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اللجنة العليا ملؤمتر املطارات العربية الثاين تواصل اجتماعاتها

تواصل اللجنة العليا ملؤمتر املطارات العربية
الثاني اجتماعاتها برئاسة املهندس ضياء
توفيقي وذلك ملتابعة األمور الفنية والتنظيمية
للمؤمتر الذي سيعقد حتت رعاية سعادة
وزير املواصالت واالتصاالت املهندس كمال
بن أمحد يف الفرتة من  10إىل  11أكتوبر
 2017بفندق آرت روتانا جبزر أمواج.
وخالل االجتماع الذي عقد مبقر مجعية
املهندسني البحرينية وحضره أعضاء اللجنة
مت إقرار الربنامج النهائي للمؤمتر ،إذ من
املؤمل أن يتم تقديم أكثر من  25ورقة
من خمتلف دول العامل فإىل جانب األوراق
املقدمة من دول املنطقة كمملكة البحرين
ودولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة
العربية السعودية استحوذ املؤمتر على اهتمام
من دول عاملية مثل الربازيل واجنلرتا وفرنسا
وأملانيا.

رئيس املؤمتر املهندس ضياء توفيقي قال يف
هذا الشأن ":أن كافة أوراق العمل املقدمة
متحورت حول موضوع تصميم وختطيط
مبنى املسافرين يف املطارات وما توصلت
إليه التكنولوجيا يف هذا اجملال ،وسيتضمن
الربنامج حلقة نقاشية يف املؤمتر الذي سينعقد
على مدار يومني متتاليني ،مشريا إىل أن
املؤمتر األول الذي عقد قبل عامني دار حول
تصميم املطارات بشكل عام ،يف حني أن
مؤمتر هذا العام أكثر ختصصا حبيث تتمحور

أوراقه حول تصميم مبنى املسافرين وذلك
من أجل التوصل إىل نتائج علمية حمددة يف
جماالت متخصصة".
ودعى املهندس ضياء توفيقي مطارات املنطقة
والشركات ذات العالقة باملطارات للمشاركة
يف املؤمتر من خالل احلضور وأرسال
منتسبيها لالستفادة من هذه الفرصة العلمية
واليت ال تتكر بشكل دائم ،مبينا أن ما مييز
هذا املؤمتر أنه على غرار مؤمترات مجعية
املهندسني البحرينية كونها مؤمترات علمية
حبته يتم من خالهلا الرتكيز على أحدث ما
توصلت إليه التقنيات يف موضوع املؤمتر ،ويف
حالتنا هذه " تصميم مباني املسافرين".
وللمزيد من التفاصيل حول املؤمترات وأوراق
العمل واملتحدثني باإلمكان زيارة املوقع
اإللكرتوني اخلاص باملؤمتر على الرابط :
www.airportsarabia.com

اجلمعية تستمر باطالق فعالياتها تضامنا مع عام املرأة البحرينية املهندسة
حتت رعاية كرمية من لدن صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة امللك رئيسة اجمللس األعلى للمرأة تنظم
مجعية املهندسني البحرينية بالتعاون مع اجمللس األعلى للمرأة مؤمتر
"املرأة البحرينية املهندسة واستدامة اإلجناز بأسس وطنية حنو تنافسية
دولية" ،وذلك يوم االحد املوافق  5نوفمرب يف مركز عيسى الثقايف.
وتواصل اللجان التنظيمية عملها للتحضري هلذا املؤمتر اهلام الذي
يستعرض واقع املرأة املهنسة البحرينية وآفاق حضورها يف القطاعني
العام واخلاص ودور اجلمعيات املهنية يف تطوير قدرات املرأة املهندسة.
وكانت قد أعلنت صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئيسة اجمللس األعلى للمرأة
عن موضوع يوم املرأة البحرينية للعام  2017والذي مت ختصيصه
لالحتفاء باملرأة البحرينية يف احلقل اهلندسي ،إذ أشادت مسوها بالدعم
الالحمدود الذي حتظى به املرأة البحرينية والتقدير لدور املهندسة

وإسهاماتها القيمة يف كافة اجملاالت التنموية.
وقال بذلك املهندس مسعود اهلرمي رئيس مجعية املهندسني البحرينية،
وأضاف":أن األعمال التحضريية متواصلة لتنفيذ هذا املؤمتر على أمت
وجة ،حيث مت توجية الدعوة لعدد من املتخصصني من املهندسني
واملهندسات من داخل وخارج البحرين للمشاركة بأوراق العمل".
www.mohandis.org

“Airports Arabia Conference” will launch in its second edition next
October

Bahrain Society of Engineers
is
organizing
the
second
Airports
Arabia
conference,
which
will
be
under
the
patronage of His Excellency the
Minister of Transportation and
Telecommunications Eng. Kamal
bin Ahmed from 10 to 11 October
2017 at the ART Rotana Hotel,
Amwaj Island.
The conference Chairman, Eng.
Dheya A.Aziz Tawfiqi, explained
that this year’s conference includes
one specialized topic: Passengers
Terminal Designs in airports as
opposed to the previous conference
in its first edition that dealt with
general airports related issues.

besides the various working papers
and discussion sessions included
in the conference program, the
conference will contain specialized
presentations on the various
airport projects in the region. Over
25 technical papers have been
accepted from companies and
related parties such as Bahrain
Airport Company, Bahrain Services
Company, The International Air

Transport Association (IATA), Gulf
Air, TUV companies, Global, APPi,
the Airport Advisory Board and
others. The field is still open for
more papers and presentations.
Further details is available at
the conference’s website: www.
airportsarabia.com.
Tawfiqi said that the Airports Arabia
Conference in its first version
attracted the airports specialists’
attention as they participated in
the conference as speakers and
presented specialized papers from
different countries. This is a positive
indicator for the conference held
two years ago in the Kingdom of
Bahrain.

For his part, Eng. Tawfiqi said that

The Society continues to launch its activities in cohesion with the
Bahraini Women Engineers year
Under the patronage of Her Royal Highness Princess
Sabika bint Ibrahim Al Khalifa, wife of His Majesty the
King, President of the Supreme Council for Women, the
Bahrain Society of Engineers, in cooperation with the
Supreme Council for Women, will organize a conference
on Sunday, 05, November At the Isa Cultural Center
The organizing committees are continuing their work to
prepare for this important conference, which will exhibit
the status of Bahraini female engineers and the outlook
of their presence in both, the public and private sectors

the Bahraini women and appreciation to the role of the

and the role of vocational societies in developing the

female engineer and her valuable contributions in all

capabilities of the women engineers.

areas of development.

Her Royal Highness Princess Sabika bint Ibrahim Al

Engineer Masoud Al-Hermi, Chairman of the Bahrain

Khalifa, the wife of His Majesty the King, President of

Society of Engineers, said: “Preparations are underway

the Supreme Council for Women, announced the theme

for the implementation of this conference. The invitation

of Bahrain Women’s Day 2017, which was dedicated to

has been directed to a number of engineering specialists

the celebration of Bahraini women in the engineering

of both genders from inside and outside Bahrain to

field. She praised the unlimited support provided to

participate in the working papers.”

