






االفتتاحية

المهندس حمد بن ناصر الشقاوي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

إن ال���دور المن���وط بالمهندس يعد دورا رئيس���ا ف���ي عملية التنمي���ة، وذلك في ظل الطف���رة االقتصادية التي تش���هدها 

المملكة، وعليه فنحن أحوج ما نكون إلى االرتقاء بالمس���توى الفني والمهني للمهندس، وذلك من خالل تذليل جميع 

الصعاب لتطويره مهنيا سواء من خالل تبادل الخبرات أو التجارب في كل ما يختص بمهنة الهندسة، وإيمانًا بعظم األمانة 

والمس���ؤولية الملق���اة على عاتق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، فس���يتواصل بإذن اهلل العم���ل والجهد نحو تحقيق 

المزيد من اإلنجازات دفعًا الس���م الهيئة السعودية للمهندسين لألمام دائمًا، وتحقيقًا لمكاسب أكثر لجميع المنتمين 

للمهنة من أفراد ومكاتب.

ومن هذا المنطلق بادر أعضاء مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين بالعمل على صياغة رؤية وخطة مستقبلية 

للهيئة للسنوات القادمة من خالل إستراتيجية تستخدم في صياغتها األساليب العصرية بما يتوافق مع دور الهيئة المهني 

المهم على أرض الوطن. حيث تلعب الهيئة دورا بارزا في تطوير المهنة، والس���ير قدما بالمجال الهندس���ي، بما يمكن 

المهندسين من مواكبة ما يستجد من تقدم هندسي في كل أنحاء العالم. ويكتسب هذا الهدف بعدا إضافيا في ظل 

الثورة الهندس���ية الهائلة التي فرضت نفس���ها، بحيث أصبح العالم قرية صغيرة، ما يس���توجب على الجميع مواكبة هذه 

الطفرة الهائلة في التقدم التقني, وعلى الرغم من أهمية ذلك إال أننا نجد أن تفاعل المهندسين مع الهيئة يعد ضعيفا، 

علما بأن الهيئة تحتوى على ش���عب ولجان الحتواء المهندس���ين، إذا أخذنا أن المهنة ال يمكن أن يخدمها إال المهندس���ون 

أنفسهم, والهيئة دورها الرئيسي هو إزالة العقبات وتهيئة الظروف والمناخ المناسب لممارسة المهنة.

ويجب على المهندس في الجانب اآلخر أن يكون مهتما بتطوير نفسه وأن يستمر في تطوير قدراته المهنية طوال فترة 

حيات���ه المهنية وأن يحرص على توفي���ر الفرص الالزمة للتطوير المهني، لتتكامل األه���داف التي تقدمها الهيئة، والهدف 

الذي يبادر فيه المهندس من تلقاء نفسه.

ل���ذا فان تواصل المهندس���ين يعتبر الركيزة األساس���ية لتحقي���ق األهداف، والهيئة تق���وم حاليا بتوفي���ر وتكثيف البرامج 

التدريبية والتأهيلية، مع حث المهندس���ين على المش���اركة التي تضمن التقدم المس���تمر للمهندس مع إعداد برامج 

تنظم ممارسة المهنة وتطورها. وهنا أشدد على ضرورة التواصل بين الهيئة والمهندسين فيما يحقق المصلحة العامة 

للوطن والمواطن.

واهلل ولي التوفيق

التواصل بين الهيئة والمهندسين





أثير الكلمة

 الدكتور غازي بن سعيد العباسي
األمين العام للهيئة السعودية للمهندسين

إن المتأم���ل في حال العالم واألحداث الملمة به، يدرك جليا مدى أهمية استش���عار األزمة البيئية التي يمر بها العالم، إن 

مفهوم االس���تدامة يعنى أن تس���تمر الحياة على س���طح الكرة األرضية باتزان فال يطغى ش���يء على األخر والحرص على 

الحف���اظ عل���ى الدورة الحيوية كما خلقها اهلل س���بحانه وتعالى وأمرنا بتعميرها ال بتدميرها، فلقد س���عى اإلنس���ان في 

الخمس���ين سنة األخيرة إلى التوسع في الكثير من االس���تهالكات، كان كل ذلك ينعكس سلبا على تدهور البيئة مما 

يجع���ل الحي���اة صعبة على الكرة األرضية، فالتغي���ر المناخي هو إنذار مبكر وعلى العقالء التنب���ه لذلك ومراجعة النفس 

بالتعقل في البناء والصناعة وان يكون بناءنا وعمراننا وصناعاتنا تتماش���ى مع مفهوم االس���تدامة، أي عدم العمل على 

تدهور معطيات األرض وعدم تشويه دائرة الحياة أو العبث بها. 

والمهندس يعتبر من أهم المؤثرين على نس���ق طبيعة األرض، ولعل ما يحدث في مددنا اليوم يشوبه الكثير من أوجه 

هذا الخلل الذي يجب أن نتداركه، فقد تكون هناك ممارسات كثيرة تساهم بشكل أو بآخر باإلسراف في الطاقة فعلى 

المهندس مراعاة االس���تفادة من وس���ائل الطاقة الطبيعة المتوف���رة كالضوء والتهوية، فبدال م���ن االعتماد الكلي على 

اإلضاءة والتهوية الصناعية، لما لها من تأثير س���لبي كما ذكر سابقًا على بيئتنا ولما له من األثر المباشر على نفسيات 

مستخدمي هذه المباني، لذلك ظهر مؤخرًا مصطلح االستدامه او ما قد يسمى بالمباني الخضراء هذه المباني الخضراء 

ه���ي تل���ك المباني التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية إبتدائا م���ن اختيار الموقع، وطريقة تجهيز الموقع، 

واختيار مواد البناء، وطرق تشغيل المبنى وحجم الطاقة المستهلكة لذلك، كل االحترازات السابقة تساهم بدورها عند 

تصميم او بناء أي مشروع في الحفاظ على مقدرات البيئة وعندئذ نحقق مفهوم االستدامة الحقيقي. 

كل المعطيات الس���ابقة دعتنا في الهيئة الس���عودية للمهندسين إلى الس���عي إلى تبني مؤتمر خليجي يساهم في 

العمل على تقديم بعض الحلول واإلجراءات للوصول إلى مس���توى عال من االس���تدامة التي نجد الكثير من التوجيهات 

الربانية نحوها في القران الكريم والس���نة النبوية المطهرة ما يدعونا إلى عدم اإلس���راف والحفاظ على الممتلكات من 

غ���رس وماء. وقد يكون العمل على ربط التقنية والصناعه والتش���ريعات باالس���تدامة في ه���ذا المؤتمر هو من أهم ما 

يجب أن نخرج به من توصيات، ألنه دائما ما تلعب التش���ريعات والتقنية دورًا بأنها من أهم المسببات لتدهور البيئة، إال أننا 

نعتقد أنه عند ترش���يدها وتقنينها وحسن التعامل معها قد تكون رافدا إيجابيا لالستدامة ولعل ما نخرج به في المؤتمر 

من توصيات س���يجيب عن الكثير من التس���اؤالت ويوضح بعض المفاهيم واألس���اليب المغلوطة في التعامل مع البيئة 

وخاصة المبنية منها. 

لماذا الحديث عن البيئة؟
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معالي الدكتور/ توفيق الربيعة
وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة يقدم شكره لوزير 
التجارة على جهوده في دعم الهيئة

ناق���ش معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفي���ق الربيعة يوم الثالثاء 1434/2/26ه� 
)2013/1/8م( في مكتب معاليه بمقر وزارة التجارة والصناعة بالرياض، مع سعادة المهندس 
حمد بن ناصر الش���قاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندسين، أساليب 
العمل التي يتم تطويرها في الهيئة، إلى جانب االستماع إلى توجيهات معاليه من أجل 
العمل في الهيئة بالشكل الذي يساهم في تطوير المهنة والمهندسين في المملكة.

الهيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  واأو�ض���ح 
ال�ضعودية للمهند�ضني اأنه مت خالل اللقاء 
باإق���رار  الكفيل���ة  الطرائ���ق  ا�ض���تعرا�س 
كادر املهند�ض���ني ودعم���ه ل���دى اجلهات 
املعني���ة، معربا عن �ض���كره لوزير التجارة 
وال�ضناعة على جه���وده يف اإقرار م�ضروع 
مزاول���ة نظ���ام امله���ن الهند�ضي���ة ال���ذي 
اأقر اأخ���را من جمل�س ال�ض���ورى، اإ�ضافة 
اإىل دعم���ه امل�ضتم���ر لل���كادر الهند�ض���ي، 
املهن���ي  التاأهي���ل  مبو�ض���وع  واهتمام���ه 
للمهند�ض���ني، وم�ض���روع ت�ضنيف املكاتب 

الهند�ضي���ة.  اال�ضت�ضاري���ة  وال�ض���ركات 
واأ�ضاف اأنه مت خالل اللقاء ا�ضتعرا�س 
القط���اع  يواجهه���ا  الت���ي  التحدي���ات 
الهند�ض���ي يف اململك���ة ب�ض���كل عام، اإىل 
جانب التحديات الت���ي تواجه املهند�س 
ودوره يف التعام���ل معه���ا، واأهمية دعم 
الهيئة من جمي���ع القطاعات احلكومية 
واخلا�ض���ة لتطوي���ر البيئ���ة الهند�ضي���ة 
واملدني���ة وال�ضناعي���ة، مل�ضايرة التقدم 
ال���ذي ت�ضه���ده جمي���ع دول  الهند�ض���ي 

العامل يف الوقت احلايل. 

الهيئة تنظم دورة حول عقود الفيديك
)عقود  المسائية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورة  للمهندسين  ال��س��ع��ودي��ة  الهيئة  نظمت 
قدمها  ال���ري���اض.  ب��م��دي��ن��ة  وذل����ك  2.13م  ي��ن��اي��ر   22  -  19 ال��ف��ت��رة  خ���الل  ال��ف��ي��دي��ك( 
مهندسًا.  21 نحو  فيها  وش���ارك  ك����راون،  م��داري��م  بفندق  ع��ب��اس  نبيل  ال��دك��ت��ور 

وه���دف الربنام���ح اإىل  تعري���ف امل�ضاركني 
مباهي���ة عق���ود الفيدي���ك واأنواعه���ا، كيفية 
اإدارة ه���ذه النوعي���ة م���ن العق���ود واالآث���ار 
املرتتب���ة عليه���ا، حتدي���د حق���وق وواجبات 
اأط���راف التعاق���د، وكيفي���ة ح���ل اخلالفات 

النا�ضئة عن هذه العقود.
وطرح���ت يف ال���دورة مو�ضوع���ات عدي���دة 

منه���ا: مقدمة وملح���ة عن عق���ود الفيديك، 
ماه���و العقد، ق���وة الفيديك، م���اذا يتحدد 
لعق���ود  اخلا�ض���ة  الطبيع���ة  العق���د،  يف 
الفيدي���ك، االختالفات ب���ني عقود الفيديك 
والعق���ود االأخ���رى. اإدارة العق���ود يف اإط���ار 
�ض���روط الفيديك، اأن���واع عق���ود الفيديك، 
اأعم���ال  عق���د امل�ضاري���ع ال�ضغ���رة، عق���د 

الهند�ض���ة املدنية االإن�ضائية، عقد الت�ضميم 
والبناء، عقد ت�ضلي���م املفتاح، عقد االأعمال 
اال�ضت�ضاري���ة، امل�ضتن���دات املطلوب���ه الإبرام 
اخلا�ض���ة  االلتزام���ات  الفيدي���ك،  عق���ود 
بكل م���ن املق���اول االأ�ضلي ومق���اول الباطن 
وم�ضوؤوليتهم���ا القانونية، االآثار النا�ضئة عن 

اإبرام عقود الفيديك، ومنازعات التعاقد.
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هيئة المهندسين تنبه إلى سلبية قرار 
وزارة العمل على  قطاعي البناء والتشييد 
انتقدت الهيئة الس���عودية للمهندسين، القرار األخير الصادر عن وزارة العمل والذي يقضي برفع 
تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال ش���هريا من جميع منش���آت القطاع الخاص التي يزيد 
فيه���ا عدد العمالة الوافدة  على العمالة الوطنية، لتصبح المنش���آت التي يزيد فيها متوس���ط 
العمالة الوافدة على الوطنية آلخر 13 أسبوعًا، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد.

واأو�ض����ح املهند�����س حمد بن نا�ض����ر ال�ضقاوي 
ال�ضعودي����ة  الهيئ����ة  اإدارة  جمل�����س  رئي�����س 
اأن ه����ذا الق����رار ميث����ل عبئ����ًا  للمهند�ض����ني، 
ثقياًل على املن�ض����اآت يف قطاعي اال�ضت�ضارات 
الهند�ضي����ة والبناء والت�ضيي����د ، حيث اإنه من 
املفرت�س اإن يكون هنالك ا�ضتثناءات ملثل تلك 
املن�ضاآت، التي يك����ون حتقيق متو�ضط العمالة 
الوطني����ة على الواف����دة فيها �ضب����ه م�ضتحيل.
وا�ضار اىل ان ق���رار وزارة العمل قد الم�س 
عّدة نواحي اإيجابية يف �ضوق العمل املحلي، 
ولكنه جتاه���ل نقاط مهمة كان من االأجدر 
التنّب���ه لها، وعل���ى را�ضها مهن���ة الهند�ضة 
الت���ي ال ي�ض���كل فيه���ا ال�ضعودي���ون بن�ضب���ة 
كافي���ة، حيث ان ن�ضبته���م  ت�ضكل نحو %25 

من عدد املهند�ضني العاملني يف اململكة.
واك���د ال�ضق���اوي انه���ا لي�ضت امل���رة االوىل 
الت���ي تقوم وزارة العمل بفر�س قوانني دون 
درا�ضته���ا ب�ض���كل كاف، وقال:)كانت ن�ضبة 
ال�ضع���ودة يف املكات���ب الهند�ضي���ة 7% بع���د 
ان مت درا�ضة درا�ض���ة م�ضتفي�ضة بني وزارة 
العمل والهيئة ال�ضعودي���ة للمهند�ضني اإبان 
عهد معايل الدكتور غازي الق�ضيبي � رحمه 
اهلل � ولك���ن مت الغاء ذلك بعد اعتماد نظام 
نطاق���ات، الذي ت�ضب���ب برف���ع الن�ضبة اإىل 
12% م���ا ادى اىل م�ضاكل كثرة لدى قطاع 
اخلدمات الهند�ضية، منها على �ضبيل املثال 
ايجاد وظائف وهمية غر هند�ضية ملواجهة 
متطلب���ات وزارة العمل، لي�س لها اي عالقة 

بقطاع الهند�ضة لتحقيق الن�ضبة فقط، دون 
االهتمام بتوطني اخلربات وايجاد الفر�س 
الوظيفي���ة احلقيقي���ة التي حتق���ق التوطني 

احلقيقي ملثل تلك الوظائف(. 
واأكد ان ه����ذا القرار يزيد م����ن االأعباء على 
قط����اع اخلدمات الهند�ضي����ة وقطاعي البناء 
املهند�ض����ني  ع����دد  ان  خا�ض����ة  والت�ضيي����د، 
العامل����ني يف اململكة نح����و170 الف مهند�س، 

ي�ضل عدد املهند�ض����ني ال�ضعوديني منهم اىل 
30 األ����ف مهند�س، فيما يبلغ عدد املهند�ضني 
غ����ر ال�ضعوديني 140 األف مهند�س. ما يعني 
ا�ضتحالة حتقيق �ضرط وزارة العمل، وبالتايل 
ف����اإن جمي����ع االن�ضط����ة املتعلق����ة باخلدم����ات 
الهند�ضي����ة وقطاع����ي الت�ضييد والبن����اء التي 
�ض����وف يطوله����ا الق����رار، �ضوف تق����وم بدفع 
التكلفة يف اخر املطاف، اما من خزينة الدولة  
من خالل ا�ضافتها على عق����ود الدولة، واإما 
من جيب املواطن الذي �ضيدفعها نتيجة لرفع 
اأ�ضعار اخلدمات الهند�ضية والبناء والت�ضييد.   
ونا�ض���د املهند����س ال�ضق���اوي وزارة العم���ل 
وت�ضنيفه���ا  الق���رارات  بدرا�ض���ة  بالقي���ام 
وعدم الت�ضّرع يف اتخاذها، حيث اإنه ميكن 
اأن يكون لهذا القرار الكثر من ال�ضلبيات، 
موؤكدا بان تفعيل دور امل�ضوؤولية االجتماعية 
واج���ب وطن���ي يج���ب حتقيق���ه م���ن خالل 
اإيج���اد حلول مل�ضكل���ة البطال���ة، من خالل 
درا�ض���ة �ضامل���ة مبنية على وقائ���ع حقيقية 

ميكن تطبيقها على اأر�س الواقع.

الهندس���ية وقطاع���ي  بالخدم���ات  المتعلق���ة  االنش���طة  جمي���ع 
التش���ييد والبناء التي س���وف يطوله���ا القرار، س���وف تقوم بدفع 
التكلف���ة في اخر المطاف، اما من خزينة الدولة  من خالل اضافتها 
عل���ى عق���ود الدول���ة، وإما م���ن جي���ب المواطن الذي س���يدفعها 
نتيج���ة لرف���ع اس���عار الخدم���ات الهندس���ية والبن���اء والتش���ييد
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تدشين مركز االتصال ) 920020820 ( بالهيئة

دشن سعادة المهندس 
حمد بن ناصر الشقاوي 
إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة 
مركز  للمهندسين، 
 920020820 االتصال  خدمة 
أول  باستقبال  وق���ام 
م���ك���ال���م���ة ه��ات��ف��ي��ة 
ت�����ص�����ل ل����ل����م����رك����ز.

ويهدف املرك���ز اإىل متكني الهيئة من تلبية 
احتياجات ومتطلبات اأع�ضائها على اأف�ضل 
وجه ممك���ن، من خالل ا�ضتخ���دام اأنظمة 
و�ضيا�ض���ات وطرق حديث���ة،  اإىل جانب زرع 
ثقافة مبنية على تلبية متطلبات االأع�ضاء.

ويق����دم املركز خدم����ات متط����ورة الأع�ضاء 
ت�ضهي����اًل  للمهند�ض����ني،  ال�ضعودي����ة  الهيئ����ة 

عليهم الإجناز معامالتهم اليومية بال�ضرعة 
املمكن����ة وبكفاءة عالية، متا�ضيا مع اأهداف 
واإ�ضرتاجتية الهيئة لتق����دمي خدمة متميزة 
خلدمة االأع�ضاء اأوال، وتطوير اأ�ضاليبها ثانيا.
وميث���ل املركز حلق���ة و�ضل مركزي���ة تعمل 

عل���ى تلبي���ة حاج���ات االأع�ض���اء يف الوقت 
املح���دد وباأ�ضه���ل الط���رق واأي�ضره���ا م���ن 
خالل فريق عمل موؤهل مت جتهيزه وتاأهيله 
لالرتقاء مب�ضتوى االأداء والو�ضول باخلدمة 
التمي���ز. م�ضتوي���ات  اأعل���ى  اإىل  املقدم���ة 
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إطالق بوابة الهيئة اإللكترونية والنطاق 
www.saudieng.sa الجديد

أطلق س���عادة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية 
www.saudieng. للمهندس���ين البوابة اإللكترونية الجديدة للهيئة عل���ى النطاق الجديد
sa وذل���ك يوم الثالث���اء المواف���ق 2013/01/08م. في مق���ر األمانة العامة للهيئ���ة بالرياض.

البواب���ة  اأن  املجل����س  رئي����س  واأو�ض���ح 
الهيئ���ة  اأطلقته���ا  الت���ي  االإلكرتوني���ة 
ال�ضعودية للمهند�ضني هي اأحد مكونات 
خط���ة الهيئة لالأع���وام 2012-2014م، 
الت���ي �ضتخ���دم جمي���ع اع�ض���اء الهيئ���ة 
حتقي���ق  اإىل  ته���دف  الت���ي  وزواره���ا، 
الطموح���ات بالتح���ول م���ن التعام���الت 
االإلكرتوني���ة،  اخلدم���ات  اإىل  الورقي���ة 
حي���ث مت ت�ضمي���م البواب���ة وتطويره���ا 

وفق اأح���دث التقنيات العاملي���ة، كما مت 
هيكل���ة جميع االأق�ضام فيه���ا وت�ضنيفها 
وتبويبها، لتتنا�ضب مع طموحات الهيئة 

واع�ضائها.
اأن  اإىل  ال�ضق����اوي  املهند�����س  واأ�ض����ار 
البواب����ة  يف  التفاعلي����ة  اخلدم����ات 
تقني����ة  اإدارة  عليه����ا  تعم����ل  الت����ي 
اإدراج  �ضيت����م  بالهيئ����ة،  املعلوم����ات 
تباع����ًا،  فيه����ا  التفاعلي����ة  اخلدم����ات 

كم����ا �ضيت����م  ا�ضتط����الع اآراء االأع�ضاء 
املوق����ع. م����ن  خمتلف����ة  جوان����ب  يف 

يذك���ر اأن ت�ضمي���م البواب���ة االإلكرتونية 
مت االإعتماد يف ت�ضميمه���ا على تقنيات 
م���ن  ج���وًا  تخل���ق  الت���ي   2.0 الوي���ب 
اأن  ب���ني املوق���ع وزواره. كم���ا  التفاع���ل 
الت�ضمي���م اجلدي���د لها خ�ض���ع للعديد 
من االختب���ارات التخ�ض�ضية يف جمال 

�ضهولة اال�ضتخدام.
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هيئة المهندسين تعرض خبراتها تحت 
تصرف الدفاع المدني في:
حريق »ناقلة الغاز«

عرض���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين خبراته���ا وإمكاناته���ا الهندس���ية والفني���ة 
تح���ت تص���رف المديري���ة العام���ة للدف���اع المدن���ي، وذل���ك للمس���اهمة ف���ي تقديم 
الدع���م والع���ون في اللج���ان الفنية والهندس���ية في حادث���ة حريق »ناقل���ة الغاز« على 
طري���ق خريص - ش���رقي الري���اض، ال���ذي وقع ي���وم الخمي���س المواف���ق 1433/12/16ه�.

اأو�ض���ح ذل���ك �ضع���ادة املهند����س حم���د ب���ن 
نا�ض���ر ال�ضقاوي رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة 
الهيئ���ة  اأن  مبين���ا  للمهند�ض���ني،  ال�ضعودي���ة 
رفع���ت برقية ملعايل مدير عام الدفاع املدين 
الفريق �ضعد بن عب���داهلل التويجري، ومدير 
اإدارة الدف���اع امل���دين يف منطق���ة الريا����س 
الل���واء عابد بن مط���ر ال�ضخ���ري، تعر�س 
فيه���ا خدمات الهيئ���ة لبحث ودرا�ض���ة اأبعاد 

احلادث االأليم، وتقدمي امل�ضورة الفنية.
الهيئ���ة  اأن  ال�ضق���اوي،  املهند����س  واأ�ض���اف 
�ضتق���وم باق���رتاح احلل���ول العاجل���ة واالآني���ة 

وامل�ضتقبلي���ة، من خ���الل امل�ضاركة يف اللجان 
الفني���ة والهند�ضي���ة الت���ي تعم���ل عل���ى ح���ل 
امل�ضكل���ة ودرا�ض���ة اأ�ضبابه���ا، مت���ى م���ا طلب 
منه���ا امل�ضاركة يف تل���ك اللج���ان. موؤكدا اأن 
الهيئ���ة عل���ى اأمت اال�ضتعداد لتق���دمي الدعم 
الفن���ي عند طل���ب املديري���ة العام���ة للدفاع 
اأن لديه���ا خ���ربات  امل���دين ذل���ك، خا�ض���ة 
جي���دة وكفاءات متخ�ض�ض���ة - وهلل احلمد.
واأ�ض���ار اإىل اأن الهيئ���ة �ض���وف تق���وم بت�ضكيل 
م���ن  متخ�ض�ض���ة  تطوعي���ة  وطني���ة  جلن���ة 
املهند�ض���ني، لتق���دمي العون وتق���دمي االأفكار 

والدرا�ضات والروؤى، �ضمن اإطار من التكامل 
مع اللجان االأخرى العاملة بهذا اخل�ضو�س، 
وبالتن�ضيق م���ع اجله���ات ذات العالقة بتلك 

املقرتحات.
واأك���د اأن الهيئة قدمت خدماتها للم�ضاركة يف 
اللجان من منطلق امل�ضوؤولية االجتماعية للهيئة 
ال�ضعودي���ة للمهند�ض���ني واملهند�ض���ني االأفراد 
ومن�ضوبيه���ا، وه���ي ت�ض���ع اإمكان���ات وخربات 
املهند�ضني املتخ�ض�ضني املنت�ضبني اإليها حتت 
م �ضعادته تعازيه  ت�ضرف الدفاع املدين. كما قدَّ
وموا�ضات���ه لذوي املتوف���ني يف حادثة احلريق.

ناقلة الغاز في طريق خريص
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هيئة المهندسين توقع اتفاقية خدمة 
»مريح« مع البريد الممتاز

وقع س���عادة المهندس حمد ب���ن ناصر الش���قاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية 
للمهندسين، مع األستاذ حمد بن عبداهلل البكر، المدير العام للبريد الممتاز بالرياض أخيرا، 
اتفاقية خدمة »مريح« في إطار التعاون مع البريد الممتاز لخدمة مراجعي الهيئة وأعضائها.

واأكد رئي����س جمل�س اإدارة الهيئ���ة ال�ضعودية 
للمهند�ض���ني، اأن الربي���د املمت���از من خالل 
ه���ذه اخلدمة، �ض���وف يلتزم بتق���دمي خدمة 
الهيئة، وفق معاير عالية  "مريح" الأع�ضاء 
اجل���ودة، تت�ضم���ن االلتزام بت�ضلي���م الوثائق 
يف اأوق���ات قيا�ضي���ة ووجي���زة، بع���د التاأك���د 
م���ن مطابق���ة الوثائ���ق املقدمة ل���ه، ومن ثم 

ا�ضتكمال االإجراءات من قبل الهيئة.
واأ�ضاف املهند�س ال�ضقاوي، اأن هذه االتفاقية 
تاأت���ي لتعزي���ز مب���ادرات تطبي���ق اخلدمات 
االإلكرتونية للهيئة، بهدف تعميم التعامالت 
االإلكرتوني���ة، واإي�ض���ال اخلدم���ات والوثائق 
وامل�ضتندات اإىل امل�ضتفيدين يف حمل االإقامة، 
ع���رب اخلدم���ات الربيدي���ة ملوؤ�ض�ض���ة الربيد 
املمت���از، وا�ضتمرارًا للمجه���ودات التي قامت 
بها الهيئة يف فتح قن���وات جديدة الأع�ضائها 

لت�ضهي���ل احل�ضول على خدماته���ا املتعددة.
واأكد اأن ه���ذه االتفاقية �ضتخدم اأع�ضاء الهيئة 
من خالل تو�ضيل البطاقات وال�ضهادات اخلا�ضة 
باالعتم���اد املهني وبطاقات الع�ضوية اإىل مكان 
اإقامة ع�ض���و الهيئة، اأما عن املكاتب الهند�ضية 
الت���ي ترغ���ب يف اإ�ض���دار اأو جتدي���د ترخي����س 

املكاتب الهند�ضية، فباإمكانهم زيارة اأقرب فرع 
للربيد املمتاز واإعطائهم الوثائق، وبعد �ضدور 
الرتخي����س �ضيت���م ت�ضليم���ه للمكت���ب يف مقره 
دون احلاج���ة ملراجع���ة الهيئة، موؤك���دا اأن هذه 
االتفاقي���ة تهدف اإىل االرتق���اء مب�ضتوى خدمة 
اأع�ض���اء الهيئة وت�ضهيل ح�ض���ول اخلدمة لهم.

جانب من توقيع االتفاقية

تبادل الهدايا بين الطرفين
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هيئة المهندسين تقدم خدمة االستشارات 
القانونية مجانا وتنظم لقاء مع اعضائها

د�ضنت الهيئ���ة ال�ضعودية للمهند�ضني اأخرا 
خدم���ات جدي���دة م���ن نوعه���ا الأع�ضائه���ا 
م���ن املهند�ض���ني، وذل���ك من خ���الل توفر 
خدم���ة اال�ضت�ضارات القانوني���ة للمهند�ضني 
ال�ضعوديني االأ�ضا�ضي���ني ال�ضارية ع�ضويتهم 
يف الهيئة، وذلك عن طريق بريد الكرتوين 

خ�ض�س لهذا الغر�س، وهو:
.consult@saudieng.org 

كما فتحت الهيئة باب امل�ضاركة للمهند�ضني 
يف ر�ضم م�ضتقبل الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني 
من خالل امل�ضاركة والعمل اجلماعي، وذلك 
بع���د اأن قامت االأمانة العام���ة بالهيئة بفتح 
باب تقدمي االقرتاحات واالأفكار التطويرية 

الت���ي ت�ض���ب يف �ضال���ح املهند����س واملهن���ة 
واملجتم���ع، واأن�ض���اأت الربي���د االلك���رتوين:

 Suggest@saudieng.org
ال�ضتقبال اقرتاحات املهند�ضني.

كما دعت الهيئ���ة اأع�ضاءها من املهند�ضني 
االأ�ضا�ضي���ني اإىل اال�ضتف���ادة من خدمة ن�ضر 
االأخب���ار االجتماعي���ة اخلا�ض���ة به���م على 
موقع الهيئة و �ض���وف تقوم الهيئة ببثها من 
خالل الربيد االلكرتوين الأع�ضاء الهيئة يف 

اململكة العربية ال�ضعودية.
وهدف���ت الهيئ���ة م���ن ه���ذه اخلدم���ات اإىل 
بناء عالق���ة اعتمادية وتبادلي���ة بني الهيئة 
واالأع�ض���اء، وامل�ضارك���ة يف �ضن���ع الق���رار، 

وم�ضارك���ة االأع�ض���اء يف حتدي���د االأه���داف 
والتفاع���ل بينه���م بغر����س حتقي���ق الهدف 
امل�ض���رتك والعم���ل بطريق���ة ت�ضاركي���ه، من 
اج���ل تكامل االأهداف اخلا�ض���ة بالهيئة مع 
الهدف امل�ض���رتك لالأع�ض���اء، واإيجاد تنوع 
م���ن اخلربات واملعلوم���ات الالزمة ملجابهة 
امل�ض���كالت، واحل�ضول على اأف���كار وبدائل 
جديدة حلل امل�ض���كالت واتخاذ القرارات، 
واحل�ض���ول عل���ى الدع���م املعن���وي املتبادل 
بني االأع�ضاء والهيئ���ة، مبا يوؤدي اإىل تقوية 
الهيئ���ة ومتا�ضكه���ا. يذك���ر انه و�ض���ل عدد 
االقرتاح���ات الت���ي قدم���ت للهيئ���ة خ���الل 

االأ�ضبوع االأول اأكرث من 235 ر�ضالة.

العباسي أمينًا عامًا للهيئة 
السعودية للمهندسين

باش���ر الدكت���ور غ���ازي بن 
مهام  العباس���ي،  س���عيد 
عمل���ه أمينًا عام���ًا للهيئة 
الس���عودية للمهندس���ين، 
عق���ب تعيين���ه م���ن قب���ل 
مجل���س إدارة الهيئة أخيرا.

الدكتور غازي بن سعيد العباسي

ويحم���ل الدكت���ور غ���ازي ب���ن �ضعي���د �ضهادة 
الدكت���وراه يف العم���ارة م���ن جامع���ة دن����دي 
با�ض�كتلن����دا، وماج�ضتر يف العم���ارة وتقنية 
الوالي���ات  يف  ب�ضيكاغ���و    IIT م���ن  البن���اء 
املتحدة االأمريكية، وب�كالوريو�س يف الهند�ضة 

املعمارية من جامعة امللك �ضعود بالريا�س.
يذكر اأن العبا�ضي بدرجة اأ�ضتاذ م�ضارك، وقد 
عمل قبل تعيينه اأمينًا عامًا للهيئة ال�ضعودية 
للمهند�ض���ني يف ع���دة وظائف، منه���ا رئي�س 
مركز البح���وث واملعلوم���ات، م�ضرف تطوير 

املهارات، وكان اآخ���ر من�ضب تقلده هو وكيل 
الكلية للدرا�ضات العليا والبحث العلمي بكلية 
العمارة والتخطيط بجامعة امللك �ضعود. كما 
عمل م�ضت�ضارًا لعديد من اجلهات احلكومية 
واخلا�ض���ة، منها عل���ى �ضبيل املث���ال، مركز 
امللك عبداهلل امل���ايل، ويتمتع بع�ضوية عديد 

من املجال�س. والدكتور العبا�ضي ممار�س يف 
جم���ال تخ�ض�ضه، حيث �ض���ارك يف ت�ضميم 
عديد م���ن امل�ضاريع املعماري���ة بامل�ضاركة مع 

العديد من املكاتب الهند�ضية.
وق���د ح�ض���ل العبا�ضي عل���ى جوائز عدة، 
منها الفوز باملرك���ز اخلام�س يف امل�ضابقة 
املعماري���ة لت�ضميم مبن���ى اأمانة الريا�س 
مع مكتب عبداالإله املهن���ا 2007م، الفوز 
باملرك���ز الثال���ث يف امل�ضابق���ة املعماري���ة 
لت�ضمي���م قرية العمود بجازان، مع مكتب 
العطي�ض���ان 2002م، احل�ضول على منحة 
املجل�س الثقايف الربيطاين الأبحاث اأ�ضاتذة 
اجلامع���ات 2006م. احل�ضول على منحة 
الدكتوراه وما بع���د الدكتوراه، من جامعة 
IIT  �ضيكاغ���و، اأمريكا -1991م. وجائزة 

االأمر بندر بن �ضلطان للتفوق الدرا�ضي، 
اأمريكا، 1989م.
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الهيئة تشارك في اجتماع المكتب 
الدائم التحاد المهندسين العرب بمسقط 

و|ألح��د  السبت  ي��وم��ي  ال��دائ��م  المكتب  اج��ت��م��اع  ال��ع��رب  المهندسين  ات��ح��اد  عقد 
الُعمانية. م��س��ق��ط  ب��م��دي��ن��ة  س��ي��زن��ز  س��ي��ت��ي  ب��ف��ن��دق  1434ه������  األول  رب��ي��ع   8-7

االأم���ني  جان���ب  اإىل  االجتم���اع  و�ض���ارك يف 
العام الحتاد املهند�ض���ني العرب ممثلني عن 
الهيئ���ات املهني���ة الهند�ضية بال���دول العربية 
واالإم���ارات  وال�ض���ودان  م�ض���ر  م���ن  كل  يف 
وليبي���ا  وتون����س  واالأردن  املتح���دة  العربي���ة 
والع���راق والبحري���ن ولبن���ان و�ضوريا وعمان 
واململكة العربية ال�ضعودية التي مثلها �ضعادة 
الدكتورغازي بن �ضعي���د العبا�ضي اأمني عام 

الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني.
وناق����س املجتمع���ون ع���دة موا�ضي���ع هند�ضية 
مدرج���ة على ج���دول االجتماع ته���م االأقطار 
العربية، من اأهمها م�ض���روع ح�ضر الطاقات 
الهند�ضية يف الدول العربية، ودليل ال�ضركات 
العربية وجملة احتاد املهند�ضني العرب، وهوية 

املهند����س العرب���ي والن���دوات الهند�ضية التي 
�ضتقام خالل عام 2013م،  منها املوؤمتر االأول 
لهند�ضة االإن�ض���اءات والت�ضيي���د الذي �ضيعقد 
يف القاه���رة يف �ضهر يوني���و 2013م، واملوؤمتر 
املعم���اري العرب���ي ال���ذي �ضيعق���د يف لبن���ان، 
والن���دوات التح�ضري���ة للموؤمت���ر الهند�ض���ي 
العرب���ي رقم 27 ال���ذي �ضيق���ام يف جمهورية 
م�ضر العربية عام 2014م. حيث قرر االحتاد 
اإقام���ة ثالثة ندوات حت�ضري���ة لهذا املوؤمتر، 
بحي���ث ت�ضت�ضي���ف جمهوري���ة م�ض���ر العربية 
ن���دوة النقل البح���ري، وليبيا النق���ل اجلوي، 
واململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة النق���ل الربي.
كما ناق�س املجتمعون اال�ضتعدادات حلفل اليوبيل 
الذهب���ي مل���رور 50 عام���ًا عل���ى تاأ�ضي�س احتاد 

املهند�ضني العرب الذي �ضيعقد يف القاهرة يف 
28 اأبريل 2013م، و�ضيكرم فيه روؤ�ضاء واأمناء 
االحت���اد ال�ضابقني وال���رواد يف الدول العربية، 
و�ضي�ضبق احلف���ل تنظيم ور�ضة عمل ت�ضتعر�س 
م�ض���رة االحت���اد عل���ى م���دى خم�ض���ني عامًا. 
كما تزامن االجتم���اع مع حفل تد�ضني املوقع 
االإلك���رتوين ملركز ُعمان لالأبني���ة اخل�ضراء 
حت���ت رعاية الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة 
للط���ران املدين، ويهدف املرك���ز اإىل اإيجاد 
والتوع���وي  واال�ضرتاتيج���ي  الفن���ي  الدع���م 
الأهمية املباين اخل�ض���راء. وا�ضتمع احل�ضور 
اإىل �ضرح مف�ضل وعر�س مرئي عن امل�ضروع. 
وعل���ى هام�س االجتماع نظمت زيارات ملعامل 

تاريخية وزيارة �ضد وادي �ضيقة.
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خالل عام 2012م بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركة عالمية لفحص الشهادات:

الهيئة تضبط ألف وافد مزور وتفتح المجال 
عب للوافدين لعضوية الشُّ

ضبط���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين خ���الل ع���ام 2012م، نح���و أكث���ر م���ن أل���ف 
ش���هادة هندس���ية م���زورة قدمه���ا واف���دون للهيئ���ة، عق���ب أن تمكن���ت الهيئ���ة من 
ف���رض س���يطرتها على المهن���ة ف���ي المملكة العربي���ة الس���عودية من خ���الل الزام 
جمي���ع المهندس���ين الوافدين بالتس���جيل في االعتم���اد المهني ال���ذي تطبقه الهيئة 
المختلف���ة. وقطاعاته���ا  الداخلي���ة  وزارة  م���ع  بالتع���اون  للمهندس���ين  الس���عودية 

اأك���د ذلك �ضع���ادة املهند�س حم���د بن نا�ضر 
ال�ضقاوي رئي�س جمل�س ادارة الهيئة ال�ضعودية 
للمهند�ضني، م�ضيفا اأن الهيئة قامت ب�ضبط 
تلك ال�ضه���ادات امل���زورة لوافدين من خالل 
�ضركة متتلك اخلربة بفح�س ال�ضهادات على 
م�ضتوى العامل بعد اأن طبقت الهيئة االعتماد 
املهن���ي للمهند�ضني. م�ضيف���ا اأن الهيئة تقوم 
يف هذه احلاالت مبخاطبة اجلهات املخت�ضة 
يف وزارة الداخلي���ة ع���ن الوافدين املزورين، 
ح�ض���ب االإج���راءات املتبعة يف ه���ذه احلالة، 
اإ�ضاف���ة اإىل اإب���الغ اجله���ات الت���ي يعمل بها 
املزور من خ���الل املخاطبات الر�ضمية والتي 
تفي���د بوج���ود تزوير يف املوؤه���ل العلمي الذي 

يحمله الوافد.
واأ�ض���ار ال�ضقاوي اإىل اأن الهيئ���ة تعمل بتناغم 
م���ع وزارة الداخلية من خالل االتفاقية، بعدم 
جتديد م�ضتند االقامة اأو منح تا�ضرة ال�ضفر اال 
بعد اأن يتم ت�ضجيل الوافد الذي يحمل �ضهادة 
مهند����س يف الهيئ���ة، ويت���م تدقيقه���ا وتطبيق 
نظ���ام االعتماد املهني علي���ه. مبينا يف الوقت 
نف�ض���ه اإىل اأنه و�ضل ع���دد املعتمدين مهنيا يف 
اململكة حتى اليوم 81087 وافد من اأ�ضل نحو 
140  الف مهند����س �ضجلوا يف الهيئة، والهيئة 
تعم���ل على اعتم���اد نحو 50 ال���ف وافد يحمل 
�ضهادة مهند�س. م�ضرا اإىل اأن االعتماد املهني 
الذي تطبقه الهيئة �ضيق�ض���ي على ال�ضهادات 

الوهمي���ة وامل���زورة ب�ضكل ت���ام ان �ض���اء اهلل.
وا�ض���ار املهند����س ال�ضق���اوي اىل ان الهيئ���ة 
اأ�ضدرت اخ���را القواع���د التنفيذية لل�ضعب 
الهند�ضية، مبوجب املادة ال�ضابعة من نظامها 
ال�ضادر باملر�ض���وم امللكي رقم م/36 وتاريخ 
1423/9/26ه����، اأن ت�ض���كل �ضعبًا هند�ضية، 
وت�ض���ع قواع���د ممار�ض���ة مهماته���ا، ويك���ون 
اأع�ضاء ال�ضعبة من املتخ�ض�ضني يف جماالت 
ال�ضعبة. مبينا يف الوقت نف�ضة اىل ان الهيئة 
فتح���ت املج���ال ام���ام املهند�ض���ني الوافدين 
لع�ضوي���ة جمعية ال�ضع���ب اذا كان م�ضجاًل يف 
الهيئ���ة كع�ضو ع�ضو منت�ض���ب )مهند�س غر 
�ضع���ودي( بدرجة مهند����س م�ضت�ضار. وا�ضار 
اىل ان يوم ال�ضب���ت 2013/1/26م، �ضيكون 
موع���دا للرت�ضح ومل���دة ع�ضرة اي���ام لع�ضوية 
ال�ضع���ب �ض���واء للمهند�ض���ني ال�ضعودي���ني اأو 
املهند�ضني الوافدين، حي���ث يحق لكل �ضعبة 
ان ت�ضج���ل مهند�ض���ني اثن���ني يف كل �ضعب���ة. 
و�ضيت���م االع���الن عن ذلك ع���ن طريق موقع 
الهيئ���ة www.saudieng.sa مل���ن يرغب يف 
تر�ضي���ح نف�ضه يف ع�ضوي���ة ال�ضعب. مبينا ان 
ع���دد ال�ضع���ب يبل���غ 13 �ضعبة، وه���ي: �ضعبة 
الهند�ضة املدنية، �ضعبة الهند�ضة الكهربائية، 
�ضعبة الهند�ض���ة امليكانيكية، �ضعبة الهند�ضة 
ال�ضناعية، �ضعبة الهند�ضة املعمارية، �ضعبة 
هند�ضة التعدين واجليولوجيا، �ضعبة هند�ضة 

احلا�ض���ب االآيل، �ضعب���ة هند�ض���ة الت�ضغي���ل 
وال�ضيانة، �ضعب���ة التحكيم الهند�ضي، �ضعبة 
الهند�ض���ة القيمي���ة، �ضعب���ة اإدارة امل�ضاريع، 
�ضعبة هند�ض���ة حتلية املياة. موؤكدا انه �ضيتم 
الت�ضوي���ت بطريق���ة حديث���ة الكرتونية، من 
خالل موقع الهيئة، حيث �ضيقوم كل مهند�س 
بالت�ضويت لل�ضخ�س املرغوب و�ضيكون فرتة 
الت�ضوي���ت 24 �ضاعة، و�ضيت���م فرز اال�ضوات 

اليا، وتعلن النتائج عن طريق موقع الهيئة.
واأ�ض���اف رئي����س املجل����س اأن م�ض���روع نظام 
مزاول���ة املهن واالأعم���ال الهند�ضي���ة �ضيعزز 
من الدور امله���م الذي متثله هيئة املهند�ضني 
يف امله���ن واالأعم���ال الهند�ضي���ة واملعماري���ة 
والتخطيطي���ة ودور املمار����س الهند�ض���ي يف 
ظ���ل  يف  واخلا����س،  احلكوم���ي  القطاع���ني 
الطف���رة الوا�ضحة مل�ضاري���ع التنمية املختلفة 
املنف���ذة وكذل���ك برامج الت�ضغي���ل وال�ضيانة 
للمرافق العامة واخلا�ضة، وامل�ضاعدة يف دفع 
عجل���ة التنمية على ار����س الوطن وامل�ضاعدة 
يف ال�ضيطرة عل���ى امل�ضاريع املتعرثة ال�ضباب 
خمتلف���ة منها عدم كفاءة بع����س املهند�ضني 
يف اجله���ات املنف���ذة للم�ضاري���ع، خا�ضة اأن 
م���واد م�ضروع النظام ال جتي���ز مزاولة املهن 
واالأعم���ال الهند�ضية اإال بع���د احل�ضول على 
الرتخي�س املهن���ي املنا�ض���ب ملمرا�ضة املهنة 

من الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني.
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forum.saudieng.sa تدشين منتدى المهندس على الرابط

المهندس  سعادة  دش��ن 
الشقاوي  ناصر  بن  حمد 
إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���س���ع���ودي���ة 
منتدى  ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن 
الرابط: على  المهندس 
وذلك   forum.saudieng.sa
ي����وم ال���ث���الث���اء ال��م��واف��ق 
2013/01/08م. في مقر االمانة 
بالرياض. للهيئة  العامة 

وواأو�ضح املهند����س ال�ضقاوي خالل تد�ضينه 
املنتدى انه يهدف اإىل االإثراء املعريف وتبادل 
اخل���ربات ون�ض���ر الوع���ي ل���دى املهند�ض���ني 
التخ�ض�ض���ات  كل  ت�ض���م  رابط���ة  لتكوي���ن 

الهند�ضي���ة من خالل اق�ضام خمتلفة تخ�ضع 
لرقابة واهتمام من قبل م�ضئويل املنتدى.

ودع���ا رئي����س جمل����س ادارة الهيئ���ة جميع 
املهند�ضني يف كافة التخ�ض�ضات الهند�ضية 
اأق�ض���ام  عل���ى  واالط���الع  امل�ضارك���ة  اإىل 
املنت���دى، ال���ذي يعتم���د يف جت���دده وقوت���ه 
عل���ى م�ض���اركات االأع�ض���اء املختلف���ة ونقل 

جتاربه���م وخرباتهم لالأع�ض���اء االآخرين. 
متوا�ض���ل  ب�ض���كل  تعم���ل  الهيئ���ة  اأن  واأك���د 
عل���ى اح���داث نقلة تقني���ة يف العام اجلديد 
2013م، من خالل االإعتماد على الكفاءات 
الداخلي���ة يف الهيئ���ة، �ضائ���اًل اهلل اأن يوفق 
اجلميع، ومتمنيًا منه���م اأن يبذلوا ق�ضارى 

جهدهم لتحقيق االأهداف املن�ضودة.

تعيين الضبيعي نائبا لألمين العام للهيئة

إبراهيم  باشر المهندس 
الضبيع���ي  صال���ح  ب���ن 
الس���عودية  الهيئة  ف���ي 
مه���ام  للمهندس���ين 
تعيين���ه  عق���ب  عمل���ه 
أخيرا نائب���ا لألمين العام.

المهندس إبراهيم بن صالح الضبيعي

ويحم���ل املهند����س ال�ضبيع���ي �ضج���ال وظيفي���ا 
االإدارة  جم���االت  يف  عم���ل  حي���ث  ممي���زا، 
واالت�ض���االت وتقني���ة املعلوم���ات من���ذ تخرجه 
ع���ام 1980 يف جامع���ة امللك �ضع���ود بالريا�س 
م���ن كلية الهند�ض���ة )هند�ض���ة كهربائية(،  ثم 
التحق بوزارة الربق والربيد والهاتف )م�ضروع 
الهاتف ال�ضعودي( الذي حتول الحقا اإىل �ضركة 
االت�ض���االت ال�ضعودي���ة. وقد ح�ض���ل وهو على 

راأ����س العمل على برنام���ج تدريبي مكثف جنبا 
اإىل جن���ب مع خ���رباء ال�ضرك���ة الكندية املكلفة 
ب���اإدارة املرف���ق يف ذل���ك الوق���ت )ب���ل كندا(.

وق���د تقل���د ال�ضبيع���ي العدي���د م���ن املنا�ضب 

االإدارية يف ال�ضركة حتى و�ضل اإىل وظيفة نائب 
رئي����س ال�ضركة لقطاع تقني���ة املعلومات خالل 
الفرتة من يناير 2004م، وحتى يونيو 2010م. 
وكان اآخ���ر من�ضب تقلده وظيفة م�ضت�ضار غر 
متف���رغ الإح���دى ال�ض���ركات اخلا�ض���ة الإعداد 
درا�ض���ة ج���دوى اقت�ضادي���ة لتق���دمي خدمات 
االت�ض���االت املتنقلة عرب االأقم���ار ال�ضناعية.
وقد �ضارك املهند�س ال�ضبيعي يف الكثر من من 
املوؤمترات واملنتديات وور�س العمل املتخ�ض�ضة 
وتقني���ة  واالت�ض���االت  االإدارة  جم���االت  يف 
املعلوم���ات، وح�ضل على العدي���د من الدورات 
م���ن اجلامعات العريقة واملعاه���د املتخ�ض�ضة 
مثل جامعة اأك�ضفورد وجامع���ة كرانفيلد وكلية 
لندن لالأعمال وكلية اأ�ضردج لالأعمال ومعهد اأي 
اأم دي املتخ�ض�س يف عل���وم االإدارة واالأعمال.
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هيئة المهندسين تفتح باب التطوع وتعلن 
عن بدء العمل والسياسات الجديدة

اعلن���ت الهيئ���ة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ع���ن فت���ح ب���اب التطوع لمس���اعدة 
ف���ي  عمره���ا  م���ن  جدي���دة  ومرحل���ة  سياس���ة  وب���دء  بالمهن���ة  لالرتق���اء  الهيئ���ة 
المل���ك  اإلدارة، بقاع���ة  المهندس���ين وأعض���اء مجل���س  بي���ن  ال���ذي نظمت���ه  اللق���اء 
بالري���اض. التاريخ���ي  عبدالعزي���ز  المل���ك  بمرك���ز  للمحاض���رات  عبدالعزي���ز 

وت�ضم���ن برنام���ج اللقاء كلم���ة قدمها رئي�س 
جمل����س اإدارة الهيئ���ة املهند����س حم���د ب���ن 
نا�ض���ر ال�ضقاوي رحب فيه���ا باأع�ضاء الهيئة 
اأن  اأك���د فيه���ا  اللق���اء،  م���ن امل�ضارك���ني يف 
اله���دف من ه���ذا اللقاء اال�ضتم���اع لوجهات 
نظ���ر املهند�ض���ني والرد ب���كل �ضفافي���ة على 
ت�ضاوؤالته���م ومقرتحاته���م لالرتق���اء بعم���ل 
الهيئة، معلن���ا بدء �ضيا�ض���ة ومرحلة جديدة 

من عمر الهيئة.
ثم بعد ذلك مت ا�ضتعرا�س خطة الهيئة التي 
ت�ضمنت نظامه���ا وروؤيته���ا واأهدافها واأهم 
البن���ود الرئي�ضي���ة لتحقي���ق خط���ة املجل�س 
الق�ض���وى،  االأولوي���ة  ذات  االإ�ضرتاتيجي���ة 
ومه���ام كل ع�ضو من اأع�ض���اء جمل�س اإدارة 

الهيئ���ة املن���وط ب���ه املهم���ة وم���دة تنفيذها 
والوقت املتوقع لالنته���اء منها، وقدم بع�س 
اأع�ض���اء املجل�س �ضرحا عما اأجنز من مهام 
لتحقي���ق الهدف، وه���م املهند�س حممد بن 
عبداهلل القويح�س ع�ضو املجل�س، واملهند�س 
حممد �ضليمان باجبع ع�ضو املجل�س الدكتور 
اإبراهيم بن عبداهلل احلماد ع�ضو املجل�س، 
املهند�س عبدالرحمن بن زيد العرفج ع�ضو 
املجل����س، وامله���ام ه���ي: الئح���ة الوظائ���ف 
ال�ضع���ودي(  املهند����س  )كادر  الهند�ضي���ة 
واعتم���اده م���ن املق���ام ال�ضام���ي ث���م اإعادة 
تطوي���ر بع�س البنود ملواكب���ه التغيرات من 
تاري���خ اإعداد ال���كادر اإىل االعتماد، واإعادة 
مراجعة القواعد العام���ة لل�ضعب الهند�ضية 

الإ�ضاف���ة التعدي���الت ال�ضرورية ال�ضتقطاب 
املهند�ض���ني لتفعي���ل ال�ضعب، عق���د لقاءات 
التوا�ضل مع املهند�ضني يف املناطق الرئي�ضة 
يف اململكة حتت م�ضمى ال�ضفافية والتوا�ضل 
ل�ضرح خطة العمل واأهداف جمل�س االإدارة، 
تطوي���ر برنام���ج الن�ض���اط العلم���ي للهيئ���ة 
)موؤمترات وملتقيات( من خالل و�ضع اآلية 
متكاملة لربنامج الن�ضاط العلمي والتوا�ضل 
املهن���ي الفن���ي داخ���ل وخ���ارج اململكة حتت 
مظل���ة الهيئ���ة، تطوير برام���ج اأنظمة تقنية 
املعلوم���ات و موق���ع الهيئ���ة عل���ى االنرتنت، 
اإن�ض���اء مركز التحكي���م الهند�ض���ي، تطوير 
برنام���ج االعتم���اد املهن���ي، اإع���داد اخلطة 

االإ�ضرتاتيجية بعيدة املدى للهيئة.
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ث���م ج���اءت بعد ذل���ك فقرة مقه���ى املفاكرة 
)Brain Storming( الت���ي ت�ضمنت ع�ضف 

ذهني���ًا م���ن خ���الل تق�ضي���م احل�ض���ور على 
وتناول���ت  املقرتح���ات  لتق���دمي  جمموع���ات 
ثالث���ة اأ�ضئل���ة مت مناق�ضته���ا واإب���داء ال���راأي 
م���ن املهند�ضني واالأ�ضئلة ه���ي: ماهي الروؤية 
امل�ضتقبلي���ة للهيئ���ة ال�ضعودي���ة للمهند�ضني؟ 
م���ا ه���و الو�ض���ع احل���ايل للهيئ���ة ال�ضعودي���ة 
للمهند�ضني؟ وكيف ميكن اإغالق الفجوة بني 

الو�ضع احلايل والروؤية امل�ضتقبلية؟
ث���م دار نقا����س حت���دث في���ه جمموع���ة م���ن 
املهند�ض���ني حول جمموعة م���ن االقرتاحات 
وانعكا�ضه���ا  الهيئ���ة  روؤي���ة  ت�ضمن���ت:  الت���ي 
عل���ى خدم���ة املهند����س. دع���م املهند�ض���ني 
وخدم���ة املكات���ب الهند�ضية وبن���اء الثقة بني 
املهند����س واإدارة الهيئة. العم���ل ب�ضفافية يف 
ط���رح املوا�ضي���ع واإط���الع املهند�ض���ني عليها 
اأواًل ب���اأول. ال�ضم���و باملهن���ة واإع���ادة هيبتها. 
و�ض���ع اأنظمة مف�ضلة لتحدي���د ال�ضالحيات 
وامل�ضوؤولي���ات ب���ني االأمانة وجمل����س االإدارة 
واجلمعي���ة العمومية. ع���دم ا�ضتغالل املواقع 
اجلغرافية لعق���د جمعيات عمومي���ة لتمرير 
ق���رارات معينة. العمل بفك���ر جديد لتحقيق 
روؤية الهيئة. حل امل�ض���اكل واملالحظات التي 
تطراأ �ضمن اجلمعية العمومية، اأن ال تتعدى 
ذل���ك كما هو احل���ال فيما يكت���ب بال�ضحف 

والتوي���رت والفي����س بوك. اأن تك���ون االهداف 
قابلة للقيا�س والتحقيق. اأن تكون االنتخابات 
املقبل���ة لالأف���راد ولي�س للتكت���الت. اأن يكون 
لل�ضباب املهند�ض���ون دورا يف م�ضرة الهيئة. 
تطوير موقع الهيئة االلكرتوين على االإنرتنت. 
اإعداد قاع���دة بيانات باخل���رباء املهند�ضني 
الهند�ضي���ة  املكات���ب  مطالب���ة  الوطني���ني. 
اال�ضت�ضاري���ة الكربى وال�ض���ركات الهند�ضية 
بدعم الهيئة. تفعي���ل دور اجلمعية العمومية 
والت�ضوي���ت على الق���رارات والتعليمات بداًل 
م���ن اعتمادها م���ن جمل����س االإدارة. الدفاع 
ع���ن حق���وق املهند�ض���ني ون�ضرته���م خا�ضة 
اأمام ال�ضركات االأجنبي���ة التي تطلب تاأهياًل 
دوليًا للتوظف معه���ا. واالهتمام باملهند�ضني 
ال�ضباب وحديث���ي التخرج واإع���داد الربامج 

التاأهيلية املجانية لهم.
ث���م بعد ذلك حت���دث رئي����س املجل�س وبع�س 

اأع�ضاء املجل�س عن التوجه اجلديد للمجل�س 
يف اإ�ض���راك املهند�ضني خلدم���ة املهند�ضني، 
وفتح ب���اب التطوع ملن يجد يف نف�ضه الكفاءة 
خلدمة الهيئة وحتقي���ق روؤيتها، واأنهى كلمته 
بفت���ح باب التط���وع من خ���الل ت�ضكيل جلان 
م�ضان���دة ت�ضاهم مب�ضاع���دة املجل�س والهيئة 
للرقي باملهنة، واللج���ان، هي: جلنة الرقابة 
املالية، جلن���ة اخلدمات، جلن���ة املوؤمترات، 
جلن���ة املتابع���ة والتطوي���ر، جلن���ة العالقات 
العام���ة، جلن���ة التدري���ب، جلن���ة اخلدمات 

.lejan@sa.االجتماعية
بالتفاع���ل  ات�ض���م  ال���ذي  اللق���اء  وح�ض���ر 
وتق���دمي االقرتاحات واملرئي���ات نحو ثمانني 
مهند�س من مدين���ة الريا�س، واأ�ضادوا بهذه 
التوجه���ات التي تعك����س ال�ضفافي���ة يف اإدارة 
الهيئ���ة اجلديد من خ���الل اإ�ضراك االأع�ضاء 

يف الراأي وامل�ضورة.

دار النقاش حول اآلتي: رؤية الهيئة وانعكاسها على خدمة 

المهندس. دعم المهندسين وخدمة المكاتب الهندسية 

وبناء الثقة بين المهندس وإدارة الهيئة. العمل بش���فافية 

ف���ي طرح المواضيع وإطالع المهندس���ين عليه���ا أوالً بأول
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الهيئة تشارك في اجتماع اتحاد 
المهندسين العرب بالقاهرة

ش���اركت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي اجتم���اع اتح���اد المهندس���ين العرب 
ال���ذي عق���د يوم األح���د 13/ 1/ 2013م ف���ي القاهرة, وقد حض���ر االجتماع س���عادة الدكتور 
إبراهي���م ب���ن عب���داهلل الحماد عض���و مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، 
والمهن���دس عبدالكريم بن فحل الس���عدون مدير إدارة التحكيم الهندس���ي بالهيئة.

ونظ���ام  اإج���راءات  االجتم���اع  يف  ونوق����س   
ال���ذي تتبن���اه الهيئ���ة  التحكي���م الهند�ض���ي 
العربي���ة للتحكي���م الهند�ضي، حيث مت خالل 
االجتم���اع موافق���ة جميع االط���راف العربية 
امل�ضاركة على منهجية التجربة ال�ضعودية يف 

التحكيم الهند�ضي.
واأو�ضح الدكتور ابراهي���م احلماد ان الهيئة 
ال�ضعودي���ة للمهند�ض���ني تب���واأت ب���كل جدارة 
مكانة مرموقًة يف املحافل الهند�ضية االقليمية 
والدولية، بعد اأن مت اعتماد )قواعد التحكيم 
الهند�ض���ي( ال�ضعودي���ة كمرجعي���ة ا�ضا�ضي���ة 
مراك���ز  يف  الهند�ض���ي  التحكي���م  الأنظم���ة 
التحكي���م الهند�ض���ي ل���دول جمل����س التعاون 
اخلليجي، وقد جاء دور الهيئات واملوؤ�ض�ضات 
الهند�ضية يف ال���دول العربية االخرى متمثلة 

يف الهيئة العربية التحكيم الهند�ضي.

للتحكي���م  العربي���ة  الهيئ���ة  ب���ان  واأ�ض���اف 
الهند�ضي تعك���ف على درا�ضة ه���ذه القواعد 
واعتماده���ا كمرجعية لو�ضع �ضوابط وتاأهيل 
املحكم���ني الع���رب يف جمال التحكي���م، وقد 
اعتم���دت اللجن���ة التنفيذية للهيئ���ة العربية 
للتحكيم الهند�ضي درا�ض���ة الهيئة ال�ضعودية 
التحكي���م  اج���راءات  لالئح���ة  للمهند�ض���ني 
للهيئ���ة العربي���ة للتحكي���م الهند�ض���ي واأخذ 
جمي���ع  احاط���ة  مت  اأن  بع���د  مالحظاته���ا، 
الهيئ���ات واملوؤ�ض�ض���ات الهند�ضي���ة املمثلة يف 
الهيئ���ة العربي���ة به���ا، االأم���ر ال���ذي يعك����س 
اأهمية ومكانة الهيئ���ة ال�ضعودية للمهند�ضني 
ل���دى الهيئ���ات االإقليمي���ة والدولية يف جمال 

التحكيم الهند�ضي .
م���ن جانب اآخ���ر اأ�ض���ادت نقاب���ة املهند�ضني 
ال�ضعودي���ة  الهيئ���ة  مبنهجي���ة  امل�ضري���ني 

للمهند�ضني يف جمال التاأهيل املهني، وطلبت 
عق���د لق���اءات م���ع امل�ضوؤول���ني ع���ن التاأهيل 
املهني يف الهيئة ال�ضعودية بق�ضد اال�ضتفادة 
منه وتطبيق���ه يف جمهورية م�ض���ر العربية، 
م���ا يعك�س ال���دور الري���ادي القي���ادي للهيئة 
ال�ضعودي���ة للمهند�ض���ني يف جم���ال التحكيم 
الهند�ض���ي والتاأهي���ل املهني، ويوؤك���د املكانة 
املرموقة ب���ني الهيئات واملوؤ�ض�ضات الهند�ضية 

االقليمية والدولية.
يذكر ان االحت���اد الهند�ضي اخلليجي )جلنة 
التحكي���م الهند�ض���ي( لدول جمل����س التعاون 
اخلليج���ي واف���ق يف وقت �ضابق عل���ى �ضرورة 
اال�ضتفادة من التجربة الهند�ضية ال�ضعودية يف 
جمال التحكي���م الهند�ضي، كما طلبت قواعد 
التحكيم ال�ضعودي لدرا�ضتها وحماولة تطبيقها 
بق���در م���ا ت�ضم���ح ب���ه ظروفه���م يف بلدانهم.

اتحاد المهندسين العرب - ارشيف
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المهندسون السعوديون يطالبون 
باستقاللية هيئتهم ووقف التدخالت فيها 

ويجمعون على تطويرها

طالب المهندس���ون الس���عوديون، بضرورة استقاللية الهيئة الس���عودية للمهندسين 
ع���ن أي جه���ة أو قط���اع. ج���اء ذل���ك ف���ي اللق���اء ال���ذي نظمت���ه الهيئ���ة الس���عودية 
للمهندس���ين، بي���ن المهندس���ين الس���عوديين وأعض���اء مجل���س اإلدارة ف���ي قاع���ة 
الكريس���تال بفن���دق كراون بالزا بمدين���ة جدة، وذلك ي���وم األحد 21 ذو القع���دة 1433ه�.

و�ض���دد غالبي���ة املهند�ض���ني عل���ى اأن يق���وم 
جمل�س اإدارة الهيئة مبخاطبة اجلهات العليا 
يف الدول���ة بطل���ب ا�ضتقاللي���ة تام���ة للهيئة، 
بحكم عدم تخ�ض����س اجلهة امل�ضرفة عليها 
يف الهند�ض���ة. وت�ضكيل جلن���ة من املهند�ضني 
وخماطب���ة  وكيانه���ا،  الهيئ���ة  ع���ن  للدف���اع 
اجله���ات العليا يف الدول���ة للدفاع عن حقوق 
املهند����س والهيئ���ة. كم���ا طال���ب املهند�ضون 

جمل�س االإدارة بخط���ة عاجلة لتطوير الهيئة 
وعمله���ا وعالقتها الت���ي تربطها مع اجلهات 

االأخرى.
و�ضهد اللقاء كلمة قدمها رئي�س جمل�س اإدارة 
الهيئ���ة املهند�س حم���د بن نا�ض���ر ال�ضقاوي، 
رحب فيها باأع�ض���اء الهيئة من امل�ضاركني يف 
اللقاء، موؤكدا فيها عل���ى اأن الهدف من هذه 
اللقاءات، تلقي وجهات نظر املهند�ضني والرد 

ب�ضفافي���ة على ت�ضاوؤالته���م ومقرتحاتهم. ثم 
ا�ضتعر�س خطة الهيئة التي ت�ضمنت نظامها 
وروؤيته���ا واأهدافه���ا، واأهم البن���ود الرئي�ضية 
لتحقي���ق خط���ة املجل����س اال�ضرتاتيجية ذات 
االأولوي���ة الق�ضوى والعاجلة، ومهام كل ع�ضو 
م���ن اأع�ضاء جمل����س اإدارة الهيئ���ة املنوط به 
املهمة ومدة تنفيذها والوقت املتوقع لالنتهاء 
منها، وق���دم بع����س اأع�ضاء املجل����س �ضرحًا 

صورة جماعية للحضور وأعضاء المجلس
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عما اأجنز من مه���ام، منهم املهند�س حممد 
�ضليم���ان باجب���ع ع�ض���و املجل����س، واملهند�س 
عبدالرحمن بن زي���د العرفج ع�ضو املجل�س، 
واملهام هي: الئحة الوظائف الهند�ضية )كادر 
املهند����س ال�ضع���ودي( واعتم���اده م���ن املقام 
ال�ضامي، القواع���د العامة لل�ضعب الهند�ضية، 
للهيئ���ة  العلم���ي  الن�ض���اط  برنام���ج  تطوي���ر 
)موؤمت���رات وملتقيات(، من خالل و�ضع اآلية 
متكاملة لربنامج الن�ض���اط العلمي والتوا�ضل 
املهني داخل اململكة وخارجها، تطوير برامج 
اأنظم���ة تقنية املعلوم���ات وموق���ع الهيئة على 
االإنرتن���ت، اإن�ضاء مرك���ز التحكيم الهند�ضي، 
تطوي���ر برنام���ج االعتم���اد املهن���ي، واإع���داد 
اخلط���ة اال�ضرتاتيجي���ة بعيدة امل���دى للهيئة.

ثم بع���د ذلك قدم املهند����س حممد �ضليمان 
باجب���ع ع�ض���و املجل����س، ور�ضة عم���ل بعنوان 
)العجالت املربع���ة( ت�ضمنت �ضوؤالني، االأول 
حول العوائق التي حتول دون امل�ضاركة الفعلية 
للمهند�ضني يف الهيئة. والثاين ماهية االأوليات 
امللح���ة لتطوي���ر املهن���ة وخدم���ة املهند�ضني. 
وق���د مت تق�ضي���م احل�ض���ور اإىل جمموع���ات 
لتق���دمي املقرتح���ات واالإجابة ع���ن االأ�ضئلة.
ث���م دار بعد ذلك نقا�س حت���دث فيه عدد من 
املهند�ض���ني ع���ن جمموع���ة م���ن االقرتاحات 
التي تناولت: دعم املهند�ضني وخدمة املكاتب 
الهند�ضي���ة وبن���اء الثقة بني املهند����س واإدارة 
الهيئ���ة، العم���ل ب�ضفافي���ة يف ط���رح املوا�ضيع 
واإط���الع املهند�ض���ني عليها اأواًل ب���اأول، ال�ضمو 
باملهنة واإعادة هيبته���ا، و�ضع اأنظمة مف�ضلة 
ب���ني  وامل�ضوؤولي���ات  ال�ضالحي���ات  لتحدي���د 
االأمانة وجمل����س االإدارة واجلمعية العمومية، 
العم���ل بفكر جديد لتحقي���ق روؤية الهيئة، حل 
امل�ض���كالت واملالحظ���ات الت���ي تط���راأ �ضمن 
اجلمعي���ة العمومي���ة، اأال تتع���دى ذل���ك كم���ا 
هو احل���ال فيم���ا يكت���ب بال�ضح���ف والتويرت 
والفي�س ب���وك، اأن تك���ون االنتخاب���ات املقبلة 
لالأف���راد ولي����س للتكتالت، اأن يك���ون لل�ضباب 
املهند�ض���ني دور يف م�ض���رة الهيئ���ة، تطوي���ر 
موقع الهيئة االإلكرتوين على االإنرتنت، اإعداد 
قاعدة بيانات باخلرباء املهند�ضني الوطنيني، 

اال�ضت�ضاري���ة  الهند�ضي���ة  املكات���ب  مطالب���ة 
الك���ربى وال�ضركات الهند�ضي���ة بدعم الهيئة، 
تفعيل دور اجلمعية العمومية والت�ضويت على 
القرارات والتعليم���ات بداًل من اعتمادها من 
جمل����س االإدارة، الدفاع عن حقوق املهند�ضني 
ون�ضرتهم خا�ضة اأمام ال�ضركات االأجنبية التي 
تطلب تاأهياًل دوليًا للتوظف معها، واالهتمام 
التخ���رج  وحديث���ي  ال�ضب���اب  باملهند�ض���ني 
واإع���داد الربام���ج التاأهيلي���ة املجاني���ة له���م.
ثم بعد ذلك حتدث رئي�س املجل�س عن التوجه 
اجلدي���د للمجل����س يف اإ�ض���راك املهند�ض���ني 
خلدم���ة املهند�ض���ني، وفتح ب���اب التطوع ملن 
يجد يف نف�ضه الكفاءة خلدمة الهيئة وحتقيق 
روؤيته���ا. واأنه���ى كلمت���ه بفت���ح ب���اب التطوع 
م���ن خالل ت�ضكي���ل جلان م�ضان���دة ت�ضهم يف 
م�ضاع���دة املجل�س والهيئ���ة لالرتقاء باملهنة، 
واللج���ان، ه���ي: جلنة الرقاب���ة املالية، جلنة 
اخلدمات، جلن���ة املوؤمترات، جلن���ة املتابعة 
والتطوي���ر، جلن���ة العالق���ات العام���ة، جلنة 

التدريب، وجلنة اخلدمات االجتماعية.
واأعلن ع���ن االنتهاء من قواع���د ال�ضعب واأنه 
تنظ���م انتخاب���ات جمال����س ال�ضع���ب خ���الل 
الرب���ع االأخ���ر م���ن ع���ام  2012م. مبينًا اأن 
جمموع ال�ضع���ب 12 �ضعبة مت اإقرارها. واأبان 

اأن الهيئ���ة تعم���ل عل���ى جتهي���ز مرك���ز الرد 
الهاتف���ي )Call Center(، كم���ا اأب���ان 
اأن املجل����س يعم���ل على اإن�ض���اء مركز حتكيم 
هند�ض���ي خليج���ي يف الريا����س، اإ�ضافة اإىل 
متابع���ة كادر املهند�ضني لدى املقام ال�ضامي، 
وب�ض���ر املهند�ض���ني ب���اأن املجل����س يعمل على 
حتوي���ل الهيئة اإىل هيئ���ة اإلكرتونية يف جميع 

تعامالتها - اإن �ضاء اهلل.
ث���م بعد ذلك قدم �ضع���ادة الدكتور يحيى بن 
حم���زة كو�ض���ك ع�ض���و جمل����س اإدارة الهيئة 
ال�ضاب���ق، كلمة ق���ال فيه���ا: )اإن الهيئة مرت 
خالل ال�ضنوات املا�ضي���ة بظروف جعلت قلة 
م���ن اأع�ض���اء جمل����س اإدارة الهيئ���ة ال�ضابق 
توجهاته���م  ح�ض���ب  فيه���ا  العم���ل  يدي���رون 
بط���رق غر نظامية، بعي���دًا عن م�ضورة بقية 
اأع�ضاء املجل����س، واأن الثقة التي منحت لهم 
كانت يف غ���ر حمله���ا(. وا�ضتب�ضر املهند�س 
كو�ض���ك خ���رًا باملجل����س اجلديد. مبين���ًا اأن 
الهيئ���ة حتت���اج اإىل دع���م جمي���ع املهند�ضني 
لل�ض���ر قدم���ًا يف االجتاه ال�ضحي���ح. وطالب 
بوقفة جمي���ع املهند�ضني يف اململك���ة العربية 
ال�ضعودي���ة لوقف التدخ���الت يف عمل الهيئة 
ونظامها وعدم الو�ضاية عليها من اأ�ضخا�س 

ال ينتمون اإىل املهنة.
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يتم خالله تتويج الفائزين بجائزة التميز واإلبداع وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين:

أوراق علمية وورش وحلقات نقاش 
ومعرض بالملتقى الهندسي الخليجي

اختارت اللجنة العلمية للملتقى الهندس���ي الخليجي السادس عشر، 15 ورقة علمية 
س���تقدم في خمس جلسات، وسيقام الملتقى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود � حفظه اهلل � وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين 
تحت شعار )البيئة في منطقة الخليج العربي(، بمحافظة جدة خالل الفترة 2�4 فبراير 2013م.

اأو�ض���ح ذل���ك �ضع���ادة الدكت���ور اإبراهيم بن 
عب���داهلل احلم���اد رئي����س اللجن���ة املنظم���ة 
للملتق���ى، اأن اللجن���ة العلمي���ة ق���دم لها نحو 
104 اأوراق علمي���ة، اخت���ارت منها 15 ورقة، 
و�ضوف يعر����س يف كل جل�ضة م���ن اجلل�ضات 
ث���الث ورقات علمية، باالإ�ضافة اإىل املتحدث 
الرئي����س، وت�ضتمر كل جل�ضة مل���دة من �ضاعة 
االأوراق  اأن  مبين���ا  �ضاعت���ان.  اإىل  ون�ض���ف 
العلمية قدمها عدد من الباحثني واملخت�ضني 
م���ن الدول اخلليجي���ة والعربي���ة واالأوروبية، 
منه���ا جمهورية م�ضر العربي���ة، اجلمهورية 
ال�ضورية، مملكة االأردن، فلندا، وغرها من 

الدول.
واأ�ض���ار رئي����س اللجنة املنظم���ة للملتقى اإىل 
اأن���ه �ض���وف يتم خالل���ه حفل افتت���اح امللتقى 
تتوي���ج الفائزين بجائزة االحت���اد الهند�ضي 
اخلليجي يف التمي���ز واالإبداع للدورة الثامنة 
حت���ت �ضع���ار "م�ضاري���ع االأبني���ة اخل�ض���راء 
ال�ضديق���ة للبيئ���ة". م�ض���را اإىل اأن املجل�س 
االأعل���ى لالإحتاد الهند�ض���ي اخلليجي اأ�ضدر 
يف دورت���ه اخلام�ضة ع�ض���رة باعتماد مو�ضوع 
االأبني���ة  "م�ضاري���ع  ع���ن  ليك���ون  اجلائ���زة 
اخل�ض���راء ال�ضديقة للبيئ���ة، وفق حمورين 
هم���ا ت�ضمي���م مب���اين ال�ضك���ن االأخ�ضر عن 
طري���ق عر�س وتق���دمي اأف���كار واآراء جديدة 
حول اأ�ضالي���ب الت�ضميم وامل���واد امل�ضتعملة، 

وا�ضتعم���ال التكنولوجيا الذكي���ة يف امل�ضاريع 
لتوفر الطاقة وتر�ضيد املياه واملوارد االأخرى.
واأكد الدكتور احلماد اأن امل�ضابقة تهدف اإىل 
اإبراز العم���ل الهند�ضي اخلليج���ي امل�ضرتك 
الهند�ضي���ة  امللتقي���ات  اأه���داف  وحتقي���ق 
اخلليجي���ة، واإذكاء روح التناف����س واالإب���داع 
الهند�ض���ي  العم���ل  جم���االت  يف  والتمي���ز 
املختلف���ة، و�ضيح�ضل الفائ���ز باملركز االأول 
عل���ى �ضه���ادة با�ضمه وملخ����س للعمل الذي 
قام ب���ه، ودرع يحمل �ضع���ار اجلائزة، ومبلغ 
خم�ض���ني األ���ف ري���ال بالن�ضب���ة للفائ���ز لفئة 

اجلائزة اخلا�ضة باالأفراد.

وق���ال اإن تقييم االأعم���ال تولته جلنة حتكيم 
متخ�ض�ض���ة �ضكلت م���ن عدد م���ن اخلرباء 
من اأع�ض���اء الهيئات الهند�ضي���ة اخلليجية، 
قام���ت بعمله���ا وف���ق معاير موح���دة، حيث 
ا�ضتن���دت اللجن���ة يف تقييمه���ا لالأعمال على 
معاي���ر عدي���دة، من اأهمها: يج���ب اأن تكون 
قائم���ة على فكرة غ���ر م�ضبوق���ة، امل�ضاهمة 
التاأث���ر  والنفق���ات،  التكالي���ف  تقلي���ل  يف 
االإيجاب���ي يف تطوير احلي���اة املعي�ضية، مدى 
االلت���زام مبعاي���ر البيئ���ة، اأن تك���ون منفذة 
اأو قابل���ة للتنفي���ذ، اأن تخ���دم �ضريحة كبرة 
من النا�س بع���د تنفيذها، تعال���ج اأو عاجلت 
م�ضكلة واقعي���ة مزمنة، اأن تكون ذات جدوى 
اقت�ضادي���ة ت�ضاهم يف توطني ونقل اخلربات 

والتكنولوجيا.
للملتق���ى  املنظم���ة  اللجن���ة  رئي����س  واأب���ان 
النقا����س  وحلق���ات  العلمي���ة  اجلل�ض���ات  اأن 
�ضي�ضارك فيها نخب���ة متميزة من املخت�ضني 
باجلوان���ب البيئي���ة، منهم عل���ى �ضبيل املثال 
اخل�ض���ري  عبدالعزي���ز  الدكت���ور  �ضع���ادة 
وكي���ل اإمارة منطق���ة مكة املكرم���ة، االأ�ضتاذ 
عبدالرحم���ن املن�ضور وكي���ل وزارة ال�ضوؤون 
البلدي���ة والقروية امل�ضاعد لل�ض���وؤون البلدية، 
معايل الدكتور اأحمد بن حممد ال�ضيف نائب 
وزي���ر التعليم العايل، االأ�ضت���اذ الدكتور زياد 
حمزة اأبو غرارة اأمني ع���ام الهيئة االإقليمية 

الدكتور إبراهيم بن عبداهلل الحماد
رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الهندسي الخليجي 16 
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للمحافظة عل���ى بيئة البح���ر االأحمر وخليج 
ع���دن، الدكتور خلي���ل احلو�ضن���ي اأمني عام 
االحت���اد الهند�ضي اخلليجي، معايل الدكتور 
حبيب زي���ن العابدي���ن وكي���ل وزارة ال�ضوؤون 
البلدي���ة والقروي���ة، االأ�ضتاذ �ضلط���ان جمال 
�ضاويل وكي���ل وزارة البرتول والرثوة املعدنية 
لل�ضوؤون املعدنية، الدكتور عبدالرحمن مياين 

نائب رئي�س �ضركة معادن.
كم���ا ي�ضارك يف حلق���ة النقا����س االأوىل التي 
تاأت���ي بعن���وان " �ضناع���ة التعدي���ن والبيئة" 
الدكت���ور اأ�ضع���د اأب���و رزي���زة رئي����س جمعية 
البيئ���ة باململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة �ضابقًا. 
والثانية "القوانني واالأنظمة البيئية: التنفيذ 
واملراقبة والتطوير" الدكت���ور اأحمد م�ضهور 
احلازم���ي مدي���ر ع���ام اإدارة البيئ���ة ب�ضركة 

�ضابك. وغرهم كثرون.
من جانب���ه اأبان �ضع���ادة الدكت���ور غازي بن 
�ضعي���د العبا�ضي اأمني عام الهيئ���ة ال�ضعودية 
اإىل  يه���دف  امللتق���ى  ب���ان   للمهند�ض���ني 
تبادل اخل���ربات والتج���ارب، التع���رف على 
نق���ل املعرف���ة وو�ضائ���ل تفعيله���ا، والتطوي���ر 
والتحدي���ث ملواجه���ة التحدي���ات امل�ضتقبلية، 
اإ�ضافة اإىل هدف عام يتمثل يف ر�ضد وتقومي 
التطور املعريف للحد من التلوث البيئي وتوفر 
من���اخ للباحث���ني وال�ضناعي���ني وامل�ضئول���ني 

واملخت�ضني لتبادل املعلومات.
واأ�ضاف االأمني العام اإىل اأن امللتقى يت�ضمن 
عدة حم���اور، منها  بناء الق���درات والكفاءة 
الهند�ضية، االأبنية اخل�ضراء وبعدها البيئي، 
واالإقليمي���ة  واملحلي���ة  البيئي���ة  الت�ضريع���ات 
والدولي���ة، اإع���ادة التدوي���ر واإدارة النفايات 
والنفايات اخلط���رة، الرتبية البيئية والتعلم 

البيئي، التخطيط والدرا�ض���ات االقت�ضادية 
البيئي���ة، تل���وث وحماي���ة البيئ���ة البحري���ة، 
اخلط���ط والربام���ج الرامي���ة للحف���اظ على 
البيئي���ة، البيئ���ة والتنمي���ة ال�ضناعي���ة، دور 
املوؤ�ض�ضات احلكومية واالأهلية يف احلفاظ على 
البيئة، تلوث البيئ���ة واجلوانب االقت�ضادية، 
البيئ���ة. عل���ى  للحف���اظ  املتكامل���ة  واالإدارة 
واأ�ضار الدكتور العبا�ضي اإىل انه �ضوف ينظم 
عل���ى هام����س امللتق���ى ور�ضت���ي عم���ل االأوىل 
بعنوان "حتوي���ل النفاي���ات اإىل طاقة" وهي 
تخاطب املهند�ضني واالإداريني واملتخ�ض�ضني 
واال�ضت�ضاري���ني والفني���ني العاملني يف جمال 
اخل�ضو����س  وج���ه  وعل���ى  البيئي���ة،  االإدارة 
اجلهات احلكومي���ة واخلا�ضة املعنية باإعادة 
التدوي���ر واإدارة النفاي���ات والطاقة البديلة. 
وتت�ضمن عنا�ضر منها: اإنتاج واإدارة النفاية 
البلدية، تقدمي عن تقنيه الغاز احليوي، اإنتاج 
الطاقة والتخل�س من النفايات، والتاأثرات 

البيئي���ة لتحوي���ل النفاي���ات اإىل طاق���ة. اأما 
الثاني���ة فتاأتي بعنوان " تطبيق���ات النمذجة 
الريا�ضي���ة لتل���وث اله���واء" والور�ضة موجهة 
للمهند�ض���ني والفني���ني العامل���ني يف حماي���ة 
البيئة، وعلى وج���ه اخل�ضو�س اال�ضت�ضاريني 
واملقاول���ني واجلهات املعني���ة باحلفاظ على 
ج���ودة اله���واء. وتت�ضم���ن الور�ض���ة جوان���ب 
مهم���ة، منه���ا خ�ضائ����س م�ض���در التلوث، 
مفاهيم االأر�ضاد اجلوية، مفاهيم النمذجة، 
ومنذجة تل���وث اله���واء. كما �ضتك���ون هناك 
زي���ارة جماعية جلامعة امللك عبداهلل للعلوم 

والتقنية خالل فعاليات امللتقى.
وق���دم االأمني الع���ام �ضكره وتقدي���ره لبع�س 
اجله���ات عل���ى دعمه���ا تنظيم ه���ذا امللتقى 
الهند�ض���ي ال���ذي ياأت���ي يف الوق���ت املنا�ضب 
لط���رح م�ضكلة تل���وث البيئ���ة، واجلهات هي: 
الرئا�ض���ة العام���ة لالأر�ضاد وحماي���ة البيئة، 
اإم���ارة منطقة مك���ة مبحافظة ج���دة، اأمانة 
لالأ�ضغ���ال  العام���ة  ج���دة،االإدارة  حمافظ���ة 
الع�ضكري���ة بوزارة الدف���اع والطران، الهيئة 
امللكية للجبيل وينب���ع، �ضركة اأرامكو، �ضركة 
�ضابك، جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، 
مدينة املل���ك عبدالعزي���ز للعل���وم والتقنية، 
جامع���ة املل���ك عبدالعزي���ز، ووزارة النق���ل.
يذكر اأن ملتق���ى االحتاد الهند�ضي اخلليجي 
يت�ض���كل من الهيئ���ات الهند�ضي���ة اخلليجية، 
وهي الهيئ���ة ال�ضعودي���ة للمهند�ضني باململكة 
املهند�ض���ني  جمعي���ة  ال�ضعودي���ة،  العربي���ة 
جمعي���ة  املتح���دة،  العربي���ة  باالإم���ارات 
املهند�ض���ني البحريني���ة، جمعي���ة املهند�ضني 
القطري���ة،  املهند�ض���ني  جمعي���ة  العماني���ة، 
جمعية املهند�ضني الكويتية. ويهدف االحتاد 
اإىل تعزي���ز دور الهيئات الهند�ضية اخلليجية 
يف تنظي���م مزاول���ة املهن���ة الهند�ضية ودعم 
العم���ل الهند�ضي اخلليج���ي وحتقيق التعاون 

الفني الهند�ضي بني دول املجل�س.
وملزيد من املعلومات ح���ول امللتقى واملعر�س 
وور�س العم���ل والت�ضجيل ميك���ن زيارة موقع 
امللتق���ى الهند�ضي اخلليج���ي ال�ضاد�س ع�ضر 

 www.enggulf.org   على الرابط

 الدكتور غازي بن سعيد العباسي

 أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين

يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب، والتعرف 
عل���ى نق���ل المعرف���ة ووس���ائل تفعيله���ا، والتطوير 
والتحديث لمواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى 
هدف عام يتمثل في رصد وتقويم التطور المعرفي للحد 
من التلوث البيئي وتوفر مناخ للباحثين والصناعيين 
المعلوم���ات لتب���ادل  والمختصي���ن  والمس���ؤولين 
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البرنامج العلمي للملتقى الهندسي الخليجي السادس عشر

ال�سبت: 2 فرباير 2013ماليوم الأول
حفل الفتتاح

الأحد: 3 فرباير 2013ماليوم الثاين
اجلل�سة الأوىل

 من 9:00 اإىل 10:30
نحو ت�ضريعات واأنظمة بيئية اأف�ضل يف دول اخلليجاملحور 

رئي�س اجلل�ضة: د. عبدالعزيز اخل�ضري – وكيل اإمارة منطقة مكة املكرمة 
         د. عمر احلربي   مقررًا

عنوان الورقة املحا�سر الوقت 

االأنظمة والت�ضريعات البيئية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج د. فهمي ح�ضني العلي )متحدث رئي�س(9:00 – 9:30
العربية: الواقع والطموح

اخلطة التنفيذية حلماية البيئة بال�ضركة ال�ضعودية للكهرباءاأحمد مثنى اأبو طالب9:30 – 9:45

دور املوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية واالأهلية يف التوعية البيئية: حمد بن اإبراهيم البدر9:45 – 10:00
اجلامعات ال�ضعودية اأمنوذجًا

الدور التوعوي   للمجل�س ال�ضعودي لالأبنية اخل�ضراء يف ن�ضر ثقافة علي بن عثمان الناجم10:00 – 10:15
االأبنية اخل�ضراء حتى عام 2012م

م�ن��اق���ض��ة10:15- 10:30

ا�ضرتاحة 10:30 – 11:00

اجلل�سة الثانية
من 11:00 اإىل 12:30

االإدارة املتكاملة للنفايات ال�ضلبة واخلطرةاملحور
رئي�س اجلل�ضة: اأ. عبدالرحمن املن�ضور – وكيل وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية امل�ضاعد - لل�ضوؤون البلدية       

  د. عالء الدين بخاري مقررًاً
عنوان الورقةاملحا�سرالوقت

اأف�ضل الطرق لتح�ضني البيئة الطبيعية يف عرفات وما حولهامعايل د. حبيب زين العابدين )متحدث رئي�س(11:00 – 11:30

11:45 – 11:30 H. AlSamarrai، Abdulrahman
AlSamarrai and Maysam Abbod

 The Current and Future Generation of Waste Electrical
 and Electronic Equipment )WEEE( in the Kingdom of

Saudi Arabia

درا�ضة معاجلة االآثار البيئية للمرمى القدمي وتطويره واال�ضتفادة اأمين بن عمر اآل عابد11:45 – 12:00
منه مبدينة جازان

اخلدمات ال�ضحية والبيئة يف اململكة العربية ال�ضعوديةان�س بن عبداهلل الزيد12:00 – 12:15

م�ن��اق���ض��ة12:15 – 12:30

ا�ضرتاحة و�ضالة الظهر12:30 – 1:15
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اجلل�سة الثالثة
من 1:15 اإىل 3:00

التنمية والبيئةاملحور

رئي�س اجلل�ضة: معايل د. اأحمد بن حممد ال�ضيف – نائب وزير التعليم العايل  
  د. عمر اآغا مقررًا

عنوان الورقةاملحا�سرالوقت

م. اإبراهيم عبدالرحمن ال�ضايع 1:15 – 1:45
)متحدث رئي�س(

اللجنة العليا حلماية البيئة بالريا�س: نحو اآلية جديدة يف االإدارة 
البيئية

فهد عبداهلل العتيبي1:45 – 2:00
برامج حماكاة اأداء املباين البيئي كمنهج لتقليل هدر الطاقةوم�ضبب �ضلطان القحطاين

عبدالعزيز حممد املقبل، اإبراهيم 2:00 – 2:15
تاأهيل وحت�ضني الو�ضع البيئي جلنوب مدينة الريا�سعبدالرحمن ال�ضايع ووليد حممد زاه�د

دور امل�ضكن االقت�ضادي يف ا�ضتدامة املوارد الطبيعيةبدر ملب�س ندا الذايدي2:15 – 2:30

م�ن��اق���ض��ة2:30 – 2:45

ال�غ�داء2:45

حلقة نقا�ش )1(
من 7:00م اإىل 8:30م

القوانني واالأنظمة البيئية: التنفيذ واملراقبة والتطويرالعنوان

رئي�س احللقة: د. اأحمد احلازمي 
)مدير عام اإدارة البيئة ب�ضركة �ضابك(

جهة العمل امل�ساركونالوقت

ع�ضو املجل�س االأعلى للبيئة بدولة البحرين د. عادل الزياين

نائب رئي�س �ضركة معادند. عبدالرحمن مياين

مدير اإدارة البيئة بالهيئة امللكية  د. ح�ضني الب�ضري

مدير اإدارة البيئة باأرامكو م. ه�ضام امل�ضاعيد

طعام الع�ضاء – منتجع بالجيو كورني�س جدة8:30
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الفعاليات العلمية للملتقى الهندسي 
الخليجي السادس عشر

إن العن���وان الذي يحمله الملتقى الهندس���ي الخليجي الس���ادس عش���ر: »البيئة في 
منطق���ة الخلي���ج العربي«، يعك���س اهتم���ام دول المنطق���ة بالبيئ���ة وإدراكها بقوة 
التراب���ط بي���ن التنمي���ة والبيئ���ة.  وعلى نمط الق���ول المع���روف: العقل الس���ليم في 
الجس���م الس���ليم«، فيمكن الق���ول إن »التنمية الس���ليمة ف���ي البيئة الس���ليمة«. 

»البيئة في منطقة الخليج العربي«

فاجل�ض���م ال�ضليم يغذي العقل بالطاقة كي 
يعم���ل ويفكر وينتج ويتطور، وكذلك البيئة 
تغ���ذي التنمية بخراته���ا ومواردها لتنمو 
وتزده���ر وت�ضتم���ر. والفكر اأي�ض���ا عندما 

يك���ون منهجيًا فه���و يعمل عل���ى املحافظة 
عل���ى �ضحة اجل�ض���م، ويف املقابل، التنمية 
عندم���ا تك���ون مبنية على اأ�ض����س �ضحيحة 
فاإنه���ا حتافظ على البيئ���ة وا�ضتمراريتها. 

وعندما ي�ضاب اجل�ضم مبر�س ما فالعقل 
كان  اإذا  اإال  املطل���وب  بال�ض���كل  يعم���ل  ال 
اجل�ضم قويًا و�ضحيح���ًا، وعندها �ضتتغلب 
البيئ���ة  وكذل���ك  املر����س،  عل���ى  مناعت���ه 
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د. وليد بن محمد زاهد
رئيس اللجنة العلمية للملتقى

استاذ هندسة البيئة – جامعة الملك سعود

عندم���ا تتاأثر �ضلبًا باالأن�ضطة التنموية فاإن 
التنمي���ة تتاأثر �ضلب���ًا، اإال اذا كانت القدرة 
اال�ضتيعابية اأو التعوي�ضية للبيئة ومواردها 
اأق���وى من تل���ك التاأثرات، وبالت���ايل فاإن 
التنمي���ة �ضت�ضتعيد عافيتها. فالرتابط بني 
البيئ���ة والتنمية قوي ووا�ض���ح، واإذا اأردنا 
ا�ضتمرارية التنمية وا�ضتدامتها، فعلينا اأن 
نراعي بيئة هذه التنمي���ة ونحافظ عليها. 
والتنمي���ة ال ميكن اأن تزده�ر وت�ضتمر على 
قاعدة م���وارد بيئية متده���ورة، كما اأنه ال 
ميكن حماية البيئة يف ظل تنمية ال حترتم 
مقوم���ات البيئ���ة وقدراته���ا، وال تاأخ���ذ يف 

االعتبار اأهمية املحافظة عليها.  
يف �ض���وء ذل���ك، اإ�ضاف���ة اإىل م���ا ي�ضه���ده 
العامل من تغ���رات مناخية وتدهور نوعية 
وكمي���ة امل���وارد الطبيعية، ف���اإن عقد هذا 
امللتقى اخلليجي ياأت���ي يف الوقت املنا�ضب 
للتعام���ل م���ع الق�ضاي���ا البيئي���ة املهمة يف 
منطق���ة اخلليج العرب���ي، الت���ي ت�ضمنتها 

حماور امللتقى:
• نح��و ت�س��ريعات واأنظم��ة بيئي��ة 

اأف�سل يف دول اخلليج.
للنفاي��ات  املتكامل��ة  الإدارة   •

ال�سلبة واخلطرة.
والبيئة. • التنمية 

• البيئ��ة البحري��ة وم�س��ادر املياه 
بدول اخلليج العربي.

اله��واء املحي��ط وجودت��ه  • تل��وث 
يف منطق��ة اخللي��ج - ال�سو�س��اء يف 

املجتمعات اخلليجية. 
وقد لقي امللتقى جتاوبًا كبرًا من املخت�ضني 
واملهتمني مبج���ال البيئة يف املنطقة، حيث 
ا�ضتقبل���ت اللجنة العلمي���ة 107 ملخ�ضات 
يف جمي���ع حم���اور امللتق���ى، ومت قب���ول 44 
ملخ�ض���ًا قبواًل مبدئيًا، وبعد ت�ضلم االأوراق 
العلمي���ة كامل���ة، مت قب���ول 15 ورق���ة منها 
مقدم���ة م���ن عديد م���ن ال���دول اخلليجية 
والعربي���ة، ومت توزيعه���ا ح�ض���ب عالقته���ا 

مبح���اور امللتقى على خم�س جل�ضات علمية 
خالل يومني، ثالث جل�ضات يف اليوم الثاين 
)2 فرباير( وجل�ضتان يف اليوم الثالث )3 
فرباي���ر(. كم���ا حظ���ي امللتق���ى مب�ضاركة 
متحدث���ني رئي�ض���ني متميزي���ن واأ�ضح���اب 
خربة واإ�ضهامات كب���رة يف املجال البيئي 
على امل�ضتويني املحلي واالإقليمي، متحدث 

رئي�س لكل جل�ضة:
• معايل د. حبيب زين العابدين  - وكيل 

وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية. 
• اأ. د. زياد بن حمزة اأبو غرارة - اأمني 
عام الهيئ���ة االإقليمية للمحافظة على بيئة 

البحر االأحمر وخليج عدن.
– اأ�ضتاذ  الطرب���اق  عبدالعزي���ز  د.  • اأ. 
هند�ض���ة املي���اه بكلية الهند�ض���ة يف جامعة 

امللك �ضعود.
• د. فهم���ي ح�ض���ن اأمني العل���ي - مدير 
ع���ام حماي���ة البيئ���ة يف االأمان���ة العام���ة 
واأ�ضت���اذ  )�ضابق���ا(  التع���اون  ملجل����س 

م�ضارك بكلي���ة امللك عبدالعزيز احلربية.
ال�ضايع  عبدالرحم���ن  بن  اإبراهي���م  • م. 
- مدي���ر اإدارة التخطي���ط البيئي واملرافق 
العام���ة - الهيئ���ة العلي���ا لتطوي���ر مدين���ة 

الريا�س.
 وتت�ضم���ن فعالي���ات امللتقى اأي�ض���ًا حلقتي 
نقا�س تتناوالن موا�ضيع مهمة على م�ضتوى 
منطقة اخللي���ج، وي�ضارك فيهما نخبة من 

املخت�ضني وامل�ضوؤولني:
الأوىل: النقا�ش  • حلقة 

التنفي���ذ  البيئي���ة:  واالأنظم���ة  القوان���ني   
واملراقبة والتطوير.

الثانية:  النقا�ش  • حلقة 
�ضناعة التعدين والبيئة.

كم���ا مت ت�ضمي���م ور�ضت���ي عم���ل موجهتني 
للمهند�ض���ني والعامل���ني يف جم���ال البيئ���ة 
وحمايته���ا لتعزي���ز قدراته���م وخرباتهم، 
يت���م عقدهما ب�ض���كل متزام���ن �ضباح يوم 

االفتتاح، ال�ضبت 2 فرباير:
تطبيق���ات  الأوىل:  العم��ل  ور�س��ة 

النمذجة الريا�ضية لتلوث الهواء.
ا�ضتثم���ار  الثاني��ة:  العم��ل  ور�س��ة 

النفايات اإىل طاق�ة.
وباذن اهلل �ضيكون امللتقى ملتقى لتبادل 
اخلربات واملع���ارف يف املجاالت البيئية 
املتعددة، والتعرف على الق�ضايا البيئية 
احلرج���ة يف املنطق���ة وكيفي���ة مواجه���ة 
يف  و�ضي�ضه���م  امل�ضتقبلي���ة،  التحدي���ات 
البيئي���ة  بالق�ضاي���ا  االهتم���ام  تعزي���ز 
ويع����زز  يخ���دم  فيم���ا  والتعام���ل معه���ا 
االأن�ضطة التنموي���ة املختلفة وا�ضتدامتها 

يف منطقة اخلليج العربي.

بالطاقة  ال��ع��ق��ل  ي��غ��ذي  السليم  ال��ج��س��م 
ك����ي ي��ع��م��ل وي���ف���ك���ر وي���ن���ت���ج وي���ت���ط���ور، 
بخيراتها  التنمية  ت��غ��ذي  البيئة  وك��ذل��ك 
وتستمر وت����زده����ر  ل��ت��ن��م��و  وم�����وارده�����ا 
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رعاية خام الحرمين الشريفين للملتقى 
دعم للمهندس السعودي ممثال بالهيئة 

السعودية للمهندسين

 تش���هد المملك���ة العربية الس���عودية نهضة وتنمي���ة عمرانية غير مس���بوقة، بفضل 
م���ن اهلل، تجس���د رؤى خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين الملك عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز آل 
س���عود حفظه اهلل، في إنجاز مش���اريع عمالقة تغطي القطاع���ات التعليمية والصحية 
واالجتماعي���ة والبني���ة التحتية وغيرها والت���ي تهدف الى رفاهية المواطن الس���عودي. 

ويف كث���ر من التقاري���ر االإخبارية املرئية 
وغ���ر مرئي���ة تنقل �ضورة حي���ة عن مدى 
اهتمام خادم احلرمني ال�ضريفني مبتابعة 
�ض���ر واإجن���از امل�ضاري���ع التنموي���ة بفريق 
عمل مهني هند�ضي واإداري رفيع امل�ضتوى 

يرفع ل���ه التقاري���ر الفنية مبا�ض���رة بدءًا 
م���ن م�ضروع تو�ضعة احلرم���ني ال�ضريفني، 
اأن�ضاء جامعة االأمرة نورة، اأن�ضاء جامعة 
امللك عب���داهلل، اإن�ضاء مب���اين اجلامعات 
احلديث���ة، ت�ضييد �ضبك���ة خطوط حديدية 

حديثة ووا�ضعة. ولعل رعاية امللك عبداهلل 
للملتق���ى  الل���ة  حفظ���ه  عبدالعزي���ز  ب���ن 
الهند�ض���ي اخلليج���ي 16، ال���ذي �ضيعق���د 
بفن���دق هيلتون جدة للف���رتة 2-4 فرباير 
للمهند����س  دعم���ه  عل���ى  دلي���ل  2013م، 
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ال�ضعودي���ة  بالهيئ���ة  ممث���ال  ال�ضع���ودي 
للمهند�ض���ني الت���ي تنظ���م ه���ذا امللتق���ى 
ال���ذي يتناول حمورًا حيوي���ًا يتعلق بالبيئة 
وي�ض���م نخب���ة م���ن الباحث���ني واخل���رباء 
وامل�ضاركني ، وياأخذ طابعا دوليا واأقليميا.

وت�ضع���ى الهيئة مبوج���ب نظامها ال�ضادر 
ع���ام  رق���م م/36 يف  امللك���ي  باملر�ض���وم 
1423 ه����، اإىل االرتقاء باملهنة الهند�ضية 
وتطوير الك���وادر الهند�ضية الوطنية وهي 
اأح���د اأهداف التنمي���ة يف وطننا املعطاء، 
للتحدي���ات  بالت�ض���دي  الهيئ���ة  وتق���وم 
الفني���ة الهند�ضي���ة الت���ي تواج���ه حرك���ة 
التنمية وحققت تقدما ملحوظا يف اإعداد 
االعتم���اد املهني الهند�ضي والذي يحتذى 
ب���ه من قبل الهيئ���ات الهند�ضي���ة العربية 
االأخ���رى، و تق���وم بتنظي���م مزاولة املهنة 
الهند�ضي���ة الأك���رث م���ن 30 األ���ف مهند�س 
�ضع���ودي و 140 الف مهند����س وافد، كما 
قام���ت بتدقي���ق �ضحة  اأكرث م���ن 80 األف 
�ضه���ادة هند�ضية للمهند�ض���ني الوافدين، 
و غره���ا م���ن اخلدم���ات مث���ل تنظي���م 
املوؤمت���رات واملنتدي���ات و ور����س العم���ل.  
وميثل تنفيذ امللتق���ى الهند�ضي اخلليجي 
16 وحم���اوره وور����س عمله اأح���د اأن�ضطة 
الهيئ���ة ال�ضعودي���ة للمهند�ض���ني يف ن�ض���ر 
الوع���ي العلم���ي والعمل���ي الهند�ض���ي من 
خ���الل عق���د املوؤمت���رات، وال���ذي ي�ضليه 
الوظائ���ف  توط���ني  منت���دى  االأ�ضه���ر  يف 

الهند�ضية، و اأخرى تعلن يف حينها.
يتمي���ز ه���ذا امللتقى املب���ارك باأن���ه يعقد 
�ضنوي���ا يف كل دول���ة خليجي���ة وتباعا فهو 
العربي���ة  باململك���ة  �ضن���وات   6 كل  يعق���د 
ال�ضعودية، و يعّول على هذا امللتقى الكثر 
من طموحات املهند�ضني واأ�ضحاب العمل 
املهني والباحثني االأكادمييني واملوؤ�ض�ضات 
اخلليجي���ة امل�ضرتك���ة، واإذ يتعل���ق حم���ور 
امللتق���ى بالبيئ���ة اخلليجية فق���د �ضاهمت 

الرئا�ضة العام���ة لالأر�ضاد وحماية البيئة 
ك�ضري���ك رئي�ضي للملتق���ى بدعم امللتقى، 
كما ت�ضارك منظمات اقليمية مثل منظمة 
حماية اخلليج العربي من التلوث ومنظمة 
حماية البح���ر االأحمر وخليج عدن بطرح 

خرباتها  على احل�ضور.
وقد ا�ضتقطب امللتق���ى الهند�ضي اخلليجي 
ال�ضاد����س ع�ض���ر، ع���دد كب���ر م���ن كب���ار 
ال�ضخ�ضي���ات التي تق���وم مبناق�ضة مو�ضوع 
البيئة يف دول جمل�س التعاون، كما اجتذب 
امللتقى اهتم���ام الباحثني واملمار�ضني حيث 
مت ا�ضت���الم اأكرث م���ن 114 ورقة علمية، مت 
اأختيار 15 منها وفق خم�ضة حماور رئي�ضية، 
تغطي ع�ضر جل�ضات نقا����س، اإ�ضافة اإىل 2 
حلقتي نقا�س بعد الظهر على مدار يومني.

وي�ضاحب امللتقى ور�ضتان عمل تدريبيان 
يف جم���ال البيئ���ة، ومعار����س الأك���رث من 

10 جه���ات، كم���ا تعر����س اأك���رث م���ن 10 
جه���ات حكومية و�ضب���ه حكومية وخا�ضة، 
منجزاتها والتعريف بها، واأ�ضتقطا �ضباب 
املهند�ض���ني للعمل لديه���ا.   كما �ضيح�ضر 
امللتق���ى وف���ود هند�ضي���ة عربي���ة اأخ���رى 
من م�ض���ر، االأردن، واجنبي���ة مثل الوفد 
الهند�ضي الهن���دي والباك�ضتاين واالأملاين 
للم���رة االأوىل بتاأريخ هيئتنا والتي اأعطت 
بعدا اإقليمي���ا ودوليا للمهند�س ال�ضعودي، 
وقدم���ت هذه الوفود للوق���وف على نه�ضة 
اململكة العربي���ة ال�ضعودي���ة وت�ضعى لعقد 

اأتفاقات تعاون مع اجلانب ال�ضعودي.
واأود التنوي���ه باجله���د الكب���ر الذي قام 
به �ضع���ادة رئي�س امللتق���ى ورئي�س جمل�س 
االإدارة املهند�س حمد بن نا�ضر ال�ضقاوي 
الأجناح ه���ذا امللتقى ودعمه لفريق العمل 
ال�ضع���ودي م���ن اأمان���ة الهيئ���ة ال�ضعودية 
للمهند�ض���ني الت���ي حر�ضت عل���ى القيام 
بتنظيم هذا امللتقى ب���دون اإ�ضناده جلهة 
خارجي���ة اإميان���ا منه���م باأنه���م اأوىل من 
يقوم به���ذه احلدث الكبر عل���ى م�ضتوى 
منطقة اخللي���ج العربي، اإذ يعملون بدون 
كل���ل على م���دار ال�ضاعة عل���ى الرغم من 

التزاماتهم العملية االأخرى.
ويف اخلتام، ن�ضاأل اهلل عز وجل اأن ي�ضتمر 
النجاح يف رفع م�ضتوى اخلدمة للمهند�س 
ال�ضع���ودي واأن ي���دمي علين���ا نعم���ة االأمن 
وال�ض���الم لبلدن���ا الغ���ايل بقي���ادة خادم 
احلرم���ني ال�ضريفني وويل عه���ده االأمني 

االأمر �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود.

يتمي���ز هذا الملتق���ى المبارك بأنه يعقد س���نويا في كل 

دول���ة خليجية وتبعا فهو يعقد كل 6 س���نوات بالمملكة 

العربي���ة الس���عودية، ويع���ّول على هذا الملتق���ى الكثير 

م���ن طموح���ات المهندس���ين وأصح���اب العم���ل المهني 

والباحثين األكاديمين والمؤسسات الخليجية المشتركة

الدكتور إبراهيم بن عبداهلل الحماد
رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الهندسي الخليجي 16 

عضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين
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اللجنة التنفيذية للتحضيرات 
النهائية للملتقى

عقدت اللجنة التفيذية للملتقى الهندس���ي الخليجي السادس عشر يوم االثنين 2013/01/14م 
بمقر األمانة العامة بالهيئة بالرياض برئاس���ة س���عادة الدكتور إبراهيم عبداهلل الحماد 
عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، 
لبحث آخر الترتيبات والتحضيرات الجارية النعقاد الملتقى الذي ينطلق في 2 فبراير 2013م. 

اللجن���ة  اأع�ض���اء  االجتم���اع  يف  و�ض���ارك 
التنفيذي���ة، وه���م: الدكتور غ���ازي بن �ضعيد 
العبا�ضي االأم���ني العام ، املهند����س ابراهيم 
�ضالح ال�ضبيعي نائب االمني العام، املهند�س 
عدنان ال�ضح���اف  م�ضت�ضار الهيئة، الدكتور 
�ضالح املقرن مدير اإدارة التدريب والفعاليات 
بالهيئة، االأ�ضتاذ عبداهلل ال�ضهري مدير فرع 
الهيئة مبنطقة مكة املكرمة املكلف، االأ�ضتاذ 
عبدالعزيز بن عب���داهلل اجلمعة مدير ادارة 
العالق���ات العام���ة املكل���ف بالهيئ���ة رئي����س 
اللجنة االإعالمية للملتقى، اال�ضتاذ عبداهلل 

الرتك���ي مدي���ر جلن���ة الت�ضجي���ل، املهند����س 
ف���واز ط���ارق جن���ة مدي���ر العالق���ات العامة 
بف���رع الهيئ���ة مبك���ة املكرمة، اال�ضت���اذ �ضعد 
حمد الرا�ضد رئي�س اللجن���ة املالية، االأ�ضتاذ 
مم���دوح الف�ضل اإدارة التدري���ب والفعاليات 
)من�ض���ق امللتقى(، املهند�س ه���اين باداوود، 

اال�ضتاذ ماجد احلربي.
ويف بداي���ة االجتم���اع رح���ب رئي����س اللجنة 
املنظم���ة �ضع���ادة الدكت���ور اإبراهيم احلماد 
بامل�ضارك���ني و�ضكره���م عل���ى اجله���ود التي 
بذلوه���ا الجن���اح امللتق���ى، كم���ا ا�ضتعر����س 

املجتمعون اآخر الرتتيب���ات املتعلقة بانعقاد 
التح�ض���رات  عل���ى  واطلع���وا  امللتق���ى، 
واللم�ض���ات النهائي���ة التي جت���ري على قدم 
و�ض���اق م���ن اأج���ل اإجناح���ه، وا�ضتعر�ض���ت 
اللجن���ة خمتل���ف الربام���ج الت���ي اعتمدتها 
اللجنة املنظم���ة العليا والتي �ضيتم تنفيذها 

يف اإطار انعقاد امللتقى.
كما مت االطالع على الربنامج العلمي ب�ضكله 
واالإجنليزي���ة،  العربي���ة  باللغت���ني  النهائ���ي 
االفتت���اح  حلف���ل  الرتتي���ب  اىل  باال�ضاف���ة 

واملعر�س امل�ضاحب وور�س العمل.
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اللجنة المنظمة للتحضيرات 
النهائية للملتقى

المنظمة  اللجنة  ع��ق��دت 
العليا للملتقى الهندسي 
عشر  ال��س��ادس  الخليجي 
يوم األربعاء9 /2013/1م بمقر 
جدة  بمحافظة  الهيئة  فرع 
الدكتور  س��ع��ادة  برئاسة 
الحماد  ع��ب��داهلل  إب��راه��ي��م 
الهيئة  إدارة  مجلس  عضو 
للمهندسين  السعودية 
المنظمة  اللجنة  ورئيس 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى، ل��ب��ح��ث آخ��ر 
والتحضيرات  ال��ت��رت��ي��ب��ات 
ال�������ج�������اري�������ة الن����ع����ق����اد 
ينطلق  ال����ذي  ال��م��ل��ت��ق��ى 
2013م.  ف���ب���راي���ر   2 ف����ي 

و�ض���ارك يف االجتماع اأع�ض���اء اللجنة العليا 
املنظم���ة، وهم: املهند�س عل���ي عبدالرحمن 
لالأ�ضغ���ال  العام���ة  االدارة  م���ن  اخلليف���ة 
الع�ضكرية بوزارة الدفاع والطران، املهند�س 
فهد حممد حريري من اأمانة حمافظة جدة، 
املهند�س حممد عب���داهلل الزامل من مدينة 
امللك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية، املهند�س 
غ���ازي العتيبي م���ن الهيئ���ة امللكي���ة للجبيل 
وينبع، الدكت���ور وليد خ�ضيفاتي جامعة امللك 
عبدالعزي���ز، الدكت���ور ها�ض���م الزين جامعة 
املل���ك عب���داهلل، املهند����س ح�ض���ني حمم���د 
القحطاين الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية 
البيئة، واملهند�س حممد �ضعد ال�ضبيل مدينة 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
كما ح�ضر االجتماع كل من: املهند�س عدنان 

ال�ضحاف  م�ضت�ضار الهيئ���ة، الدكتور �ضالح 
املق���رن مدي���ر اإدارة التدري���ب والفعالي���ات 
بالهيئ���ة، االأ�ضتاذ عب���داهلل ال�ضه���ري مدير 
ف���رع الهيئة مبنطق���ة مكة املكرم���ة املكلف، 
االأ�ضت���اذ عبدالعزي���ز ب���ن عب���داهلل اجلمعة 
مدي���ر ادارة العالقات العامة املكلف بالهيئة 
رئي�س اللجنة االإعالمي���ة للملتقى، املهند�س 
فواز طارق جنة مدير العالقات العامة بفرع 
الهيئة مبكة املكرمة، االأ�ضتاذ ممدوح الف�ضل 
اإدارة التدريب والفعاليات )من�ضق امللتقى(.
ويف بداية االجتماع رحب رئي�س اللجنة املنظمة 
�ضع���ادة الدكتور اإبراهيم احلماد بامل�ضاركني 
و�ضكره���م عل���ى ح�ضورهم، واجله���ود التي 
بذلوها يف االجتماع���ات ال�ضابقة، ومت توزيع 

اجله���ات  م���ن  لالأع�ض���اء  �ضك���ر  خطاب���ات 
امل�ضاركة، ومت توجيه خطابات �ضكر للجهات 
مل���ا قدم���وه م���ن جه���ود م�ضرف���ة للملتق���ى. 
واثن���اء االجتماع ا�ضتعر����س املجتمعون اآخر 
الرتتيبات املتعلقة بانعق���اد امللتقى، واطلعوا 
على التح�ض���رات واللم�ض���ات النهائية التي 
جت���ري على قدم و�ض���اق من اأج���ل اإجناحه، 
وا�ضتعر�ض���ت اللجنة خمتل���ف الربامج التي 
اعتمدته���ا اللجنة املنظمة العليا والتي �ضيتم 

تنفيذها يف اإطار انعقاد امللتقى.
كما مت االطالع على الربنامج العلمي ب�ضكله 
واالإجنليزي���ة،  العربي���ة  باللغت���ني  النهائ���ي 
االفتت���اح  حلف���ل  الرتتي���ب  اىل  باال�ضاف���ة 

واملعر�س امل�ضاحب وور�س العمل.
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حلقة النقاش األولى:

القوانين واألنظمة البيئية: التنفيذ 
والمراقبة والتطوير

المحاور

1. كيف يتم تطوير القوانني والت�ضريعات يف دول اخلليج العربي  

2. ما عالقة اجلهات الت�ضريعية باجلهات املطّبقة للت�ضريعات كاملن�ضاآت ال�ضناعية وغرها   

3. كيف ترى اجلهات امل�ضرعة تطبيق هذه الت�ضريعات ، وما حتديات تطبيقها .  

4. هل يتم حتديث الت�ضريعات البيئية يف �ضوء الدرا�ضات البحثية املحلية والعاملية .  

5.  ما هي التحديات التي تواجه اجلهات الت�ضريعية .  

6. فاعلية الت�ضريعات البيئية يف حماية البيئة يف دول جمل�س التعاون  

المشاركون المقترحون:

1. د.اأحمد احلازمي )مدير عام اإدارة البيئة ب�ضركة �ضابك( – رئي�س احللقه  

2- د.عبدالرحمن مياين – نائب رئي�س �ضركة معادن  

3- د.عادل الزياين – ع�ضو املجل�س االأعلى للبيئة بدولة البحرين  

4- م. ه�ضام امل�ضاعيد – مدير اإدارة البيئة باأرامكو  

5- ح�ضني الب�ضري - مدير اإدارة البيئة بالهيئة امللكية  
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حلقة النقاش الثانية:

صناعة التعدين والبيئة

المحاور

1. قانونية نظامي التعدين والبيئة.  

2. �ضناعة التعدين.  

3. التاأثرات البيئية ل�ضناعة التعدين.  

4. امل�ضوؤولية االجتماعية املاأمولة.  

المشاركون المقترحون:

1. د. اأ�ضعد اأبو رزيزة – رئي�س احللقة  

2. د. اإبراهيم احلديثي – جامعة امللك �ضعود.  

3. د. يحيى بن مفرح الزهراين – جامعة االأمر نايف للعلوم االأمنية.  

4. د. م�ضطفى العقيلي – �ضركة معادن  

5. اأ.�ضلطان جمال �ضاويل – وزارة البرتول والرثوة املعدنية  



ملف خاص بالملتقى الخليجي السادس عشر

العدد ) 93 ( ربيع األول 1434ه� - فبراير 2013م

44

رئيس مجلس اإلدارة في حواره مع مجلة المهندس: 

جائزة االتحاد الهندسي الخليجي تكرم المبدعين واألول جائزته 50 ألف ريال

الملتقى يطرح مشكلة عالمية وتطبيق 
توصياته بيد المسؤولين بدول مجلس التعاون

خلق اهلل اإلنسان واستخلفه في األرض ليعمرها، وهيأ له بيئة نظيفة خالية من التلوث، 
ولكن اإلنس���ان على مر العصور لوث البيئة المحيطة به عن قصد أو عن غير قصد، من 
خالل تلوث كان محدودا ال يتعدى المحيط الذي يعيش فيه. ولكن مع التطور الصناعي 
بدأ التلوث البيئي يش���كل خطرا على صحة اإلنسان وحياته. وفي عام 1960م بدأ االنتباه 
لظاهرة تل���وث البيئة يأخذ طرقا جدية، وذلك لوجود أدلة تش���ير إلى أن تلوث البيئة بدأ 
يأخذ ش���كالً حرجًا يهدد جميع الكائنات على س���طح الكرة األرضية. وانطالقا من أهمية 
الحفاظ على البيئة واستمرارية ديمومتها، أصبح الحفاظ على البيئة ضمن أهم القوانين 
الملزمة لإلنسان والدول، حيث وضعت التشريعات والقوانين لذلك، من خالل قوانين بيئية 
تتناغم مع سلوكيات يومية مطلوبة، لتشكل بمجملها حدًا للتلوث والتدهور البيئي.

المهندس حمد بن ناصر الشقاوي 
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
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ويف ه���ذه املو�ض���وع ال���ذي ي���وؤرق الع���امل، تعت���زم الهيئ���ة ال�ضعودي���ة 
للمهند�ض���ني حتت رعاية خادم احلرمني ال�ضريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �ضعود � حفظه اهلل � تنظيم امللتقى الهند�ضي اخلليجي 
16 حت���ت �ضعار )البيئ���ة يف منطقة اخلليج العرب���ي(، وذلك بفندق 
هيلت���ون جدة  خالل الفرتة 2 اإىل 4 فرباير 2013م. كما �ضوف تقوم 
الهيئة باالإعالن ع���ن الفائزين بجائزتي االحتاد الهند�ضي اخلليجي 
يف التمي���ز واالإبداع يف دورتها الثامنة حتت عن���وان" م�ضاريع االأبنية 

اخل�ضراء ال�ضديقة للبيئة.
ومن اأجل اإلقاء ال�سوء على هذا امللتقى واأهميته وفعالياته، 
قامت جمل��ة )املهند�ش( با�ست�سافة �سع��ادة املهند�ش حمد 
بن نا�سر ال�سق��اوي رئي�ش جمل���ش اإدارة الهيئة ال�سعودية 
للمهند�س��ن، وقد اأجاب �سعادت��ه عن الكثري من الأ�سئلة يف 

هذا احلوار. اإىل التفا�سيل:

� هل ل�سعادتكم اأن ميدنا بنبذه عن امللتقى ؟
� دول جمل����س التعاون تبذل الكثر من اأج���ل اإعمار االأر�س واحلفاظ 
عل���ى البيئة م���ن منطلق تعاليم الدي���ن االإ�ضالم���ي احلنيف، ويظهر 
ذلك جلي���ًا من خالل املوؤ�ض�ضات احلكومية و�ضب���ه احلكومية، واأي�ضا 
م���ن خالل ال�ضيا�ض���ات والت�ضريعات التي ترتج���م االأهداف اإىل واقع 
ملمو����س. وهذا امللتق���ى الذي تنظم���ه الهيئة ال�ضعودي���ة للمهند�ضني 
بالتع���اون مع االحتاد الهند�ضي اخلليج���ي، برعاية كرمية من موالي 
خ���ادم احلرم���ني ال�ضريف���ني � حفظ���ه اهلل � ياأتي مكمال مل���ا قبله من 
امللتقيات الهند�ضية اخلليجية املختلفة التوجهات، وهو ي�ضلط ال�ضوء 

على ق�ضية مهمة جدا يف حياة االإن�ضان ودميومة االأر�س.

� مم يتكون الحتاد الهند�سي اخلليجي، وما الهدف منه؟
� االحتاد الهند�ضي اخلليجي يت�كون من الهيئات الهند�ضية اخلليجية، 
هي: الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني باململكة العربية ال�ضعودية، جمعية 
املهند�ضني باالإمارات العربية املتحدة، جمعية املهند�ضني البحرينية، 
جمعي���ة املهند�ض���ني العمانية، جمعي���ة املهند�ض���ني القطرية، جمعية 
املهند�ض���ني الكويتي���ة. ويه���دف االحت���اد اإىل تعزي���ز دور الهيئ���ات 
الهند�ضي���ة اخلليجية يف تنظيم مزاولة املهنة الهند�ضية ودعم العمل 
الهند�ضي اخلليجي وحتقيق التعاون الفني الهند�ضي بني دول املجل�س.

� ه��ل هن��اك اأهداف حم��ددة لالحتاد من تنظي��م املتلقيات 
الهند�سية؟

� نع���م هناك اأهداف، حيث اإن املتلقي���ات الهند�ضية اخلليجية تهدف 
اإىل تب���ادل اخلربات والت�ضاور فيما يتعل���ق بتطوير املهنة ورفع كفاءة 
املهند����س اخلليجي، وق���د بداأت �ضل�ضلة امللتقي���ات بامللتقى الهند�ضي 
اخلليج���ي االأول يف دولة الكوي���ت خالل �ضهر ابريل من عام 1997م، 

ث���م ا�ضت�ضافت جمعي���ة املهند�ض���ني االإماراتية و جمعي���ة املهند�ضني 
البحرينية والهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني )اللجنة الهند�ضية اآنذاك( 
امللتقي���ات الهند�ضي���ة اخلليجية الثانية والثالث���ة والرابعة يف االأعوام 
98، 99، 2000م، ث���م توالت بعد ذل���ك امللتقيات ب�ضكل �ضنوي، وكان 
اآخره���ا امللتقى الهند�ضي اخلليج���ي اخلام�س ع�ضر، الذي عقد حتت 
�ضعار )امل�ضكن املي�ضر( يف �ضه���ر نوفمرب 2011م، مبملكة البحرين. 
وه���ذا امللتقى الذي يعقد يف اململكة هو امللتق���ى ال�ضاد�س ع�ضر الذي 

ياأتي مكمال لهذه امل�ضرة املهنية املميزة.

� كيف متت ال�ستعدادات لتنظيم هذا امللتقى من الهيئة؟
� وهلل احلمد، الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني متتلك فريق عمل لتنظيم 
املوؤمت����رات واملعار����س والن���دوات، وهو فريق متخ�ض����س على اأعلى 
م�ضتوي���ات املهني���ة واالحرتافية، و�ضبق لهذا الفري���ق اأن قام بتنظيم 
كث���ر من املوؤمترات واملنا�ضبات املهني���ة املتخ�ض�ضة، وهو فريق يلم 
بكاف���ة التفا�ضيل ل�ضمان ح�ضن التنفيذ وحتقيق اأهداف الهيئة. وقد 
مت ت�ضكيل جلان للملتقى برئا�ضة �ضعادة الدكتور اإبراهيم بن عبداهلل 
احلم���اد ع�ضو جمل����س االإدارة، وقام بدوره بتحدي���د مهامها، و�ضكل 
ل���كل جلن���ة اأع�ضاء، حي���ث اإن كل جلنة حددت مهامه���ا ب�ضكل دقيق 
ووا�ضح، وربطت تلك املهام بجدول زمني دقيق حددت فيه كل املهام 
وامل�ضئوليات من خ���الل توافق وتفاهم بني تلك اللجان، ما �ضاهم يف 
اإجناز املهام ب�ضكل جي���د ويف وقتها املحدد. وقد مل�س اأع�ضاء جمل�س 
اإدارة الهيئة من اأع�ضاء اللجان الدقة يف تنفي�ذ املهام واحلر�س على 
اأدائه���ا ب�ضكل �ضحيح و�ضليم ومكتمل ويف الوقت املحدد، مع احلر�س 
التفا�ضيل الدقيقة لتلك املهام، من اجل �ضمان جناح اأعمال امللتقى 
واملعر����س واحل�ض���ول على اأعل���ى درج�ات الر�ضا م���ن امل�ضاركني يف 

امللتقى �ضواء كانوا حما�ضرين اأو م�ضاركني اأو زوار.

� جائزت��ا الحت��اد الهند�سي اخلليج��ي يف التميز والإبداع 
كيف مت الإعالن عنهما ومتى ؟

� اأعلن���ت الهيئ���ة االأوىل ال�ضخ�ضيات بالتعاون م���ع االحتاد الهند�ضي 
اخلليج���ي قب���ل نح���و ت�ضعة اأ�ضه���ر عن فتح ب���اب الرت�ض���ح جلائزتي 
االحت���اد الهند�ضي اخلليج���ي يف التميز واالإب���داع يف دورتها الثامنة 
حتت عنوان "م�ضاريع االأبنية اخل�ضراء ال�ضديقة للبيئة". وهي متنح 
لفئتني االأوىل  ال�ضخ�ضيات االعتبارية ممثلة يف املوؤ�ض�ضات الهند�ضية 
اخلليجية، حيث متنح الأف�ضل م�ضروع م�ضمم من �ضخ�ضية اعتبارية 

رفع  في  تساهم  الخليجية  الهندسية  المتلقيات 

للمهندسين  السعودية  والهيئة  المهندس  كفاءة 

المناسبات ل��ت��ن��ظ��ي��م  م��ح��ت��رف��ا  ف��ري��ق��ا  ت��م��ت��ل��ك 
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يف قط���اع اخلدمات الهند�ضية، على اأن يكون امل�ضروع منفذًا اأو حتت 
التنفي���ذ اأو اعتمد للتنفي���ذ. اأما اجلائزة الثانية فه���ي جائزة فردية 
للمهند�ضني اخلليجي���ني املبدعني، حيث متنح الأف�ضل م�ضاريع تخرج 
من كليات الهند�ضة اأو مل�ضاريع فردية قام بها مهند�س اأو اأكرث كاأفراد 
للجه���ات التي يعملون بها، ويقت�ض���ر الرت�ضيح للجائزة على مواطني 

دول جمل�س التعاون اخلليجي واملوؤ�ض�ضات اخلليجية ب�ضفة اأ�ضلية.

� اإىل ماذا تهدف اجلائزة؟
� اأ�ض���در املجل����س االأعل���ى لالإحت���اد الهند�ض���ي اخلليج���ي يف دورت���ه 
اخلام�ض���ة ع�ض���رة باعتم���اد مو�ضوع اجلائ���زة ليكون ع���ن "م�ضاريع 
االأبنية اخل�ضراء ال�ضديقة للبيئة، وفق حمورين هما ت�ضميم مباين 
ال�ضك���ن االأخ�ضر عن طريق عر�س وتق���دمي اأفكار واآراء جديدة حول 
اأ�ضاليب الت�ضميم واملواد امل�ضتعمل���ة، وا�ضتعمال التكنولوجيا الذكية 
يف امل�ضاري���ع لتوفر الطاقة وتر�ضيد املياه وامل���وارد االأخرى. وتهدف 
امل�ضابق���ة اإىل اإب���راز العم���ل الهند�ض���ي اخلليجي امل�ض���رتك وحتقيق 
اأهداف امللتقيات الهند�ضية اخلليجية، واإذكاء روح التناف�س واالإبداع 

والتميز يف جماالت العمل الهند�ضي املختلفة. 

� على ماذا يح�سل الفائز ؟
� يح�ض���ل الفائ���ز باملرك���ز االأول على �ضهادة با�ضم���ه وملخ�س للعمل 
ال���ذي قام به، درع يحمل �ضع���ار اجلائزة، ومبل���غ خم�ضني األف ريال 

بالن�ضبة للفائز لفئة اجلائزة اخلا�ضة باالأفراد.

� كيف يتم التقييم لالأعمال املقدمة؟
� تقييم االأعم���ال تتواله جلنة حتكيم متخ�ض�ضة م�ضكلة من عدد من 
اخل���رباء من اأع�ض���اء الهيئ���ات الهند�ضية اخلليجية، وتق���وم بعملها 
وف���ق معاير موحدة، حي���ث ت�ضتند اللجنة يف تقييمه���ا لالأعمال اإىل 
معاي���ر عديدة، ومن اأه���م املعاير يجب اأن تك���ون قائمة على فكرة 
غ���ر م�ضبوق���ة، امل�ضاهم���ة يف تقلي���ل التكالي���ف والنفق���ات، التاأثر 
االإيجابي على تطوير احلياة املعي�ضية، مدى االلتزام مبعاير البيئة، 

اأن تك���ون منفذة اأو قابلة للتنفيذ، اأن تخدم �ضريحة كبرة من النا�س 
بع���د تنفيذها، تعالج اأو عاجلت م�ضكلة واقعية مزمنة، اأن تكون ذات 

جدوى اقت�ضادية، ت�ضاهم يف توطني ونقل اخلربات والتكنولوجيا.

� اإىل ماذا يهدف امللتقى الهند�سي اخلليجي ال�ساد�ش ع�سر؟
 � يه���دف اإىل تبادل اخل���ربات والتجارب، التع���رف على نقل املعرفة 
وو�ضائل تفعيلها، والتطوير والتحديث ملواجهة التحديات امل�ضتقبلية، 
اإ�ضاف���ة اإىل ه���دف عام يتمثل بر�ض���د وتقومي التط���ور املعريف للحد 
م���ن التلوث البيئ���ي وتوفر من���اخ للباحثني وال�ضناعي���ني وامل�ضئولني 

واملخت�ضني لتبادل املعلومات.

� وماذا عن حماوره؟
� امللتقى يت�ضمن عدة حماور، هي:  بناء القدرات والكفاءة الهند�ضية، 
االأبني���ة اخل�ض���راء وبعده���ا البيئ���ي، الت�ضريع���ات البيئي���ة واملحلية 
واالإقليمي���ة والدولي���ة، اإع���ادة التدوي���ر واإدارة النفاي���ات والنفايات 
اخلط���رة، الرتبي���ة البيئي���ة والتعلم البيئ���ي، التخطي���ط والدرا�ضات 
االقت�ضادية البيئية، تلوث وحماية البيئة البحرية، اخلطط والربامج 
الرامي���ة للحف���اظ عل���ى البيئي���ة، البيئة والتنمي���ة ال�ضناعي���ة، دور 
املوؤ�ض�ض���ات احلكومية واالأهلية يف احلفاظ عل���ى البيئة، تلوث البيئة 

واجلوانب االقت�ضادية، واالإدارة املتكاملة للحفاظ على البيئة.

� وماهي اجلهات التي �ساركت يف تنظيمه ؟
� هن���اك جهات نقدم لها جزيل ال�ضكر على دعمها لتنظيم هذا امللتقى 
الهند�ض���ي املهم الذي ياأت���ي يف الوقت املنا�ضب لط���رح م�ضكلة عاملية، 
واجلهات هي: الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة، اإمارة منطقة 
مكة مبحافظ���ة جدة، اأمانة حمافظ���ة جدة،االإدارة العام���ة لالأ�ضغال 
الع�ضكرية بوزارة الدفاع والطران، الهيئة امللكية للجبيل وينبع، �ضركة 
ارامكو، �ضركة �ضابك، جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، مدينة امللك 
عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية، جامعة املل���ك عبدالعزيز، ووزارة النقل.

� ماهي الفعاليات التي ت�ساحب امللتقى؟
� هن���اك فعالي���ات عديدة منه���ا معر�س بيئ���ي هند�ض���ي متخ�ض�س 
ي�ض���ارك فيها نحو اأكرث م���ن 40 جهة حكومية وقط���اع خا�س اإ�ضافة 
اإىل اجلمعي���ات والهيئ���ات الهند�ضية اخلليجي���ة، وكربى اجلهات يف 
اململكة مث���ل: الرئا�ضة العامة لالأر�ضاد وحماية البيئة، اإمارة منطقة 
مك���ة مبحافظة جدة، اأمانة حمافظة ج���دة، االإدارة العامة لالأ�ضغال 
الع�ضكري���ة ب���وزارة الدفاع والط���ران، الهيئة امللكي���ة للجبيل وينبع، 
�ضركة ارامكو، �ضرك���ة �ضابك، جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، 
مدينة املل���ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامع���ة امللك عبدالعزيز، 

ووزارة النقل. وغرها من اجلهات.
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كما �ضوف ينظم على هام�س امللتقى ور�ضتي عمل االأوىل بعنوان "حتويل 
النفايات اإىل طاقة" وهي تخاطب املهند�ضني واالإداريني واملتخ�ض�ضني 
واال�ضت�ضاريني والفنيني العاملني يف جمال االإدارة البيئية، وعلى وجه 
اخل�ضو����س اجله���ات احلكومي���ة واخلا�ضة املعني���ة باإع���ادة التدوير 
واإدارة النفاي���ات والطاق���ة البديل���ة. وتت�ضم���ن عنا�ضر منه���ا: اإنتاج 
واإدارة النفاي���ة البلدية، تقدمي عن تقنيه الغاز احليوي، اإنتاج الطاقة 
والتخل����س م���ن النفاي���ات، والتاأثرات البيئي���ة لتحوي���ل النفاية اإيل 
طاقه. اأما الثانية فتاأتي بعنوان " تطبيقات النمذجة الريا�ضية لتلوث 
اله���واء" والور�ض���ة موجهة للمهند�ض���ني والفنيني العامل���ني يف حماية 
البيئ���ة، وعل���ى وجه اخل�ضو����س اال�ضت�ضاري���ني واملقاول���ني واجلهات 
املعني���ة باحلفاظ على جودة اله���واء. وتت�ضمن الور�ضة جوانب مهمة، 
منه���ا خ�ضائ�س م�ضدر التلوث، مفاهي���م االأر�ضاد اجلوية، مفاهيم 
النمذج���ة، ومنذج���ة تلوث اله���واء. كما �ض���وف �ضتكون هن���اك زيارة 
جماعية جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية خالل فعاليات امللتقى.

� كم بلغ عدد الأوراق التي قدمت؟
� تلقت اللجنة العلمية للملتقى الهند�ضي اخلليجي ال�ضاد�س ع�ضر 104 
ورقة عمل قدمها عدد من الباحثني واملخت�ضني من الدول اخلليجية 
والعربي���ة واالأوروبي���ة، مث���ل جمهوري���ة م�ض���ر العربي���ة، اجلمهورية 
ال�ضوري���ة، مملكة االأردن، فلندا، وغرها م���ن الدول، وقد مت اختيار 
نح���و 15 ورقة علمية �ضوف تقدم من يف خم����س جل�ضات، وكل جل�ضه 
�ضيق���دم فيها ث���الث اأوراق عمل ومتح���دث رئي�س، حي���ث ت�ضتمر كل 

جل�ضه ملدة من �ضاعة ون�ضف اإىل �ضاعتان.

� من ابرز امل�ساركن يف اجلل�سات؟
� ي�ضارك يف اجلل�ضات العلمية نخبة متميزة يف البيئة، منهم على �ضبيل 
املثال �ضع���ادة الدكتور عبدالعزيز اخل�ضري وكي���ل اأمارة منطقة مكة 
املكرم���ة، االأ�ضتاذ عبدالرحم���ن املن�ضور وكيل وزارة ال�ض���وؤون البلدية 
والقروية امل�ضاعد لل�ضوؤون البلدية، معايل الدكتور اأحمد بن حممد ال�ضيف 
نائب وزير التعليم العايل، االأ�ضتاذ الدكتور زياد حمزة اأبو غرارة اأمني 
ع���ام الهيئة االإقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر االأحمر وخليج عدن، 
الدكت���ور خليل احلو�ضني اأمني عام االحتاد الهند�ضي اخلليجي. معايل 
الدكت���ور حبيب زين العابدين وكي���ل وزارة ال�ضئ���ون البلدية والقروية، 
االأ�ضت���اذ �ضلط���ان جمال �ضاويل وكي���ل وزارة البرتول وال���رثوة املعدنية 
لل�ضوؤون املعدنية، الدكتور عبدالرحمن مياين نائب رئي�س �ضركة معادن.

كم���ا ي�ض���ارك يف حلق���ة النقا�س االأوىل الت���ي تاأتي بعن���وان " �ضناعة 
التعدين والبيئة" الدكتور اأ�ضعد اأبوزيزة رئي�س جمعية البيئة باململكة 
العربي���ة ال�ضعودي���ة �ضابق���ًا. والثانية "القوان���ني واالأنظم���ة البيئية: 
التنفي���ذ واملراقبة والتطوير" الدكتور اأحم���د م�ضهور احلازمي مدير 

عام اإدارة البيئة ب�ضركة �ضابك. وغرهم كثرون.

� ماهي اجلهود لإبراز هذا احلدث البيئي املهم؟
� هن���اك جه���ود عدي���دة مت القيام بها الب���راز امللتق���ى، منها حمالت 
اإعالمية واإعالني���ة قامت بها الهيئة ال�ضعودي���ة للمهند�ضني، وهناك 
جه���ود م�ضكورة قامت بها بع�س اجلهات امل�ضاركة يف التنظيم. حيث 
قامت الهيئ���ة ب�ضياغة االأخبار والت�ضاريح وبثها لل�ضحف والقنوات 
الف�ضائية، اإ�ضافة اإىل عقد املوؤمترات ال�ضحافية حول امللتقى، وعمل 
برام���ج تلفزيونية بالتع���اون مع بع�س القن���وات الف�ضائية ال�ضعودية، 
وجلب رع���اة من ال�ضحف والف�ضائيات لت�ضليط ال�ضوء على امللتقى، 
اإىل جان���ب ذل���ك قام���ت الهيئ���ة بطباع���ة املطوي���ات والربو�ضورات 
والبو�ضرتات وتوزيعها عل���ى اجلهات احلكومية واخلا�ضة وال�ضركات 
والقطاع���ات التي تهتم باجلوانب البيئية. كما قامت الهيئة بت�ضميم 
موق���ع خا����س بامللتق���ى عل���ى ال�ضبك���ة العنكبوتي���ة يتوفر في���ه جميع 
املعلوم���ات عن امللتقى واجلائ���زة، اإ�ضافة اإىل ان���ه مت اإر�ضال ر�ضائل 
بالربي���د االلك���رتوين جلميع اأع�ض���اء الهيئة للتذك���ر مبوعد امللتقى 
والدع���وة للم�ضارك���ة يف امللتقى للجهات واالأف���راد. اإىل جانب اإر�ضال 
ر�ضائل ن�ضية sms لالأع�ض���اء بني كل فرتة واأخرى للتذكر مبوعد 
امللتقى واملعر�س امل�ضاحب. كما مت و�ضع لوحات الطرق يف حمافظة 

جدة موقع احلدث واالإعالن عن امللتقى.

�  ماذا تتوقع اأن يخرج به امللتقى من تو�سيات؟
� ناأم���ل اأن نخرج يف خت���ام امللتقى للخروج مبجموع���ة من التو�ضيات 
التي ته���دف اإىل تبني ومعاجلة االأمور فيما يخ����س البيئة وما يتعلق 
به���ا، الأنها يف االأخر تن�ضب يف �ضالح خدمة االإن�ضان الذي يعي�س يف 
كوك���ب االأر�س واملواطن اخلليجي وم�ضتقبل اأبناءه. ومن الطبيعي اأن 
ما�ض���وف يخرج ب���ه امللتقى من تو�ضيات � اإن �ض���اء اهلل � �ضوف ت�ضب 
جميعه���ا يف االهتم���ام باجلوانب البيئية وطرق احل���د من التلوث يف 
اخللي���ج العرب���ي يف الوق���ت الذي نح���ن بحاجة اإىل تو�ضي���ات تطبق 
عل���ى ار�س الواق���ع، وتطبيق التو�ضي���ات لهذا امللتق���ى العلمي ي�ضكل 
عامال مهما من عوامل التنمي���ة يف املجتمعات اخلليجية يف جوانبها 
االقت�ضادية والثقافية والعلمية والتنموية. و�ضنقوم بعد نهاية امللتقى 
برفع التو�ضي���ات اإىل االحتاد الهند�ضي اخلليجي، وهو بدوره �ضيقوم 

برفعها اإىل اجلهات العليا يف كل دولة من دول جمل�س التعاون.

- معرض بيئي متخصص وورشتي عمل مصاحبة للملتقى

للعرض ورق�����ة   15 م��ن��ه��ا  اخ���ت���رن���ا  ع��م��ل  ورق�����ة   104  -

1 رئيس  ومتحدث  عمل  أوراق   3 فيها  يقدم  جلسات   5  -

ت�����ش�����ارك  ب���������������ارزة  خ����ل����ي����ج����ي����ة  ش�����خ�����ص�����ي�����ات   -

ف���������ي ال������ج������ل������س������ات وح�������ل�������ق�������ات ال�����ن�����ق�����اش
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معرض ملتقى البيئة في منطقة الخليج
ي�سر الهيئة ال�سعودية للمهند�سن ان تدعوكم حل�سور عرو�ش اجلهات احلكومية واخلا�سة مبعر�ش امللتقى الهند�سي اخلليجي 
ال�ساد���ش ع�س��ر )البيئ��ة يف منطق��ة اخللي��ج العربي(، ال��ذي �سيعقد ان �س��اء اهلل بفندق هيلت��ون جدة خالل الف��رة من 21- 
1434/3/23ه� 2 اىل 4 فرباير 2013م، حتت رعاية خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل.

ويه��دف املعر���ش اىل تعزي��ز فر���ش التوا�س��ل ب��ن قط��اع الأعم��ال وامل�ستهلك��ن م��ن خ��الل عر���ش التقني��ات والتكنولوجيا 
احلديث��ة الت��ي ت�سه��م يف توف��ري الطاق��ة الداعم��ة ملفه��وم املنتج��ات واخلدم��ات الرفيق��ة بالبيئ��ة، وتعزي��ز روح التع��اون 
املثم��ر ب��ن القط��اع احلكوم��ي والقط��اع اخلا���ش ف��ى العم��ل البيئ��ي، و�س��ول لتحقي��ق الغاي��ات الت��ى ي�سع��ى امللتق��ى اليه��ا.

كروكي المعرض
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المنتدى السعودي لألبنية الخضراء يخرج ب10 
توصيات لتبني مفاهيم األبنية الخضراء

وتحقيق  ومتابعة  االستمرار  بضرورة  الخضراء،  لألبنية  السعودي  المنتدى  أوص��ى 
ما  ومعرفة  المنتدى،  م��ن  األول���ى  النسخة  ف��ي  ص��درت  التي  التوصيات  وتدقيق 
المنتدى  ف��ي  الملتقى   فعاليات  ختام  ف��ي  ذل��ك  ج��اء  ُينجز،  ل��م  وم��ا  منها  أنجز 
اإلنسان  الثالثية:  »المحصلة  بعنوان  الثالثة  نسخته  في  الخضراء  لألبنية  السعودي 
الرياض. بمدينة  2012م،  أكتوبر   16  -  13 من  الفترة  خالل  عقد  الذي  واالقتصاد«  واألرض 

واأو�ض���ح االأمني الع���ام للمنتدى ال�ضعودي 
في�ض���ل  املهند����س  اخل�ض���راء  لالأبني���ة 
الف�ض���ل، اأن املنت���دى �ضع���ى اإىل مناق�ضة 
مفهوم اال�ضتدام���ة بعنا�ضرها االأ�ضا�ضية 
وذلك  واالقت�ضاد"،  واالأر����س  "االإن�ضان 
االأبني���ة  ا�ضرتاتيجي���ات  منطل���ق  م���ن 
اخل�ض���راء يف عر����س ال�ضعوب���ات الت���ي 
تواج���ه �ضح���ة االإن�ض���ان يف ا�ضتخدامات 
املباين والك�ض���ف عن التحدي���ات البيئية 
بالفر����س  والنهو����س  عنه���ا  الناجت���ة 
التجاري���ة واالقت�ضادي���ة جلمي���ع مناطق 
اململكة، والتي تنبثق من توجهات اخلطة 

اخلم�ضي���ة التا�ضع���ة للف���رتة م���ن 2010 
حت���ى 2014 مبيزاني���ة اإجمالية تبلغ 1.4 

تريليون ريال.
واأكد املنتدى ال�ضعودي لالأبنية اخل�ضراء 
الذي اختتم اأعماله يف العا�ضمة الريا�س، 
عل���ى رب���ط الت���وازن احل�ض���اري والبيئي 
للخط���ة الوطنية اال�ضرتاتيجي���ة للتطوير 
وزارة  توج���ه  اإط���ار  �ضم���ن  العم���راين، 
ال�ضئ���ون البلدي���ة والقروي���ة، لرت�ضيخه���ا 
وتعزيز تطبيقاتها، ُم�ضيدًا يف ذات الوقت 
مبجهودات الوزارة الرامية لتعزيز مفهوم 

البناء عرب االأبنية ال�ضديقة للبيئة.

واأ�ضاد املنت���دى بالدور الرائد الذي تلعبه 
وزارة املي���اه والكهرب���اء، ع���رب احلمالت 
املي���اه  ا�ضته���الك  لرت�ضي���د  الوطني���ة 
والكهرب���اء، الت���ي تعت���رب م���ن العنا�ض���ر 
االأبني���ة  ملعاي���ر  والتقني���ة  االأ�ضا�ضي���ة 

اخل�ضراء على امل�ضتوى العاملي.
ودعا املنت���دى ل�ضرورة اخ���ذ اال�ضت�ضاري 
املال���ك معاير االأبني���ة يف جميع امل�ضاريع 
القائم���ة وامل�ضتقبلي���ة، وطال���ب يف الوقت 
عين���ه باإع���ادة النظ���ر يف جمي���ع املب���اين 
القائم���ة احلكومي���ة منه���ا واخلا�ضة، من 
لت�ضتجي���ب  الهند�ضي���ة  درا�ضته���ا  حي���ث 
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ملنظوم���ة االأبنية اخل�ضراء العاملية، والتي 
من �ضاأنها توفر الطاقة وتر�ضيد ا�ضتهالك 
املياه والكهرباء اإىل جانب تفعيل تطبيقات 
املواد ال�ضديقة للبيئة التي تتحول بدورها 
اإىل من�ض���اآت تلب���ي احتياج���ات امل�ضتخدم 
منت���دى  وح���ث  بالبيئ���ة.  االإ�ض���رار  دون 
االأبنية اخل�ضراء ال���ذي اأقيم يف الريا�س 
على م���دى ثالث���ة اأي���ام متتالي���ة، و�ضائل 
واملرئي���ة  املق���روءة  املختلف���ة،  االإع���الم 
وامل�ضموع���ة، عل���ى القي���ام بر�ضالته���ا يف 
توعي���ة املجتمع باإيجابي���ات مفهوم ثقافة 
االأبني���ة اخل�ضراء، وما تعود به من فائدٍة 
عل���ى املجتم���ع والبيئ���ة عل���ى ح���ٍد �ضواء.

اأهمي���ة جن���اح  املوؤمت���رون عل���ى  واإتف���ق 
املنت���دى من خ���الل اإن�ضاء مرك���ز للعناية 
واملتابع���ة مب���ا يخ����س الب�ضم���ة البيئية 
واالنبث���اق الكربوين الناجت ع���ن املن�ضاآت 
واملراكز احل�ضارية يف النطاق العمراين، 
تنفي���ذ  عل���ى  االإ�ض���راف  اأهداف���ه  وم���ن 
التو�ضيات ال�ضادرة عن املنتدى، وتقدمي 
االإح�ض���اءات املنا�ضب���ة للجه���ات املعنية 
الإتخاذ ما تراه م���ن اإجراءات وتطبيقات 

تدعم هذا التوجه.
لالأبني���ة  ال�ضع���ودي  املنت���دى  و�ض���دد 
اخل�ضراء على �ضرورة الوقوف بحزم يف 
وجه حماوالت اخرتاق املفاهيم ال�ضامية 
للثقاف���ة اخل�ض���راء وا�ضتغ���الل م�ضطلح 
االأخ�ض���ر،  الغ����س  "االأخ�ض���ر" لتمري���ر 
يف ت�ضوي���ق منتج���ات ال مت���ت للمعاي���ر 

الهند�ضية ب�ضلة.
ودع���ت التو�ضيات ال�ض���ادرة عن املنتدى 
املقاول���ني  ا�ض���راك قط���اع  اإىل �ض���رورة 
يف تكري����س ه���ذا التوج���ه ال���ذي ي�ض���ب 
الب���الد،  وم�ضلح���ة  م�ضلحته���م،  يف 
ومطالبتهم بدور فاع���ل يف تبني مفاهيم 
العمل باالأبنية اخل�ضراء. وطالب املنتدى 
ال�ضعودي لالأبنية اخل�ضراء وزارة الرتبية 

والتعلي���م ب�ض���رورة اإدراج منه���ج الرتبية 
البيئية، ع���رب مناهج تدري����س ال�ضفوف 
االأوىل االأ�ضا�ضي���ة، لغر����س ثقافة �ضداقة 
البيئة، وتوعيتهم باأهمية االإرث العمراين 

واالعتزاز به.
ودع���ا يف ذات الوق���ت املهند����س في�ض���ل 
الف�ضل اأمني عام املنتدى ال�ضعودي لالأبنية 
اخل�ض���راء، اإىل التوعية باالإرث ال�ضعودي 
اخلا�س، والذي ُيحاكي ينطبق على ثقافة 
االأبنية اخل�ض���راء ال�ضديقة للبيئة، حيث 

كان االآب���اء واالأجداد يعتم���دون على هذا 
الن���وع من االأبني���ة املوفرة للطاق���ة واملياه 
يف اآٍن واح���د، والذي يحوي ب���ذات الوقت 
جوان���ب �ضحي���ة ُيدركها م���ن يعتمد هذا 
النوع من البناء ال�ضديق لالإن�ضان والبيئة.
الث���اين  ال�ضع���ودي  املنت���دى  و�ض���ارك يف 
لالأبني���ة اخل�ضراء ع���دد م���ن االأجانب، 
واخل���رباء عل���ى امل�ضتوى املحل���ي، ورعت 
وزارة ال�ض���وؤون البلدي���ة والقروية املنتدى 

يف ن�ضخته الثانية على التوايل.

أك���د المنت���دى الس���عودي لألبني���ة الخضراءعل���ى رب���ط 
الت���وازن الحضاري والبيئي للخطة الوطنية االس���تراتيجية 
للتطوي���ر العمران���ي، ضم���ن إطار توج���ه وزارة الش���ئون 
تطبيقاته���ا وتعزي���ز  لترس���يخها  والقروي���ة،  البلدي���ة 
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وقفة قد تكون مهمة على

ب���ارك اهلل فيمن أمر بهدم جس���ر الجمرات القديم وبناء الجس���ر الجدي���د، وبارك فيمن 
صمم���ه وفيمن نفذه، لما أس���هموا به في رفع معدالت انس���يابية حركة الحجاج عليه، 
مم���ا رفع بالتبعية مع���دالت ودرجات األمن والس���المة إلى الحد األقص���ى، بعد أن توفي 
عل���ى الجس���ر القديم مئ���ات من الحج���اج - رحمه���م اهلل - نتيج���ة للتزاح���م والتدافع.

مهندس / ضياء طمان
استشاري إدارة مشروعات التشييد

      إعداد: عماد أبو عارف

منظور عام لجسر الجمرات تتجلى فيه عبقرية التصميم والتنفيذ     

جسر الجمرات
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وقد ق���ام املهند�ض���ون امل�ضمم���ون بعد هدم 
بت�ضمي���م  2006م  ع���ام  الق���دمي  اجل�ض���ر 
اجل�ضر اجلديد؛ وهم ي�ضعون ن�ضب اأعينهم 
واأفئدته���م نظري���ة تفتي���ت الكتل���ة، بتفري���ق 
ح�ضود احلجاج الداخل���ة لتاأدية �ضعرة رمي 
اجلم���رات م���ن 11 )اأح���د ع�ض���ر( مدخ���اًل 
واخلارجة بعد اإمتامها من 12 )اثني ع�ضر( 
خمرج���ًا يف االجتاه���ات االأ�ضلي���ة االأربع���ة، 
م���ع ت�ضمي���م اجل�ضر بط���ول 950 )ت�ضعمائة 
وخم�ض���ني( مرتًا وع�ر�س 80 )ثمانني( مرتًا 

ورغم اعتزازي وفخاري بهذا اجل�ضر العبقري، ومباركتي مل�ضمميه املهرة 
وتقديري اخلال����س ملنفذيه الن�ضطاء .. اإال اأنني اأراين - على ا�ضتحياء - 
متحفظًا وواقفًا عند عر�ضه البالغ 80 )ثمانني( مرتًا )40 مرتًا من جانبي 
ال�ضواخ����س( الكبر جدا، الذى ا�ضتوقفنى كث���رًا كثرا، دون اأن اأجد له 
مربرًا هند�ضيًا واحدًا. فاحل�ضيات �ضغرة جدًا وال يزيد حجمها على حبة 
ء، وكذلك وزنها فهو �ضغر جدًا )ميكن  البندق كما علمنا فقهاوؤنا االأجالَّ
اإهمال���ه نظريًا(، وال يحتاج اأبدًا لكل هذا العر�س لرمي احلاج ح�ضياته 
ال�ضبع���ني على مدى اأيام رمي اجلمار االأربع�ة اأو الت�ضع واأربعني اإذا تعجل، 
حي���ث اإن �ضرعة رمي احل�ضاة - مهما كانت ق���وة الرامي - �ضتكون اأي�ضًا 
�ضغ���رة، مم���ا يجعل مدى احل�ض���اة االأفقي �ضغ���رًا كذل���ك، باعتبارها 
مقذوفا يدويا. واملدى االأفقي كما هو مبني بال�ضكل )1( هو امل�ضافة االأفقية 
م���ن نقطة انطالق احل�ضاة م���ن يد راميها حتى نقط���ة �ضقوطها. وطبقًا 
لقانون املقذوفات، فاإن املدى االأفقي = �ضرعة املقذوف × الزمن الكلي. 

وبطواب���ق اأربع���ة ارتفاع كل منه���ا 12 )اثني 
ع�ض���ر( مرتًا، بخ���الف البدروم ال���ذي تقبع 
فيه �ضيارات االإ�ضعاف حت�ضبًا الأي طارئ. مع 
ت�ضمي���م ال�ضواخ�س الثالث���ة املمثلة الإبلي�س 
يف اجلم���رات الثالث )ال�ضغ���رى والو�ضطى 
والعقبة الكربى( امل�ضنوعة من احلجر داخل 
اأحوا����س بي�ضاوي���ة من اخلر�ضان���ة امل�ضلحة 
ت�ضه���م يف ان�ضيابي���ة حرك���ة احلجي���ج بطول 
40)اأربعني( مرتًا للحو�س الواحد، م�ضتوعبًا 
بتلك االإمكانات املعمارية واالإن�ضائية الهائلة 

اأكرث من 250.000)مائتني وخم�ضني األف( 
ح���اج يف ال�ضاع���ة. وق���د اأدرك املهند�ض���ون 
امل�ضمم���ون عن���د ت�ضميمه���م له���ذا اجل�ضر 
العم���الق كثافة احل�ضود التي تت�ضاعف عامًا 
بعد ع���ام، فاأ�ض�ض���وا اجل�ضر عل���ى اأ�ضا�ضات 
تتحم���ل 12)اثني ع�ضر( طابق���ًا، ال�ضتيعاب 
5.000.000 )خم�ض���ة مالي���ني( ح���اج يف 
امل�ضتقب���ل. واحلم���د هلل .. فق���د مت تنفي���ذ 
اجل�ض���ر على الوجه االأجم���ل ال االأكمل .. الأن 

الكمال هلل وحده؛ بتكلفة  1،7 مليار دوالر.

إحدى الجوانب للجسر

وح��ق��ًا وص���دق���ًا اس��ت��ط��اع ال��م��ه��ن��دس��ون ال��م��ص��م��م��ون وال��م��ن��ف��ذون بهذه 
تمامًا.  وال���ت���داف���ع  وال��ت��ك��دس  ال���زح���ام  ش��ب��ه��ة  درء  ال���ف���ذة،  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وأص���ب���ح ال��ج��س��ر ُم���ن���ش���ًأ اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ًا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���ع���ال���م ال م��ح��ال��ة.

الشكل )1(
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وعليه، فاإن اأردن���ا اأن يرمي كل حاج جمراته 
ال�ضبع عند كل �ضاخ�س يف زمن كلي متو�ضط 
مقداره مثاًل 10 ثوان للجمرة الواحدة )وهو 
زمن منا�ضب( ب�ضرع���ة متو�ضطة مقدارها 1 
مرت/الثاني���ة )وهي �ضرعة كب���رة للح�ضاة، 
ومن املمكن اأن  تك���ون2/1( فلن يزيد املدى 
على 10 )ع�ضرة( اأمتار باأي حال من االأحوال، 
وهذا معن���اه اأن ع�ضرة اأمت���ار واأقل )املنطقة 
احليوي���ة(، تب���دو كافي���ة ليتح���رك احلجيج 
فيها على جانبي كل �ضاخ�س من ال�ضواخ�س 
الثالث���ة، دون تكد�س بداًل م���ن 40)اأربعني( 
م���رتًا. فاالأمت���ار الثالثون املتبقي���ة )املنطقة 
اخلاملة( رغم امتالئها ن�ضبيًا باحلجاج، اإال 
اأنهم كما راأينا والحظنا جميعًا حجاج قلقون 
م���رتددون متحف���زون القتنا����س اأي فر�ض���ة 
لالق���رتاب م���ن املنطقة التي ميك���ن منها اأن 

يرموا جمارهم، لت�ضل اإىل ال�ضاخ�س اأو اإىل 
احلو�س، خمرتقني �ضف���وف احلجاج الذين 
اأمامهم بحذر وخ�ضونة وداأب، بعدما يتاأكدون 

اأن���ه ال ميكنه���م رميه���ا م���ن تل���ك امل�ضافات 
البعيدة - التي تتجاوز االأمتار الع�ضرة، الأنها 
ل���ن ت�ض���ل ال لل�ضاخ����س منه���ا وال للحو�س، 
واإمن���ا �ضت�ض�يب م���ن اأمامهم م���ن احلج�اج 
ال ج���دال. وكاأنني اأرى امل�ضاح���ة التي تقع يف 
حمي���ط االأمت���ار الثالثني م�ضاح���ة مه�درة ال 
فائ���دة منها، اإال اإذا اعتربها البع�س م�ضاحة 
النتظ���ار احلجي���ج بع�ضه���م بع�ض���ا، رغم اأن 
االنتظار معناه تزاحم ومعناه تدافع وتكد�س، 
م  مِّ وتقلي���ل درجة االأم���ن وال�ضالمة الت���ي �ضُ
���ذ اأ�ضا�ضًا لزيادته���ا كما ذكرنا. اجل�ض���ر وُنفِّ
اجلدي���ر بالذك���ر اأنن���ي عندم���ا اأط���رح هذه 
الروؤية، فاأن���ا اأطرحها موؤكدًا على اأن االأمتار 
الع�ض���رة تعت���رب م�ضافة كافية متام���ًا لتكوين 
م�ضاحة ت�ضتوعب العدد نف�ضه الذي ت�ضتوعبه 
م�ضاح���ة االأمت���ار االأربع���ني، اإذا مل يتوق���ف 
احلاج اأثناء �ضره وهو يرمي جمراته واحدة 
تلو االأخرى بهدوء و�ضكين���ة، دون اأن ي�ضاب 
ِمن خلفه م���ن جمرات احلجاج الذين يرمى 
بع�ضه���م جمراتهم ع���ن ُبعد وه���م يرجعون 
للخلف خط���وات ويتقدمون خط���وات، ع�ضى 
اأن يتمكن���وا م���ن اإ�ضابة ال�ضاخ����س اأو حتى 
تو�ضيله���ا للحو����س .. وهيه���ات. وباالأرق���ام 
فاإن عدد احلجاج يف ال�ضف الواحد للج�ضر 
55 )خم�ض���ة  ه���و  م���رتًا  االأربع���ني  بعر����س 
وخم�ض���ني( حاجًا تقريب���ًا، لك���نِّ الناجزين 
منه���م ل�ضع���رة اجلم���رات ال يزي���دون على  
15)خم�ضة ع�ض���ر( حاجًا فقط، وهم حجاج 
ع�ض���رة  بعر����س  للج�ض���ر  الواح���د  ال�ض���ف 
اأمت���ار. وه���ذا يعن���ى اأن اجل�ض���ر ذا االأمتار 
الع�ض���رة عر�ض���ًا )املق���رتح( ي�ضتوعب عدد 
احلجاج الذين يرمون اجلمرات للج�ضر ذي 
العر�س40)اأربعني( مرتًا. حيث اإن االأربعني 
حاجًا املتبقني من اخلم�ضة وخم�ضني لي�ضوا اإال 
احلجاج املتحفزون القتنا�س فر�ضة متكنهم 
م���ن الو�ض���ول ملنطقة االأمت���ار الع�ض���رة كما 
ذكرنا. وقطعًا هناك اأفكار هند�ضية منا�ضبة 
لتطبيقه���ا االآن يف الو�ض���ع الراه���ن للج�ض���ر 
بعر�ض���ه اجلدي���د املق���رتح طبق���ًا للكروك���ي 
)2(، ال���ذي اأو�ضحن���ا في���ه ن�ض���ف عر����س 

الكروكي ) 2 ( 

هندسية  أف��ك��ار  هناك 
لتط�ب�ي�ق���ها  مناس����بة 
الراهن  الوضع  في  اآلن 
الجديد  بعرضه  للجسر 
ال���م���ق���ت���رح، ف���األم���ت���ار 
مسافة  تعتبر  العشرة 
لتكوين  تمامًا  كافية 
مساحة تستوعب العدد 
تستوعبه  ال��ذي  نفسه 
األربعين األمتار  مساحة 
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اجل�ض���ر عل���ى اأ�ضا����س اأن جانبًا واح���دًا على 
جانب���ي ال�ضواخ�س يكفي لتو�ضي���ح الفكرة، 
الت���ي م���ن البديهي اأنه���ا تنطب���ق اأي�ضًا على 
اجلانب االآخر. وكما هو مبني فيه يتم تثبيت 
حاج���ز بارتفاع 3 )ثالث���ة( اأمت���ار اأو يزيد، 
عل���ى �ضكل بي�ض���اوي يبداأ من نهاي���ة االأمتار 
الع�ضرة م�ضتمرًا بان�ضيابية ال�ضكل البي�ضاوي 
وحتى نهاية حو�س �ضاخ�س العقبة الكربى، 
ليبداأ احلاج���ز باالنحناء والت�ضكل م�ضتكماًل 
�ضكله البي�ض���اوي م�ضتمرًا لي�ض���ل م�ضتقيمًا 
اإىل بداي���ة املنح���در، ليتكون خم���رج جديد 
بعر�س 10 )ع�ضرة( اأمتار بعد اأن كان جزءًا 
من مدخ���ل عر�ض���ه 40)اأربعني( م���رتًا من 
جانب واح���د من ال�ضواخ����س. وبذلك تزيد 
املخ���ارج 11 )اأحد ع�ضر( خمرج���ًا لت�ضبح 
وتظ���ل  خمرج���ًا،  وع�ضري���ن(  )ث���الث   23
املداخل كم���ا هي 11)اأحد ع�ض���ر( مدخال، 
مع اال�ضتفادة بامل�ضاح���ة الواقعة بني املخرج 
اجلدي���د واملدخل )كما هو مب���ني(، ك�ضاحة 
خلدم���ات احلج���اج )نقطة �ضرط���ة - وحدة 
دف���اع مدنى - مرك���ز لالإ�ضعاف���ات للحاالت 
الطارئ���ة حلجي���ج كل طابق..اإل���خ (، وذلك 
مبن�ضاآت خفيف���ة كالكرفانات. على اأن يكون 
باحلاجز الثاب���ت اأكرث من باب طوارئ يفتح 

اإىل داخل �ضاحة اخلدمات عند اللزوم.
ورمب���ا تكون ميزة اأن يكون لكل طابق خمرجان 
ب���داًل من واح���د، اأحدهما م�ضتقي���م يف االجتاه 
املقابل )املوجود حاليًا(، والثاين يعود باحلجيج 
اإىل م���كان ما قدموا منه )ج���زء من املدخل(، 
وبذلك نكون قد اأ�ضهمنا يف تفعيل اآخر لنظرية 
ه ب�ض���رورة ت�ضميم  تفتي���ت الكتلة. بق���ى اأن اأنوِّ
وتنفي���ذ اأ�ضقف الطوابق الثماني���ة الباقية - اإن 
�ض���اء اهلل - �ضواء كان���ت بعر�س ع�ض���رة اأمتار 
- اإذا اقتنع���ت اجله���ات امل�ضوؤول���ة عن اجل�ضر 
اأو بنف����س العر�س اإذا مل تقتن���ع - بحيث تكون 
عل���ى �ض���كل م���درج بدرج���ات مثالي���ة بارتفاع 
15)خم�ض���ة ع�ضر( �ضنتيمرتًا  للدرجة وبعر�س 
كب���ر منا�ضب قد ي�ض���ل اإىل 3)ثالث���ة( اأمتار 
وبط���ول اجل�ض���ر، بحي���ث تك���ون اأول درجة بعد 
الكروكي ) 3 ( اأحوا�س ال�ضواخ�س بالعر�س املنتخب للدرجة، 

اإىل اأن تكون الدرجة االأخرة على بعد العر�س 
املنتخب للدرجة من حد املدخل، وذلك لزيادة 
مع���دل �ضالم���ة احلج���اج م���ن جم���ار احلجاج 
الذي���ن خلفه���م، مع �ض���رورة تثبي���ت درابزين 
ع على حافة كل درجة لتاأمينهم،  منا�ضب ُمتقِطّ
ولل�ضماح ملن يف اخللف اأن يتقدم لالأمام )انظر 
الكروكي 3 وقطاع A-A(، وكاأننا نلزم احلجاج 

بال�ض���ر واحلرك���ة يف م�ض���ارات تقيه���م م���ن 
التعرث نتيج���ة فرق منا�ضيب ال���درج، وتدفعهم 
معنوي���ًا اإىل ال�ض���ر بانتظ���ام دون توقف، مما 
يزي���د من ان�ضيابية حركته���م. واإن كانت بع�س 
ق���ة اأحيان���ًا كم���ا ي���رى البع�س،  الفو�ض���ى خالَّ
فالبع����س االآخر - واأنا منهم - يرى اأن النظام 
ق .. واهلل م���ن وراء الق�ضد. كل���ه .. دائمًا خالَّ

المنطق���ة الحيوي���ة والمنطق���ة الخاملة ح���ول أحد 
األح���واض وش���اخصه أثناء تأدية ش���عيرة رمى الجمار
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مفهوم الخبرة في نظام

نظرًا للنهضة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية  في مختلف جوانب 
الحياة، وتمش���يًا مع تطور العلوم والفنون، وتفرع األبحاث وتنوع التخصصات والمعارف 
وما رافقها من تعقد أنماط الحياة، األمر الذي دفع إلى مزيد من المشكالت والصعوبات 
أمام القضاء، فأصبحت الحاجة معها ملحًة إلى حد كبير إلى الخبرة الفنية التي تقدم في 
أمر متنازع فيه أمام القضاء الختالف الخصوم فيه. وقد أجاز اإلسالم للقاضي أن يستعين 
بمن يراه من أهل الثقة واألمانة والمعرفة في بعض المسائل والقضايا التي ال يستطيع 
القاضي البت فيها بنفسه، وال توجد لديه وسائل إثبات أخرى تكفي لتكوين قناعته إلصدار 
الحكم، فيلجأ إلى المختصين في هذا العلم لبيان ما ُخفي في هذه المنازعة عند االقتضاء.

مهندس مستشار/ عبدالكريم السعدون
مدير إدارة التحكيم الهندسي

التحكيم السعودي
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تعريف الخبرة:

لغ��ًة: بك�ضر اخلاء و�ضمه���ا )العلم بال�ضيء 
ومعرفت���ه على حقيقته( واخلب���ر - ب�ضيغة 

املبالغة – هو العامل واأهل اخلربة ذووها.
ا�سطالح��ًا: اإخب���ار ع���ن حقيق���ة ال�ض���يء 

املتنازع فيه بطلب من القا�ضي.

حك��م اخلبري: �ضاهد تقب���ل �ضهادته وترد 
وق���د اأجم���ع فقه���اء االأم���ة عل���ى م�ضروعي���ة 
ا�ضتعان���ة القا�ضي باخلب���ر واعتبار �ضهادته 

يف االإثبات واحلكم.
الق�ض���اة  اأع���وان  ه���م  الفني���ون  واخل���رباء 
ي�ضتعينون براأيهم اإذا اقت�ضى حتقيق الدعوى 
االإمل���ام مبعلوم���ات تخ�ض�ضي���ة كالهند�ض���ة 
والط���ب واملحا�ضب���ة وغ���ر ذل���ك، كم���ا اأن 

اخل���ربة و�ضيلة م���ن و�ضائل حتقي���ق الدعوى 
يف الق�ضاء، فو�ضعت لها القواعد وال�ضوابط 
وال�ض���روط، واال�ضتعانة باخلب���ر الفني اأمر 
يخ�ضع لل�ضلطة التقديري���ة، وللقا�ضي احلق 
يف االأخ���ذ مبا قدمه اخلبر الفني يف تقريره 
اأو رده - اأي اأن راأي اخلب���ر غر ملزم واإمنا 

هو لال�ضتئنا�س.
 واخلربة اأنواع، منها:

اخلربة يف القيافة: 
هي اال�ضت���دالل ب�ضبه االإن�ض���ان الإثبات ن�ضبه 

ومعرفة االآثار.

اخلربة يف الق�سمة:
هي معرفة ما يح���دث من نزاع بني ال�ضركاء 
عل���ى م���ا ا�ضرتك���وا في���ه �ض���واء كان���ت هذه 

ال�ضراكة يف االأموال الثابتة اأو املنقولة.

اخلربة يف تقومي ال�سلع:
هي تقدير قيمة املتلف���ات وبيان مقدار اإر�س 
اجلناي���ات وقيمة العرو����س امل�ضروقة وقيمة 
ال�ضلع املباعة اأو امل�ضتاأجرة عند دعوى العيب 

اأو اجلور اأو ال�ضرر.

اخلربة يف الطب و البيطرة: 
هي معرفة اجلراح وال�ضجاج واأنواعها وهل هي 
مو�ضحة اأو ها�ضمة اأو منقلة اأو دافعة اأو جائفة .

اخلربة يف الرجمة:
هي اإجادة لغة بعينها كتابًة ونطقًا واال�ضتفا�ضة 
يف علومه���ا م���ن نح���و و�ض���رف واأدب وغ���ر 
ذل���ك ومعرف���ة مدل���ول الكلم���ات ومعانيها .

اخلربة احل�سابية:
معرفة النزاع حول احل�ضابات واملعامالت ما 
�ضدد منها وما بقي، و ق�ضايا ت�ضفية ال�ضركات 
والوكاالت التجارية وغرها، وغالبًا ما تكون 
هذه اخلربة لدى هيئات املحا�ضبة القانونية.

اخلربة الفنية يف اخلطوط ومتاهاتها:
اخلربة يف معرفة التزوير اخلطي من عدمه 
اأو توقيع���ه على امل�ضتن���دات، وغالبًا ما تكون 
ه���ذه اخلربة ه���ي االأدل���ة اجلنائية ب���وزارة 

الداخلية.

اخلربة الهند�سية:
ه���ي م���دار البح���ث، فكث���ر م���ن الق�ضاي���ا 
املرفوعة اإىل مقام املحكمة االإدارية )ديوان 
املظ���امل( بدوائ���ره االإداري���ة والتجاري���ة اأو 
املحكمة العامة، تقع يف منازعات حول تنفيذ 
العق���ود من حي���ث االلت���زام باملوا�ضفات من 
عدمه اأو �ضوء التنفيذ اأو عدم اإكمال امل�ضروع 
اأو االخت���الف ح���ول االأ�ضع���ار والتمدي���دات 
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الزمنية واأوامر التغير، وعدم دفع امل�ضتحق 
نظام���ًا وغر ذلك كثر، فتظهر احلاجة اإىل 
اخل���ربة الفني���ة لتو�ضي���ح ما ُخف���ي وما كان 
غام�ض���ًا اأو م�ضو�ضًا وعنده���ا يحدد القا�ضي 
نطاق عم���ل اخلبر مبطالب حم���ددة يلتزم 
بها اخلبر وال يتعداها اإىل غرها. فللقا�ضي 
عند االقت�ضاء ندب خبر فني وحتدد مهمته 
يف ق���رار الندب حتديدًا دقيق���ًا ووافيًا وجليًا 
الإي���داع تقري���ره، ول���ه - اأي القا�ض���ي - رد 
اخلب���ر الفني مبا يرد ب���ه الق�ضاة، وتف�ضل 

يف �س��وء ما تق��دم يجدر بن��ا التفريق 
بن املحكم واخلبري الفني: 

1. يف التحكي���م ال بد م���ن ترا�ضي اخل�ضوم 
عل���ى تعيني املحكم، ويبا�ض���ر املحكم �ضلطته 
بناء عل���ى اتفاق اخل�ضوم. اأم���ا اخلبر فال 
ي�ضرتط ر�ضا اخل�ضوم ب���ه، اإذ ميكن تعيينه 
بوا�ضط���ة املحكمة ويبا�ض���ر �ضلطته بناء على 

حكمها بانتدابه.

املحكم���ة التي عين���ت اخلب���ر يف طلب الرد 
بحكم غر قابل للتمييز، وكما اأجاز الق�ضاء 
اال�ضتعان���ة باخل���رباء الفنيني، كذل���ك اأجاز 
نظام التحكيم ال�ضعودي اال�ضتعانة باخلرباء 
الفني���ني ب�ضاأن م�ضائل معين���ة حتددها هيئة 
التحكيم. ويت�ض���ح من ا�ضتق���راء الن�ضو�س 
التي تنظ���م اال�ضتعانة باخلرباء الفنيني مثل 
امل���ادة 491 م���ن نظ���ام املحكم���ة التجارية، 
وكذلك نظام املرافع���ات ال�ضرعية اجلديد، 
الذي يعد م���ن اأف�ضل االأنظم���ة التي تناولت 

2. ي�ض���رتط يف املحكم اأن يك���ون على دراية 
التجاري���ة  واالأنظم���ة  ال�ضرعي���ة  بالقواع���د 
والعرف ال�ضائد، اأما اخلبر فال ي�ضرتط فيه 
اإال علم���ه وخربته يف جم���ال امل�ضاألة املنتدب 

من اأجلها و اإبداء راأيه فيها.
3. الع���دل م���ن ال�ض���روط املتف���ق عليه���ا يف 
املحك���م، وهي �ضروط القا�ض���ي بال خالف، 
وال ي�ض���رتط الع���دل يف اخلب���ر واإمن���ا العلم 

بالتنظي���م م�ضاأل���ة اخل���ربة وطريق���ة تعيني 
اخلب���ر وتقدي���ر اأتعاب���ه واختي���ار اخل�ضوم 
للخب���ر، وكيفية تكليفه وابتداء عمله وكيفية 
اإعفائ���ه ورده اإىل غ���ر ذل���ك م���ن االأحكام، 
التي تعد يف احلقيقة تقدمًا يف تنظيم م�ضاألة 
ا�ضتعان���ة الق�ض���اء باخلب���ر الفن���ي كاملادة 
124 )ن���دب اخلبر( اأو امل���ادة 165 )اأتعاب 
اخلبر( واملادة 127 )مهمة اخلبر( واملادة 
)رد   129 وامل���ادة  اخلب���ر(  )اإعف���اء   128

اخلبر( واملادة 136 )جلنة اخلرباء(.

واخلربة، الأن للهيئة الق�ضائية احلق يف طرح 
نتيجة التقرير اإذا مل تطمئن اإليها، الأن تقرير 
اخلب���ر ال يعدو اأن يك���ون ا�ضت�ضاريًا ويخ�ضع 
لتقدي���ر جه���ة الق�ض���اء اأو هيئ���ة التحكي���م.
4. مهم���ة املحكم توؤدى بح�ض���ور اخل�ضوم، 
اأم���ا اخلب���ر فاالأ�ض���ل اأن ي���وؤدي ماأموريت���ه 
اقت�ض���ت  اإذا  اإال  بغ���ر ح�ض���ور اخل�ض���وم، 
طبيع���ة املهم���ة ا�ضتدعاء اخلب���ر اخل�ضوم 

الفرق بين ) الخبير الفني ( والمحكم
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للوقوف على اإي�ضاحاتهم ب�ضاأن نقاط معينة.
5. تنته���ي مهم���ة املحك���م ب�ض���دور احلكم 
التحكيمي، اأما مهمة اخلبر فتنتهي بتقدمي 
التقري���ر، اإال اذا قررت املحكم���ة ا�ضتدعاءه 

ملناق�ضته فيما ورد بتقريره.
6. االأ�ضل يف حكم املحكم - اإذا كان �ضوابًا 
وواقع���ًا �ضمن اخت�ضا�ض���ه - اأن يكون ملزمًا 
لط���ريف التحكي���م ونافذًا عليه���م، اأما الراأي 
ال���ذي ينته���ي اإلي���ه اخلب���ر يف تقري���ره فال 
يعدو اأن يكون ا�ضت�ضاريًا ومن ثم فهو ال يقيد 
املحكمة ويخ�ضع لتقديرها اإن �ضاءت اأخذت 

به واإن �ضاءت طرحته جانبًا.
ويف �ضوء ما تقدم يت�ضح اأن املنظم ال�ضعودي 
ق���د ق���در م�ضاأل���ة اخل���ربة وجعله���ا من بني 
ال�ضروط الواج���ب توافرها يف املحكم، حيث 
ن�ض���ت املادة الثالثة والثالث���ون من الالئحة 

التنفيذية لنظام التحكيم على اأن:
اال�ضتعانة  االقت�ض���اء  التحكيم عند  "لهيئ���ة 
بخب���ر اأو اأك���رث لتق���دمي تقري���ر فن���ي ب�ضاأن 
بع����س امل�ضائ���ل اأو الوقائ���ع الفني���ة واملادي���ة 
املنتج���ة يف الدع���وى، وعليه���ا اأن تذك���ر يف 
منطوق قرارها بيان���ًا دقيقًا ملاأمورية اخلبر 
والتدابر العاجلة التي يوؤذن له يف اتخاذها".
كما ن�ضت املادة الرابعة والثالثون على اأنه:

"يجوز لهيئة التحكيم تكليف اخلبر بتقدمي 
تقري���ر تكميل���ي لتدارك اأي نق����س اأو ت�ضور 
تق���دمي  وللمحتكم���ني  ال�ضاب���ق،  تقري���ره  يف 
تقاري���ر ا�ضت�ضارية للهيئ���ة ويف كل االأحوال ال 

تكون الهيئة مقيدة براأي اخلرباء ... ".
وبعد �ضدور قرار التحكيم ال�ضعودي اجلديد 
ال�ضادر باملر�ض���وم امللكي رقم م/34 وتاريخ 
1433/5/24ه�، ال���ذي ن�ضخ نظام التحكيم 
ال�ضاب���ق ال�ض���ادر باملر�ض���وم امللك���ي  م/46 
وتاريخ 1403/7/12ه�، كم���ا جاء يف مادته 
ال�ضابع���ة واخلم�ضني، والذي جع���ل التحكيم 
اأك���رث �ضمولي���ًة وي�ضرًا عل���ى هيئ���ة التحكيم 
واملحتكم���ني والق�ضاة على ح���د �ضواء، حيث 
اأجاز النظام اجلدي���د عدم ا�ضرتاط اعتماد 
وثيقة التحكي���م من قبل الدائ���رة الق�ضائية 
الناظرة للق�ضية اأ�ضاًل وابت���داًء، واإمنا تبداأ 

اإج���راءات التحكي���م من اليوم ال���ذي يت�ضلم 
في���ه اأحد طريف التحكي���م طلب التحكيم من 
الط���رف االآخر م���ا مل يتفق طرف���ا التحكيم 
على غر، ذلك كم���ا جاء يف املادة ال�ضاد�ضة 
والع�ضرين م���ن الباب الراب���ع، وكذلك يحق 
لط���ريف التحكيم االتفاق على مكان التحكيم 
يف اململكة اأو خارجها، وذلك يف املادة الثالثة 
والع�ضرين من الباب الرابع، ويحق لهم اأي�ضًا 
االتفاق على اللغة الت���ي يريدونها، وذلك يف 
املادة التا�ضع���ة والع�ضرين من الباب الرابع، 
كما ح���ددت امل���ادة االأربعون م���دة التحكيم 
باثن���ي ع�ضر �ضه���رًا من تاريخ ب���دء التحكيم 
قابلة للتمدي���د ملدة �ضتة اأ�ضه���ر اأخرى، بداًل 
من النظام ال�ضابق الذي حدد مدة التحكيم 
بت�ضعني يومًا فقط قابلة للتمديد مرًة واحدة، 
كما اأن حلكم التحكيم ال�ضادر طبقًا للنظام 
اجلديد حجية االأمر املق�ضي به ويكون واجب 
النفاذ وال يعترب درجة من درجات التقا�ضي 
كم���ا كان �ضابقًا، كما اأج���از النظام اجلديد 
لط���ريف التحكيم اختي���ار االإج���راء الواجب 
االإتب���اع يف م�ضاأل���ة معينة، ف���اإن ذلك ي�ضمن 
حقهم���ا يف الرتخي�س للغ���ر يف اختيار هذا 
االإج���راء، وُيعد من الغر يف ه���ذا ال�ضاأن كل 

فرد اأو هيئ���ة اأو منظمة اأو مركز للتحكيم يف 
اململكة العربي���ة ال�ضعودي���ة اأو خارجها، كما 
اأج���از النظام اجلدي���د يف حالة اتفاق طريف 
التحكيم على اإخ�ضاع العالقة بينهما الأحكام 
اأي وثيقة )عقد منوذج���ي اأو اتفاقية دولية(  
وجب العمل باأح���كام هذه الوثيقة مبا ت�ضمله 
من اأح���كام خا�ض���ة بالتحكي���م، وذلك ما ال 
يخال���ف ال�ضريعة االإ�ضالمي���ة. ويالحظ من 
هذه املميزات اجلدي���دة التي ت�ضمنها نظام 
التحكي���م ال�ضعودي اجلدي���د الفهم النا�ضج 
ل���دور املحك���م واخلب���ر الفن���ي واإعطاوؤهما 
حقهم���ا العلم���ي والعملي يف منظ���ر ق�ضائي 
جدي���د متكامل، يق�ضي باأن املحكم هو خبر 
فني يف تخ�ض�ضه وذو دراية �ضرعية يف علمه. 

واهلل املوفق،،،
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1- نظ���ام التحكي���م ال�ضع���ودي الق���دمي ال�ض���ادر 
باملر�ضوم امللكي رقم م/46 يف 1403/7/12ه�.

2- نظ���ام التحكي���م ال�ضع���ودي اجلدي���د ال�ضادر 
باملر�ضوم امللكي رقم م/34 يف 1433/5/24ه�.

3- اخل���ربة والتحكي���م – الدكتور فه���د بن حمود 
احلقباين. 

4- القواع���د ال�ضرعية للتحكي���م – الثاين علي بن 
اإبراهيم الداود.
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تقنية البيئة 
في المملكة العربية السعودية

تحت���ل تقني���ة البيئ���ة أهمي���ة خاص���ة ل���دى المملك���ة العربي���ة الس���عودية, الس���يما 
الطبيعي���ة  الم���وارد  حال���ة  وتده���ور  اله���واء  وج���ودة  والتل���وث  للنفاي���ات  وأن 
أنه���ا  ف���ي  المتط���ورة  البيئ���ة  تقني���ة  أهمي���ة  وتأت���ي  خطي���رة.  بيئي���ة  تداعي���ات 
المملك���ة.  ف���ي  المعيش���ة  م���ن  ع���ال  مس���توى  وعل���ى  البيئ���ة  عل���ى  تحاف���ظ 

وق���د لفتت التقنية البيئي���ة اهتمام القيادة 
الر�ضيدة يف االآونة االأخرة، وذلك بهدف: 
تاأ�ضي����س �ضناع���ة تقني���ة بيئي���ة متقدم���ة، 
وتعزيز قدرة اململك���ة التناف�ضية يف ال�ضوق 

العاملي لتقنية البيئ���ة، واالن�ضمام مل�ضاعي 
املجتم���ع ال���دويل حلماي���ة البيئ���ة وتعزيز 
التنمي���ة البيئي���ة امل�ضتدامة، حي���ث تنامى 
االهتمام ال���دويل بق�ضايا البيئ���ة والتنمية 

ب�ض���كل مط���رد خ���الل  بينهم���ا  والعالق���ة 
العق���ود القليل���ة املا�ضية، خا�ض���ة واأن هذه 
العالق���ة تت�ضم بالتكامل واالعتماد املتبادل 
حي���ث يتعذر ا�ضتمرار التنمي���ة على قاعدة 

د. بدر بن حضيض الحربي
المشرف على المركز الوطني لتقنية البيئة

م. محمد بن عبداهلل الزامل
مساعد المشرف للشؤون العلمية 

بالمركز الوطني لتقنية البيئة
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امل���وارد الطبيعي���ة. لق���د  متناق�ض���ة م���ن 
�ضكل���ت ال�ضغ���وط البيئي���ة املتزاي���دة على 
قاعدة امل���وارد الطبيعي���ة – نتيجة لتزايد 
ع���دد ال�ضكان وتنام���ي االأن�ضطة احل�ضرية 
واالقت�ضادي���ة والزراعي���ة وال�ضناعية وما 
تنتجه من خملفات – اأهم التحديات التي 
تواج���ه جهود حماية البيئ���ة على امل�ضتويني 
الوطني والدويل. ويعت���رب تدهور االأرا�ضي 
وفق���د الغاب���ات ونق����س التن���وع االإحيائي 
اإىل  باالإ�ضاف���ة  املائي���ة  امل���وارد  ونق����س 
ال�ضغ���وط الكب���رة التي تواجهه���ا البيئات 
البحري���ة وال�ضاحلية واحل�ضري���ة واحلياة 

الفطرية اأهم مظاهر التدهور البيئي.
بالن�ضب���ة  البيئ���ة  تقني���ة  الأهمي���ة  ونظ���رًا 

للمملك���ة، فق���د اأدرك���ت اململك���ة العربي���ة 
ال�ضعودي���ة اأهمية الت�ضدي مل�ض���اكل البيئة 
املحلية وربطها بخطط التنمية، واأدرجتها 
اخلط���ة الوطني���ة للعل���وم والتقني���ة، الت���ي 
اأقرها جمل�س الوزراء يف 1423 ه� )املوافق 
2002م( ، �ضم���ن املج���االت التقني���ة ذات 
االأهمية احليوية لتحقيق التنمية م�ضتقباًل 
يف اململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة. وقد كلفت 

ا�ضتندت خط���ة تقنية البيئ���ة اإىل م�ضاركة 
امل�ضتخدمني وممثلي اجلهات ذات العالقة 
بتقنية البيئة يف اململكة، الراغبة يف تطوير 
قاع���دة لتقنية البيئ���ة. اآخ���ذة يف االعتبار 
دور املدينة واجلامعات والقطاع احلكومي 
وال�ضناع���ي واملجتم���ع يف ه���ذا ال�ضي���اق، 
حيث تر�ضم خط���ة التقنية الروؤية اخلا�ضة 
بالبح���ث فيه���ا وتطويره���ا، وحت���دد اأه���م 
احتياجات اململكة يف ه���ذا املجال، اإ�ضافة 
اإىل حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�س 
والتحدي���ات، كم���ا حت���دد جمموع���ة م���ن 

الربامج امل�ضممة لتلبية هذه املتطلبات.
م���ن املق���رر اأن يكون نط���اق تقني���ة البيئة 
عل���ى ال�ضعي���د الوطن���ي، اإذ ميث���ل اخلطة 
باململك���ة  البيئ���ة  لتقني���ة  االإ�ضرتاتيجي���ة 
العربي���ة ال�ضعودي���ة، والت���ي حتم���ل روؤي���ة 
اململك���ة لربنام���ج تقني���ة البيئ���ة " حتقيق 
تنمي���ة بيئي���ة م�ضتدامة" وذل���ك من خالل 
نقل وتوطني وتطوير تقنيات نوعية متقدمة 
حلفظ البيئة وتنمية مواردها الطبيعية من 
خالل �ضراكات اإ�ضرتاتيجية. ي�ضعى املركز 

مدين���ة املل���ك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية 
بو�ضع خطط اإ�ضرتاتيجية خم�ضيه تنفيذية 
ل���كل م���ن ه���ذه الربام���ج التقني���ة وقامت 
باإر�ض���اء االأ�ض����س الرئي�ضي���ة الإ�ضرتاتيجية 
بيئي���ة تتكام���ل فيه���ا االأبع���اد التخطيطية 
تنمي���ة  لتحقي���ق  والتنفيذي���ة  واملوؤ�ض�ضي���ة 
قابل���ة لال�ضتمرار. ولق���د �ضاحب االهتمام 
بق�ضاي���ا البيئ���ة وحمايته���ا تط���ور كبر يف 
اإدراك دور البحث العلمي والتطوير التقني 
يف فهم النظم البيئية وتداخالتها وتف�ضر 
خمتل���ف الظواهر البيئي���ة وحتديد اأ�ضباب 
حدوثه���ا والعوام���ل املوؤثرة فيه���ا، وبالتايل 
حتدي���د الطرق والبدائ���ل املنا�ضبة للتعامل 

معها واحلد من خماطرها واأ�ضراها.

إستراتيجية التقنية

م. محمد الزاملد. بدر الحربي

الوطن���ي لتقني���ة البيئة لتحقي���ق االأولويات 
االإ�ضرتاتيجي���ة للمدين���ة يف جم���ال البيئ���ة 
لتوط���ني وتطوير تقني���ات بيئي���ة متقدمة، 
وذلك بتق�سيمها اإىل جمالت واأق�سام 

بيئية رئي�سية وهي :
- النفايات

- التلوث
- جودة الهواء

- تدهور املوارد الطبيعية
وهناك اأربعة اأنواع من تقنيات البيئة:
- تقنيات معاجل���ة واإعادة تاأهيل املخلفات 

البلدية ال�ضلبة.
- تقنيات الوقاية من تلوث االأغذية.

- تقنيات مراقبة وتقومي تلوث الهواء.
- تقني���ات تق���ومي ومراقب���ة والوقاي���ة من 

غازات االحتبا�س احلراري )الدفيئة(.



دراس������ة

العدد ) 93 ( ربيع األول 1434ه� - فبراير 2013م

64

البيئ���ة  لتقني���ة  الوطن���ي  املرك���ز  اأهت���م 
تاري���خ  يف  اإن�ضائ���ه  من���ذ   )NCET(
1431/1/24ه� كاأحد مراكز قطاع االأحياء 
والبيئة يف مدينة املل���ك عبدالعزيز للعلوم 
والتقني���ة بنق���ل وتوط���ني وتطوي���ر تقنيات 
بيئي���ة متقدم���ة لتنمي���ة امل���وارد الطبيعية 
واحلف���اظ على البيئة لتحقي���ق تنمية بيئية 
م�ضتدام���ة، فكان���ت اأول امل�ضاري���ع التي مت 
اجنازها هو م�ضروع "الك�ضف عن م�ضادر 
انبعاث���ات غاز امليث���ان يف اململك���ة العربية 
ال�ضعودي���ة وتقني���ات التحك���م واال�ضتفادة 
من���ه" وياأتي ه���ذا امل�ضروع �ضم���ن �ضل�ضلة 
م�ضاري���ع البح���ث والتطوي���ر الت���ي تنفذها 
مدين���ة املل���ك عبدالعزيز للعل���وم والتقنية 
يف جم���ال التخفيف والتحك���م يف امللوثات 
البيئي���ة ويف مقدمته���ا غ���ازات االحتبا�س 
احلراري، وامل�ضاهمة يف حتقيق التوجهات 

المشاريع البحثية التي تم انجازها والقائمة
االإ�ضرتاتيجي���ة للمملكة العربي���ة ال�ضعودية 

يف هذا املجال. 
وكانت الأهداف التي مت حتقيقها من 

هذا امل�سروع هي :
1. حتديد امل�ض���ادر الرئي�ضي���ة النبعاثات 

غاز امليثان يف اململكة.
 national( 2. اإج���راء ج���رد وطن���ي

غاز النبعاثات   )inventory
 امليثان يف اململكة وفقا مل�ضادرها.

3. تطوير خرائط رقمية مل�ضادر انبعاثات 
غاز امليثان يف اململكة.  

4. التقيي���م االقت�ض���ادي لتقنيات التحكم 
واال�ضتفادة من غاز امليثان.

5. تطوي���ر منتج���ات �ضديق���ة للبيئة ذات 
قيمة اقت�ضادية م�ضافة.

نطاق العمل :
ركز امل�ض���روع البحثي على م�ضادر انبعاث 

غاز امليثان التالية: 
1. مرادم النفايات البلدية ال�ضلبة

واإدارة  احلي���واين  االإنت���اج  مراف���ق   .2
املخلفات الع�ضوية. 

3. حمطات ال�ضرف ال�ضحي
النتائج:

1. تقدي���ر كمي���ات انبعاث���ات غ���از امليثان 
يف   )national inventory(

اململكة العربية ال�ضعودية
2. خرائ���ط رقمية مل�ض���ادر انبعاثات غاز 

امليثان يف اململكة العربية ال�ضعودية.
لت���داول  االقت�ضادي���ة  العوائ���د   .3
 )CER’s( ضه���ادات خف�س االنبعاثات�
بافرتا����س م�ضتوي���ات �ضعري���ة خمتلفة  
للكرب���ون املكاف���ئ وكف���اءات خمتلف���ة 
للتخفي���ف من التل���وث بغ���از امليثان– 

مليون دوالر اأمريكي.
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هناك العديد من امل�ضاريع البحثية اجلارية 
�ضم���ن �ضل�ضل���ة م�ضاريع البح���ث والتطوير 
التي تنفذها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقني���ة يف جم���ال التخفي���ف والتحك���م 
يف امللوث���ات البيئية وامل�ضاهم���ة يف حتقيق 
التوجهات االإ�ضرتاتيجي���ة للمملكة العربية 

ال�ضعودية يف هذا املجال نذكر منها :

- تقيي���م اإمكانية ا�ضتخ���دام املواد امل�ضامية 
الكيميائي���ة  العملي���ات  بوا�ضط���ة  املط���ورة 
واالأ�ضع���ة ف���وق البنف�ضجي���ة يف تنقية الهواء 

من الغازات ال�ضامة واالأحياء الدقيقة
يهدف م�ضروع تقييم اإمكانية ا�ضتخدام مواد 
النان���و امل�ضامية املط���ورة بوا�ضطة العمليات 
الكيميائية واالأ�ضعة فوق البنف�ضجية يف تنقية 
الهواء من الغازات ال�ضامة واالأحياء الدقيقة 

الكفاءة االفتراضية للتخفيف

المشاريع البحثية الجارية
ال��ن��ظ��ام  وت���ط���وي���ر  ت�����س��م��ي��م   -
الهواء  بتلوث  لالإنذار  الت�سخي�سي 

مبدينة الريا�ش
يه���دف م�ض���روع ت�ضميم وتطوي���ر النظام 
اله���واء  بتل���وث  لالإن���ذار  الت�ضخي�ض���ي 
مبدين���ة الريا����س اإىل تاأ�ضي�س نظام جل�س 
التل���وث الهوائ���ي واالإن���ذار ب���ه، كما ميكنه 

اإىل ت�ضني���ع طيف من امل���واد النانونية ذات 
امل�ضاح���ة ال�ضطحية العالي���ة وتطوير اأ�ضطح 
تلك امل���واد مبجموعات كيميائي���ة فعالة لها 
الق���درة عل���ى ا�ضتخال�س الغ���ازات ال�ضامة 

واالأحياء الدقيقة من الهواء. 
- احل���د م���ن انبع���اث غ���ازات االحتبا����س 
احل���راري من خ���الل اإنتاج طحال���ب عالية 

الربوتني �ضاحلة للتغذية:

حتديد ج���ودة اله���واء واملخاط���ر املحتملة 
يف مراحله���ا املبك���رة، وتق���دمي املعلوم���ات 
واتخ���اذ  ال�ضلي���م  للتخطي���ط  امل�ضتفي�ض���ة 
الق���رارات ال�ضحيحة ب�ض���اأن ا�ضتخدامات 
االأرا�ض���ي ال�ضكني���ة والتطوي���ر ال�ضناعي، 
كم���ا �ضي�ضاع���د النظ���ام عل���ى احل���د م���ن 

التعر�س امل�ضتمر للهواء امللوث.

غ���ازات  انبع���اث  م���ن  احل���د  اإىل  يه���دف 
اإن�ض���اء  االحتبا����س احل���راري م���ن خ���الل 
عالي���ة  طحال���ب  الإنت���اج  نظ���ام   وت�ضغي���ل 
الربوتني �ضاحل���ة للتغذية، وزي���ادة كميتها 
يف وح���دة امل�ضاح���ة املربعة. حي���ث اأن هذه 
اأك�ضي���د  ث���اين  غ���از  ت�ضتهل���ك  الطحال���ب 
الكربون الإنتاج غذائه���ا، وهو ما ميثل %60 

من غازات االحتبا�س احلراري. 

100%80%60%�سعر الكربون )دولر اأمريكي/طن كربون مكافئ(
1072.997.2121.5
30218.7291.5364.4
50364.4485.9607.4



آراء

العدد ) 93 ( ربيع األول 1434ه� - فبراير 2013م

66

تدريب المهندسين الجدد
ال أحد ينك���ر أن المهندس هو أحد الركائ���ز المهمة التي 
تقوم عليها نهضة وتنمية هذا الوطن المبارك. وحيث أن 
التدريب هو الرافد األساسي في إطار نقل التقنية وتطوير 
المهندس فإن تدريب الكوادر الهندسية الجديدة هو خيار 
بالغ األهمية إذا ما أردن���ا تحقيق الريادة والتميز ومواكبة 
التطورات والمستجدات الحديثة في مجاالت صناعة البناء 
والتش���ييد وفي مجاالت نظم وتقنيات إدارة المش���اريع.

 ل���ذا ف���اإن احلاج���ة ملحة ج���دًا عل���ى اإيجاد 
برام���ج تدريبي���ة متخ�ض�ض���ة يف الهند�ض���ة 
ملختل���ف التخ�ض�ض���ات الهند�ضي���ة املعتمدة 
لدى اإدارة االعتم���اد املهني للهيئة ال�ضعودية 
الربنام���ج  ه���ذا  يهت���م  حي���ث  للمهند�ض���ني 
باملهند�ضني/ املهند�ضات ال�ضعوديني حديثي 
التخ���رج ومدته اثن���ي ع�ضر �ضه���رًا يق�ضيها 
املهند����س / املهند�ض���ة يف اإدارة الدرا�ض���ات 
والت�ضمي���م واإدارة االإ�ض���راف عل���ى التنفيذ 
وخ���الل ه���ذه امل���دة يت���م اإحلاق���ه ب���دورات 
تدريبي���ة متخ�ض�ضة يف االإ�ض���راف امليداين 
واجلدول���ة والت�ضميم وذل���ك لزيادة املعرفة 
وتنمية املهارات حيث يتعلم خالل هذه املدة 
اإج���راءات تنفي���ذ جميع عملي���ات دورة حياة 
امل�ضروع حتت اإ�ض���راف اأحد املهند�ضني ذوي 
اخل���ربة العالية ويت���م تقييم���ه ب�ضفة دورية 
)كل اأربع���ة اأ�ضه���ر( ويف نهاي���ة امل���دة مينح 
�ضهادة تدريب معتمدة ونقرتح اأن يتم الرفع 
لوزارة اخلدمة املدنية العتمادها يف الرتقية.
وبن���اًء عل���ى طبيع���ة عم���ل املهند����س عمومًا  
ولتاأكي���د �ضمان اال�ضتف���ادة الكربى من هذا 
الربنامج التدريبي فاإن التدريب يجب 

اأن يغطي املجالت التالية :
1- املهارات التقنية للتخ�ض�ضات الهند�ضية.

وه���ذه ال���دورات �ضوف تعزز ل���دى املهند�ضني 
واملهند�ضات اجلدد ومهند�ضي املواقع املهارات 
التقني���ة يف االإ�ض���راف على اأن�ضط���ة وعمليات 
امل�ضاريع ملختل���ف دورة حي���اة امل�ضروع بحيث 
يكون املهند�س/ املهند�ضة متمكن من مطابقة 
تنفيذ العملي���ات االإن�ضائية وعمليات الت�ضغيل 
وال�ضيانة مع وثائق امل�ضروع الفنية والتعاقدية.

2- تقنيات اإدارة امل�ضاريع .
الدورات التدريبي���ة يف جمال اإدارة امل�ضاريع 
تك���ون خم�ض�ضة للمهند�ض���ني / املهند�ضات 
الذي���ن يقوم���ون باالإ�ض���راف عل���ى امل�ضاريع 
)فقط مهند�ضي ومدراء امل�ضاريع( الإك�ضابهم 

اإدارة  لعملي���ات  االإ�ضرتاتيجي���ة  امله���ارات 
امل�ضاري���ع االحرتافي���ة وفق املعاي���ر العاملية 
)PMI( مع مراع���اة متطلبات املهند�ضات.

3- برامج عمليات ال�ضيانة والت�ضغيل .
ي�ضه���م ه���ذا التدري���ب يف جان���ب امله���ارات 
املعرفي���ة واالإ�ضراف على خدم���ات الت�ضغيل 
وال�ضيان���ة يف خمتل���ف املج���االت لعملي���ات 
الت�ضغيل وال�ضيانة وتكون م�ضتويات التدريب 
وفق���ًا مل�ضتوى خ���ربات ومه���ارات املهند�ضني 
واملهند�ض���ات والتقنيني والفني���ني والفنيات. 
�ضائل���ني اهلل تع���اىل ملهند�ضين���ا اجل���دد كل 

توفيق و�ضداد يف خدمة الدين ثم الوطن.

المهندس/ عبد الرحمن بن عمر النوفل
مهندس مستشار -  جامعة الملك سعود



67



أنظمة وقوانين

العدد ) 93 ( ربيع األول 1434ه� - فبراير 2013م

68

صدور القواعد التنفيذية للشعب 
الهندسية بالهيئة

الهندسية،  للشعب  التنفيذية  القواعد  أخيرا  للمهندسين  السعودية  الهيئة  أصدرت 
يلي: م��ا  إل���ى  المهني  وتخصصها  اه��ت��م��ام��ه��ا  م��ج��ال  ف��ي  شعبة  ك��ل  وت��ه��دف 

1- حتقيق روؤية الهيئة.
2- تنمي���ة الفك���ر العلم���ي املهن���ي، وتطوير 

االأداء العلمي واملهني الأع�ضاء ال�ضعبة.
اإتاح���ة الفر�ض���ة للعامل���ني يف ال�ضعب���ة   -3

لالإ�ضهام يف حركة التقدم العلمي واملهني.
4- تي�ض���ر تبادل االإنت���اج العلم���ي واالأفكار 
العلمي���ة واملهنية ب���ني املوؤ�ض�ض���ات والهيئات 

املعنية داخل وخارج اململكة.
بالدرا�ض���ات  والقي���ام  امل�ض���ورة  تق���دمي   -5
الالزمة لرف���ع م�ضت���وى االأداء يف املوؤ�ض�ضات 

والهيئات املختلفة.
6- امل�ضاهم���ة يف و�ض���ع معاي���ر ممار�ض���ة 
املهنة، واالعتماد املهن���ي، وت�ضنيف املكاتب 
الهند�ضي���ة، وامل�ضارك���ة يف مراقب���ة اأدائه���ا 

واملحافظة عليها.
7- امل�ضاهمة يف رفع م�ضتوى الوعي الهند�ضي 

لدى املجتمع.
8- متثي���ل الهيئ���ة يف اللج���ان وف���رق العمل 

املهنية التي تتعلق بتخ�ض����س ال�ضعبة داخل 
الهيئة اأو خارجها.

9- تعزي���ز التع���اون الهند�ضي مع اجلامعات 
داخل اململكة وخارجها.

ال�سعب الهند�سية املعتمدة عند اإعداد 
هذه القواعد هي:

7-1 – �ضعبة الهند�ضة املدنية )اأ�ضا�ضية(.
الكهربائي���ة  الهند�ض���ة  �ضعب���ة   -  2-7

)اأ�ضا�ضية(.
امليكانيكية  ال��ه��ن��د���ض��ة  7-3-����ض���ع���ب���ة 

)اأ�ضا�ضية(.
ال�ضناعي���ة  الهند�ض���ة  �ضعب���ة   -4-7

)اأ�ضا�ضية(.
املعماري���ة  الهند�ض���ة  �ضعب���ة   -  5-7

)اأ�ضا�ضية(.
7-6 - �ضعب���ة هند�ضة التعدين واجليولوجيا 

)اأ�ضا�ضية(.
ه�����ن�����د������ض�����ة  �������ض������ع������ب������ة   -  7-7

)اأ������ض�����ا������ض�����ي�����ة(. االآيل  احل�����ا������ض�����ب 
7-8 - �ضعب���ة هند�ض���ة الت�ضغي���ل وال�ضيانة 

)عامة(.
7-9 - �ضعبة التحكيم الهند�ضي )عامة(.
7-10- �ضعبة الهند�ضة القيمية )عامة(.

7-11- �ضعبة اإدارة امل�ضاريع )عامة(.
7-12- �ضعبة هند�ضة حتلية املياه )عامة(.

7 - 13- �ضعبة االأبنية اخل�ضراء.
وعند اإن�ضاء �ضع���ب هند�ضية جديدة اأو فروع 
لل�ضعب القائم���ة تطبق ال�ضوابط املحددة يف 

املادة ال�ضابعة.
 � اأن�سطة ال�سعب الهند�سية:

ال�ضع���ب  جمل����س  عل���ى  �ضعب���ة  كل  تعر����س 
الرامي���ة  واأن�ضطته���ا  براجمه���ا  الهند�ضي���ة 
اإىل حتقي���ق اأهدافها ، وذل���ك قبل بداية كل 
عام مايل بثالثة اأ�ضهر عل���ى االأقل، ليت�ضنى 
اعتمادها واإدراجها �ضم���ن برامج وميزانية 
وت�ضتم���ل  للمهند�ض���ني،  ال�ضعودي���ة  الهيئ���ة 
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الربامج واالأن�ضطة على ما يلي:
والن���دوات  املوؤمت���رات  وعق���د  تنظي���م   -1
واحللقات الدرا�ضية لبحث الق�ضايا املت�ضلة 

مبجاالت اهتمام ال�ضعبة.
2- اإج���راء البح���وث العلمي���ة يف جم���االت 
اهتمامه���ا وم���ا يت�ض���ل به���ا م���ن معرف���ة، 
والت�ضجيع عل���ى اإجرائها، ون�ض���ر نتائج هذه 
البح���وث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات املعنية.
3- اإ�ض���دار جملة اأو ن�ضرة دوري���ة اأو كليهما 
تعن���ى بن�ض���ر البح���وث والدرا�ض���ات املتعلقة 

مبجاالت اهتمام ال�ضعبة.
4- اإ�ضدار الن�ض���رات واملطبوعات التوعوية 
وغرها من و�ضائ���ل التوعية الهند�ضية لرفع 
م�ضت���وى املعرف���ة والتوعية ل���دى املجتمع يف 

جماالت تخ�ض�س ال�ضعبة.
وتنظي���م  العلمي���ة  بالرح���الت  القي���ام   -5
جم���ال  يف  والثقافي���ة  العلمي���ة  امل�ضابق���ات 

اخت�ضا�س ال�ضعبة.
6- امل�ضاهم���ة يف برنام���ج التدريب والتعليم 

امل�ضتمر يف جماالت تخ�ض�س ال�ضعبة.
واملوؤمت���رات  املعار����س  يف  امل�ضارك���ة   -7
والن���دوات املحلية والدولي���ة والتعاون معها، 
بعد اأخ���ذ موافقة جمل�س ال�ضع���ب الهند�ضية 

على طبيعة امل�ضاركة وتبعاتها ومردوداتها.
8- امل�ضاركة يف اإقام���ة املعار�س واملوؤمترات 
والندوات املحلية والدولية، بعد اأخذ موافقة 
طبيع���ة  عل���ى  الهند�ضي���ة  ال�ضع���ب  جمل����س 

امل�ضاركة وتبعاتها ومردوداتها.
9- دع���وة العلم���اء واملفكري���ن ذوي العالقة 

للم�ضاركة يف ن�ضاطات ال�ضعبة.
10- اإ�ض���دار القواع���د واالأدل���ة يف جم���ال 

تخ�ض�س ال�ضعبة.
11- امل�ضارك���ة يف تقييم املوؤه���الت العلمية 
املهني���ة واالأداء املهن���ي للممار�ضني يف جمال 
تخ�ض����س ال�ضعبة باالتفاق مع اجلهات ذات 

االعالقة.
12- تق���دمي امل�ض���ورة الفني���ة فيم���ا يخ�س 
املمار�ضات واالأن�ضطة واالإجراءات الهند�ضية 

يف جمال تخ�ض�س ال�ضعبة.
13- متثي���ل الهيئ���ة يف اللجان وف���رق العمل 

ذات العالق���ة بتخ�ض�س ال�ضع���ب، بحيث  ال 
ي�ضكل ذلك التمثيل اأعب���اءًا مالية اأو قانونية 
الهيئ���ة  نظ���ام  يخال���ف  وال  الهيئ���ة،  عل���ى 
ولوائحه���ا وال يج���وز ملمثل���ي الهيئ���ة يف هذه 
اللج���ان وفرق العم���ل توقي���ع اأي حما�ضر اأو 
عق���ود اأو التزام���ات اإال بع���د اأخ���ذ املوافق���ة 

اخلطية من االأمني العام للهيئة.
 � اإن�ساء ال�سعب اجلديدة:

1- تن�ضاأ ال�ضعبة اجلديدة بقرار من جمل�س 
االإدارة، بناًء على تو�ضية من جمل�س ال�ضعب 
الهند�ضي���ة، بع���د اأن يتقدم خم�ض���ون )50( 
مهند�ض���ًا عل���ى االأق���ل م���ن املتخ�ض�ض���ني، 
ال�ضعودي���ة  الهيئ���ة  يف  مهني���ًا  وامل�ضجل���ني 
للمهند�ض���ني، بطل���ب اإن�ض���اء �ضعب���ة جديدة 
يف جم���ال تخ�ض�ضه���م، ح�ض���ب االإجراءات 

الواردة يف امللحق رقم )1(.
2- بع���د �ضدور قرار اإن�ضاء ال�ضعبة، واإىل اأن 
يت���م ت�ضكيل جمل����س ال�ضعب���ة، ي�ضكل جمل�س 
اإدارة ال�ضع���ب الهند�ضي���ة جلن���ة تاأ�ضي�ضي���ة 
موؤقت���ة مكونة م���ن خم�ضة اأع�ض���اء موؤ�ض�ضني 
يختارون اأحدهم رئي�ضًا، وتتوىل هذه اللجنة 
ال�ضعب���ة  اخت�ضا�ض���ات  كاف���ة  التاأ�ضي�ضي���ة 
اجلديدة، وتق���وم بجميع االإجراءات لت�ضكيل 

جمل�س ال�ضعبة.
3- ينتهي عم���ل اللجن���ة التاأ�ضي�ضية، امل�ضار 
اإليه���ا يف الفق���رة )2( م���ن امل���ادة ال�ضابعة، 
بعق���د اأول اجتم���اع جلمعية ال�ضعب���ة يتم فيه 
انتخاب اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضعبة، وذلك 
خالل م���دة اأق�ضاه���ا �ضتة اأ�ضه���ر بعد قرار 
جمل�س االإدارة باملوافقة على اإن�ضاء ال�ضعبة، 
وعلى رئي�س اللجنة التاأ�ضي�ضية تقدمي تقرير 
مف�ضل ملجل����س ال�ضعبة عما قامت به اللجنة 

من اأعمال.
�  �سروط ع�سوية جمعية ال�سعبة:

ي�ضرتط لع�ضوية جمعية ال�ضعبة مايلي:
1- اأن يكون حا�ضاًل على �ضهادة جامعية يف 

تخ�ض�س ال�ضعبة االأ�ضا�ضية.
كع�ض���و  الهيئ���ة  يف  م�ضج���اًل  يك���ون  اأن   -2
ع�ض���و  اأو  �ضع���ودي(  مهند����س   ( اأ�ضا�ض���ي 
منت�ض���ب )مهند�س غر �ضع���ودي، اأو فني اأو 

طال���ب مهتم بعل���وم الهند�ض���ة(، ويتم �ضمه 
لع�ضوي���ة ال�ضعبة يف تخ�ض�ض���ة تلقائيًا عند 

ت�ضجيله يف الهيئة.
الهيئ���ة �ضاري���ة  تك���ون ع�ضويت���ه يف  اأن   -3

املفعول.
4- الع�ضوي���ة يف ال�ضع���ب الهند�ضي���ة العامة 
تتطل���ب الت�ضجي���ل بع���د توفر ال�ض���روط التي 

يحددها جمل�س كل �ضعبة هند�ضية عامة.
 � اجتماعات جمعية ال�سعبة:

تتك���ون جمعي���ة ال�ضعبة من جمي���ع االأع�ضاء 
لالأ�ضا�ضيني اأو املنت�ضنب يف الهيئة، احلا�ضلني 
على �ضه���ادة جامعية يف تخ�ض�س ال�ضعبة اأو 
املهتم���ني بتخ�ض����س ال�ضعب���ة م���ن الفنيني 
والطالب، على اأن تكون ع�ضويتهم يف الهيئة 

�ضارية املفعول.
 وتعق���د جمعي���ة ال�ضعب���ة اجتماع���ًا عاديًا يف 
موعد يحدد يف كل عام، ويعد جمل�س ال�ضعبة 
جدول اأعمال جمعي���ة ال�ضعبة، ويدعو رئي�س 
جمل����س ال�ضعب���ة اإىل اجتماعه���ا، ويجوز اأن 
تعقد جمعية ال�ضعبة اجتماعًا غر عاديًا بناء 

على طلب خم�ضة اأع�ضاء اأو رئي�س ال�ضعبة.
وتك���ون اجتماعات جمعي���ة ال�ضعبة �ضحيحة 
مب���ن ح�ض���ر، عل���ى اأن يطل���ب م���ن اأع�ضاء 
ال�ضعب���ة  احل�ض���ور �ضخ�ضي���ًا بدع���وة ع���رب 
الربي���د االإلك���رتوين قبلها مب���دة ال تقل عن 

ثالثني يومًا.
 � �سروط الر�سيح والنتخاب لع�سوية 

جمل�ش ال�سعبة:
ي�ضرتط فيمن ير�ضح لع�ضوية جمل�س ال�ضعبة 

ما يلي:
1- اأن يكون ع�ضوًا يف جمعية ال�ضعبة.

2- اأن يكون حا�ضاُل على �ضهادة جامعية يف 
تخ�ض�س ال�ضعب���ة االأ�ضا�ضية، ودرجة مهنية 
من الهيئة ال تقل عن درجة مهند�س حمرتف 
يف تخ�ض�س ال�ضعبة، واإنطباق ال�ضروط التي 
ي�ضعها جمل�س ال�ضعبة وتعلنها االأمانة العامة.
نف�ض���ه  لرت�ضي���ح  الع�ض���و  يتق���دم  اأن   -3

ب�ضخ�ضه.
4- يتم االنتخاب باالقرتاع ال�ضري وبح�ضور 
ممث���ل ملجل�س ال�ضع���ب الهند�ضي���ة واالأمانة، 
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وتعتم���د اآلية الرت�ضي���ح واالنتخاب، بناًء على 
قرار من جمل�س ال�ضعب الهند�ضية.

5- يت���م االإع���الن عن الرت�ض���ح لالإنتخابات 
وال�ض���روط قب���ل �ضتني يومًا م���ن اإنتهاء دورة 
جمل����س ال�ضعب���ة، وتدع���ى جمعي���ة ال�ضعب���ة 
الإجتماعها الع���ام النتخاب املجل�س اجلديد، 
ويك���ون احلد االأدنى لن�ضاب ه���ذا االإجتماع 
هو ح�ض���ور خم�ضة وع�ضرين 25 ع�ضوًا، واإذا 
مل يكتمل الن�ضاب يتم الدعوة الجتماع اآخر 

بعد 30 يومًا، ويكون الن�ضاب مبن ح�ضر.
6- يج���وز لع�ض���و اأي جمعية �ضعب���ة الرت�ضح 
لع�ضوي���ة جمل����س تلك ال�ضعب���ة، وال يجوز اأن 
يك���ون ع�ض���وًا يف اأك���رث من جمل����س �ضعبتني 
اإحداهم���ا اأ�ضا�ضية واالأخرى عامة، وال يجوز 
اأن يكون رئي�ضًا ل�ضعبة اأو نائبًا لرئي�ضها اإال يف 

جمل�س �ضعبة واحدة فقط.
7- ال يج���وز اأن يكون املر�ض���ح قد �ضارك يف 
جمل�س ال�ضعبة يف اأكرث من دورتني متتاليتني، 
وي�ضتثنى التمديد بق���رار من جمل�س ال�ضعب 
الهند�ضية ح�ضب ال�ض���رورة، وتعترب ع�ضوية 
جمال�س الدورات ال�ضابقة بدورة واحدة عند 

اإجراء اأول اإنتخابات وفقًا لهذه القواعد.
 � اأحقي��ة الت�سوي��ت لع�سوي��ة جمل�ش 

ال�سعبة:
الناخ���ب ع�ض���وًا يف جمعي���ة  يك���ون  اأن   -1
ال�ضعب���ة اأثناء عقد ال�ضعبة االجتماع اخلا�س 
بانتخاب اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضعبة للفرتة 
املقبلة، وال يحق لالأع�ضاء الطالب الت�ضويت 

يف االإنتخابات.
2- يت���م الت�ضوي���ت وف���ق اأح���د اخلي���ارات 

التالية:
اأ - اأن يح�ضر لالنتخابات ب�ضخ�ضه.

ب - يجوز الت�ضويت الكرتونيًا وفق اإجراءات 
يعتمدها جمل�س االإدارة.

 � ت�سكيل جمل�ش ال�سعبة:
1- يت���وىل اإدارة ال�ضعب���ة جمل����س مكون من 
�ضبع���ة اأع�ض���اء تنتخبه���م جمعي���ة ال�ضعب���ة 
باالق���رتاع ال�ض���ري يف اجتماع ع���ام جلمعية 
ال�ضعبة من بني اأع�ضائها املر�ضحني لع�ضوية 
جمل�ضها الذين تتوفر فيهم �ضروط الرت�ضيح، 

عل���ى اأال يزي���د ع���دد االأع�ض���اء املنت�ضب���ني 
املهند�ض���ني يف جمل�س ال�ضعب���ة على ع�ضوين 
اثنني )2( بدرجة مهنية ال تقل عن مهند�س 

حمرتف.
2- يتم اختيار رئي�س ال�ضعبة ونائب رئي�ضها، 
من بني االأع�ض���اء املنتخبني، يف اأول اجتماع 
ملجل�س ال�ضعبة، عن طري���ق االقرتاع ال�ضري 
اأو التزكي���ة، عل���ى اأن يكون���ا م���ن االأع�ض���اء 

االأ�ضا�ضيني ال�ضعوديني.
3- عند �ضغور ع�ضوي���ة اأحد اأع�ضاء جمل�س 
الع�ض���و  اختي���ار  يت���م  �ضب���ب  الأي  ال�ضعب���ة 
االإحتياط احلا�ضل عل���ى اأعلى االأ�ضوات من 
قائم���ة االإنتخ���اب ال���ذي مت لت�ضكي���ل جمل�س 
ال�ضعب���ة، واإذا تع���ذر ذل���ك ير�ض���ح جمل����س 
ال�ضعب���ة ع�ضوًا بدي���اًل ممن تنطب���ق عليهم 
�ض���روط ع�ضوية املجل�س، ويرفع بذلك كتابيًا 

ملجل�س ال�ضعب الهند�ضية الأخذ موافقته.
م���دة دورة جمل�س ال�ضعبة ثالث �ضنوات تبداأ 

من تاريخ انتخابه.
 � اخت�سا�سات جمل�ش ال�سعبة:
1- يخت�س جمل�س ال�ضعبة مبا يلي:

جم���ال  يف  الهند�ض���ة  قط���اع  تنمي���ة   1-1
اخت�ضا�س ال�ضعبة.

1-2 تفعيل ن�ضاطات ال�ضعبة وتاأكيد االنتماء 
املهني وتوثيق الروابط والتاآلف بني اأع�ضائها 
مبا ي�ضاع���د على حتقي���ق اأهدافها وخططها 

وبراجمها.
1-3 تنفيذ خط���ة العمل املتفق عليها �ضمن 

اأهداف الهيئة.
1-4 اإع���داد خطة عم���ل ال�ضعبة لكامل مدة 
ال���دورة خ���الل �ضهرين م���ن تاري���خ انتخاب 
جمل�س ال�ضعبة، مو�ضحًا بها كافة الن�ضاطات 
واالأعم���ال التي ينوي جمل����س ال�ضعبة القيام 
بها خ���الل دورته، ورفع اخلط���ة اإىل جمل�س 
ال�ُضعب الهند�ضي���ة للموافقة عليها واإقرارها 
بن���اء على معاي���ر ي�ضعه���ا جمل����س ال�ضعب 

الهند�ضية وتعلن لل�ُضعب.
ال�ضعب���ة  ال�ضنوي���ة  اخلط���ة  اق���رتاح   5-1
وميزانيتها التقديرية ورفعها ملجل�س ال�ضعب 
الهند�ضية وجمل����س االإدارة العتمادها، قبل 

بداية ال�ضنة املالية للهيئة ب�ضهرين على االأقل.
1-6 اقرتاح ال�ضيا�ضة العامة لل�ضعبة يف اإطار 
االأه���داف الواردة يف ه���ذه القواعد، ورفعها 

اإىل جمل�س ال�ضعب الهند�ضية الإقرارها.
1-7 اقرتاح اللوائح الداخلية لل�ضعبة ورفعها 

اإىل جمل�س ال�ضعب الهند�ضية الإقرارها.
1-8 تكوين اللجان واملجموعات املتخ�ض�ضة 

الأداء مهام ال�ضعبة ون�ضاطها.
1-9 اإعداد التقرير ال�ضنوي لن�ضاط ال�ضعبة 

ورفعه اإىل جمل�س ال�ضعب الهند�ضية.
الدرا�ض���ات  باإج���راء  التو�ضي���ة   10-1

واالأبحاث.
1-11 اقرتاح الندوات والدورات واحللقات 
الدرا�ضي���ة وفق االأنظم���ة املتعلقة بذلك التي 

تتبعها الهيئة.
ال�ضع���ب  جمل����س  ق���رارات  تنفي���ذ   12-1

الهند�ضية املتعلقة باخت�ضا�س ال�ضعبة.
1-13 انتخاب رئي�س جمل�س ال�ضعبة ونائبه 

من بني اأع�ضاء املجل�س.
1-14 اختي���ار من�ض���ق الفعالي���ات املهني���ة 
ومن�ضق ال�ضوؤون املالية من بني اأع�ضاء املجل�س.
1-15 االإع���داد النتخ���اب اأع�ض���اء جمل����س 
جديد لل�ضعب���ة، بالتن�ضيق م���ع اأمانة الهيئة، 

بعد انتهاء فرتة املجل�س احلايل.
1-16 ت�ضلي���م تقرير عن اجن���ازات ال�ضعبة 
اجتماعاته���ا  وحما�ض���ر  امل���ايل  ومركزه���ا 
وتو�ضياتها وكافة امللف���ات اخلا�ضة بال�ضعبة 
اإىل جمل����س ال�ضعب���ة اجلدي���د، خ���الل �ضهر 
واحد م���ن تاري���خ انتخ���اب جمل����س ال�ضعبة 
اجلدي���د، وذل���ك مبوج���ب حم�ض���ر ا�ضتالم 
وت�ضليم يوقع من قب���ل رئي�ضي دورتي جمل�س 
ال�ضعب���ة ومن�ض���ق ال�ضعبة، وت���ودع ن�ضخة منه 
ا�ضتم���رار  ل�ضم���ان  العام���ة،  االأمان���ة  ل���دى 

ن�ضاطات الهيئة ومتابعتها.
1-17 متثيل اأو تر�ضي���ح من ميثل الهيئة يف 
املهام ذات العالقة بال�ضعبة وذلك لالأن�ضطة 
املق�ضودة بالفقرة 8 من املادة اخلام�ضة من 

هذه القواعد.
ملزيد من املعلومات ميكن الدخول على موقع 

www.saudieng.sa الهيئة االلكرتوين
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فتح باب الترشح لعضوية مجالس 
الشعب الهندسية

تعل���ن الهيئ���ة ال�ضعودية للمهند�ضني عن فتح باب الرت�ضح لع�ضوية جمال�س ال�ضع���ب الهند�ضية لل�ضعوديني وغر ال�ضعوديني من اأع�ضاء 
الهيئة على النحو التايل:

مواعيد مهمة: 

ال�سعب العامةال�سعب الأ�سا�سية 

املدنية. · الهند�ضة 

امليكانيكية. · الهند�ضة 

ال�ضناعية. · الهند�ضة 

الكهربائية. · الهند�ضة 

االآيل. احلا�ضب  ·هند�ضة 

· العمارة.

واجليولوجيا.  · التعدين 

القيمية. · الهند�ضة 

املياه. · حتلية 

الهند�ضي. · التحكيم 

امل�ضاريع. · اإدارة 

وال�ضيانة. · الت�ضغيل 

اخل�ضراء  االأبنية  · �ضعبة 

املكانالوقتالعمليةالتاريخاليوم

1434/3/14ه�ال�ضبت
)2013/1/26م(

بدء ا�ضتقبال طلبات 
املوقع االلكرتوين-------املر�ضحني  ملدة ع�ضرة ايام

1434/4/15ه�الثالثاء
من ال�ضاعة 8 �س حتى عملية االإنتخاب)2013/2/26م(

املوقع االلكرتوين*ال�ضاعة 8 م

* وميكن احل�ضور �ضخ�ضيا اىل مقر الهيئة بالريا�س من 8 �س اىل 8 م للت�ضويت او عن طريق الفاك�س )012405855(
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Open the door to run for membership of the People,s 

Councils Engineering

Important dates:

basic chapter General chapter 

·       Civil engineering

·      Mechanical Engineering

·       Industrial Engineering

·       Electrical Engineering

·       Computer Engineering

·       Architecture

·       Mining and Geology 

·       Value Engineering

·       Water desalination

·       Engineering Arbitration

·       Project Management

· Operation& maintenance

·       Green buildings 

Day Date Function Time Location 

Saturday 14 / 3 / 1434  H
) 26 / 1  / 20 13 ( 

Start receiving 
applications from 

candidates for a period of 
ten days

-------
electronic 

through the 
website

Tuesday 15/ 4  / 1434 H
26 / 2 /  2013 The election process from 8am until 

8 pm website*

*also vote can vote personally by visting the SCE head qua rter in Riyadh or send the form by fax to 012405855 from 8:00 am to 8:00 pm.

The Saudi Council of Engineers announces opening the door for applying for the candidacy of the 
engineering chapter of the Saudi Council of Engineers for Saudi and non-Saudi members as follows:
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دعوة ألعضاء الهيئة للمشاركة 
في مجلة المهندس

تتش���رف الهيئة السعودية للمهندسين بدعوة الس���ادة األفاضل المهندسين والعلماء 
واألكاديميي���ن والكت���اب والمهتمي���ن بش���ؤون مهنة الهندس���ة بكاف���ة تخصصاتها، 
للمش���اركة في مجلة »المهندس«، وذلك عقب فتح باب المش���اركات والمساهمات 
للراغبين بتقديم مواضيع مهنية، وذلك من اجل تفعيل التواصل مع الهيئة واإلس���هام 
بنشر بحوثهم ودراساتهم وتقاريرهم، إلى جانب طرح القضايا المهنية المهمة، وذلك من 
خالل مجلة »المهندس«، التي سوف تصدر بحلتها الجديدة ضمن الخطوة التطويرية لها.

وتاأتي هذه اخلط���وة التطويرية لتحقيق نقلة 
نوعي���ة يف تطوي���ر املجل���ة �ض���كال وم�ضمونا، 
حي���ث كان هاج����س جمل����س اإدارة الهيئ���ة، 
العمل على تطوير جمل���ة )املهند�س( �ضمن 
هوية اإعالمي���ة متميزة م���ن الناحية املهنية 
واالأداء، واحلر����س عل���ى �ضدوره���ا ب�ض���كل 
منتظ���م ير�ضي طم���وح وتطلع���ات من�ضوبيها 
مبختل���ف فئاته���م. بع���د اأن مت توقي���ع عق���د 
م���ع ال�ضرك���ة ال�ضعودي���ة للن�ض���ر املتخ�ض�س 
ال�ضعودي���ة  املجموع���ة  �ض���ركات  )اإح���دى   �

لالأبح���اث والن�ض���ر(� لتطوي���ر املجل���ة كجهة 
اإعالمي���ة متخ�ض�ض���ة ق���ادرة عل���ى حتديث 
ورف���د امل�ضم���ون االإعالم���ي املهن���ي ب���كل ما 
هو جديد م���ن معلومات وبيان���ات ودرا�ضات 
وتقاري���ر واأخب���ار تعنى مب�ضتج���دات القطاع 
الهند�ض���ي باململك���ة، وتقدميه���ا ع���رب جملة 
"املهند�س" قادرة على اإي�ضال الر�ضالة اإىل 
اجلمهور امل�ضتهدف باأ�ضلوب مهني، م�ضايرة 
الأه���داف الهيئة الت���ي يف مقدمته���ا التاأكيد 
على جهود ون�ضاطات الهيئة وت�ضليط ال�ضوء 

عل���ى اجنازاته���ا، وتر�ضيخ مفه���وم ر�ضالتها 
جتاه املجتمع.

كم���ا �ض���وف تق���وم ال�ضرك���ة بتوزي���ع املجل���ة 
ب�ض���كل اأ�ضا�ضي على اأع�ضاء الهيئة ال�ضعودية 
للمهند�ضني داخ���ل اململكة العربية ال�ضعودية 
ودول اخللي���ج العربي وال���دول العربية، كما 
�ضيت���م التوزيع عل���ى املكتب���ات ومنافذ البيع 
الهام���ة،  واملراك���ز  االأ�ض���واق  للمج���الت يف 
اإ�ضافة اإىل اال�ضرتاكات للمهتمني بهذه املجلة 
من االأفراد والقطاعات احلكومية واخلا�ضة.
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الأبواب الرئي�سية املقرحة للمجلة: 
اإن م���ا نورده من االأبواب، اإمنا هو على �ضبيل 
االقرتاح، واملجال مفتوح ملا هو مندرج �ضمن 

االأبواب الرئي�ضية للمجلة، واالأبواب كاالآتي:
واأبحاث: • درا�سات 

ب���اب يتن���اول اح���دث االأبح���اث والدرا�ضات 
الهند�ضية.

• اأ�ساءات:
ب���اب ي�ضل���ط ال�ضوء عل���ى موا�ضي���ع وق�ضايا 

هند�ضية وعلمية وبيئية.
هند�سية: • م�ساريع 

باب ي�ضتعر�س م�ضاريع هند�ضية مميزة.
مهنية: • روؤية 

ب���اب يط���رح موا�ضي���ع له���ا عالق���ة مبهن���ة 
الهند�ضة مبختلف فروعها.

• م�ساريع:
باب يتن���اول امل�ضروع���ات الهند�ضية باململكة 
بروؤية خا�ضة من قبل متخ�ض�ضني يف الهيئة.

حديثا: • �سدر 
ب���اب ي�ضلط ال�ض���وء على اأح���دث اإ�ضدارات 

الكتب الهند�ضة والتقنية.
وتعليق: • �سورة 

ب���اب ي�ض���م جمموعة م���ن ال�ض���ور اخلا�ضة 
مب�ضروعات خمتلفة يت���م انتقائها، مع تعليق 

خمت�ضر لكل �ضورة يو�ضح ما حتتويه.
• معار�ش:

باب يقدم اإ�ض���اءة على املعار�س واملوؤمترات 
اخلا�ض���ة مبج���االت الهند�ض���ة يف خمتل���ف 

التخ�ض�ضات ون�ضرها ح�ضب التواريخ.
املنا�سبات: • اأجندة 

باب يعر�س املوؤمترات واملعار�س والندوات التي 
تهم املهند�ض���ني واملتوقع عقده���ا يف امل�ضتقبل.

هند�سية: • مواقع 
ب���اب يعر�س يف كل عدد جمموعة من املواقع 

االإلكرتونية التي تهم املهند�ضني.
قواعد الن�سر:

. املو�ضوع  �ضاحب  هو  الكاتب  يكون  • اأن 
• اأال يك���ون ق���د �ضب���ق واأن ن�ض���ر يف و�ضيلة 

اإعالمية اأخرى.
والدرا�ض���ات  البح���وث  املجل���ة  ت�ضتقب���ل   •

العلمي���ة املتخ�ض�ض���ة يف خمتل���ف جم���االت 
مهن���ة الهند�ض���ة. وتخ�ض���ع ه���ذه البح���وث 
ملعاي���ر و�ضروط التحكي���م يف البحث العلمي 
م���ن قب���ل متخ�ض�ض���ني، وتخ�ض���ع ل�ضروط 

املجالت العلمية.
تتوفر فيها  الت���ي  البحوث  املجل���ة  • تن�ض���ر 

اجلدة واالأ�ضالة واالبتكار.
والدرا�ض���ات  البح���وث  عل���ى  الرتكي���ز   •
االإبداع���ات  اإىل  اإ�ضاف���ة  باملهن���ة،  املتعلق���ة 

املهنية الر�ضينة.
اأهداف  العلمية مع  امل���ادة  • ع���دم تعار�س 

و�ضروط الن�ضر.
و�ضروط  العلمية  باالأمانة  الكات���ب  • التزام 
البح���ث العلم���ي: �ض���كل الكتاب���ة، االإحاالت، 

املراجع وامل�ضادر، تو�ضيح الرموز.
• يرفق الباحث تعريفا به وب�ضرته العلمية 

وب�ضورة �ضخ�ضية له.

التحكيم وموافقة  بعد  اإال  املواد  تن�ض���ر  • ال 
هيئة التحرير.

• املقاالت املن�ضورة تعرب عن راأي اأ�ضحابها 
فقط.

• تر�ض���ل امل�ض���اركات اإلكرتونيا على عنوان 
املجل���ة )االميي���ل(. ويبلغ الباح���ث با�ضتالم 

بحثه خالل 20يوما.
الت���ايل:  الربي���د  عل���ى  املو�ض���وع  • ير�ض���ل 
مل���ف  �ضيغ���ة  عل���ى   mag@saudieng.sa

word وي�ض���رتط اإر�ض���ال �ض���ورة �ضخ�ضي���ة 

 jpg ، gif للكات���ب على االمت���دادات النقطية
png ، tif ، كم���ا ي�ضم���ح بت�ضمني ال�ضورة مع 

مل���ف  word  �ضريطة اأن تكون ال�ضورة ذات 
دق���ة عالي���ة، ويف ح���ال كان املو�ض���وع يحوي 
جتارب وفعاليات يف�ضل اإر�ضال �ضور توثيقية.
• ال تع���اد املوا�ضي���ع اإىل اأ�ضحابه���ا �ض���واء 

ن�ضرت اأم مل تن�ضر.
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العنب له دور في عالج سرطان البروستات

ال���ع���ن���ب ي��دع��ى  أظ����ه����رت دراس�������ة ح���دي���ث���ة، أن م���رك���ب���ًا م����وج����ودًا ف����ي 
ري��زف��ي��رات��رول، ق��د أظ��ه��ر ع���دة ت��أث��ي��رات م��ف��ي��دة ع��ل��ى ص��ح��ة اإلن���س���ان، بما 
بالسكتة. اإلص���اب���ة  وم��ن��ع  ال���دم���وي���ة  واألوع����ي����ة  ال��ق��ل��ب  ص��ح��ة  ذل����ك  ف���ي 

م�ضتوي���ات قليل���ة من اثنني م���ن الربوتينات 
البرفوري���ن والغران���زامي )ب(، التي تكون 
وظيفتهم���ا معا يف قتل اخلالي���ا، ولذا يجب 
اأن يتم االعتماد على هذه الربوتينات ب�ضكل 

كبر لقتل اخلاليا ال�ضرطانية.
ويف الدرا�ض���ة ق���ام الباحث���ون بو�ضع مركب 
الريزفراترول يف خاليا اأورام الربو�ضتات، 
وبعد ذل���ك ازداد ن�ض���اط ه���ذه الربوتينات 
ب�ضكل وا�ضح، وبعد الع���الج االإ�ضعاعي وجد 
الباحث���ون اأن 97% م���ن خالي���ا ال�ضرط���ان 
قتل���ت، وه���ذا يعت���رب ن�ضب���ة عالي���ة مقارنة 

بالعالج االإ�ضعاعي وحده.
واأو�ض���ح الباحث���ون اأن���ه م���ن امله���م وجود 
نوع���ي الربوتينات معا لقتل خاليا االأورام، 
يف  الريزفرات���رول  مرك���ب  �ضاع���د  وق���د 
زي���ادة ن�ضاط ه���ذه الربوتين���ات يف خاليا 

اجلدي���د  املرك���ب  اأن  الدرا�ض���ة  وك�ضف���ت 
ق���د يجع���ل خالي���ا اأورام الربو�ضت���ات اأكرث 
ح�ضا�ضي���ة للع���الج االإ�ضعاع���ي، مم���ا يزي���د 
م���ن فر�س النجاة من جمي���ع اأنواع �ضرطان 

الربو�ضتات، مبا يف ذلك االأورام الغازية.
وقال الباحث���ون اإن درا�ضات اأخرى اأو�ضحت 
اأن الريزفرات���رول ق���د يجعل خالي���ا اأورام 
الربو�ضتات اأكرث ح�ضا�ضية للعالج الكيميائي. 
واأراد الباحث���ون اأن ينظ���روا فيم���ا اإذا كان 

االأثر مماثل للعالج االإ�ضعاعي اأم ال.
وق���د وج���د الباحث���ون اأن���ه عن���د التعر����س 
للمرك���ب، فاإن خالي���ا االأورام اأ�ضبحت اأكرث 
ح�ضا�ضي���ة للع���الج االإ�ضعاع���ي، ولك���ن االأثر 
كان اأف�ض���ل م���ن العالج با�ضتخ���دام اأي من 

املركبات وحدها.
عل���ى  الربو�ضت���ات  اأورام  خالي���ا  وحتت���وي 

اأورام الربو�ضتات. وق���د زاد ذلك يف ن�ضبة 
اخلالي���ا ال�ضرطاني���ة امليتة بع���د التعر�س 

للعالج االإ�ضعاعي.
وق���ال الباحث���ون، اإن اجلرع���ة املطلوبة من 
الريزفرات���رول عالي���ة بع����س ال�ضيء، مما 
قد يعك�س اآث���ارًا جانبية على بع�س املر�ضى. 
وحي���ث اإنه ال يتطلب جرع���ة عالية يف مكان 
وج���ود خالي���ا االأورام، اإال اأن العمليات التي 
يقوم به���ا اجل�ضم على ه���ذا املركب تتطلب 
تناول كميات كب���رة منه، للتاأكد من و�ضول 
الكمي���ة املطلوب���ة اإىل تلك اخلالي���ا، ولهذا 
اقرتح الباحث���ون البحث عن طريقة اإي�ضال 

جديدة لهذا املركب. 
وذكر الباحثون اأن اخلطوة القادمة تتمثل يف 
فح�س هذه العملية على مناذج احليوانات، 

قبل اإجراء اأي من التجارب ال�ضريرية.
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تقليل وفيات السرطان مرتبط باألدوية 
الخافضة للكوليسترول

الخافضة  األدوي�����ة  ي��س��ت��خ��دم��ون  ال���ذي���ن  األش���خ���اص  أن  ح��دي��ث��ة،  دراس�����ة  أظ���ه���رت 
باإلصابة  التشخيص  تلقوا  ثم  ومن  منتظم،  بشكل  »الستاتين«  للكوليسترول 
بمرضى  مقارنة   ،%15 بنسبة  السرطان  بسبب  للوفاة  احتماال  أق��ل  ب��ال��س��رط��ان،  
قبل. م��ن  للكوليسترول  ال��خ��اف��ض��ة  األدوي����ة  يستخدموا  ل��م  ال��ذي��ن  ال��س��رط��ان 

وتعترب اأدوية ال�ضتاتني من اأكرث االأدوية امل�ضتخدمة 
ال�ض���ار،  الكولي�ض���رتول  م�ضتوي���ات  لتقلي���ل 
وتقلي���ل احتم���االت االإ�ضابة باأمرا����س القلب.
الراب���ط  اإىل  بالنظ���ر  الباحث���ون  وق���ام 
ب���ني ا�ضتخ���دام ال�ضتات���ني والوف���اة ب�ضب���ب 
ال�ضرطان، الأن الكولي�ض���رتول �ضروري لنمو 
اخلالي���ا، فق���د ا�ضتنتجوا اأن تقلي���ل م�ضتوى 
الكولي�ض���رتول قد يح���د من تكاث���ر اخلاليا 

املطلوبة لنمو وانت�ضار ال�ضرطان.
وقام الباحثون بالنظر اإىل �ضجالت جميع املر�ضى 
الذين يت���م ت�ضخي�ضهم باالإ�ضابة بال�ضرطان بني 

عام���ي 1995 و 2007م ومت���ت متابعته���م لنهاية 
 295925 ال�ضج���الت  وتت�ضم���ن  2009م.  ع���ام 
مري�ض���ًا اأعماره���م تزي���د عل���ى 40 عام���ًا، م���ن 
ال�ضتات���ني  ا�ضتخدم���وا  بينه���م 18721 مري�ض���ًا 
بانتظام قبل الت�ضخي����س بال�ضرطان، و277204 
قب���ل. م���ن  ال�ضتات���ني  ي�ضتخدم���وا  مل  مر�ض���ى 

ووجد الباحثون اأن املر�ضى الذين ا�ضتخدموا 
ال�ضتات���ني بانتظام كان احتمال الوفاة بينهم 
ب�ضبب ال�ضرط���ان، اأقل بن�ضب���ة 15% مقارنة 
واأو�ض���ح  االأخ���رى.  باالأ�ضب���اب  بالوفي���ات 
امل�ضاب���ني  اأن  يعن���ي  ه���ذا ال  اأن  الباحث���ون 

با�ضتخ���دام  يب���داأوا  اأن  يج���ب  بال�ضرط���ان 
ال�ضتات���ني م���ن اج���ل حت�ضني تق���دم املر�س. 
حي���ث اإن���ه ق���د توج���د عوام���ل اأخ���رى وراء 
انخفا����س مع���دالت الوف���اة، مث���ل اأن معظم 
م�ضتخدمي ال�ضتاتني ي�ضتخدمون االأ�ضربين. 
واأ�ض���ارت درا�ضات �ضابق���ة اإىل اأن االأ�ضربين 

مرتبط بتح�ضني النجاة من ال�ضرطان.
واأ�ضار الباحثون اإىل �ضرورة اإجراء درا�ضات 
ع�ضوائي���ة كبرة لتحديد اأثر ا�ضتخدام اأدوية 
ال�ضتات���ني على تقليل احتماالت الوفاة ب�ضبب 

ال�ضرطان، عند اال�ضتخدام املنتظم.
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جدول التدريب لعام 2013م
املدة التاريخا�سم الربنامجم

الر�سوم املكان)باليوم(
)بالريال(

3900الريا�س194- 22 ينايرعقود الفيدك1

2PMP 4900الريا�س165 – 20 فربايرحمرتف اإدارة امل�ضاريع

ا�ضتخدام قيا�س االأداء )Bench Marking( لتقييم اأعمال 3
2900الدمام243 – 26 فربايرالت�ضغيل وال�ضيانة

2900جدة23 – 4 مار�سحتليل ومراقبة تكاليف امل�ضاريع االإن�ضائية4

2900الريا�س103 – 12 مار�سنظام الرقابة على اجلودة .... االأ�ض�س واملنهج 5

4900الدمام235 – 27 مار�سال�ضيانة املبنية على مفهوم االعتمادية6

7PMP 4900املدينة املنورة65 – 10 اأبريلحمرتف اإدارة امل�ضاريع

2900جدة213 – 23 اأبريلاإدارة املخاطر8

9OSHA 2900الريا�س275 اأبريل – 1 مايوال�ضالمة املهنية واإدارة ال�ضحة

10)Six Sigma( 4900الدمام54 – 8 مايواأدوات اجلودة ال�ضاملة ال�ضيجما �ضتة

2000الريا�س202 – 21 مايوكتابة التقارير الفنية11

2900املدينة املنورة13 – 3 يونيوالتحكيم وحل النزاعات12

4900الريا�س85 – 12 يونيوالتكامل بني نظم اجلودة وهند�ضة القيمة13

14Primavera 4900الريا�س225 – 26 يونيواإدارة امل�ضاريع با�ضتخدام برنامج

3900الريا�س294 يونيو – 2 يوليوم�ضخات الطرد املركزي15

16PMP 4900جدة245 – 28 اأغ�ضط�سحمرتف اإدارة امل�ضاريع

3900الريا�س14 – 4 �ضبتمرببرنامج ال�ضيانة الوقائية17

3900الريا�س84 – 11 �ضبتمربمعاجلة واإدارة مياه ال�ضرف ال�ضحي18

اأ�ضا�ضيات التربيد والتكييف )االأنظمة، االأجزاء، الوظائف، 19
3000الدمام213 – 23 �ضبتمربالدوائر، الت�ضغيل(

2900املدينة املنورة82 – 9 اأكتوبراإدارة العقود20

2900الريا�س263 – 28 اأكتوبراال�ضتدامة وت�ضميم االأبنية اخل�ضراء21

3900جدة24 – 5 نوفمرباالإدارة التنفيذية للم�ضاريع الهند�ضية22

2900الدمام163 – 19 نوفمرباإعداد وتقييم درا�ضات اجلدوى للم�ضاريع23

24PMP 4900الريا�س305 نوفمرب – 4 دي�ضمربحمرتف اإدارة امل�ضاريع



79

المحاضرات المسائية المجانية لألعضاء 
تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين

لمزيد من المعلومات يمكن الدخول على موقع الهيئة السعودية للمهندسين 

www.saudieng.sa على شبكة االنترنت

املكانالتاريخالربنامجم

1Facilities Management2013/1/26الريا�س

الريا�س2013/2/26اال�ضرتاتيجيات العربية الأمن املياه2

الدمام2013/3/26ال�ضالمة الكهربائية3

الريا�س2013/4/23الت�ضميم االإن�ضائي للخر�ضانة4

جدة2013/5/26مفاهيم االأبنية اخل�ضراء5

6Maintenance Planning2013/6/24الدمام

الدمام2013/8/27االإدارة االإلكرتونية 7

جدة2013/9/24عقود الفيديك8

الدمام2013/10/29الوقاية واحلماية من احلريق9

الريا�س2013/11/26تعريف بكود البناء ال�ضعودي10

تطبيق اإجراءات ال�ضالمة يف االأق�ضام املختلفة باملواقع 11
الريا�س2013/12/24ال�ضناعية
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 )FE( اختبارات أساسيات الهندسة
)PE( واختبار المهندسين المحترفين

تعلن الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني من خالل 
برنامج الهيئة ال�ضعودية للمهند�ضني للتعاون 
الت�ضجي���ل الختب���ارات  ب���دء  ع���ن  ال���دويل، 
واختب���ار   )FE( الهند�ض���ة  اأ�ضا�ضي���ات 
املهند�ض���ني املحرتف���ني)PE(  بالتع���اون مع 
املجل�س الوطني االأمريكي ملمتحني الهند�ضة  
)NCEES( والت���ي �ضتعق���د يف �ضه���ر اأبريل 

2013م يف الظهران.
FE 1 – اختبار اأ�سا�سيات الهند�سة

يعترب اجتياز هذا االختبار هو اأحد متطلبات 
احل�ضول على درجة مهند�س م�ضارك ح�ضب 

متطلبات الهيئة. 
يوم الختبار: الأحد 14 اأبريل 2013م 

التخ�ض�ضات الهند�ضية:
-  الهند�ضة الكيميائية
-  الهند�ضة امليكانيكية
-  الهند�ضة الكهربائية

-  الهند�ضة املدنية
-  هند�ضة البيئة

-  الهند�ضة ال�ضناعية
-  التخ�ض�ضات االأخرى

PE 2 – اختبار حمريف الهند�سة
يعترب اجتياز هذا االختبار هو اأحد متطلبات 
احل�ضول على درجة مهند�س حمرتف ح�ضب 

متطلبات الهيئة. 

يوم الختبار: االأحد 14 اأبريل 2013م 
التخ�س�سات الهند�سية:

-  الهند�ضة الزراعية
 - الهند�ضة املعمارية

-  الهند�ضة الكيميائية
وت�ضييد،  ب���ن���اء  امل���دن���ي���ة:  ال��ه��ن��د���ض��ة    -

اجليوتقنية، االإن�ضائية، النقل
-  الهند�ضة املدنية: املوارد املائية والبيئية

-  هند�ضة نظم التحكم
واحلا�ضب���ات:  الكهربائي���ة  الهند�ض���ة    -
الكهرب���اء  االآيل،  احلا�ض���ب  هند�ض���ة 

واالإلكرتونيات، القوى.
-  الهند�ضة البيئية.

-  هند�ضة احلماية من احلريق.
-  الهند�ضة ال�ضناعية.

-  الهند�ض���ة امليكانيكية: التكييف والتربيد، 
الأنظمة امليكانيكية واملواد، احلرارية 

واأنظمة ال�سوائل
-  هند�ضة املعادن واملواد

 - هند�ضة التعدين 
-  هند�ضة العمارة البحرية

-  الهند�ضة النووية
-  هند�ضة البرتول

-  هند�ضة االإن�ضاءات
-  هند�ضة الربجميات

�سروط الت�سجيل يف الختبار:
1- احل�ض���ول عل���ى درج���ة البكالوريو�س يف 
الهند�ض���ة )4 �ضنوات بع���د الثانوية( يف اأحد 

التخ�ض�ضات الهند�ضية.
2- تعبئ���ة منوذج طل���ب الت�ضجي���ل واإر�ضاله 
للهيئ���ة مع �ضورة عن املوؤه���ل العلمي و�ضورة 

عن بطاقة الهوية/االإقامة.
الربي���د  عل���ى  للهيئ���ة  الطل���ب  اإر�ض���ال   -3

 exam@saudieng.sa االإلكرتوين
يف موعد اأق�ضاه 15 فرباير 2013م 

4- يف حال���ة قب���ول الطلب م���ن الهيئة يقوم 
موق���ع يف  الكرتوني���ًا  بالت�ضجي���ل  املهند����س 
 www.ncees.org االإنرتنت  NCEES على 

علمًا باأن اآخر موعد للت�ضجيل هو 21 فرباير 
2013م.

والت�ضجي���ل  االختب���ار  ر�ض���وم  ت�ضدي���د    -5
للهيئة:

• الإختب���ار اأ�ضا�ضي���ات الهند�ض���ة FE مبل���غ 
)3000( ثالثة اآالف ريال. 

PE مبل���غ  الهند�ض���ة  حم���رتيف  • الإختب���ار 
)4000( اأربعة اآالف ريال. 

لال�ضتف�ضار عن االختب���ارات، الرجاء زيارة 
NCEES www.ncees.org �موقع ال
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Tests Fundamentals of Engineering (FE) 
and test professional engineers (PE)

As a part of Saudi Council 
of Engineers’ International 
Cooperation Program، SCE is 
pleased to announce the start of 
registration for the Fundamentals 
)FE( & Professional Engineering 
Exams، in cooperation with the 
National Council of Examiners 
for Engineering and Surveying 
)NCEES( in USA، which will be 
held in the month of October 
2011 in Dhahran. 
1 - Fundamentals of Engineering 
Exam، FE 
Passing this exam is one of SCE 
requirements for the degree of 
Associate Engineer. 
Exam Day: Sunday، April 14، 
2013 
Engineering disciplines: 
- Chemical Engineering 
- Mechanical Engineering 
- Electrical Engineering 
- Civil Engineering 
- Environmental Engineering 
- Industrial Engineering 
- Other disciplines 
2 - Professional Engineering 
Exam، PE 
Passing this exam is one of the 
SCE requirements for the degree 
of a professional engineer.

Exam day: Sunday، April 14، 
2013 
Engineering disciplines: 
- Agricultural Engineering 
- Architecture 
- Chemical Engineering 
-  C i v i l  E n g i n e e r i n g : 
Construction، Geotechnica l ، 
Structura l ،  Transportation، 
W a t e r  R e s o u r c e s  a n d 
Environmental 
- Engineering Control Systems 
-  Electrical  and Computer 
Engineering:
 Computer Engineering 
- Electrical and Computer 
Engineering: Electrical and 
Electronics 
- Electrical and Computer 
Engineering: Power 
- Environmental Engineering 
- Fire Protection Engineering 
- Industrial Engineering
- Mechanical Engineering: air 
conditioning and refrigeration، 
Mechanical systems and 
materials، Thermal and Fluid 
Systems 
- Metallurgical engineering and 
materials 
- Mining Engineering 
- Architecture، Marine 

Engineering 
- Nuclear Engineering 
- Petroleum Engineering 
- Construction Engineering 
- Software Engineering
Registration requirements: 
1. Bachelor's degree in 
Engineering )4 years after high 
school( in one of engineering 
disciplines. 
2. Fill in registration form and 
send it to SCE along with a copy 
of academic qualification and a 
copy of identity card / residence 
permit. 
3. E-mail the completed form to 
SCE exam@saudieng.sa no later 
than February 15، 2013 
4. If accepted by SCE، register on-
line at NCEES site www.ncees.
org no later than February 21، 
2013. 
5. Pay the registration fees: 
• )3000( three thousand Saudi 
riyals for FE exam.
• )4000( four thousand Saudi 
riyals for PE exam.
For more information about 
the exams، please visit NCEES 
website: www.ncees.org
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قب���ل م���ا يزيد عل���ى خمس���ة وثالثين عام���ًا ق���ام المهن���دس / ماهر مصب���اح كنعان  
وذل���ك   ) إيس���ز   ( االستش���ارية  الهندس���ية  للخدم���ات  العرب���ي  المكت���ب  بتأس���يس 
ع���ام 1398ه����  )1978م( ف���ي مدين���ة الرياض ليك���ون إحدى المؤسس���ات الهندس���ية     
واالستش���ارية الوطني���ة الت���ي تس���اهم ف���ي تنمي���ة وتطوي���ر المملك���ة العربي���ة 
الس���عودية في مجال الدراس���ات والتصميم واإلش���راف على التنفيذ وإدارة المشاريع.

تفعي���ل برام���ج احلا�ض���وب الفني���ة واالإدارية 
يف الن�ضاط���ات املختلفة اإبت���داءًا من مراحل 
وح�ض���اب  وامل�ضاح���ة  والر�ض���م  الت�ضمي���م 
الكميات واإعداد التكلفة التقديرية  لالإن�ضاء 

اكت�ض���ب املكتب خالل ال�ضنوات منذ تاأ�ضي�ضه 
خربات وا�ضعة على �ضعيد امل�ضاريع التي قام 
بتق���دمي خدمات���ه اال�ضت�ضاري���ة والهند�ضي���ة 
له���ا وذلك من خالل جه���از هند�ضي واإداري 
متكام���ل وموؤه���ل الأداء امله���ام املوكل���ة اإلي���ه 
. ونتيج���ة حل�ض���ن اأداء املكت���ب يف امل�ضاري���ع 
املختلفة وتطوره امل�ضتم���ر ومن خالل تعاونه 
مع ال�ضركات االأجنبية املتخ�ض�ضة ، فقد اأّهله 
ذلك اإىل القيام مبهام الت�ضميم واالإ�ضراف 
الك���ربى  امل�ضاري���ع  واإدارة  التنفي���ذ  عل���ى 
واملتمي���زة مبا يف ذل���ك املجمع���ات ال�ضكنية 
وامل�ضت�ضفيات والفن���ادق واملن�ضاآت التعليمية 
وال�ضناعية واملباين االإدارية والفلل والق�ضور 
و�ضبكات البنية التحتية ف�ضاًل عن التخطيط 
العم���راين ال�ضامل وجتمي���ل وتطوير املدن .
املكت���ب  به���ا  يق���وم  الت���ي  االأعم���ال  تتمي���ز 
خ���الل  م���ن  العالي���ة  التقني���ة  با�ضتخ���دام 

ودرا�ض���ات اجلدوى االقت�ضادي���ة للم�ضاريع، 
وانته���اءًا باإع���داد الربامج الزمني���ة لتنفيذ 
امل�ضاريع ومتابعتها واإعداد امل�ضتندات الفنية 
والتعاقدي���ة اخلا�ضة بامل�ضاري���ع وفق اأحدث 

برامج االإظهار والطباعة واال�ضتن�ضاخ .
يحم���ل موؤ�ض����س املكت���ب املهند����س / ماه���ر 
يف  املاج�ضت���ر  �ضه���ادة  كنع���ان  م�ضب���اح 
الهند�ضة من جامعة والية داكوتا اجلنوبية يف 
الواليات املتحدة االأمريكية منذ عام 1967م 
وقد عم���ل قبل تاأ�ضي�س املكت���ب لدى �ضركات 
عاملي���ة ويف م�ضاري���ع رائ���دة يف اململكة ، وقد 
هّياأته موؤهالت���ه االأكادميية وخرباته العملية 
الأن يك���ون الداف���ع االأ�ضا�ض���ي لال�ضتمرار يف 
تط���ور املكتب العرب���ي للخدم���ات الهند�ضية 
اال�ضت�ضارية م�ضاركًا فاعاًل يف خطط التنمية 
التي تقوم حكومة خادم احلرمني حفظه اهلل 

بتنفيذها يف مملكتنا احلبيبة .

المهندس/ ماهر مصباح كنعان
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شركة دار الهندسة للتصميم واالستشارات الفنية

)شاعر ومشاركوه(

تأسست دار الهندسة عام 1956م وبدأت عملها في المملكة العربية السعودية 
من���ذ ما يزيد عن 40 عامًا ، وتوجد مكاتبها الرئيس���ية ومراكز الدعم الفني في 
القاه���رة وبي���روت ولندن ، هذا باإلضاف���ة إلى أكثر من 40 فرع ح���ول العالم منها 
6 مكات���ب ف���ي المملكة العربية الس���عودية بالرياض وج���دة ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة والخبر والخفجي، وحتى تاريخه قدمت ش���ركة دار الهندس���ة 
خدماتها االستش���ارية ألكثر من 330 مش���روعًا داخل المملكة ولعبت دورًا هامًا 
ف���ي الطفرة العمرانية وفي تطوي���ر أنظمة البنية التحتي���ة والتنمية الصناعية.

امل�ضاري���ع  واإدارة  بيئ���ة  واأخ�ضائ���ي  م���دن 
واإخت�ضا�ضيني ماليني( ، وقد اأمتت ال�ضركة 
بنجاح مب���ا يزيد ع���ن 2200 م�ضروعًا الأكرث 
م���ن 700 عمياًل يف 56 دول���ة حيث عملت يف 
م�ضاري���ع اإجم���ايل تكلفتها ما يزي���د عن 90 

مليار دوالر اأمريكي.
وت�ض���م ال�ضرك���ة 13 ق�ضم���ًا هند�ضي���ًا حي���ث 
يخت����س كل ق�ضم باأحد املج���االت الهند�ضية 
وهي العمارة والت�ضمي���م الداخلي ، وعمارة 
املناظ���ر التجميلي���ة ، وميكاني���كا الرتب���ة ، 
والهند�ض���ة االإن�ضائية ، والهند�ضة امليكانيكية 
الكهربائي���ة  والهند�ض���ة  وال�ضناعي���ة، 
واالإت�ض���االت ، وهند�ض���ة وتخطي���ط النقل، 
، وتخطي���ط  واملن�ض���اآت اخلا�ض���ة  اجل�ض���ور 
امل���دن واالأقاليم ، وملوارد والبيئة ، والهند�ضة 

البحرية ، اإدارة امل�ضاريع والعقود.

ووفق���ًا لدلي���ل FIDIC ولتمي���ز �ضرك���ة دار 
الهند�ض���ة واإلتزامه���ا عل���ى كاف���ة م�ضتويات 
االإدارة الهند�ضية فقد ح�ضلت على ت�ضنيف 

.Q16111 حتت رقم ISO 9001

وق���د اإكت�ضب���ت �ضرك���ة دار الهند�ض���ة مكانة 
االإ�ضت�ض���ارات  جم���ال  يف  عاملي���ني  وبع���دًا 
الهند�ضي���ة. ياأتي ترتيب ال�ضرك���ة يف املرتبة 
15 �ضم���ن اأهم 200 �ضرك���ة هند�ضية عاملية 
وحتتل املركز االأول بني ال�ضركات العاملة يف 
منطقة ال�ضرق االأو�ضط ، والثامنة يف اأفريقيا 
، والرابع���ة يف الوالي���ات املتح���دة االأمريكية 
واخلام�ضة يف جمال املباين العامة واالأول يف 

جمال امل�ضت�ضفيات واخلدمات ال�ضحية.
يرب���و عدد موظف���ي دار الهند�ضة على 1850 
موظ���ف )منه���م 1030 من الك���وادر املهنية 
م���ا ب���ني مهند�ض���ني ومعماري���ني وخمططي 

ولق���د اأ�ضبح���ت �ضرك���ة دار الهند�ض���ة �ضمن 
"جمموع���ة دار" التي ت�ضكل �ضبكة دولية من 
ال�ضركات الرائدة يف العامل واملعروفة جيدًا يف 
نطاق العمل الهند�ضي اال�ضت�ضاري وت�ضمل هذه 
املجموع���ة Perkins & Will ومقره���ا �ضيكاغو 
وهي متخ�ض�ضة يف جمال العمارة والت�ضميم 
الداخل���ي ، Pierre-Yves Rochon ومقره���ا 
باري�س وهي متخ�ض�ض���ة يف جمال الت�ضمي�م 
الداخلي، T.Y.Lin ومقرها �ضان فران�ضي�ضكو 
اخلر�ضان���ة  اأعم����ال  يف  متخ�ض�ض���ة  وه���ي 
ومقره���ا   ،  Penspen املعدني���ة،  واملن�ض���اآت 
لن���دن وه���ي متخ�ض�ض���ة يف جم���ال البرتول 
والغ���از،Dar Consultants ومقره���ا بريطانيا 
وهي متخ�ض�ضة يف جمال االإت�ضاالت ال�ضلكية 
والال�ضلكية والطرق ومرافق النقل واالإقت�ضاد، 
وت�ض���م املجموع���ة اأك���رث م���ن 4000 عن�ضر.



85



متفرقات وفعاليات

العدد ) 93 ( ربيع األول 1434ه� - فبراير 2013م

86

حماية البيئة واجب وطني
اإلدارة المتكاملة للمخلفات اآلدمية الصلبة
Integrated Municipal Solid Waste Management

تعتب���ر مش���كلة المخلف���ات اآلدمي���ة الصلب���ة م���ن أه���م المش���اكل البيئي���ة ف���ي 
المجتمع���ات الحديث���ة وط���رق التخل���ص م���ن هذه المش���كلة م���ن أه���م مقاييس 
تحض���ر المجتمع���ات. وتتعاظ���م هذه المش���كلة م���ع الزي���ادات  الس���كانية وإرتفاع 
مس���توى المعيش���ة خاصة مع زيادة إس���تخدام المواد ذات مع���دالت التحلل البطيء.  
وتراك���م المخلف���ات الصلب���ة ب���دون التخلص منه���ا أو معالجته���ا بالطرق المناس���بة 
ي���ؤدى إل���ى العديد م���ن المش���اكل البيئي���ة والصحي���ة الت���ي ال تخفى ع���ن الجميع.

شركة فيوتشر كونسلت لإلستشارات الهندسية

اأهم املحددات يف اإختي���ار منظومة املعاجلة 
املح���ددات  اإىل  باال�ضاف���ة  ه���ذا  املنا�ضب���ة 

الهند�ضية والبيئية. 
ومع اإختالف نظم املعاجلة اإال اأنها التخرج يف 
مفهومها عن اأي من املحاور االأربعة االأ�ضا�ضية 
للمنظوم���ة  اأو مزي���ج منه���ا طبق���ًا  التالي���ة 
املحددة. وهذه املحاور االأربعة الرئي�ضية هي:

الإدارة املتكامل��ة للمخلف��ات الآدمية 
ال�سلبة:  

تزام���ن تطور نظم معاجلة املخلفات االآدمية 
ال�ضلب���ة عل���ى م���دى الع�ض���ور م���ع تط���ور 
املجتمع���ات والتق���دم العلم���ي والتكنولوجي 
طبق���ًا ملدى االإحتياج اإلي���ه. وتعترب التكاليف 
االإ�ضتثمارية وتكاليف الت�ضغيل وال�ضيانة من 

1. تقليل ومن������ع املخلفات:
حي���ث يت���م حماول���ة ال�ضيطرة عل���ى كميات 
املخلف���ات الناجت���ة لتقلي���ل حج���م امل�ضكلة. 
وتعتم���د نتائج ه���ذا املحور عل���ى العديد من 
العوام���ل م���ن اأهمه���ا ثقافة املجتم���ع ون�ضبة 
دخل الفرد. ويتميز ه���ذا املحور عند تفعيله 
بكفائة بتقليل حجم امل�ضكلة يف االأ�ضا�س مما 
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الطرق البيولوجية:
حي���ث يتم ف�ض���ل املخلف���ات الغ���ر ع�ضوية 
بيولوجي���ًا  الع�ضوي���ة  املخلف���ات  ومعاجل���ة 
الدقيق���ة  احلي���ة  الكائن���ات  باإ�ضتخ���دام 
)Microorganism( اإىل منتج���ات 

اأخرى قابلة لالإ�ضتفادة منها.
 وهذه املنتجات تكون اإما �ض���������������ماد ع�ضوي 

)كمر هوائي( لتح�ضني خ�ضائ�س الرتبة اأو
غ���از حي���وي )كم���ر الهوائ���ي( الإ�ضتخدامه 
كم�ض���در للطاقة اأو مزي���ج منهما معًا وذلك 
طبقًا  لنوع املعاجلة البيولوجية امل�ضتخدمة.

الرتميد: ويف هذه الطريقة يتم حرق املخلفات 
االآدمي���ة ال�ضلب���ة يف اأفران خا�ض���ة وحتويلها 
اإىل طاق���ة حرارية اأو اإىل طاقة كهربائية تبعًا 
للحاجة. ومتتاز هذه الطريقة بالتخل�س ال�ضهل 
وال�ضريع م���ن املخلفات وال تتطلب اأي عمليات 
فرز باالإ�ضاف���ة اإىل اإنتاج الطاق���ة واإ�ضتخدام 

يقلل من جميع اآثارها. ويعيب هذا املحور اأنه 
يعتمد على االأداء الفردي يف املجتمعات وهو 

�ضعب ال�ضيطرة عليه اأو التنبوؤ بنتائجه. 
2. التدوير واإعادة ال�ستخدام:

حي���ث يتم ف���رز املخلف���ات طبق���ًا لنوعياتها 
�ض���واءًا كانت مواد ع�ضوي���ة اأو بال�ضتيكية اأو 
معدني���ة اأو زج���اج اأو ورق اأو خ���الف ذل���ك. 
ويت���م اإعادة اإ�ضتخدام بع����س من هذه املواد 
املف���روزة والقابل���ة الإعادة االإ�ضتخ���دام مثل 
املع���ادن والزج���اج وال���ورق ب�ضف���ة خا�ضة. 
ويتمي���ز ه���ذا املح���ور ب���اأن ل���ه م���رود مادي 
ف���وري عند التطبيق حيث يتم بيع املواد التي 
مت فرزه���ا مم���ا يوف���ر مقابل م���ادي مقبول 
للعاملني على هذا املح���ور. كما اأن اأحد اأهم 
ممي���زات هذا املح���ور ع���دم اإحتياج���ه اإىل 
تكالي���ف اإ�ضتثمارية كب���رة وقابليته للتطبيق 
يف معظم املجتمع���ات واالأماكن. ويعيب هذا 
املح���ور ع���دم االإهتم���ام باملواد الغ���ر قابلة 
للتدوير اأو التي لي�س لها مردود مادي معقول 
مث���ل امل���واد الع�ضوية. ه���ذا باال�ضاف���ة اإىل 

حمدودية اإعادة االإ�ضتخدام لبع�س املواد.
3. التح����ويل

حي���ث يت���م معاجل���ة املخلف���ات - الت���ي الميكن 
تدويرها واإعادة اإ�ضتخدامها- وحتويلها اإىل مواد 
اأخرى قابل���ة الإعادة االإ�ضتخ���دام. وغالبًا مايتم 
تطبيق هذا املحور على املواد الع�ضوية املرتاكمة 
يف املخلف���ات حيث يتم حتويلها اإىل مواد جديدة 
ميك���ن اإ�ضتخدامه���ا. وتوج���د العدي���د من طرق 
التحويل من اأهمها واأكرثها تطبيقًا الطرق التالية: 

الرم���اد الناجت م���ن عملية احل���رق يف �ضناعة 
مواد البناء. وبالرغم من هذه املزايا فاإن من 
عيوبها التكلف���ة االإ�ضافية العالي���ة ال�ضرورية 
ل�ضمان اأمان عملية احلرق والتحكم يف طبيعة 
االإنبعاث���ات الغازية ال�ض���ارة وامل���واد ال�ضامة 
وم���ا اإىل ذلك م���ن متطلبات. ه���ذا باالإ�ضافة 
اإىل العوام���ل الت���ي ق���د حت���د م���ن اإ�ضتخدام 
الرم���اد الن���اجت م���ن احل���رق نتيج���ة للتلوث. 

Landfill 4. الدفن ال�سحي
حيث يت���م جتميع املخلف���ات والتخل�س منها 
بدفنه���ا يف اأماك���ن ذات موا�ضف���ات �ضحية 
وبيئية وهند�ضية  خا�ضة. وبالرغم من عيوب 
ه���ذا املحور ومايخلفه م���ن اآثار بيئية خا�ضة 
على املياه اجلوفي���ة واإ�ضتخدامات  االأرا�ضي 
املجاورة واإ�ضتعال احلرائ���ق ب�ضورة تلقائية 
اإال اأن���ه ويف بع����س االأحيان يك���ون هو املحور  
الوحي���د القاب���ل للتطبيق خا�ض���ة للمخلفات 
الغ���ر قابلة للتدوي���ر والتي تك���ون م�ضاحبة 

للمخلفات االآدمية. 
للمخلف��ات  الأمث��ل  الإدارة  منظوم��ة 

الآدمية ال�سلبة  
يعتمد اإختيار منظومة االإدارة االأمثل للمخلفات 
ال�ضلبة على العديد م���ن العوامل واملحددات 
الهند�ضي���ة والبيئية. واجل���دول التايل يو�ضح 
تقييم ب�ضيط بني هذه الطرق وذلك با�ضتخدام

Ranking*  ل���كل عام���ل م���ن العوام���ل 
االأ�ضا�ضي���ة املوؤث���رة عل���ى معاجل���ة املخلفات. 
علم���ًا ب���اأن اأ�ض�س التقيي���م املتبع���ة اأخذت يف 
االإعتبار الظ���روف املحلية يف البالد العربية.

Rank = 1**الكمر الالهوائيالكمر الهوائيالرتميد )احلرق(الدفن ال�ضحي
3425اأقل تكلفةالتكلفة االإ�ضتثمارية

2434االأ�ضهل ت�ضغيل�ضهولة الت�ضغيل 
1223االأقل تكاليفتكاليف الت�ضغيل
5342االأقل م�ضاحةامل�ضاحة املطلوبة

5324االأ�ضهل تكنولوجيًاالتكنولوجيا املطبقة
4521االأكرث توافقًاالتوافق مع البيئة

5412االأكرث مردوداملردود االإقت�ضادي
5233االأكرث فعاليةالفعالية مع الكميات الكبرة

3511اأعلى حمتوىحمتوى املواد الع�ضوية
* وذلك با�ضتخدام مقيا�س من 1 اىل 5

** ميثل هذا العمود الو�ضف اخلا�س عند )Rank = 1( وذلك للعوامل املختلفة

المهندس/ خالد بن عبدالعزيز المفوز
المدير العام لشركة فيوتشر كونسلت 

لإلستشارات الهندسية
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من هذا التقييم يت�ض���ح اأن اأف�ضل منظومة 
للو�ض���ع املحل���ي ه���و باالإعتماد عل���ى الكمر 
الهوائ���ي يف معاجل���ة املخلف���ات الع�ضوي���ة 
للح�ض���ول على ال�ضم���اد الع�ض���وي. وميكن 
حتديد املميزات االأ�ضا�ضي���ة لهذه املنظومة 

فيما يلي:
- يالئم الكميات الكبرة للمخلفات الناجتة 

يف املجتمعات العربية.
- يتواف���ق م���ع املحت���وى الع���ايل م���ن املواد 

الع�ضوية يف املخلفات.
- يت���م االإ�ضتف���ادة م���ن الظ���روف املناخية 
وتواف���ر ال�ضم����س ب�ض���ورة م�ضتم���رة طوال 

العام.
- �ضهولة الت�ضغيل وعدم تعقيد التكنولوجيا 

امل�ضتخدمة.
يف  املخرج���ات  اإ�ضتخ���دام  اإمكاني���ة   -
اإ�ضت�ضالح االإرا�ضي ال�ضحراوية مع تطبيق 

مبداأ الزراعة الع�ضوية.
- اإمكانية الت���درج يف الت�ضغيل مابني نظام 
يدوي واآخر ن�ضف اأوتوماتيكي حتى النظام 

االأوتوماتيكي بالكامل.
- توافر االأرا�ضي ال�ضحراوية.

- اليحتاج اإىل تكاليف اإ�ضتثمارية كبرة وال 
اإىل م�ضاريف ت�ضغيل عالية.

- اإمكانية اإ�ضتخدام املخلفات الزراعية مع 
املخلف���ات الع�ضوي���ة مما ي���وؤدي اإىل زيادة 

جودة ال�ضماد الناجت.
- قابلية عمل ت�ضميم منوذج ب�ضعة حمددة 
ميك���ن تطبيق���ة عن���د احلاج���ة كم���ا ميكن 

تكراره  ويعيب هذه املنظومة:
- �ض���رورة وجود نظام لتجميع املخلفات يف 

موقع واحد.
- البد من اإ�ضافة حم�ضنات على املخرجات 
للح�ض���ول عل���ى �ضماد ع�ض���وي غني بكامل 

العنا�ضر الالزمة للنبات.
للمخلف���ات  اجلي���د  الف���رز  م���ن  الب���د   -
واحل�ض���ول على املواد الع�ضوية فقط خالية 

من املواد االأخرى.
- تكاثر احل�ضرات.
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This  paper   prov ided  the 
spreadsheet as  solver used for 
solving finite deference .. finite 
deference  of boundary conditions 
and interior value were written 
by using tow different scheme ) 
McCormack and lux scheme( . 
The calculations has been done 
iteratively. one of the main 
purpose of this paper is to try 
to match or meet  the scientific 
methodology for studying such 
phenomena through using one 
of numerical solution scheme 
and anther for verification .  the 
variation between tow scheme 
is quite large so this paper need 
to be reviewed and checked . 
lux scheme has been compared 
with Hanif Chaudhry results 
and found that the result is same .    
Figures show and in my opinion 
lux scheme is more logical than 
McCormack  scheme. 

1- Halil Karahan، M. Tamer Ayvaz; 
Transient groundwater modeling 
using spreadsheets، 4 January 2005، 
Advances in Engineering Software 
36 )2005( 374–384.
2- M.Hanif Chaudhry ، 2003 ،Open-
channel flow .
3- Michael B Abbott ، Anthony W 
Minns، computational hydraulics 
4- Victor M. Ponce، M.ASCE1; 
Ahmad Taher-shamsi; and Ampar 
V. Shetty، Dam-Breach Flood Wave 
Propagation Using Dimensionless 
Parameters.
5- F. W. L. Kho; P. L. Law; S. 
H.Lai;Y. W. Oon;  L. H. Ngu; H. 
S. Ting، Quantitative dam break 
analysis on a reservoir earth dam.
6- A.D. McCowan، E.B. Rasmussen، 
P. Berg، Improving the Performance 
of a Two-dimensional Hydraulic 
Model for Floodplain Applications.

11- Conclusion 
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Results of the simulation  can be 
seen in attached spreadsheet for 
McCormack sachem and anther 
attached spreadsheet 2 for lux 
scheme  . One -dimensional 
representation of hydraulic 
heads can be seen in Fig. 6 for 

McCormack sachem and Fig. 7   
for lux scheme  . This figure shows 
the level of hydraulic heads over 
the solution domain. Each point 
of Fig. 6،7 indicates the different 
levels of hydraulic heads. The flow 
head of the wave propagation can 

be seen in fig8  for 1050 second 
at which the water rise to reach 
the maximum flow head . Fig.8 
shows the variation between 
flow depths for 1050 second  by  
using  McCormack sachem and 
lux scheme . 
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Depending on  our requirements we can easily generate FDM  equations in the cell  as much as need 
based on the Dx and Dt، which are the size of grids in the solution domain see attached spreadsheet .

For lux scheme، Solution of FDM  equations is carried out based on Eq. )6( in the following spreadsheet 
format:
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10- Simulation by using spreadsheets

solving the PDEs by using  
spreadsheet is One of the best 
technic  . graphical interface 
، numerical and visual result 
and fast calculating capabilities  
is one of the spreadsheets  
important advantages .
changing any input will be 
festally reflected to the graph 
.FDM equation can be written 
easily  then  copied to other cells 
without writing the equations  
again to all cells separately 
which represent the iteration in 

spreadsheets .The objective of 
using spreadsheets  in this paper  
is to use flexible  tool in order to 
water flow Simulation.

The following input parameters 
are used for trapezoidal are  : 
channel length from upstream 
to the dam، L = 5000 m; dam 
location، L = 5000m; initial 
water depth in channel y = 
5.79m; acceleration due to 
gravity g=9.81 m2/s ; Manning 
roughness coefficient، n= 0.013، 

bed slope، So = 0.00008; and 
step size، dx = 500m; channel 
width، 6.1m ; channel lateral 
slope، z=1.5 ; initial steady state 
discharge ،Q=126.

In order to obtain a stable 
solution for explicit simulation 
can be seen in cell F 4،5 in fig 4،5 
where dt is equal to 67 according 
to the stability condition shown 
above .
The solution  domain for the 
wave propagation  due to sudden 
closure of the downstream gate 
based on lux scheme ، which 
uses FDM، can be seen in Fig. 4.
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8- A second  numerical method of solution 

9- Stability and Accuracy 

As mention before lux  schemes is used to verify McCormack sachem . it is a method  of approximation . 
lux  schemes has same boundary conditions which are the equation of positive and negative charstarstic 
line see figure 2 ، whereas interior point of y،v can be written as ) chaudhry(،2003(:

Stability of both schemes  are 
controlled by ∆t and ∆x as 
follows : 
1- The positive characteristic 
through L has slope dt/dx = 1/
)v+c(  .  
2-  The negative characteristic 
through R has slope  dt/dx = 1/
)v-c( .

So، to keep within this domain 
،this criteria for the positive 
characteristic must be meet:
dt/dx > )v+c(
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7 - 1 Predictor 

7 - 2  Corrector  

Substitution of these expressions for the partial derivatives and simplification and predictor can be 
written as follows:

Substitution of these expressions 
for the partial derivatives and 
simplification and Corrector  
can be written as follows :    
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The left and right boundry condtions are shown on the figure 2.interior v، y for the new time step can be 
written first as predictor and then corrector of the predictor then taking the average of them as flows:

to use third or higher-order 
accurate numerical methods to 
solve these equations )Abbott 
1979(. In this paper، the method 
developed by MacCormack and 
lux )1976( )Chaudhry 2003( is 
used  for solving the saint venet  
equations for studying the wave of 
downstream gate sudden closure. 
Two well-known numerical 
methods will be used in this 
case although they are both 
a p p r o x i m a t i o n s .  O n e  i s  
MacCormack sachem and anther 

is lux diffusive sachem  which are 
both based on using  the ideas of 
where information coming  from 
which is itself determined by the 
characteristics see figure )2(.
Consider the arrangement of 
grid shown in Figure 3، in which 
the nodes are spaced at regular 
∆x intervals along the  direction 
of the x axis and at ∆t intervals 
along the t axis)2(.
In of MacCormack sachem،  at 
first grid calculate y،v at point P 
which is at time t+∆t، at time t the 

previous time step which is steady 
state  we know all the solutions 
values during the gate opened.  
our object is to calculate y)flow 
depth( and v at new time step t+∆t 
)2( . The flow variables )v،y( at an 
unknown time، t+dt، are computed 
explicitly from the variables )v،y( 
at the known time level، t. First، 
an intermediate flow field )v،h( is 
computed by a predictor-corrector 
procedure see appendix، The 
partial derivatives of the dependent 
variables can be written as :

13
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This paper aims to improve 
the level of understanding 
of the propagation of water 
waves in open channels. The 
main approach of this paper 
will be numerical solutions 
used for solving the Saint-
Venant equations that describe 
and simulate water waves، 
particularly، transient condition 
which are produced by the 
sudden closure of a downstream 
grate . Using spread cheat )excel( 
to simulate water waves.

The flow of the water can be 
described mathematically based 
on three fundamental laws of 
physics  as follows :
1- Conservation of matter ) or 
mass(.
2- Conservation of energy، 
)Bernoulli equation(
3- Conservation of momentum.
The concepts is described briefly 
and given below.

Continuity equation and 
momentum or energy equation 
are the common  governing 
equations Which together 
form the differential version of 
the saint venent equations see 
equations. as our case assumption 
that the system has no energy 
losses ،the covering equation 
are  Continuity equation and 
momentum equations. By solving 
them we will obtain the variable 
in term of each other.

By applying Newton’s 2nd law to our elemental length of channel we 
have f=mg . In case of unsteady flow here is the equation :

By applying Newton’s 2nd law to our elemental length of channel we 
have f=mg . In case of unsteady flow here is the equation :

Eqs. )1( and )2( are nonlinear 
analytical solutions which 
are both partial differential 
equations، a finite-difference 

4- Objective 

5- Fundamental equation 
of unsteady flow 

6- Governing 
Equations

6 - 1 Momentum or dynamic equation

6 - 2 Continuity Equation 

7- A first numerical method of solution 

method is used to solve these two 
governing equations . Therefore، 
a numerical approach is used here 
for their solution. it is necessary 
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ABDULRAZAK H. ALMALIKI
Construction engineering and 

management

Wylie )1970( and Woolhiser 
) 1 9 7 7 ( .  T h e  a n a l y s i s  o f 
propagation of water waves is 
vital for maintenance، operation 
and emergency planning. Water 
wave propagation is studied 
by numerical solution of the 
Saint-Venant equations. This 
paper will focus on numerical 
solutions used for solving the 
Saint-Venant equations that 
describe and simulate water 
waves، water wave propagation 
and dam break simulation . 
The main goal of this paper 
is to understand water wave 
propagation.
Computational  hydraulics 
is an important for water 
resource engineers . it is a tool 
of simulation water flow under  
certain condition to ease studying 
and visualize a certain case . In 
this paper MacCormack scheme 
is used for simulating sudden 
closure of downstream gate and 
lux diffusive  scheme in order to 
verification  .recently some of 
published paper used spreadcheat 

The propagation of water waves 
might cause dam failure and 
can cause significant damage، 
particularly when dams are 

Deduct ive  and induct ive . 
S e e k i n g  t h e  s c i e n t i f i c 
approach of using numerical 
solution .

)excel( in solving complex 3 
dimension numerical problem 
particularly in hydraulics field for 
instance HALIL KARAHAN، M. 
TAMER AYVAZ utilize spread 
cheat )excel(  in Groundwater 
Modeling  .spread cheat )excel(  
flexible and workable to use 
which is  showing the result 
numerically and graphically. 
All numerical methods are 
subjected to stability constraints 
which restrict the values allowed 
for the time step for a given grid. 

for explicit schemes، this can 
result computationally long 
.Better explicit  schemes or 
implicit schemes overcome this 
disadvantage but with more 
complexity )2(.  
The saint venant equations or 
dynamic equation appear in 
many forms in the literature 
and can either be written as a 
set of integral or differential 
equations )4(، the Saint Venant 
equations are a special case of 
the Navier-Stokes equations . In 
case of one dimension unsteady 
flow، momentum equation or 
energy equation and continuity 
equation)PDE( must  be solved 
which are having at least 2 
unknown variable the following 
method are used for solving them.
1- characteristic method 
2- kinematic wave simulation 
3- diffusive wave simulation
4- full dynamic simulation 
5- finite deference 
6- finite element 
7- finite volume 
8- finite boundary 

2- Problem statement 3- Methodology 
located in a residential area، 
such as is the case in Jeddah. 
Water wave propagation Is not 
completely understood، and 
from this point of view it is 
important to induce researchers 
to study this phenomenon. 
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Numerical Solution of the Shallow 
Water Equations by using spreadsheet  

Abstract: This paper provided the spreadsheet as  solver to solve  wave propagation  
due to sudden closure of the downstream gate. wave propagation flows is simulated 
by numerically solving the one-dimensional saint venant equations by using a second-
order explicit finite-difference (MacCormack ) scheme. This method has been verified 
with using lux diffusive  scheme. spreadsheets as new solution technique is used to 
simulate unsteady flow in open channel  which is a practical method  . The results 
obtained by using the Saint Venant equations are compared to determine the depth at 
each elven  sections which the maximum depth was 6.858437 m at time around 1050 
second . It is found that, the Saint Venant equations give sufficiently accurate results for 
the maximum flow depth and the time to reach this value at a location downstream [3].

Transient or unsteady flow in 
open channels can be called 
propagation of water waves. 
Mathematically، water waves 

propagation can be described 
by the Saint-Venant equations 
)assuming hydrostatic pressure 
distribution in the vertical 
direction( or by other equations 
such as simplified wave 
approximations، nononertia 

wave، gravity wave and dynamic 
wave models. Since the 1970s 
different methods of numerical 
approaches have been developed 
in order to solve Saint-Venant 
equations or others، such as 
Liggett and Woolhiser )167(، 

1-Introduction 
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and private agencies، who are concerned with recycling، 
waste management and alternative energy. Some of the 
events of this workshop include management of municipal 
waste، provision of biogas technology، energy production 
and waste disposal، and environmental impacts of the 
Waste-to-Energy Conversion. 
The Second workshop is titled "Applications of 
Mathematical Modeling of Air Pollution". It is intended for 
engineers and technicians working in the conservation of 
the environment، and specifically، consultants، contractors، 
and stakeholders with the objective is to sustain air quality. 
Additionally، the workshop covers many significant aspects 
among which are characteristics of the source of pollution، 
meteorological concepts، mathematical modeling concept، 
and air pollution modeling. This workshop will also feature 
a group visit to the King Abdullah University for Science 
and Technology as a genuine the activity of the Forum.

How many papers will be presented? 
The scientific committee of the 16th Gulf Engineering 
Forum had received a total number of 104 papers، 
submitted by a number of researchers and specialists from 
the Gulf، Arab countries and Europe. Some papers come 
from the Arab Republic of Egypt، Syrian Arab Republic، the 
Hashemite Kingdom of Jordan، Finland ….. etc. Out of all 
the papers submitted، fifteen )15( scientific papers had been 
selected and shall be presented in five )5( sessions، three )3( 
papers for each session، and a major speaker، lasting for an 
hour and a half to two hours.

Who are some of the notable participants in the sessions? 
The sessions are to be attended by notable elite in the field 
of environment، including، for example، Dr. Abdul-Aziz 
Al-Khudairi، the Undersecretary – the Governorate of the 
Makkah region، Mr. Abdul-Rahman Mansour، Assistant 
Undersecretary of the Ministry of Municipal and Rural 
Affairs، His Eminence Dr. Ahmad bin Mohammed Al-Saif، 
the Deputy Minister of Higher Education، Professor Dr. Ziad 
Hamzah Abu Gharara، the Secretary General of the Regional 
Commission for the Conservation of the Environment of 
the Red Sea and the Gulf of Aden، Dr. Khalel Al-Hosni، 
the Secretary General of the Gulf Engineering Union، His 
Eminence Dr. Habib Zein El-Abidine، the Undersecretary 
of the Ministry of Municipal and Rural Affairs، Mr. 
Sultan Jamal Shawli، the Undersecretary of the Ministry 
of Petroleum and Mineral Resources and Affairs، and 
Dr. Abdul-Rahman Tamani، the Vice President of the Al 
–Amaaden. 

In addition، some notables are also to participate in the 
first panel discussion under the title "Mining and the 
Environment" among who are Dr. Assad Abu Zizah، the 
former President of the Saudi Environmental Society. 
The Second panel discussion is title "Environmental Laws 
and Regulations: Implementation، Monitoring، and 
Development"، to be presented by Dr. Ahmed Mashour Hazmi، 
the Director General of the Department of Environmental 
Management – SABIC، and many other speakers. 

What efforts exerted to underscore this significant 
environmental event?
Several efforts had been exerted to underscore this 
significant environmental event، including media and 
advertising campaigns carried out by the Saudi Council of 
Engineer. Additionally، there are also laudable efforts made 
by some of the entities involved in organizing this Forum. 
The Council of Saudi Engineers had drafted news، permits، 
broadcast to newspapers and satellite TV channels. This is 
in addition to holding press conferences during the Forum، 
and conducting television interviews in collaboration with 
some stations operating in Saudi Arabia. 
The Saudi Council of Engineers had also brought in 
sponsors from newspapers and satellite televisions to 
highlight the Forum. Beside this، the Council had printed 
and distributed flyers، brochures and posters to government 
and private agencies، companies and sectors who had 
interest in environmental aspects. It had also designed a 
website specifically for this Forum where all information 
related thereto and the Award is available.
The Council had also sent e-mails to its members as a 
reminder of the Forum's date، and as an invitation to 
individuals and corporate bodies to participate in Forum. 
Additionally، the Council is also sending text messages 
)SMS( between now and then، to the members reminding 
them of the date of the Forum and exhibitions. Sign boards 
had also been placed on major highways in the Jeddah 
province illustrating the event location. 

What recommendations are you expecting the Forum to 
come out with?
We expect to come out، at the end of the Forum، with a 
set of recommendations that aim at adopting and handling 
environmental-related issues. This no doubt، shall be in the 
interest of the service to mankind who lives on the planet، 
and to the Gulf citizen and the future of his children. 
Furthermore، it is likely that the recommendations of the 
Forum shall be in the interest and the need for attention 
to be paid to environmental aspects and the methods of 
minimizing the impact of  pollution in the Arabian Gulf 
Region. This is the time that we are in a dire need for 
recommendations that would be practically implemented. 
Apparently، the implementation or enforcement of the 
recommendations of this scientific forum will be one of the 
factors of the development in the Gulf society in terms of 
its economic، cultural، scientific and progress aspects. We 
shall، at the end of the Forum، submit recommendations to 
the Gulf Engineering Council، which in its roles will submit 
the same to higher authorities in each state of the Gulf 
Cooperation Council. 

- Gulf engineering forums enhance the expertise of the engineer 
- The Council has a professional team  to organize events 
-  A  s p e c i a l i z e d  e n v i r o n m e n t a l  e x h i b i t i o n  a n d 
t w o  a c c o m p a n y i n g  w o r k s h o p s  f o r  t h e  f o r u m
- 5 sessions, three work papers and a major speaker
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As for the second award it is an individual award for 
innovative engineers from the Gulf Cooperation States 
)GCC(. This is awarded to the best graduation project from 
engineering colleges or for individual projects implemented 
by engineer or engineers as individuals for employer. This 
nomination for this award is basically restricted for the 
citizens of the Gulf cooperation States )GCC( and the 
engineering establishments in the GCC. 

What are the objectives of the Award?
The Supreme Council of the Gulf Engineering Union 
at its 15th session approved the award and basically for 
Eco-friendly Green Building Projects، and according to 
two main themes of design of green housing by presenting 
ideas and new design concepts on design techniques and 
materials used، as well as using smart technology in projects 
so as to conserve energy and rationalize water and other 
resources. This competition aims to highlight the common 
Gulf engineering work and achieve the objectives of the 
Gulf Engineering Forum، as well as heave the spirit of 
competition، excellence and innovation various fields of 
engineering work.

What shall the winner obtain?
The first place winner gets a certificate bearing his name 
and the brief summary of the work he has undertaken. He 
also gets an accolade bearing the logo of the award، and 
an amount of  SR50،000 for the winner of the individual 
category. 

What are the assessment criteria for nominations?
The assessment and evaluation of nominations are 
primarily undertaken by a specialized a panel of jury 
)award committee( comprising of a number of experts 
who are members of the Gulf Engineering Union. This 
committee works according to a set of standards and shall 
base its assessments of the nominations on several criteria، 
most importantly، the design:- 
• Should be based on genuine and unprecedented concept.
• Should contribute to reduce the cost and expenditure.
• Should have positive effect on human living condition 
and development.
• Should adhere to the eco-friendly standards.
• Should be applicable، and of course already implemented. 
• Should serve a large number of beneficiaries after 
implementation. 
• Should have solved or be able to solve a long-standing 
critical issue.
• Should be economically viable.
• Should contribute to the knowledge، transfer of technology. 

What are the objectives of 16th Gulf Engineering Forum?
The Forum aims at sharing experiences and expertise، 
transfer of knowledge and means of practicing them. It 
also aims at development and modernization to meet 
future challenges. In addition to the overall objectives، the 
Forum will monitor and evaluate the cognitive development 
aimed at reducing environmental pollution and provide a 

platform for researchers، industrialists، officials and experts 
to share and exchange information.   

What themes does the Forum shall cover?
The Forum is made up of several themes، among which are:
• Capacity building and efficient engineering.
• Green buildings and the environment. 
• Local and international environmental legislations and 
regulations.
• Recycling and management of normal and hazardous 
wastes. 
• Environmental education and environmental acculturation. 
• Planning and economic-environmental studies. 
• Pollution and the protection of marine environment. 
• Plans and programs aimed at conserving the environment.
• Environment and industrial development. 
• The roles of the government and private institutions in 
the conservation of the environment. 
• Environmental pollution and economic aspects. 
• Integrated management for the conservation of the 
environment. 

Who are the Strategic Partners?
There are several bodies to whom we extend our 
appreciations for their support in organizing this important 
engineering forum at the appropriate time to discuss a 
global problem. Some of the strategic partners are:- 
• The General Presidency of Meteorology and Environment 
Protection. 
• Governorate of Makkah.
• Jeddah Amanah.
• The General Directorate for Military Works of the 
Ministry of Defense
• Royal Commission for Jubail and Yanbu. 
• Saudi Aramco.
• King Abdul-Aziz University for Science and Technology.
• King Abdul-Aziz University.
• Ministry of Transport.  

What are the consequent events of the Forum?
There are may events at the Forum، among which is the 
specialized environmental exhibition hosting more than 
40 governmental and private sector participants besides 
the Gulf engineering associations and councils، major 
entities in the Kingdom of Saudi Arabia، among which are; 
The General Presidency of Meteorology and Environment 
Protection، Governorate of Makkah، Amanah of Jeddah، the 
General Directorate for Military Works of the Ministry of 
Defense and Aviation، the Royal Commission for Jubail 
and Yanbu، Saudi Aramco، King Abdul-Aziz University for 
Science and Technology، King Abdul-Aziz City for Science 
and Technology، King Abdul-Aziz University، Ministry of 
Transport، and host of other institutions in the Kingdom.  
Additionally، two workshops shall be organized at the 
sidelines of the Forum، the first of which is titled "Waste 
to Energy" and it addresses the engineers، administrators، 
specialists، consultant and technicians working in the field of 
environmental management. It targets both the government 
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- Gulf engineering forums enhance 
the expertise of the engineer 

In this subject that haunts the world، the Saudi Council of 
Engineers under the auspices of the Custodian of the Two 
Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud )may 
Allah preserve him(، plans to hold the 16th Engineering 
Forum under the title "Environment in the Arabian Gulf 
Region" at the Jeddah Hilton Hotel، February 22013  ،4-. 
The Council، during this event will also announce the 
winners of the prizes of the 8th Gulf Engineering Union 
Award for Excellence and Innovation، under the title "Eco-
friendly Green Building Projects".
In order to shed light on this Forum and its importance 
and activities، the Magazine )the Engineer( hosted His 
Excellency، Engineer Hamad bin Nasser Al-Shaqawi، 
the Chairman of the Board of the Directors of the Saudi 
Council of Engineers. His eminence، during this interview، 
has answered a lot of questions:

Would your Excellency brief us on the Forum?
The Gulf Cooperation States )GCC( are tremendously 
working in constructing the earth and the preservation of 
the environment، from the teachings of the noble Islamic 
religion. This notion visibly demonstrates itself through 
governmental and non-governmental institutions، as well as 
through policies and legislations which translates the goals 
into reality. Moreover، this event which is organized by the 
Saudi Council of Engineers in collaboration with the Gulf 
Engineering Union، under the patronage of the Custodian 
of the Two Holy Mosques )may Allah preserve him(، comes 
as a conclusion of the preceding various Gulf orientation 
engineering forums. It sheds light on a very significant 
issue in human life and the sustainability of the earth. 

How is the Gulf Engineering Union constituted، and what 
are the objectives set?
The Gulf Engineering Union consists of the Gulf engineering 
councils among which are: the Saudi Council of Engineers 
– Saudi Arabia، the Society of Engineers – the United Arab 
Emirates، Bahrain Society of Engineers، Oman Society of 
Engineers، Qatar Society of Engineers and Kuwait Society 
of Engineers.  The Union aims to strengthen the role of 
the Gulf engineering councils streamlining the profession 
of engineering، support Gulf engineering business and 
achieve technical and engineering cooperation between 
the Gulf Cooperation Council States )GCC(. 

Are there specific objectives by the Union for organizing 
engineering forums?
Yes، there are objectives - whereby the Gulf engineering 
forums aim at the exchange of expertise and consultation 
in matters related to the development of the profession، as 
well as to upgrade the efficiency of the Gulf engineer. Series 
of forums had began in the First Gulf Engineering Forum 
held in Kuwait، during the Month of April of 1997، and 
thereafter the United Arab Emirates Society of Engineers، 
the Bahraini Society of Engineers، and the Saudi Council 
of Engineers )known then as the Committee of Engineers( 
hosted the second، third and fourth Gulf Engineering 

forums in 1998، 1999، 2000، respectively. The forum 
thereafter became an annual event and the last to be held 
was the 15th Gulf Engineering Forum under the title 
"Affordable Housing" in Manama، Kingdom of Bahrain، in 
November 2011. This Forum which will be held in Saudi 
Arabia is the 16th forum and comes to complement this 
unique professional career.

How were the preparations for this Forum being 
accomplished by the Council?
Praises to Allah; the Saudi Council of Engineers posses a 
work group capable of organizing conferences، exhibitions 
and seminars. It is a specialized team at the highest levels 
of work and professionalism، and has previously organized 
several specialized and professional conferences and 
events. Additionally، the team is familiar with all the details 
to ensure proper execution and achieve the objectives of 
the Council. Moreover، committees had been instituted 
specifically for this Forum and it is chaired by H.E Dr. 
Ibrahim bin Abdullah Al-Hammad، a member of the board 
of directors. He has، in his role، identified the functions 
of the committee، and members were appointed for each 
committee whereby each committee has defined precisely 
and clearly made aware of its functions. 
Subsequently، the functions of the committee were linked 
to a precise timetable which speculates all the tasks and 
responsibilities through consensus and mutual agreement 
by those committees. This has thus contributed to the 
completion of the tasks in an appropriate and timely 
manner. Moreover، the board members of the committee 
had perceived precision in the execution of the tasks and 
prudence that they are carried out correctly، completely، and 
properly، within the speculated time. It is also ensured that 
the tasks are performed with prudence to their exact details 
in order to ensure the success of the forum and exhibition، 
as well as attain the highest satisfaction of the participants 
in the Forum whether lecturers، or participants or visitors.

How and when was the Gulf Engineering Union Awards 
for Excellence and Innovation announced?
The Council of Saudi Engineers announced the foremost 
personalities in collaboration with the Gulf Engineering 
Union prior to about nine months before the inauguration 
for nomination for the award of the 8th Gulf Engineering 
Awards for Excellence and Innovation، under the tile 
"Environment Friendly Green Building Projects". These 
awards are given to the first-two categories of notable 
personalities of Gulf engineering establishments – whereby 
it is awarded to the best project designed by corporate 
personality in the engineering services sector. The project 
could either be implemented or in progress or approved 
for implementation. 
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 The Forum presents a global problem while the implementation
 of its recommendations lies in the hands of the officials of the

  Gulf Cooperation Council

 Gulf Engineering Union Award for Excellence and Innovation honours
 innovators with first prize of Saudi Riyals 50,000

Allah created mankind and chose him a vicegerent to occupy the earth. He created for him a clean and 
pollution-free environment, but mankind, over ages, intentionally and unintentionally, have polluted 
the surrounding environment with pollution which was only then restricted to the surrounding in which 
they live, but with the industrial development the pollution began to pose a threat to human health and life.
Subsequently, in 1960, attention to the phenomenon of environmental pollution began to take solemn 
ways. This is as a result of the presence of ample evidences which indicate that environmental 
pollution had began to take a critical form a real threat to all living things on the Earth>s surface. This 
phenomenon and the importance of preserving the environment and ensuring its continuity and 
durability pave the way for environmental conservation becoming an integral part of the important 
binding laws, on people and nations, whereby legislation and laws were promulgated for that 
purpose. By environmental laws, environmental conservation becomes consistent with the required 
daily behaviors, to form in its entirety an abrupt end to pollution and environmental degradation.  

Engineer Hamad bin Nasser Al-Shaqawi
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Dr. Walid bin Mohammed Zahid
Chairman of the Scientific Committee of 

the Forum

development except if the absorptive 
or compensatory capacity of the 
environment and its resources are 
stronger than those influences and 
consequently recovering its vitality.       
Interdependence between the 
environment and development is 
strong and apparent. If we want 
the continuity of development 
and its sustainability، we must 
take into account this development 
environment and preserve them. 
Development will not flourish 
and prosper on a worsening 
environmental resource base. 
Additionally، it is impossible to 
protect the environment and its 
potentials in an environment where 
the constituents of the environment 
and its potentials are disregarded، as 
well as undermining the significance 
of its conversation.  
In light of the aforementioned and 
the global climate change and global 
warming، as well as the weakening 
quality and quantity of natural 
resources، convening this Forum 
comes at the appropriate time to deal 
with significant environmental issues 
in the Gulf Region، as contained 
in the points of discussions of the 
Forum:
- Towards formulating best 
environmental legislations and 
regulations in the Gulf States. 
- Integrated management of solid and 
hazardous wastes. 
- Development and environment.
- Marine environment and water 
resources in the Arabian Gulf States. 
- Air pollution and quality in the Gulf 
region / Noises in the Arabian Gulf 
Societies. 
The 16th Gulf Engineering Forum 
had met an overwhelming ovation 
from professionals and those who are 
concerned with the environmental 
field in the region. The Scientific 
Committee had received 107 abstracts 
on all the Forum’s topics، out of which 
44 abstracts were initially accepted، 
and upon receiving the entire scientific 
papers، 15 papers from these were 
finally accepted، majority of which 
were submitted from several Arab 
and Gulf countries.  The papers، based 
on peculiarity to the subjects of the 

Forum، were sorted into five scientific 
sessions in two days، three sessions on 
the second day )February 2( and two 
sessions on third day )February 3(. 
The forum was graced by the 
participation of two distinguished 
major speakers who are vastly 
experienced have made immense 
contributions in the environmental 
field، locally and regionally، level and 
regional level – a major speaker for 
each session:
Among the guest speakers at the 
Forum are:
• HE Habib Zein EL Abidine، 
Undersecretary of the Ministry of 
Municipal and Rural Affairs. 
• Professor Dr. Ziad bin Hamzah 
Abu Gararah – The Secretary General 
of the Regional Organization for the 
Conservation of the Environment 
of the Red Sea and Gulf of Aden 
)PERSGA(. 
• Professor Dr. Abdul-Aziz Al-Tarbaq 
– Professor of Water Engineering at 
the College of Engineering - King 
Saud University. 
• Dr. Fahmy Hassan Amin Al-

Aly -  Former Director General 
of Environmental Protection at 
the General Secretariat of the Gulf 
Cooperation Council، and Associate 
Professor at King Abdul-Aziz War 
College.  
• Engineer Ibrahim Al Shaya 
the Director of Environmental 
Planning and Public Utilities – High 
Commission for the Development of 
Riyadh.  
Furthermore، the activities of the 
Forum include two panel discussions 
on important topics in the Gulf 
Region، involving host of specialists 
and officials:- 
• The First Panel Discussion:  
Environmental Laws and Regulations: 
implementation، monitoring and 
development. 
• The Second Panel Discussion:
Mining and the Environment.
Two workshops had been designed 
specifically for engineers and workers 
in the field of Environment and its 
Protection in order to enhance their 
aptitudes and experience. These are 
to be held simultaneously on the 
opening day of the Forum، Saturday، 
February 2.  Topics of the two 
workshops are: 
• The First Workshop: - Mathematical 
Modeling Applications for Air 
Pollution. 
• The Second Workshop: 
- Waste-to-Energy Investment. 
In conclusion، the 16th Gulf 
Engineering Forum، By God’s will، 
shall be a forum for the exchange of 
expertise and knowledge in several 
environmental fields، as well as 
identifying critical environmental 
issues in the Region and how to 
face future challenges. The Forum، 
without an iota of ambiguity، 
will enhance and sustain diverse 
development activities in the Arabian 
Gulf Region.

Subsequently، a healthy body feeds the 
mind with energy to enable it work، think، 
produce and metamorphosis; and equally 
the environment nurtures development 
with its offerings and resources for growth،
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The 16th Gulf Engineering Forum

Scientific Events of the 16th Gulf 
Engineering Forum

The theme of the 16th Gulf Engineering Forum «Environment in the Arab Gulf 
Region» reflects the interest of the countries of the region to the environment 
and their perception of the strong consanguinity between development and the 
environment. This can be further elucidated by the popular adage which state 
that “A healthy mind in a healthy body،» – and which could possibly be said in 
another word to represent “A healthy development in a healthy environment.  

Environment in the Arabian Gulf Region

Subsequently، a healthy body feeds the 
mind with energy to enable it work، 
think، produce and metamorphosis; 
and equally the environment nurtures 
development with its offerings and 
resources for growth، prosperity 
and continuity. The thought، when 

methodical، functions to preserve the 
vitality of the body، and in contrast، 
development on valid basis، conserves 
the environment and ensure its 
continuity.  
Apparently، the mind will 
underperform when the body is 

affected by an ailment except if 
the body is physically powerful 
and healthy and by that time its 
immunity overwhelms the ailment. 
The environment equally when 
adversely affected by development 
activities also adversely affects the 
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Scientific and Academic Writing:
 an Opportunity or a trap

English has during the last few decades become the most important 
language of scientific publication. According to certain studies، about half 
of all scientific texts in the world today are published in English language.

Saudi-Arabian young 
engineers and   researchers  
should  participate in 
international congresses ، 
symposiums ،  seminars، 
and workshops. Many 
international events offer 
better possibilities to gain 
knowledge and skills as well 
as views and experiences. 
The participation will have 
a direct positive impact. 
For such practices both 
written and oral skills are 

needed. Academic writing 
in english has not been 
taught in universities and 
should be compulsory in all 
engineering disciplines at 
the universities.
Academic writing is a 
process with various phases 
such as planning، revision 
and drafting. There are 
different structure of the 
scientific writing such as 
IMRAD approach. It gives a 
distinctive scientific analysis 

such as pattern organization، 
theme development، text 
types، and writing structure 
and styles. These techniques 
should be familiar to our 
young engineers. 
It is suggested that KASCT 
should directly carry a 
study on Saudi writers' texts 
for quality assessment and 
analyzing the most typical 
problems with it and hence 
give suggestions for its 
enhancement.

Dr. Saleh M. Al-Mogrin
PhD Head of Training and Events. SCE
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News

His Eminence the Minister of 
Commerce and Industry 

The Chairman Commends the efforts of the 
Minister of Commerce in supporting the Council

His Eminence the Minister of Commerce and Industry Dr. Tawfiq Al-Rabiah، on Tuesday، 261434/02/ 
H )082013/01/(، in his office at the Ministry of Commerce and Industry in Riyadh، had discussions 
with his eminence Engineer Hamad bin Nasser Al-Shaqawi، the Chairman of the Board of Directors 
of the Saudi Council of Engineers. The discussions focused on the work methods that are being 
developed at the Council، as well as listening to the directives of His Eminence so as to work in the 
Council in the way that will enhance the profession and the engineers in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The Chairman of the Board of 
Directors of the Saudi Council of 
Engineers elaborated that during the 
meeting the modalities of endorsing 
cadre of engineers and its support by 
the stakeholders were reviewed. He 
expressed his gratitude to the Minister 
of Commerce and Industry for his 
efforts in endorsing the Law Regulating 
the Practice of Engineering Profession 
which was recently endorsed by the 
Shura Council. He further thanked 
the Minister for his continuous 
support to the Saudi engineering 
cadre and for his dedication to the 
issue of attainment of professional 
qualification by the engineers، as well 

The Saudi Council of Engineers had 
recently inaugurated a new kind of 
services for its engineering members 
by providing legal consultations to 
Saudi engineers whose membership 
with the Council are still valid. These 
services shall be provided through 
an electronic mail )e-mail( which 
has been specifically assigned for this 
purpose )consult@saudieng.org(.  
Subsequently، the Council had also 
availed the engineers the opportunity 
to participate in outlining the future 
of the Saudi Council of Engineers 
through idea sharing and teamwork. 
This development came into being after 
the General Secretariat of the Council 
paved the way for the submission of 
suggestion and development ideas that 
are in the best interest of the engineer، 

the profession and the society. It has 
created، specifically for this purpose، 
an e-mail address: )suggest@saudieng.
org( to receive the contributions of the 
members. 
In addition، the Council also called 
its members، among key engineers، to 
take advantage of disseminating their 
personal social news on the Council’s 
website، and which shall thereafter be 
transmitted by the Council through 
e-mail to its members in the Kingdom 
of Saudi Arabia. 
The aim of the Commission from these 
services is to build a reliable mutual 
relationship between the Commission 
and the members، as well as pave the way 
for participation in decision-making 
process. Additionally، it is to afford the 
members the privilege of participating 

in goals setting and mutual interactions 
aimed at actualizing common goal and 
working in a participatory manner، so 
as to integrate the goals of the Council 
with the goals of the members. 
In conclusion، the inception of these 
services by the Council is also to 
create an assortment of experiences 
and information needed to tackle 
problems، and get new ideas، as well 
as obtain new ideas and alternatives 
to solve problems and make decisions. 
The services will also lead to acquiring 
mutual moral support between the 
Council and the members، thus leading 
to strengthening of the Council and its 
cohesion. It is worth mentioning that 
the number of suggestions submitted 
to the Council during the first week 
had exceeded 235 messages.

as for the project of the classification 
of consulting engineering companies 
and offices.
He further added that the challenges 
facing the engineering sector in the 
Kingdom were generally reviewed 
during the meeting as well as that 
facing the engineers as individuals 
and their role in handling them. 
He focused on the significance of 
support by all the government and 
private sectors to the Council for the 
development of engineering، civil and 
industrial environment to keep pace 
with the engineering advancement 
witnessed by all countries across the 
world، in the current time. 

Saudi Council of Engineers offers free legal consultations 
and  organizes a meeting with its members
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