and vice
 presidential candidates with the
 most votes made it to the board.
 With all positions filled and the
 team ready, the SGA began
 working as soon as the spring
.2016 semester commenced

:The SGA’s Agenda and Activities
 Our primary goal is to bridge
 the gap between the Texas A&M
 at Qatar administration and the
 students. Since taking office a
 few weeks ago, our team — led
 by President Mohammed Al-Sada
 and Vice President Mohammed
 AlBaker — has been looking
 to improve the on-campus
 experience for engineering
 .students here at Texas A&M
 Our government structure consists
 of representatives from each class
 to get clearer feedback from the
 students. We have regular meeting
 with administrative departments

 of Texas A&M at Qatar, such as
 the Office of Building Operations
 and the Dean’s Office. Among
 others, primary concerns include
 academics and advice to incoming
 .engineering students
 We also make sure we provide
 “de-stress” events to foster in our
 fellow students a good work-life
 balance. We have an open-door
 office policy for any student to
 help us in our efforts to better
“.their “college experience
 We hope we can continue to
 work as a strong unit and that
 our results are appreciated by the
.student body

SGA at Texas A&M Qatar:



Engineers have an important role in the trans-
formation of Qatar which is progressing at a 
fast pace with the continuing investment in 
large scale infrastructure projects, especially in 
transport, roads, water, sewerage and electrici-
ty. The Qatar Society of Engineers is providing 
essential leadership for the engineering pro-
fession ensuring standards of the engineering 
professional practice, promoting professional 
development and ethical practice through con-
ferences and seminars. An important function, 
in an increasingly globalised engineering pro-
fession, is relationships with other professional 
engineering institutions around the world. This 
facilitates the sharing of technical knowledge 
as well as approaches to establishing world class 
professional engineering standards.
The Qatar Society of  Engineers is a member of 
the World federation of Engineering Originations  (WFEO) 
and participates actively in the conferences and meetings of the 
organisation. Engineering is a globalised profession with en-
gineers travelling internationally for work projects around the 
world.  The participation of Qatar Society of Engineers is con-
sistent with its objective of building engineering partnerships 
with professional engineering institutions around the world.
The World Federation of Engineering Organisations (WFEO) 
brings together engineers from more than 90 countries to dis-
cuss global issues which involve engineering.  An important 
project is contribution to the United Nations Sustainable De-
velopment Goals (SDG) which came into effect in early 2016. 
WFEO is making an active contribution to the achievements 
of the sustainable development  goals through experts from 
member countries. It has established connections at the highest 
levels in the United Nations to ensure that engineering input is 
recognised. This is being achieved through the various stand-
ing technical committees of WFEO.
For example, with the growing importance of the internet and 
data sharing, its Committee on Engineering and Innovative 
Technologies  is working with the UN and other international 
organisations to develop global approaches into emerging and 
innovative technologies. 
The ability of engineers to travel and work in a large number of 
countries is possible if there is global multilateral recognition 
of engineering education. WFEO is facilitating the ability of 
engineers to travel and work around the world with recogni-
tion of their qualifications through its partnership with the In-
ternational Engineering Alliance. WFEO is also working with 
professional engineering institutions to develop approaches to 
improve engineering education. This is necessary intellectual 
infrastructure which underpins economic development.
Engineers interested in fighting corruption in engineering proj-
ects have been successful in lobbying for an international anti 

bribery standard, ISO37001. This was devel-
oped in collaboration with the WFEO Commit-
tee for anti-corruption and is based on the Brit-
ish standard BS10500. This standard provides 
a framework for a management system which 
mitigates against the risk of corrupt practices. 
Companies can be accredited against this stan-
dard in the same way as for quality, environ-
ment and safety (ISO: 9001, 14001, 18001). 
International accreditation agencies will be 
able to certify companies in all thee standards 
in a single audit. The standard was released 
in September 2016. WFEO members are now 
working with other international partners in-
cluding the Global Initiatives Against Corrup-

tion (www.giaccentre.org) to develop training 
materials to support the implementation of the 
Standard. 

The WFEO Committee on Engineering and the Environment 
has international experts in environmental engineering and 
has developed a Model Code of  Practice for Sustainable De-
velopment as well as associated guidelines. These have been 
translated into seven languages and provide valuable guidance 
to engineers around the world in developing sustainable solu-
tions.  Environmental engineers representing WFEO have also 
participated in international events involving mitigation of the 
impacts of climate change including the annual COP events 
which are held around the word.
Natural disaster resilience is another hot topic, especially for 
developing countries affected by extreme weather events. 
Engineers from WFEO, through its Committee on Disaster 
Risk Management, are working closely with the UNISDR, 
the agency responsible for natural disaster risk mitigation and 
are making a contribution to the Sendai framework  to imple-
ment strategies for mitigating the impacts of natural disasters. 
A web based resource has been developed to share knowledge 
on natural disaster resilience to build capacity in this area (see: 
www.wfeo.org/ndrm/). 
Qatar Society of Engineers is increasingly an active participant 
in many of these initiatives. Its contributions enable WFEO 
to continue to increase its impact as a successful international 
representative of the engineering profession. We look forward 
to the continuing active participation and contribution of the 
Qatar Society of Engineers through  the specialised knowledge 
and expertise of its members in the many global initiatives of 
WFEO. This will ensure the vision of WFEO to be the lead-
ers in providing engineering solutions for a better, sustainable 
world. 
Dr. Marlene Kanga AM  CEng Hon.FIEAust Hon.FIChemE, 
ATSE was National President of Engineers Australia in 2013 
and is President Elect of the World Federation of Engineering 
Organisations. 
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 World Federation of Engineering
 Organisations leads engineers for a

Sustainable World

• Dr. Marlene Kanga 
President Elect of the World Fed-
eration of Engineering Organisa-
tions. 
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