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العدد  ٦٥٧  ينــــايــر ٢٠١٩ 16

مــنــذ أن فـــتــحت نـــقــابــة

دســـــ� أبـــــوابـــــهــــا
ا�ـــــهـــــنـــــ

ضـــــافـــــة وتـــــدريب
الســـــتـــــ

ي أفـريقيا وعقدت
مهندس

وكــــــوالت تــــــعـــــاون
بــــــروتـــــ

�� وأبــنـــاء الــقــارة
مــ�ــتـــر

راء يــؤكــدون يــومًــا
الــســـمــ

يــــوم اهــــتــــمــــامــــهم
بــــعـــــد 

ـــــدريب وتـــــــبــــــادل
بــــــالـــــــتــ

اخلــــــبــــــرات مـع نــــــقــــــابــــــة

�هندس� ا�صرية.
ا

ــــانــــــبــــــهــــــا أكــــــدت
من جــ

ـــــابــــــة الـــــــعــــــامــــــة
الـــــــنــــــقــ

لـلـمـهــنـدسـ� عـلى أهـمـيـة

الـــــتــــــعـــــاون مع مــــــجـــــالس

جــيل األفـــريــقــيــة�
الــتـــســ

وأكــــد نـــقــــيب مــــهــــنـــدسي

ـصـــر- ا�ــــهـــنــــد� هـــاني
مـــ

�ـــــــــا�ي� عـــــــــلـى أن أوجه

ن ا�ــ�ــتــر� تــعــود
الــتــعــاو

بـالـفـائـدة عــلى ا�ـانـبـ��

خــــاصــــة أن ســــوق الـــعــــمل

األفــــــــريـــــــقي مـــــــفـــــــتـــــــوح

ويــــــســــــتــــــوعب طــــــاقــــــات

ـــرات وســـــــــواعــــــــد
وخـــــــــبـــــ

هندس� ا�صري�.
ا�
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العدد  ٦٥٧  ينــــايــر ٢٠١٩

∫q�U‡‡‡ý —«u‡‡Š v�  5‡‡‡‡‡‡‡ÝbMN*« V‡‡‡‡‡‡OI½ vŠU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡{ v½U‡‡‡‡‡‡‡‡‡¼ ”bMN*«
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∫q�U‡‡‡ý —«u‡‡Š v�  5‡‡‡‡‡‡‡ÝbMN*« V‡‡‡‡‡‡OI½ vŠU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡{ v½U‡‡‡‡‡‡‡‡‡¼ ”bMN*«

∫q�U‡‡‡ý —«u‡‡Š v�  5‡‡‡‡‡‡‡ÝbMN*« V‡‡‡‡‡‡OI½ vŠU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡{ v½U‡‡‡‡‡‡‡‡‡¼ ”bMN*«

مـنذ أن تـسـلم مـقالـيـد األمـور بنـقـابـة ا�هـنـدس� في

مـــايــو ا�ـــاضي وهـــو يـــعــمـل في صـــمت� بــطـــبـــيـــعــته ال

يـسـتــهـويه الـضـجـيج اإلع�مي�  وبــالـرغم من تـسـلـمه

�لفات صعبة� على رأسها خسارة صندوق النقابة أكثر

نقيب مهندسي مصر.من ٢٢٠ مـلــيـون جـنــيه.. إنه ا�ـهـنــدس هـاني ضـاحي-

ولـــــــد هــــــاني ضـــــــاحي عـــــــام ١٩٥٣وحــــــصـل عــــــلى

بــكــالـوريــوس الــهــنـدســة عــام ١٩٧٧ ثم حـصـل عـلى

دبــلـوم الـتــخـطـيط وإدارة ا�ــشـروعـات من اجلــامـعـة

األمريـكيـة� شغل "ضـاحي" عدة مـناصب مـنذ فـترة

تــخـرجه� كـان عــلى رأسـهــا تـولـيه حلــقـيـبــة الـنـقل

أثــنـاء حــكـومــة ا�ـهــنـدس إبــراهــيم مـ�ــلب� وشـغل

أيـــضًـــا مـــنـــصب رئـــيس مـــجـــلـس اإلدارة والـــعـــضــو

ا�نتد� لشركة "إنبي"� كذلك شغل منصب رئيس

مــــجـــلـس اإلدارة والـــعــــضــــو ا�ـــنــــتــــد� لـــشــــركـــة

"بــتــروجــيت" وشــركــة صــان مــصــر� وعــمل أيــضـا

رئيسًا للهـيئة العامة للـبترول� وشغل أيضًا عددًا

من الهيئات والـشركات الكبرى في مـجال تنفيذ

وإدارة ا�ـــــشـــــروعـــــات.. ثم انـــــتُـــــخب نـــــقـــــيـــــبًــــا
للمهندس� في أبريل ٢٠١٨ .
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ملف العدد..
اأفريقيا فى قلب املهند�سني



توافد �سباب املهند�سني من جميع املحافظـات للم�ساركة يف ملتقى �سباب املهند�سني 

سباب املهند�سني

اإتـاحــة فــر�ص جمـانيـة وخمف�سة للتدريب والتاأهيل الفنى وتكرمي
 عـدد من اأوائل اخلريجني بكليات الهند�سة على م�سـتوى اجلمهوريـة

م�ش
م�شــروعات

ملتقى ال�سباب

 «u−³�« WIDM� d¹uD²� WIÐU�� oKDðË ¡U�u�« ÂuOÐ qH²% b¹b'« Íœ«u�UÐ 5ÝbMN*« WÐUI½
١٥مـهنـدسًا ومـهـندسـة لـتخـصـصات عـمارة  toCAD civil 3d اســــتـــفـــاد مــــنـــهـــاوعقـدت النـقـابة دورة تـدريبـية في  -Auبالوادي اجلديد.الــعــام لــلــمــهــنــدسـ� ونــائـب مـديــر األمننيـابـة عن ا�هـند� هـاني ضـاحي- النـقيباحلكيم عليان- نقـيب ا�هندس� بأسيو��كمـ� النـقب� وذلك بحـضور ا�ـهنـد� عبدفنـجري مـحمـد" الذي اسـتُشـهد في حادثزوجة الشهيد البـطل العريف "عبدالسميعوفي الفتة إنسانية طـيبة� كرَّمت النقابةفي تنمية اجملتمع والنقابة.ا�ـعـا�� وكـل من سـاهم بـاجلــهـد والـعـطـاءكــلــيــات الـــهــنــدســة ٢٠١٧ وا�ـــالــ� عــلىتـقــديـر عـام امــتـيـاز وجـيــد جـدا خلـريـجيا�ــهــنـدســ� ا�ـتــفـوقــ� واحلــاصـلــ� عـلىاآلبـاء واألمــهـات وا�ـهـنـد� ا�ــثـالي وأبـنـاءحــفل يــوم الــوفـاء الــرابع� و� فــيه تــكـر�أقامت نقابة ا�هـندس� بالوادي اجلديد

ومدني.

الـصـغـيـرة ا�تـصـلـة بـالـشبـكـة الـذي يـنـفذهتدريبيـة �شروع أنظـمة اخلاليا الشـمسيةا�ـهنـدسـ� بـالوادي اجلـديـد� � عـقد دورةحتـديث الــصـنـاعـة وبـالـتــنـسـيق مع نـقـابـةبـ� نــقــابــة ا�ــهــنـدســ� ا�ــصــريــة ومــركـزوفي إطـار بــروتـوكـول الـتــعـاون ا�ـشـتـركدورة الطاقة الشمسية

عـــلى مـــؤهالت عـــلـــيـــا �ـــركـــزي اخلـــارجــة٩٠ مهندسًا ومهندسة وعدد من احلاصل�مـرفق الـبـيــئـة الـعـا�ي والـذي اسـتـفـاد مـنهمع مـركـز حتـديث الـصـنـاعـة وبـتـمـويل منالبرنامج اإل�ائي ل�� ا�تـحدة بالشراكة
إعداد مستـخلصـات)  حضرها ٢٥ مـهندسًافي إعــداد (مـقــايـسـات .. حــصـر كــمـيـات ..كمـا عقـدت النـقابـة ورشة عمـل اختصتفي إعداد ا�س����ات وا�قايساتورشة عمل قسم عمارة وفنون جميلة.مـسابـقة لـتـطويـر ا�ـنطـقة وذلـك �هـندسيبــالـتـنــسـيق مع هــيـئـة تـنــشـيط الــسـيـاحـةاألثـــريـــة بــــاخلـــارجـــة� أقـــامـت الـــنـــقـــابـــةومـن أجل تــطــويــر مــنــطــقــة الــبــجــواتمنطقة البجوات األثرية  مسابقة تطويروالداخلة.

ومهندسة.
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 «œU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡OI�« ÂdJðË UNO‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÝbMN� »U³‡‡‡‡‡‡‡‡‡AÐ vH²% …d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡O×³�« WÐU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡I½األولـى من نوعـهـا فى تـاريخ نـقـابة ا�ـهـنـدس�ومــهـنــدسـيــهـا ويـعــد هـذا ا�ــؤتـمــر مـبـادرة هىاحلــوار الــبــنــاء وتــبــادل الــرؤى بــ� الــنــقــابــةا�ــؤتـمـر اإلعالمى األول لــلـنـقـابــة لـفـتح آفـاقالــفــعــال مع ا�ــهــنـدســ� �ــا حــدا به لــعــقـد وأدرك اجملـلس ضرورة بناء جسور التواصلاخلدمات ا�قدمة �هندسى النقابة.ا�ـسئولية مجهودات مضنية لالرتقاء �ستوىبـرئاسـة ا�هـند� عـادل محـمد رزق مـنذ تـوليهيـبـذل مـجلـس نقـابـة ا�ـهنـدسـ� بـالبـحـيرة
االشـتراطات العمرانية والبنائية وتأكيد مكانةا�ــــدخل اخلـــارجي أمـــام ا�ــــبـــنى مع احـــتـــراممــصـاف الـقـاعـات ا�ـتـمـيــزة وتـطـويـر مـنـطـقـةالــتـطـويــر رفع كـفـاءة قـاعــة ا�ـلـكــة لـتـكـون فيوتــدريـبــهم أثـنــاء الـتــنـفـيــذ� وتـشــمل عـمــلـيـةلـلـمعـماريـ� بالـبحـيرة وكـذلك طالب العـمارةبـــاإلضــافــة لـــلــتــنـــافس واكــتـــســاب اخلــبــراتالــنـقــابـة بـدمــنـهـور� �ــا يـلـيـق بـا�ـبــنى كـرمـزالـبحيـرة ا�عمـاري� لتـطوير ورفع كـفاءة مبنى� طـرح مـسـابقـة مـعـماريـة لـشـباب مـهـندسىاخلـدمـات �ا يـليق �ـهنـدسى الـبحـيرة� فـقداالســتـفـادة ا�ـثـلى من مـبـنى الـنـقـابـة وتـقـد�وحــرًصــا من مــجــلس الــنــقـابــة بــتــحــقـيقبالبحيرة� 

روحه فداء للوطن.ا�ـهـند� الـشهـيـد تخـليـًدا لـذكراه والـذي قدمقــاعـة �ـركــز الـتـدريب بــالـنـقــابـة حتـمل اسموعـد رئيس النقابة الفرعيـة بالبحيرة بافتتاحوذلـك إثر عمـليـة إرهابـية بـشمـال سيـناء. وقدتـأديـة الـواجب الـوطـني واخلـدمـة الـعـسـكـرية�أحـمـد عـطافي خـطـاب والذي اسـُتـشهـد أثـناءالــشـهـيـد ابن مــحـافـظـة الـبــحـيـرة ا�ـهـنـد�/طـيـبـة� كـرَّم ا�ـهـنـد� عـادل مـحـمـد رزق� أسرةاخلـبرات �ـجمع دمـنهـور الثـقافي. وفى لـفتةالـدراسات العلـيا وعدد من ا�هـندس� أصحابقــامت الـنــقـابـة بــتـكـر� اخلــريـجـ� وحــمـلـةوفـى إطار احـتفـائهـا وتكـر�ـها �ـهنـدسيـها�وتوفير األنشطة الترفيهية لعائالت ا�هندس�.واالشــتــراك فـي مــشــروع الــرعــايــة الــصــحــيـة�والــدورات الـتـدريـبـيـة� واسـتـخـراج الـكـارنـيـهـات�لـيقدم ألعضاء النقابة كافة اخلدمات النقابية�جتــديـده �ـجــلس الـنـقــابـة احلـالي ا�ــنـتـخب�تـــأســـيـــسه في عـــام ٢٠١٢ لـــيــتـم الــعـــمل عـــلىُيـذكـر أن مـقـر ا�ـهنـدسـ� بـشـبـرا خيـت سبقاخلدمات الالزمة لهم وألسرهم.بــــدائـــرة ا�ـــركـــز وا�ــــراكـــز اجملـــاورة� وتـــقـــد�لـيـستـعد السـتقـبال أعـضاء الـنقـابة ا�ـقيـم�ا�ــهـنـدسـ� �ــركـز شـبـرا خـيت بــعـد تـطـويـره

هـذا وقـد قامت الـنـقابـة بـافتـتـاح مقـر ناديويحقق التوظيف األمثل للمبنى.األدوار األخـــرى �ــا يــخــدم أهــداف الــنــقــابــةبـرؤيـتـه وأفكـاره لـتـوظـيف الـدور األول وكـذلكخـدمات� كما تتضمن ا�سابقة تقد� ا�عماريلـ�طفال� وصالـة ألعاب خفـيفة� وكذا مـنطقةلـــلــمـــهــنــدســـ� وأســرهم� ومـــنــطــقـــة ألــعــابويــــشـــتـــمـل عـــلى صــــالـــونـــات اجـــتــــمـــاعـــيـــةبـا�ـهـنـدسـ� وأسـرهم بـالـدور الـسـابع والـثامنالــتــطـويــر عـمـل "نـادي اجــتـمــاعي" راٍق يــلـيقورمــزيـة مــبـنى الـنــقـابـة� كــمـا تــشـمل عـمــلـيـة
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 أحـمد الـسيـد- رئيس
أشـار ا�هـند�

اللـجنـة ا�شرفـة على انـتخـابات نـقابة

�ـهـنــدسـ� الـفـرعــيـة �ـطـرو�� أمـ�
ا

عـد بـالـنـقـابـة الـعـامة
الـصـنـدوق ا�ـسـا

ن إنـشـاء نـقـابـة فـرعـية
لـلـمـهـنـدسـ� أ

لـلــمــهــنــدسـ� �ــرسى مــطــرو�� كـان

بًا �ـهندسى احملافـظة خالل فترة
مطـل

ابــقــ� لـلــنــقــابـة ولم
ا�ــلــســ� الـســ

ا أى إجـراءات فـعـلـيـة إلنـشـائـها
يـتـخـذ

ود قــرارات بـهــا� ورغـم حـقــهم
رغم وجــ

ـاء نـقابـة فـرعـيـة لـهم
ا�ـشـرو� فـى إنـش

م الـقانـون كونـهم يزيد
والـذى كفـله له

٧٠ مـهنـد�� فى الوقت
عـددهم على ٠

فــــيه الــــقــــانــــون احلق
الــــذى أعــــطـى 

حـافـظـة تـتـجـاوز أعـداد
ألعــضـاء أى مـ

٢٠٠عضـو� أن يتـقدموا
ا�ـهنـدس� بـها 

 نـقــابــة فــرعــيــة لـهم�
بــطــلب إلنــشــاء

لـنقـابـة الـعـامـة أجرت
مـشـيـرًا إلى أن ا

ـدة بــيــانـات األعــضـاء
مـراجــعــة لـقــاع

غ أعداد ا�هنـدس� بها
باحملـافظة� وبـل

٧١٨عضوًا.

وأكـد "الــسـيـد" عــلى أن قــرار إنـشـاء

يـة� يـأتى انـطالقًـا من
الـنـقـابـة الـفـرعـ

اهـــتـــمــام ا�ـــهـــنـــد� هـــانى ضـــاحى-

لـلــمـهــنـدســ�� بـدعم
الـنــقـيـب الـعــام 

ــــضـــــاء الـــــنـــــقـــــابــــة �ـــــخـــــتـــــل�
أعـ

توفـيـر الوقت واجلـهد
تخـصـصاتـهم� و

بإتاحة خدمات النقابة �حافظاتهم�

هتـمـام الـنـقـيب بدعم
بـاإلضـافة إلـى ا

دسيـة والقـوميـة التى
ا�شـروعات الـهنـ

يـــتم تــنـــفــيـــذهــا �ـــطــرو�� بـــجــانب

موارد الـنقابة� ومـتابعة
االستـثمار فى 

متابـعة أعمال ا��اتب
مصايفـها بها� و

وضـحًـا أنه فـور إصدار
االسـتـشاريـة� مـ

رقم ٢٥٠ لــســنــة ٢٠١٨
الـــقــرار اإلدارى 
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قيقة� احللم الذى راود مهندسو محافظة مطروح على
أخيرًا أصبح احللم ح

تــهــمـيش والــتـســويف خالل فــتـرة
مـدار عــقـود مــ��� احلــلم الـذى قــوبل بــالـ

احلالي للنقابة وحقق
ابة ا�هـندس�� إلى أن جاء اجمللس 

اجملالس السابقة لنق

�سلو� بـإنشاء نقـابة فرعيـة للمهـندس� �طروح.
�هنـدسي مطروح حلمـهم ا

م . أحمد السيد رئيس جلنة االنتخابات

على مدى تاريخه ا�هني

تقلّد العديد من الوظائف

تــــولّى إدارة الـــعــــديـــد من
و

ا�ـــلـــ�ـــا� ا�ـــهـــمـــة�   فـــكـــان

يـرًا لــسالح ا�ــهـنــدسـ�
مــد

ســـكـــريــــ�� ورئـــيـــسًـــا
الـــعــــ

ـهـاز ا�ـركـ�ي لـلـتـعـمـيـر
لـلـج

ئـب وزيـــــر ا�ســــــكـــــان�
ونــــــا

ويــتـــولّى رئـــاســـة  مـــجــلس

إدارة شــــــركـــــــة الــــــشـــــــمس

لإلســكـان والـتــعـمــيـر حـتى

اآلن.. حـــــصل عـــــلى وســــام

اجلــمــهــوريـة مـن الـطــبــقـة

الثانـية و ميدالـية اخلدمة

ويـلة والـقدوة احلـسنة
الـط

ونوط الـواجب من الطـبقة

ـى ونــــــوط اخلــــــدمــــــة
األول

ا�متازة..

ه ا�هـند� االسـتشاري
إن

محـمود مغـاوري- أم� عام

نـقابـة ا�ـهنـدس�.. مـنذ أن

تــــســــلم مــــجــــلـس نــــقــــابـــة

هـــــــنـــــــدســـــــ� احلـــــــالي
ا�ـــــــ

ا�ــسـ�ــولــيــة في مــنــتــصف

ل ا�ا�ي� وهو يحرص
أبري

 عـــلـى دعـــوة ا�ـــهـــنـــدســـ�

للتواصل مع النقابة.
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ع الــكـهـربــاء� واالرتـقـاء
تــطـويـر شــبـكـات نــقل وتـوزي

بط الــكـــهــربـــائي بــ� مـــصــر والــدول
بــشـــبــكــات الـــر

لـلـفائض� ومـن انقـطاع
اجملـاورة� والتـحول مـن العـجز 

حـتـيـاطى� والـتخـلص من
ر الـكـهـرباء لـتـعـزيـز اال

تـيـا

ت ا�نـخفـ�ة� والـتغلـب على يد
احملطـات ذات القـدرا

الــتــخــريـب الــتى طـــالت مــئــات األبـــراج عــقب ثــورة

طرتـهـا وزارة الكـهـرباء
يـونيـو� وراءهـا قصـة جنـاح سـ

والطاقة ا�تجددة حتت قـيادة عقل هندسي حكيم

ف وحتـــديـــات بـــالـــغـــة
تـــولى ا�ــــهـــمـــة فى ظـل ظـــرو

الــصـعــوبـة� عــمل عــلى مـدار الــسـاعــة حـتى يــجـنب

الت الــظالم وخـــاصــة عـــنــد دخـــول فــصل
مـــصــر ويـ

مل االنــتـقــادات وعـمل في
الـصــيف من كل عــام� حتـ

صـمت حتـى شعـر كل مـواطن مـصر�� واطـمـأن قـلبه

لـظـالم ولى بال رجــعـة.. وكــان لــزامًــا عـلى
أن عــصــر ا

قــة أن تــطــلع اجملــتــمع
ة ا�ــهــنــدســ�" الــعــريــ

"مــجــلــ

 التحديات التي تغلب عليها
الهندسي في مصر على

 آلـيـات وخـطط الـعمل
ولـيه ا�ـسئـولـيـة وعـلى

مـنـذ تـ

عـلى تطـبيـقهـا بنفـسه في أرض الواقع
التي يـشرف 

من خالل حوار مـفـصل مع الدكـتور مـهنـدس محـمد

باء والطاقة ا�تجددة.
كر ا�رقبى- وزير الكهر

شا

‰öš s� W�UD�« Z¹e� oOI%Ë WO�Ë_«  U�U?D�« vKŽ œUL²Žô«

UNIOI% vKŽ qLFð v²�« W�uJ(« Z�«dÐ bŠ√ u¼ —œUB*« lOLł
¿ فـي أول حـــــــوار لــــــــكم مـع مـــــــجـــــــلـــــــة

نذ تولـيكم ا�سئـولية فإن
ا�ـهندسـ� م

سـي يـريــد أن يــتــعـرف
اجملــتــمع الــهــنـد

ديــات الـتـي واجـهــتـكم
عــلى أهم الــتــحـ

منذ اليوم األول?

لى أحد الظالم الدائم
- بداية� ال يخفـى ع

ن اجلـمـهـورية ومـعـاناة
في أمـاكن عديـدة م

ـواطـن�� إضـافـة إلى هـروب ا�ـسـتـثـمرين
ا�

ت في قـطـاع الكـهـرباء�
بـسبب سـوء اخلـدما

ي تـلـبـيـة االحـتـيـاجات
وكـان هـنـاك عـجـز ف

ــهــربـائــيــة وتــأخـر في
إلنـتــاج الــطــاقـة الــك

ض وحدات اإلنـتـاج� كل هذا أدى
صيـانـة بـع

ب واإلنـتاج يـتراوح ب�
إلى فجـوة ب� الـطل

جــاوات وبــلغ في أحــد
٢٠٠٠إلى ٣٠٠٠٠ مــيـــ

 أغــســـطس ٢٠١٤ إلى عـــجــز في ٦٠٠٠
أيـــام

ميـجاوات� وكـان هـذا �ثل ٢٠% تـقريـبًا من

ن الـيوم األول لـلقـيادة
القـدرات ا�تـاحة� وم

الطاقـة الكـهربيـة أمنًا
السـياسيـة أصبـحت 

ر كل اجلــهـود من وزارة
قــومـيًّــا� و� تــضـافــ

ـســلـحـة ووزارة ا�ــالـيـة
الــبـتـرول والــقـوات ا�

زارة الكـهرباء لتخطي
والبنك ا�ركز� مع و

لـتــحـديــات� ووضــعت خـطــة عـاجــلـة
هــذه ا

إلدخــال حـوالي ٣٦٣٢ مــيــجـاوات في فــتـرة

تـــعـــتـــبــــر إجنـــازًا; ألنـــهـــا تــــمت في حـــدود

شـهـر ونــصف� وكـذلك � عـمل
الـثــمـانـيــة أ

�ــتــأخــرة� إضــافــة إلى
صـــيــانــة الــوحــدات ا

ي تـأخرت في إتمـامها�
بعض ا�شـروعات الت

خلـطـوات إدخال ٦٨٨٢
وكـانت نـتيـجـة هـذه ا

ـاوات من أول يـــنـــايــر حـــتى نـــهـــايــة
مــيـــجــ

ى تـلبـية االحـتيـاجات
ديسـمبـر ٢٠١٥ أدت إل

ا�طلوبة.

٢ لم يــــتـم تــــخــــفــــيف
ومــــنــــذ صــــيـف ٠١٥

 يتم من قبل� وخالل هذه
األحمال كما كـان

الــفــتــرة � الــتــعـاقــد مـع شــركــة ســيــمــنـز

شــركــائــنـــا ا�ــلــيــ� إلنـــشــاء ٣مــحــطــات

م الدورة ا�ـركبـة بالـغاز
عمالقـة تـعمل بـنظـا

أول بــإجـــمــالي ١٤٤٠٠
الـــطــبـــيــعي كـــوقــود 

مـيجـاوات مـوزعـة في ٣ مـناطق (الـعـاصـمة

داريـة اجلــديـدة- بـني ســويف- الـبـرلس)
اإل

قــدرة كـل مــحــطــة ٤٨٠٠ مــيــجــاوات كــفـاءة

٦% لـيـكون إجـمـالي ما �
عـاليـة تـتخـطى ١

إدخاله للـشبكـة في خالل ٤ سنوات مـاضية

حتى نـهايـة ٢٠١٨ حوالي ٢٥ ألف مـيجاوات

طـة الـعـاجــلـة وكل مـا سـبق
مـتــضـمـنـة اخلــ

 االحـتيـاجات احلـالية
بحـيث يتم تـلبـية كل

ة بــاحـتــيــاطي قــدرات �ـا�ل
وا�ــســتـقــبــلـيــ

ب العـا�ية لـيصل إلى حوالي ٢٥% �ا
النس

ي اسـتقـرارًا واستـدامـة إلنتـاج الطـاقة
يعـط

الكهربية.

ذول أعــطى لــلــقــطـاع
كل هــذا اجلــهــد ا�ــبـ

ى أكـثـر من اجتـاه من
الـفـرصــة لـلـعـمل عــل

صـــادر الــطــاقـــة بــوضع
نــاحــيـــة تــنـــويع مــ

ى ٢٠٣٥ لــلـــتــوسع في
إســتــراتـــيــجــيـــة حــت

تصل إلى٤٢% باإلضافة
الطاقات ا�تجددة  

إلـى خــطـــة إلدخـــال مــصـــادر أخـــرى� مــثل

ظيف والطاقة النووية.
الفحم الن

 اجتـاه آخـر مــهم وهـو
كــمـا � الـعــمل عـلـى

ـل وتــوزيع الــكــهــربــاء
تــطــويــر شــركــات نــق

دة في الـتيـار الـكـهربي
لـلوصـول ألعـلى جـو

دمة إلى كل ا�شترك�.
ورفع مستوى اخل

يـات الربـط الكهـربائي
¿ مـاذا عن اتـفاق

 اجلــوار وبــعـض الـدول
بــ� مــصــر ودول

ألوروبــــيـــة الـــقــــريـــبـــة مــــثل قـــبـــرص
ا

واليونان?

ربـائــيًـا مع دول اجلـوار
- تـرتــبط مـصـر كــهـ

ل من األردن ولــيـــبــيــا�
شـــرقًــا وغـــربًــا مع كـ

 «Ëb‡‡‡‡‡‡‡‡½Ë  «—«u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Š
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مـنذ أن تـسـلم مـقالـيـد األمـور بنـقـابـة ا�هـنـدس� في
مـــايــو ا�ـــاضي وهـــو يـــعــمـل في صـــمت� بــطـــبـــيـــعــته ال
يــسـتــهـويه الــضـجـيـج اإلع�مي�  بـالــرغم من تـســلـمه
�لفات صعبة� على رأسها خسارة صندوق النقابة أكثر
من ٢٢٠ مـلــيـون جـنــيه.. إنه ا�ـهـنــدس هـاني ضـاحي-

نقيب مهندسي مصر.
ولـــــــد هــــــاني ضـــــــاحي عـــــــام ١٩٥٣وحــــــصـل عــــــلى
بــكــالـوريــوس الــهــنـدســة عــام ١٩٧٧ ثم حـصـل عـلى
دبــلـوم الـتــخـطـيط وإدارة ا�ــشـروعـات من اجلــامـعـة
األمريـكيـة� شغل "ضـاحي" عدة مـناصب مـنذ فـترة
تــخـرجه� كـان عــلى رأسـهــا تـولـيه حلــقـيـبــة الـنـقل
أثــنـاء حــكـومــة ا�ـهــنـدس إبــراهــيم مـ�ــلب� وشـغل
أيـــضًـــا مـــنـــصب رئـــيس مـــجـــلـس اإلدارة والـــعـــضــو
ا�نتد� لشركة "إنبي"� كذلك شغل منصب رئيس
مــــجـــلـس اإلدارة والـــعــــضــــو ا�ـــنــــتــــد� لـــشــــركـــة
"بــتــروجــيت" وشــركــة صــان مــصــر� وعــمل أيــضـا
رئيسًا للهـيئة العامة للـبترول� وشغل أيضًا عددًا
من الهيئات والـشركات الكبرى في مـجال تنفيذ
وإدارة ا�ـــــشـــــروعـــــات.. ثم انـــــتُـــــخب نـــــقـــــيـــــبًــــا

للمهندس� في أبريل ٢٠١٨ .
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تــســلـــمــتــهــا مــفــتـــوحــة� وحتــتــوي عــلى
مـشـكـالت عـديـدة� وعــلى رأسـهـا تــسـلُّـمي
�ـيزانـية النـقابـة بخـسارة كـبيـرة كانت قد
أُعـلـنت من قـبل ١٦٧ ملـيـون جـنيه� إال أن
اجلهاز ا�ركزي للمـحاسبات عقَّب عليها;
نظـرًا لوجود أخـطاء� ورفضـتها اجلـمعية
العمـومية� �ا اضـطررنا أن نعـمل عليها
خالل األشـــهــــر ا�ـــاضـــيـــة لــــتالفي هـــذه
األخطـاء� ومن ثَمَّ عرضـها عـلى "جمـعية
عمومية غير عادية"� وقد أسفرت النتائج
عن الـعـجـز احلـقـيـقي بـا�ـيـزانـيـة والـذي

وصل إلى أكثر من ٢٢٠ مليون جنيه.
تُرى مـا هو الـسـبب احلقـيقي وراء  ¿
هــذا الـــعـــجــز الـــكـــبــيـــر� وخـــاصــة أن
صــنـدوق الــنـقــابــة لم يـشــهـد عــجـزًا

بهذا الشكل مسبقًا?
تـقـريــر اجلـهـاز ا�ـركـزي لــلـمـحـاسـبـات
أشـــار إلى أن هـــنـــاك مـــا يـــقـــرب من ٢٠٠
مــلــيــون جـــنــيه � صــرفــهـــا عــلى مــقــار
وإنـــشــاءات لم حتــقق عـــائــدًا لــلــنــقــابــة�

مــرتــبــطـــة بــأصــوات الــنـــاخــبــ�� ولــيس
بــالـضــرورة أن تــكـون الــنـتــيـجــة مـرضــيـة

جلميع األطراف.
¿ هـــــذا يـــــعـــــنـي أن ســـــيـــــادتـــــكم ال
تــقــصـــون أحــدًا وأن الــعــمل الــنــقــابي

متاح للجميع?
مـــؤكــد.. ألن الـــعـــمل الـــنـــقـــابي عـــمل
تـــطــــوعي� و�ـــكن ألي مـــهـــنـــدس يـــحب
خـدمـة نـقـابـته أن يـتـقـدم خلـدمـتـهـا دون
النظر لكونه منتخبًا أو غير منتخب� وأنا
أكـدت عــلى هــذا كـثــيـرًا� أن بــاب الـنــقـابـة
مــفـتــوح لـلــجـمــيع� وبــهـا عــدد كـبــيـر من

اللجان� مَن أراد االنضمام فليتفضل.
هــــــــــذه هـي ا�ــــــــــر� األولـى الــــــــــتي  ¿
تتحدث فيها �هندسي مصر "زمالئك
وأبنـائك" عـبر مـجـلة ا�ـهـندسـ�.. ما
أهم ا�ـلـفـات الــتي تـسـلـمـتـمـوهـا مـنـذ

توليكم نقيبًا للمهندس�?
في احلـقــيـقـة� لم أكن أتـخـيل أن األمـر
بــهــذا الــشــكل� فــهــنــاك مــلــفــات كــثــيــرة

 وعـلى صـفـحـات مـجـلـة ا�ـهـنـدس�
حتدث "ضاحي" في حوار مفتوح عن
ا�ـيـراث الـثـقيـل الذي ورثـه من عـجز
بـالصـنـاديق وعـدم استـثـمـار األصول
الـــثــابـــتـــة لـــلــنـــقـــابــة وعـن خــطـــطه
احلــالــيــة وا�ــســتــقــبــلــيــة لــلــنــهــوض

بصندوق ا�عاشات.
¿ مـنذ تـولـيـكم مـسئـولـيـة النـقـابة
كـــــنـت تـــــردد دومًــــــا أن أمـــــنـــــيــــــتـــــكم
األســــاســــيــــة هي الــــعــــمل فـي مــــنـــاخ
صحي.. فما هو الـوضع بعد ما يقرب

من ثمانية أشهر?
بالفعل� كنت وما زلت أتمنى العمل في
منـاخ صحي من أجل الـنهوض بـنقابـتنا�
ولـــكن األمــر ال يـــســـلم من وجـــود أعــداء
للنـجاح� ومجلـس النقابـة يحارَب قبل أن
نــــعـــــمل ومــــنــــذ أن � إعالن نــــتــــيــــجــــة
االنــتـخـابـات� ومع ذلك أعـلـنت لـلـجـمـيع
"أن الـنــقــابـة لــيــست ورثًــا وال أحـد وصي
عـلـيـهــا".. وعـمـومًـا نـتــائج أي انـتـخـابـات
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يهم قطاعًا كبيرًا من ا�هندس�?
هـذا ا�ـلـف أيـضًـا من ا�ـلـفـات الـشـائـكة
التـي تسـلمهـا اجمللـس احلالي.. فـمنذ أن
تـولــيـنـا الـعـمل بــالـنـقـابـة ونــحن نـتـلـقى
شكـاوى من مـشاريع اإلسـكان الـعالـقة ما
بـ� سـوء الـتـنـفــيـذ وعـدم اكـتـمـال بـعض
ا�ـشـاريع وتـأخـر تـســلـيم مـشـاريع أخـرى�
مــثل مـــا حـــدث في ٦ أكـــتــوبـــر والــعـــبــور
والقاهـرة اجلديدة والـتي � بناء بـعضها
دون اسـتكـمـال ا�رافق والـبـعض اآلخر لم
يــتم بـنـا�ه� وبـالـطــبع كل ذلك  يـقـلل من
مصداقية النقابـة لدى أعضائها� ونحمد
الــله أنــنــا قـمــنــا بـحـل الـعــديــد من هـذه

ا�شكالت.
¿ تـظل قــضـيـة الـتـعــلـيم الـهـنـدسي
هي القـضية األهم دائـمًا وأبـدًا.. فما
هي اخلـطـوات الـتي اتـخـذتـموهـا في

هذا ا�لف ا�هم?
دائـمًـا مـا أقـول إننـي ومجـلس الـنـقـابة
احلـالي ال نـهـدم ولـكن نـسـتـكـمل عـلى ما

مـــــيـــــراث ثــــقـــــيـل وخــــســـــارة تُـــــقــــدر
با��ي�?

أولًـا: بـخــصـوص أصــول الـنـقــابـة� جـارٍ
حـاليًـا تقـييمـها عـن طريق جلـان وخبراء
متخـصص� وسيـتم اتخاذ القـرار بشأنها
فور االنتـهاء من تقـد� التقاريـر الناجتة
عن دراسـة ا�ـوقف سـواء بإعـادة الـتـشـغيل

والصيانة أو طرح األصول لالستثمار.
ثانًيا: بخصـوص صندوق ا�عاشات� فقد
تـسلـمنـاه في مـوقف حرج لـلنـقابـة كمـا هو
مــثـــبت� واخلــســـارة كــبـــيــرة� و� إعـالنــهــا
لـلـجــمـعـيـة الـعـمـومــيـة كـمـا سـبق وأشـرت�
ولديـنا نـحن  كمـجلس نـقابة حـالًيـا خطة
تــنـــمــيــة �ــوارد الـــنــقــابــة� ونـــطــمح بــجــد
لتنفيذها� واحلمد لله� هناك تطور واضح
ومـــلــــمـــوس فـي �ـــســــ� الـــوضـع ا�ـــالي
للنـقابة� وهنـاك تطور واضح في اإليرادات
بـنـسبـة مـلمـوسة  و� عـرضـها فـعـلًيـا على

أعضاء اجمللس األعلى.
¿ ومـــاذا عن مــلـف اإلســكـــان والــذي

و�ـكــنـنــا أن نـرجع األمــر بــرمـته إلى أنه
"عدم توفيق".

¿ ومـــــاذا عن األصـــــول الـــــثـــــابـــــتـــــة
للنقابة?

لـ�سف� الـنـقــابـة لم تـوفَّق فـي الـفـتـرة
ا�ــاضـيــة في اسـتــثـمــار أصـولــهـا.. فــعـلى
ســبـيـل ا�ـثــال� مـصــنع ا�ــكـرونــة مــتـوقف
تــمـامًــا عن الــعـمل� و� قــطع الــكـهــربـاء
وا�ـــيــاه عــنـه وتــوقــفت خـــطــوط اإلنــتــاج
بـسبب اإلهـمـال وعدم الـقـدرة على اتـخاذ
الـقرار.. وأيـضًا مـجمـع مصـانع كفـر ربيع
هـو اآلخـر مـتـوقف دون أي اسـتـفـادة مـنه�
واألمـــر نــفــسـه في عــدم اســتـــثــمــار أرض
"سيتي ستارز" ا�ملوكة لـلنقابة� باستثناء
شـركة "ا�ـهنـدس للـتأمـ�" و"شركـة جوتن
للبويات"� وهما الـشركتان اللتان تعمالن�
ويــرجع ذلـك لــكـون الــنــقــابــة مــســاهــمـة
فـــيــهـــمــا بــنـــسب أقل من ٥٠% وبـــالــتــالي

اإلدارة جلهات أخرى.
¿ مـــا هي خـــطـــتـــكم لـــلـــحل في ظل
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الـتي شُنت عـلـيـكم وانتـهت كـزوبـعة..
�ا�ا تتعمدون عدم الرد?

ال يـوجد لـديـنا وقت لـلـرد على مـا يتم
تــــداولـه عـــــلى صـــــفـــــحــــات الـــــتـــــواصل
االجتمـاعي� فنحن نـعمل ونصل لـلنتائج
دون الـلـجـوء لـلـضـجـيج� ولـديـنـا مـلـفـات
كـبـيرة ومـهمـة كـما سـبق وذكـرت� وعمـوما
العبرة عندنا بالنتائج ا�لموسة فقط.    
¿ يـعـد دور الـنـقـابـة في الـدفـاع عن
أعــــضــــائــــهــــا أحــــد أهم األدوار الــــتي
تعتني بها النقـابات ا�هنية.. فما هي
أهـم الــقــضـايــا الــتـي قــابـلــتــكـم مــنـذ

توليكم ا�س�ولية?
 اصطدمت مـنذ دخولي النـقابة بعدة
قـضــايــا� مــنــهــا قــضــايــا فــرديـة تــخص
زمالئي وأبنائي ا�هندس� وقضايا عامة
مثل ا�هندس� بدولـة الكويت الشقيقة�
وهي من الـقـضــايـا الـتي تـولــيـتـهـا مـنـذ
تـسلـمـي وبـحثـتـهـا جـيـدا� حـيث لم يـتم
الـتــدخل فـيـهـا من قـبل ذلك� وبـالـبـحث
والـتـواصل مـع احتـاد ا�ـهـنـدسـ� الـعرب
وجــــدت أن ا�ـــــوضـــــوع عــــام وال يـــــخص
ا�ـهـنـدسـ� ا�صـريـ� فـقط� حـيث تـقوم
نـقــابـة ا�ــهــنـدســ� الــكـويــتــيـة بــإجـراء
امتـحـانـات لـكـافة ا�ـهـنـدسـ� �ـخـتلف
اجلــنـســيـات ولــيس لــلـمــصـريــ� فـقط�
وأكــدنــا فـي اجــتــمـــاع جــمــعـــنــا وجلــنــة
الـتـعـلـيم الـهـنـدسي بـاالحتـاد وا�ـهـند�
عــــادل احلـــــديـــــثي- أمــــ� عـــــام احتــــاد
ا�ــهـنـدسـ� الـعــرب فى أبـريل ٢٠١٨بـنـاء
على طلبنا أن األمر غير مقبول� فهناك
أفـرع لــبـعض اجلــامـعــات ا�ـصـريــة عـلى
مستوى العالم� والتقيت بعدها مع عدد
من عـمداء الكـليـات وا�عـاهد الـهنـدسية
اخلــاصـــة الــراغــبــ� فـي االشــتــراك في
االحتــاد� وأكــدنــا أيـضًــا عــلـى ضـرورة أن
تكون القواعد ا�تفق عليها واضحة� وأن
تظـهر الكـيانات الـعلمـية ا�صـرية بشكل

راقٍ ومناسب �كانة مصر.
و� االتــفـاق فى هـذا االجــتـمـاع عـلى
االعــتـراف بـاعــضـاء نــقـابــة ا�ـهــنـدسـ�
ا�ـصــريـة خــريـجى اجلـامــعـات ا�ــصـريـة
احلكومية و اجلامـعات ا�صرية اخلاصة
وا�عاهد ا�عتمدة دون عمل أى اختبارات
وجنــحـنـا فى حل ٩٥% من هــذه ا�ـشـكـلـة
وتـــبـــقى مــــشـــكـــلـــة بـــعض األبـــنـــاء من

مــســتـــوى عــلــمـى مــتــقـــدم فى مــجــاالت
الـهنـدسة اخملـتلـفـة وكذلك الـتوجـيه بأى
قـصور واعـطاء فـرص لـتصـحيح ا�ـسار أو
سـتـكـون هــنـاك قـرارارت تـصــحـيـحـيـة �ن

اليستجيب.
¿ � طرح تـعديالت قانـون النـقابة
قبل تولي مجلسكم دون اإلعالن عن
نــتــائج مـــلــمـــوســة.. فــمـــا هــو الــوضع

حاليًا?
� تــشــكــيل "جلــنــة الــقــانــون" اخملــوَّل
إلـــيــهــا دراســة ا�ـــوقف� وهي تــعـــمل عــلى
مراجعة التعديالت ا�قترحة سابقًا� وكما
سبق وأشرت أنني ال أحب أبدًا أن أبدأ من
الصفر� بل سياستنا هي أن أعمل على ما
بـــدأه اآلخــــرون� وأســـجـل اإليـــجــــابـــيـــات

وأستبعد ما هو سلبي "إن وجد"
¿ ومـا حــقـيـقــة مـا � تـداوله خالل
الــفــتــرة ا�ـاضــيــة من تــقــد� اجملـلس
احلــالـي لــقــانــون أو تـــعــديالت أثــارت

حفيظة ا�هندس�?
لم يــتم طــرح أي تــعــديالت فى قــانــون
الـنـقـابـة عـلى اجملـلس� ولـكن كـمـا تـعودت
مع اجمللس األعلى أن أطرح عليهم كل ما
يــتم تــداولـه بــشــفــافــيــة وأمــانــة ووضـوح
لـنـصل مـعًا لـلـرأي األصـوب والـذي يصب
في الــصــالـح الــعــام.. ومــا � عــرضه هــو
بــعض اآلراء لــلـجــان االســتـمــاع بــلـجــنـة
الـقانـون� وجمـيعـها آراء تُـحتـرم حتى وإن
اخــتــلف عــلـيــهــا الــبـعض� لــكن مــا أُثــيـر
وأُشـيع في هــذا الـشــأن كـان مــجـرد حـرب
من طــــرف واحــــد وهـي غــــيــــر مــــبـــررة أو
مفهومة� فهـناك آراء عُرضت و� رفضها�
ولـــيـس من دورنـــا احـــتـــكـــار اآلراء� ولـــكن
عــنــدمــا نـتــفق مــعًــا عــلى تــعـديـالت يـتم
تقد�ها جمللس النواب فستكون �وافقة

اجمللس األعلى.
¿ لم تــكن هـذه احلــرب أول احلـروب

� بــنـا�ه� إال أن مـا � بـذلـه من مـجـهـود
في هــذا ا�ـــلف حتــديــدًا لـم يــأت ثــمــاره�
والـــدلــــيل عــــلى ذلك أن هــــنــــاك طالبًـــا
التـحـقـوا بـا�عـاهـد الـهـندسـيـة حـاصـلون
عـلى مـجمـوع ٦٢% إال أنـنـا بدأنـا ا�ـوضوع
بشكل صحيح خالل العام احلالي� وذلك
بــالـــتــعـــاون مع وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
واجملـــلس األعـــلى لــلـــجــامــعـــات وجلــنــة
التعليم الـهندسي� حيث � وضع قواعد�
و� االتفـاق على أن احلـد األدنى للـفارق
ب� اجلامعـات احلكوميـة واخلاصة يكون
١٠% وحتى اآلن هـناك ٤٥ معـهدًا يقـبلون
قـيـد احلـاصـل� عـلى مـجـمـوع ٨٠% كـحد
أدنى� علمًا بأن هناك معاهد قبلت خالل
الـعــام قـبل ا�ـاضي طالبًـا حـاصـلـ� عـلى
٦٤%  بكل أسف.. وعمومًا� نحن نعمل في
هذا ا�لف ا�هم مع جـميع األطراف حتى
نــصل حلـلـول مـرضــيـة ودون أن نـعـلن مـا
تـــوصـــلـــنـــا إلـــيـه أو نـــعـــقـــد مـــ�تـــمــرات�
فـسـيـاسـتـنـا تـكـمن في أن نـعـمل دون "شو
إعالمي"� وقد حصلـنا في هذا ا�لف على
مــكــتـــسب هــو األول من نـــوعه� حــيث �
االتــفـــاق عــلى عــدم الــتــصــريح بــإنــشــاء
مــعــاهــد هــنــدســيــة جــديــدة �ـدة خــمس
سـنوات� وهـذا الـقرار يـوقف سـيل ا�عـاهد
اخلــاصـة والــتي تــتــزايـد يــومًــا بـعــد يـوم
ولــيــست كــلــهــا لـهــا الــقــدرات الــتــقــنــيـة
والفنية� وأعضـاء هيئة التدريس� وقد �
التواصل بـحضور الـعديد من اجـتماعات
جلنة التـعليم الهـندسى باجمللس األعلى
لـلـجـامعـات وكـان هـنـاك تفـاعل كـبـير من
مـعـالى وزير الـتـعلـيم  ونـقابـة ا�ـهنـدس�
ا�ــصـريـة فـى وضع آلـيـة مـن خالل جلـنـة
الــتــعــلـيم الــهــنــدسى لـتــقــيــيم اداء هـذه
ا�ـعـاهـد والـعـرض عــلى الـلـجـنـة ومن ثم
اجملـــلس األعـــلى لـــلـــجـــامـــعـــات لـــزيــادة
قـدراتـهم لــضـمـان خـروج خــريـجـ� عـلى
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خــريـجـى ا�ـعــاهـد الــهــنـدســيــة الـتى لم
توفق أوضاعها طبقا �ا � مراجعته من
جلـــنـــة الـــتـــعـــلـــيم الـــهـــنــدسـى بـــاحتــاد
ا�ـهـنــدسـ� الــعـرب و� الـتــواصل أيـضـا

حلل ذلك.
¿ وماذا عن قضايا بـعض ا��ندس�
والــــتـي أثــــارت جــــدلًــــا واســـــعًــــا عــــلى
صـفـحـات ا�ـرا�ـد� مـثل قـضـية عـلي

أبو القاسم?
قــضـــيــة ا�ــهـــنــد� عـــلي أبــو الـــقــاسم
حتــديـدًا مـن الـقــضــايــا الـتـي كـانـت شـبه
مـنـتهي احلـكم فـيهـا حـيث تعـود الـقضـية
الى عــــام ٢٠١٦ وصــــدر احلـــــكم االول فى
يـنــايــر ٢٠١٨ و� تــأيـيــده فى مــايـو ٢٠١٨
قــــبـل أن أتـــولـى الــــعـــمـل كــــنـــقــــيـب عـــام
لــلـمــهـنــدسـ�� وأنــا تـســلـمت ا�ــسـئــولـيـة
بـالــنـقـابــة في مـنــتـصف أبــريل� ولم يـكن
لديـنا أي تـفاصـيل عن القـضيـة� ومنذ أن
وصــــلـــنـي ا�ـــوضــــوع تـــواصــــلت فــــورًا مع
اجلهات اخملـتصة بالدولـة وعملنـا كنقابة
بجهد كبير لـتأجيل حكم اإلعدام وتعاونا
مع السيد ا�ستشار (النائب العام) ووزيرة
الــهـجــرة� وبــجــهــود مــشـتــركــة تــوصــلــنـا
لـتــأجــيل احلـكم� ثـم جـاء تــأيـيــد احلـكم
ثــانــيــة� فــتــواصــلــنــا لــعـمـل هــيــئــة دفـاع

مشتركة مع نقابة ا�ام�.. 
األمر ذاته مع ا�ـهنـدسة ا�ـعمـارية التي
� اتهامها بقـضايا تزوير شهادات إشراف
بـاإلسكـندريـة� فقـد حصـلت النـقابـة على
عـــدة أحــكـــام بـــراءة فـي عــدد كـــبـــيـــر من

القضايا ا�نسوبة إليها. 
كـذلك قـضـية ا�ـهـنـد� محـمـد حـس�
وا�ـعـروفة بـقـضيـة انـقالب متـرو األنـفا��
فـقـد حـصـلت الـنقـابـة عـلى حـكم الـبراءة

لعضوها في هذه القضية أيضًا. 
باإلضافة إلـى قضية أحداث مـستشفى
ا�طرية وا�تهم فيها اثن� من ا�هندس��
ا�ـهنـدسة جنالء شـلـبي- كبـير ا�ـهنـدس�
بالـهيـئـة العـامـة للـمسـتـشفـيـات وا�عـاهد
التعـليمية وا�ـهند� محـمد حسن ا�تهم
بذات القـضية� فقـد حصلت النـقابة على

حكم البراءة لهما في هذه القضية..
وأكد للـجميع أن النـقابة ستـظل جبهة
دفاع قوية �هندسـيها في  كافة القطاعات

ومناصرة للحق دائما. 
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مــجــلس الــوزراء األســبـ�� والــدكــتـور
مــحــمــد عــبــد الــعــاطى- وزيــر الــرى�
وا�ـــهـــنــــدس هـــشـــام عــــرفـــات- وزيـــر
النـقل� والدكتـور محـمد شـاكر- وزير
الـكـهـربــاء� والـلـواء أمـيـر سـيـد أحـمـد
حـسن- مـسـتـشـار رئـيس اجلـمـهـورية
لـلــتـخـطـيط وا�ــشـروعـات� واألسـتـاذ
الدكتور محمود أبوزيد- وزير ا�وارد
ا�ـــائـــيــــة والـــرى األســـبـ�� واألســـتـــاذ
الـدكـتـور الـسـيـد تـاج الـدين- عـمـيـد
كلية الهندسة جامعة القاهرة� واسم
الــراحل األســتـاذ الــدكــتـور مــهــنـدس
أحـمـد الـنـمـر� واسم الـراحل األسـتاذ
الدكـتور مهـندس أحـمد شـاكر حسن
شاكر� واسم الراحل األستاذ الدكتور
مـهـنـدس أحـمـد عـلى الـعـريـان� واسم
الـراحـل ا�ـهـنــدس أحـمـد عــلى كـمـال
بركة� وتسـلم الدرع نيـابة عنه جنله
ا�هـندس مـحمـد بركـة� واللـواء أركان
حرب مهندس أحـمد نعيم البداروى�
والــلــواء مـهــنــدس أمـيــر ســيـد أحــمـد
حــسن� واألسـتــاذ الـدكــتـور مــهـنـدس
تــــهــــانى فــــهــــيم يــــوسـ�� واألســــتـــاذ
الدكتور حس� محمد حسن عباس�
وا�ـهنـدس سـامى سـعد� والـلـواء أركان
حرب سيد عـبدالعزيـز السيد� واسم
الــــراحـل ا�ــــهــــنــــدس صالح ا�ــــاذق�
واألســتــاذ الــدكــتـور مــهــنــدس شــاكـر

ساهموا بإسـهامات هندسـية ووطنية
بارزة بناء على معـايير محددة قامت

جلنة من الشعبة بتحديدها�
باإلضـافـة إلى تكـر� ١٦٤مـهنـدسا
من أوائل خــريــجى دفــعــة الـهــنــدسـة
ا�ـــدنـــيـــة لـــعـــام ٢٠١٨ من الـــكـــلـــيـــات
وا�ــعــاهــد الــهــنـدســيــة ا�ــعــتـمــدة من

النقابة. 
وقـد ضـمت لـوحة الـشـرف كال من :
األســتــاذ الــدكــتــور مــهــنــدس عــصــام
شرف- رئيس مجلس الوزراء األسب��
وا�ــهــنــدس إبــراهــيم مــحــلب- رئــيس

شــهـد يــوم تـفــوق ا�ــهـنــدس ا�ـدنى
اخلـــامس الـــذى اســتـــضـــافــته قـــاعــة
االحتفاالت الكبرى بجامعة القاهرة
تـكـر� عـدد كــبـيـر من الـرواد وأعالم
الهـندسـة ا�دنـية; تـقديـرًا �ا قـدموه
مـن عــــلم وجــــهــــد وعــــرق وإجنـــازات�
وتـــكـــر�ًـــا ألوائل خـــريـــجى الـــقـــسم
ا�دنى بكليـات الهندسة لـيكون دافعا
لــهـم لالقـــتـــداء بـــالـــرواد ومـــواصـــلــة

مسيراتهم.
فقـد شهدت فـعالـيات اليـوم تكر�
عدد من رواد الهندسة ا�دنية الذين
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نـــشــهـــد طــفـــرة كــبــرى
ونقلة حضارية عظيمة فى مصر فى
مـجـال تــنـفـيـذ ا�ــشـروعـات فى كـافـة
اجملــاالت الــتـــنــمــويـــة والــصــنـــاعــيــة
والـبنـيـة األساسـيـة واإلعـمار نـخـطو
بــهـا خــطــوات واثـقــة نـحــو الـتــنـمــيـة
ا�ـسـتــدامـة لـبـلـدنــا احلـبـيب ويـسـهم
فــيـهــا بــجـهــد وافـر وكــبـيــر ا�ـهــنـدس
ا�ــدنـى ا�ــصــرى مع زمـالئه من كــافــة

التخصصات الهندسية" .
فيـمـا شدد ا�ـهـندس أحـمـد رمزى-
رئــيس شـــعــبـــة الــهـــنــدســـة ا�ــدنـــيــة
بــنــقــابـــة ا�ــهــنــدســـ��  عــلى الــتــزام
الشعبـة بأن يكونـوا دومًا حراس هذه
ا�ـهــنـة وداعـمـيـهــا ومـطـوريـهـا� واعـدًا
بــبـذل كل اجلــهــد من أجل مــزيـد من
اإلعـمار والـبـناء ا�ـؤسـسـ� على حب

الوطن واحترام العلم.. 

وطــــالب نــــقــــيـب ا�ــــهــــنــــدســــ� من
ا�ـــريــجــ� اجلــدد احملـــافــظــة عــلى
تــقـــالــيـــد ا�ــهـــنــة وأخالقـــيــاتـــهــا وأن
يبـذلـوا كل اجلهـد فى سـبيل حتـقيق
اآلمـــال ا�ــنــعــقــدة عــلـــيــهم وحتــقــيق

ذاتهم وأن يلحقوا برواد ا�هنة .
وعـــــــظَّم "ضـــــــاحـى" من قـــــــيـــــــمــــــة
الـهـنـدسـة ا�ـدنـيـة� كـونـهـا أكـثـر فروع
الـهـنـدسـة الـتـصـاقًـا بـنـشـأة اإلنـسـان�
قـائال: "عـبـر الـعـصـور والـسـنـ� تـقف
معـالم الـهنـدسـة ا�دنـيـة شاهـدًا على
حــضـارات الــشـعـوب� وهــا نـحـن الـيـوم

أحـمـد الـبحـيـرى� واألسـتـاذ الـدكـتور
مهـندس عادل أحـمد يـوسف حجا��
واسم الراحل ا�هندس عثمان محرم-
شــيخ ا�ـهــنـدســ� ا�ـصـريــ� ومـؤسس
نقـابة ا�ـهندسـ� ا�صـرية� وا�ـهندس
كمـال أحمـد محـمود مصـطفى� واسم
الــراحل األســتــاذ الــدكـتــور مــهــنـدس
كــمــال نـــصــيف �ــالى� والــلــواء أركــان
حـــرب مــــهـــنــــدس مــــحـــسـن �ـــدقى�
واألسـتــاذ الـدكـتــور مـهـنــدس مـحـمـد
احلسـينى الـنادى� واألسـتاذ الـدكتور
مـــهـــنـــدس مــصـــطـــفـى عـــبـــدالــوار��
والــدكــتـــور مــهــنــدس نــبــيل جــريس�
واألســـــتــــــاذ الـــــدكـــــتـــــور مـــــهـــــنـــــدس
عـبـدالسالم سـالم. وفى لـفـتـة طـيـبة
� تـكـر� ا�ـهـنـدس طـارق الـنـبراوى-

نقيب ا�هندس� السابق.
وخـالل كـــلـــمـــته الـــتى ألـــقـــاهـــا فى
االحـــتـــفـــال� عــبـــر ا�ـــهـــنـــدس هـــانى
ضــــاحى- نـــــقــــيب ا�ــــهـــــنــــدســــ� عن
ســـعــادته بـــالــتـــقــائه فى هـــذا الــيــوم
بـــأســـاتـــذة وعـــلـــمـــاء وزمالء قـــدمـــوا
الـكــثـيـر والـكـثـيــر �ـصـر� مـشـددا عـلى
فخر الـنقابـة بهم �ا قـدموه من العلم
وا�ــشـورة والــعـرق وإجنــازهم الــكـثــيـر
عـــــــــــلـى أرض الـــــــــــواقـع فـى ا�ـــــــــــاضـى
واحلاضـر� إجنـازات يشـهـد لهـا الـعالم

أجمع.
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وأشــــــار "رمـــــزى" إلـى أن قــــــضــــــيـــــة
التـعلـيم الهـندسى أهم الـقضـايا التى
تـــضــعـــهــا الـــنــقـــابـــة عــامـــة وشــعـــبــة
الـهــنـدسـة ا�ـدنـيــة خـاصـة عـلى رأس
أولوياتها� فهى الـقضية التى حرصت
الـنــقـابـة أن تــضـعـهـا خـالل الـسـنـوات
الــــقــــلـــــيــــلــــة الــــســــابــــقــــة عــــلى رأس
اهــتـمــامــاتــهــا وهــو مــا دفـع الــنــقــابـة
وشـعــبـة الـهــنـدسـة ا�ــدنـيـة إلى وضع
عـدد من األسس وا�ـعايـيـر الـتى تـعد
األســـاس فى احلـــفـــاظ عـــلى ا�ـــهـــنــة
وحمـايـتهـا ضـد كل محـاولة لـلـتقـليل
مــنـهـا� مــشـددًا عـلـى حـرص الـنــقـابـة
والشعبة على توفير التدريب الدائم
وا�ستـمر للـمهنـدس�� كونه الـسبيل
الوحـيـد لالرتقـاء بـا�هـندس ومن ثَم
ا�ــهــنـة� قــاطـعًــا الـعــهــد بـأن تــسـتــمـر

الشـعبـة عـلى عهـدها بـاحلفـاظ على
ا�هنة.

واخــتـتم "رمــزى" كـلــمــته قـائال " إن
الـوطن الـذى يــخـوض اآلن واحـدة من
أشـــــرس مــــــعـــــاركـه ضـــــد الـــــتــــــخـــــلف
واإلرها�� يـناديـنا  –نحن مـهنـدسيه
وبـــنــائـــيه  –ألن نـــكـــون فى مـــقـــدمــة
الـــصـــفـــوف كـــمـــا كـــنـــا دوًمـــا� وهـــو مـــا
يــسـتــدعى الـتــمـسـك أكـثــر بـشــعـارنـا:
"بـالعـلم والـعـمل نحـافظ عـلى مـهنـتـنا
ونــحــمــيــهــا.. ونــحـــافظ عــلى وطــنــنــا

ونبنيه".

وأشــار ا�ــهـــنــدس إبــراهــيم مــحــلب-
رئـيـس مـجــلس الــوزراء األسـبق خالل
كلمـته أنه رغم الظـروف االقتـصادية
الصـعـبة الـتى مرت بـهـا مصـر فإن أذرع
مهـندسـيهـا لم تـكف عن العـمل� حيث
إن االعـتمـاد األكـبر في الـتـنمـيـة يقع
عـلـى كـاهـلــهم� خـاصـة وأن مــصـر عـلى

مشارف رئاسة االحتاد اإلفريقى.
وأضـاف رئـيس الـوزراء األسبـق أن ما
حـــــدث من إجنـــــازات خالل الـــــفــــتــــرة
األخيرة من مـشروعات طـاقة وإسكان
وغيرهـا جعل مصـر في صفوف الدول
الــتي تـــســعـى لــلـــتــنـــمــيـــة� مــؤكــًدا أن
مــشــروعــات الــطـاقــة والــطــرق وا�ــيـا�
والطاقة ا�تجددة كل تلك ا�شروعات
شــارك فـيــهـا ا�ــهـنــدس ا�ـصــري بـقـوة

وعز�ة.
وفي خــتـام كــلــمـته� وجَّـه ا�ـهــنـدس
إبــراهــيم مـــحــلب الـــتــحــيــة لـــنــقــابــة
ا�ــهـنـدســ� ومـجـلــسـهـا� وعــلى رأسـهم

ا�هندس هاني ضاحي النقيب العام.
فــيـمـا أكــد الـدكــتـور عــصـام شـرف-
رئـيـس مـجــلس الــوزراء األسـبق خالل
االحتـفـال� أن العـالم يـتجه اآلن نـحو
اجلـــيل الـــرابع من الـــصــنـــاعــة والــذي
يـجب أن تـشارك فـيه مـصـر وتـتـفاعل

معه.
وأضـــاف: احلــلم هـــو الــتـــرس الــذي
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يــحـرك الــعــمل� ونـحن مــقــبـلــون عـلى
اجلــيـل الــرابع من الــصـــنــاعــة� وأنــصح
بــاالهــتـــمــام بـــا�ــســـتــقــبـل وأن نــكــون
فاعل� في الثورة الصناعية الرابعة. 
ونبَّه "شـرف" أن خـطأ ا�ـهنـدس أمر
غـير مـقـبول; ألن ذلك يـتـعلق بـحـياة
ا�واطـن� وضـرورة أن يـلتـزم ا�هـندس

باجلدية ثم اجلدية في العمل.
ومن جــانـبه قــال الـدكــتـور مــحـمـد
عــبــد الــعــاطي- وزيــر ا�ــوارد ا�ــائــيــة
والـــرى: إن الـــوزارة  تـــقــوم بـــتـــطـــويــر
سياساتها عبر  4ركائز- أولها ترشيد
االسـتــهالك� واحلـفـاظ عــلى نـوعـيـة
ا�ــيــا� مـن الــتــلـــو�� وتــنــمـــيــة ا�ــوارد

ا�ائية� وتهيئة البيئة ا�ناسبة.
وأشـــار "عـــبـــدالـــعـــاطـي" أن هـــنــاك
خطة نطلق عليها " 4ت" حتولت إلى
خــطــة قـومــيــة تــتــكـلف  900مـلــيـار
جـنــيه� و�ـكـن أن تـتــضـاعف في ظل
ارتفاع تعداد السكان خاصة� موضحًا
أن مـــصــر ســـتـــصل إلى  150مـــلـــيــون

نسمة بحلول .2030
وأكــد وزيــر الــري فـى كــلــمــته الــتى
ألـقـاهـا نيـابـة عن الـدكـتـور مـصـطفى
مـدبـولى-  رئــيس مـجـلس الـوزراء� أن
مـصــر تـواجه كـثــيـرًا من الــتـحـديـات�
لـــكن طـــا�ــا وجـــدت الــعـــقــول وجــدت

احللول.

وفي كلـمته ا�قـتضـبة أكد الـدكتور
هــــشــــام عــــرفــــات- وزيــــر الــــنــــقل� أن
ا�هـنـدس� ا�ـدنـي� يـشـاركون بـشكل
كــبــيــر بــا�ــشـروعــات الــقــومــيـة الــتي

تقيمها الدولة منذ  4سنوات.
كـــــمــــا أشـــــار "عــــرفـــــات" إلى أنه �
توفـير  800ألف فرصـة عمل بـشكل
مـباشـر �ـشـروعـات الطـرق والـكـبارى
القـوميـة� التي جـرى تنـفيـذها خالل
الــفـتـرة ا�ــاضـيــة بـتـكــلـفـة  80مـلـيـار

جنيه.
وفى خـتـام الـكـلـمـات أشـار ا�ـهـندس
عـــبــــدالـــكــــر� آدم- عـــضــــو شـــعــــبـــة
الـهـنـدســة ا�ـدنـيـة بـالـنـقـابـة الـعـامـة
لـلـمـهـنـدسـ�� أن من أهم أهـداف يـوم
تـــفـــوق ا�ـــهـــنـــدس ا�ـــدنى الـــتـــكـــر�
والــتــعــريف بــرواد وأعالم الــهــنــدسـة
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ا�ـــــدنـــــيــــــة� وكـــــذلك تــــــكـــــر� أوائل
خــريـــجى الـــقـــسم ا�ـــدنى بــكـــلـــيــات
الهنـدسة وكـذلك التواصل احلـقيقى
والفعال بـ� األجيال� حـيث يتواجد
لــفــيف مـن األسـاتــذة الــذيـن عــلــمـوا
الــــهــــنــــدســــة وبــــعـض من الــــنــــمــــاذج
الـــنــــاجـــحـــة وا�ــــشـــرفـــة فـى مـــجـــال
الــهـنــدسـة ا�ـدنــيـة ونــخـبــة من كـبـار

رجال الدولة وا�هندس� .
مـشـددًا عـلى حـرص الـشـعـبـة مـنـذ
تــدشـ� يــوم تـفـوق ا�ــهـنــدس ا�ـدنى
ــــــــــقـــــــــام األول فـى عـــــــــام  2014أن تُ
الفـاعلـيات بـدون حتمـيل النـقابة أى
مـبـالغ مـالــيـة وأن يـتم ذلك من خالل
مــجــمــوعـة مـن الـشــركــات الــراعــيـة�
حيث يـتم الـصرف عـلى كل فـاعلـيات
الـيـوم� ثم يـرحـل الـفـائض لـصـنـدوق
ا�عـاشـات� كاشـفًا عن مـشـاركة شـركة
مـن إجنــلـــتــرا ألول مـــرة بـــالــرعـــايــة�
مــقــدمًـــا الــشــكــر لـــلــمــهـــنــدس هــانى
ضـاحى- نـقـيب ا�ـهـنـدسـ� �ـشاركـته

ا�لموسة فى إضافة رعاة جدد. 
 هــذا وقــد شــهــدت فــعــالــيــات الــيـوم
قــيــام ا�ــهــنــدس االســتــشــاري حــســ�
صــــبـــــور بــــروايـــــة بـــــعض من جتـــــاربه
ومشوار حياته لشباب ا�هندس� حتى
يـتعـلـموا مـنـها الـصـبر وا�ـثـابرة� وأنه ال
يأس في حياة ا�هندس� وأن كل مشكلة
مهـما عـظمت لـها حـلول عـديدة� ولكن

بناء على أساس علمي مدروس.
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تنـفيـذ األسوار وغـرف األمن وإنشـاء مقر
للنقابة  يشمل كل اخلدمات للمهندس�
قـاطــني الــقـاهــرة اجلـديــدة� حـيث يــوفـر
عليهم عناء الوصول �قر النقابة �دينة
نصر أو رمسيس ,كما تشمل أيضا البوابة
وأعـمــال الالنـد ســكـيـب �ـمــشى ريـاضي
وكـافــتـيـريـا.. وجــار جتـهـيـز مــقـر لـتـأديـة

اخلدمات النقابية للمهندس� .
وأضـــاف.. "إن أرض الـــنـــادي كـــان قــد �
ســحــبـهــا من الــنـقــابــة� وبـعــد جــهـود �
اســتـرداد األرض الــتي تــبــلغ مــسـاحــتــهـا
حـوالى ١٠ أفــدنـة وقــد � إصـدار الــقـرار
الــوزاري ا�ـعــدل اخلـاص �ـشــرو� إنـشـاء
الـنــادي طـبـقـا لـلــتـصـمـيـمــات ا�ـعـمـاريـة
وشـهـادة الـصالحـيــة وا�ـوق� الـتـنـفـيـذي

من جهاز القاهرة اجلديدة".
¿ هناك أخـبار مـتضاربـة حول بيع
نــادي ا�ــهـنــدســ� بـ�ــلــوا�� فـمــا هـو
ا�ــوقف احلــالي لـلــنــادي وهل هــنـاك

اجتاه فعلي للبيع?
تـعـرض الـنـادي خالل سـنوات مـتـتـالـية
لـلخـسـارة ووافقت اجلـمعـيـة العـمومـية
لـنـقـابـة الـقـاهـرة في فـبـرايـر٢٠١٧ عـلى
بـــيع الــنــادي ثـم تــلــقــيـت خــطــابًــا من
الــســيـــد أمــ� عــام الـــنــقــابـــة الــســابق
�وافـقـة هـيـئة مـكـتب الـنـقابـة الـعـامة
بــجـلــســتـهــا ا�ـنــعــقـدة في ٩/ ٧/ ٢٠١٧
على بيع نـادي حلوان� ومع كل ذلك لم
نقم بالـبيع� وذلك بناء عـلى رغبة عدد
كـبـيـر من مـهـنـدسي الـقـاهـرة تـواصـلوا
مـعي رافــضـ� تـمــامـا بــيع أحـد أصـول
الـنـقابـة� وبالـتـالي قمـنا بـتـأجيل فـكرة
الــبـيع رغم اإلعالن عـنـه ورغم مـوافـقـة
الــنــقــابـة الــعــامــة وهـو أحــد أصــولــهـا�
وقـدمـنا مـقتـرحًـا جديـدًا في اجلـمعـية
العـمـومـيـة التـالـيـة لـلنـقـابـة عام ٢٠١٨
بـأن يـتم إعادة اسـتـغالل الـنادي في أي
صورة كاستغالله في نشاط جتاري يدر
ربـــحًـــا  لـــلـــنــقـــابـــة لـــصـــالح صـــنــدوق
ا�ـــعــاشــات واســـتــغالل جـــزء مــنه كــدار

أبـو ســنـة- رئـيس الــنـقـابـة الــفـرعـيـة
وتــطــرقــنــا في احلــديث إلى مــا أُثــيـر
حـول الــنـقــابـة خالل األيـام ا�ــا�ـيـة

ونشاط نقابة القاهرة. 
¿ مــا هي آخــر الــتــطـورات فـي نـادي
الــقــاهـرة اجلــديــدة خــاصـة أنـه حـلم

ينتظره أغلب مهندسي القاهرة?
� االنـــتــــهــــاء من ا�ــــرحــــلــــة األولى من
ا�ــشــرو�� حــيث � االنــتــهــاء من جــمــيع
الــتــصــمــيــمــات ا�ــعــمــاريــة واإلنــشــائــيــة
واإللـكتـرومـيـكـانـيـكـيـة بـالـكامـل� وكذا �
االنـتهـاء من اإلجـراءات اخلاصـة بـإصدار
الــتـراخــي�� وقــد شــمـلـت هـذه ا�ــرحــلـة

تــقــدم نـــقــابـــة مــهـــنــدسى الـــقــاهــرة
خــــدمـــاتـــهـــا �ـــا يــــقـــرب من ٢٢٠ ألف
مـــهـــنـــدس مـــا �ـــ�ل حـــوالي ٤٠% من
عدد مـهنـدسي مـصر وذلك من خالل
مـقـرين لـلنـقـابـة "مـقـر عـمـاد الدين�
ومــقـــر مــديــنـــة نــصـــر". ويــعـــد مــقــر
يـــوسف عـــبــاس مـن ا�ــقـــرات ا�ــهـــمــة
لـلــمـهـنــدسـ�� حـيث يــقـدم اخلـدمـة
لــلـمــهــنــدســ� ا�ــقــيــمــ� بــالــقــاهـرة
اجلـــديـــدة  ومـــديـــنـــة نـــصـــر ومـــصــر

اجلديدة وما حولهما.
وعن نــشـاط الــنــقـابــة خالل الـفــتـرة
ا�ا�ـية حتـدث إليـنا ا�ـهنـدس هشام
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ببـعض الصيـدليات وأيـضا ا�كتـبات� مثل
ا�ـعـايـيـرجي وبـرنـاسـوس وبـعض مـعارض
األثاث� وكذا احلصول على دورات بخصم

با�ركز الروسي.
وأقمـنا االحـتفـاالت اخملتـلفـة في األعياد
التي قدمنـا فيها فقـرات لألطفال وحفلًا
غـنائـيًا.. وفي شـهر رمـضان ا�ـعظم أقـمنا
ا�ـســابـقـة الــثـقـافـيــة لـلـعـام الــثـاني عـلى
الـتوالي� بـاإلضـافة إلى رحـلـة احلج التي

نظمتها النقابة هذا العام.
وماذا قـدمـتم لـشـبـاب ا�ـهـنـدسـ�  ¿

في مجال التدريب?
الـتــدريب من أكـثــر األنـشـطــة ا�ـتــمـيـزة في
الــنــقــابــة الــفــرعــيـة� حــيـث نــعـتــمــد عــلى
محـاضرين متـميزين� PMP –PMI وقدمنا
عـــدًدا كـــبـــيـــًرا من الـــدورات خالل األشـــهــر

ACP-PMI القليلة ا�اضية� منها
ودورات لـغـة إجنــلـيـزيــة (بـرلـتــز) وتـصـمـيم
الـتـكيـيف ا�ـركزي وأعـمـال تصـميـم شبـكات
مياه الصرف ودبلـومة إعداد مهندس مدني
حديث (تصميم ) وغيرها من الدورات التي
تــهم شــبــاب ا�ــهــنـدســ� وتــدعــمــهم بــقـوة

للتعامل في سوق العمل اخلارجي.
مـن نـــاحــــيـــة أخــــرى� قـــامـت الـــنــــقـــابـــة
بـــاعـــتـــمـــاد١٢٥٧٠ شـــهـــادة إشـــراف عـــلى
الـتنـفيـذ وصالحـية إشـغال وإشـراف على

التنفيذ عن طريق إدارة مزاولة ا�هنة. 
و� تــكـر� أكـثـر من مـائـة وخـمـسـ� من
أوائل أبناء ا�هندس� في مراحل التعليم
اإلعــدادي� والــثـانــويــة الــعـامــة.. كــمـا �
حـفل تـكـر� األم ا�ثـالـيـة وتسـلـيم األمـهات

ا�ثاليات جوائز قيمة وشهادات تقدير. 

مـقـرات مـديـنـة نـصـر وعـمـاد الـديـن و"أبو
الــفــدا" مع حتــمـيـل بـرامـج لـلــحــســابـات
والـــشــئـــون ا�ــالـــيــة وشـــئــون الـــعــامـــلــ�

واخملازن� مع إدخال نظام جديد لعمل  
New Softw تــعــمل مـع أجــهـزة TMG      
Domain ألجـــــهـــــزة الـ Server   وإدخــــال

Controlلربط فروع النقابة .
 يعمل أتـوماتيـكيا للـمحافظـة على سرية
ونـعد  stem Backup الـبـيـانات وحـمـايـتـها

حاليًا 
كــمــا قـدمت الــنــقـابــة رحالت مــصــيـفــيـة
لــلــمـهــنــدسـ� وأســرهم لــلـغــردقــة وشـرم
الـشــيخ والـعــ� الـسـخــنـة واإلسـكــنـدريـة�
باإلضـافة إلى الـساحل الـشمـالي ومرسى

مطروح ورأس سدر. 
وأضـــاف.. عــــقـــدنــــا عـــدة بــــروتـــوكـــوالت
لتسهـيل حصول ا�هنـدس على خصومات

مسـن� للـمهنـدس� كبار الـسن� خاصة
أن النادي يقع في منـطقة حلوان� وهي
مــنــطـقــة صــحـيــة كــمـا يــعــلم اجلــمـيع
واستخدام جزء آخر كدار حضانة� كلها
أمثلـة إلمكانيـة استغالل النـادي لنبعد

كل البعد عن فكرة البيع.
وبــفــضل الــله حــصــلــنــا عــلى مــوافــقـة
اجلـمعـيـة العـمومـيـة على هـذا ا�قـترح�
ونحن اآلن بصدد دراسة ا�وقف� ولدينا
عدة مقترحات سوف يتم مناقشتها مع
مجلس النقـابة إلعادة استغالل النادي
بــأفــضـل الــطــرق ا�ــمــكــنــة وحــالــيـا �
اســـــتــــــغالل الــــــنـــــادي مـــــقــــــر خـــــدمي
لــلــمـهــنــدسـ� حــيث يــتم فــيه جتــديـد
اشــتـــركـــات الــنـــقـــابــة لـــلـــمــهـــنـــدســ�
واشــــتــــركـــــات الــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة

للمهندس� وأسرهم 
¿ ومــاذا عن مــا يُــثــار حــول خــسـارة
نـادي ا�هـنـدسـ� بـ "أبوالـفـدا" قـرابة

ا�ليو� و٨٠٠ ألف جنيه?
مبدئيا� أنا ال أحب التطرق �ا يتم تداوله
على مواقع التواصل االجتماعي مطلقًا;
ألن مـن لـديه إثــبـات عــلى أي إخــفـاق في
أي مـــكـــان البـــد أن يـــتــقـــدم به فـــورًا إلى
الــنــيــابـة� أمــا ا�ــتــشـدقــون بــالـكـالم عـلى
صـفـحـات الـفـيس واجلـروبـات فـحـجـتـهم

ضعيفة� فقط هم يريدون إثارة البلبلة.
وهــذا الـــكالم بــشــكل عـــام� أمــا عن نــادي
"أبــوالــفـــدا" فــهــو فـي مــرحــلـــة تــطــويــر�
والـعـجـز احلــقـيـقي في مـيــزانـيـة الـنـادي
حــــوالى ٤٧١٣٠٠ جــــنــــيـه بــــســــبب زيــــادة
ا�صـروفات عن اإليـرادات� وال تعـليق على

األرقام ا�تداولة.
¿ تـقــدم نـقـابـة الــقـاهـرة اخلـدمـات
اخملـتلـفـة �ـا يقـرب من ثـلث مـهـندسي
مــ�ــر� فـمــاذا قــدمــتم خالل األشــهـر

ا�ا�ية?
� جتهـيـز مـقـري الـنـقابـة �ـديـنـة نـصر
وعــمـاد الـدين وعـمل شـبـكـة ربط حـديـثـة
مـــدعــمـــة بــأجـــهــزة      .   Static IPs مع
االشـــتـــراك ا�ــدعم ب ROUters وأجـــهــزة

‘Racks’
و� إعـــداد فـــواصل لــلـــمـــو�ــفـــ� ســواء
لـلـخدمـات الـنقـابـية أو الـعالقـات العـامة�
وكــذا مــزاولــة ا�ــهـــنــة والــشــئــون ا�ــالــيــة
واإلداريـة� علـى أحدث مـسـتوى من شـبـكة
خطوط اإلنتـرنت والكهرباء والـتليفونات

وكاميرات ا�راقبة.
كـمـا � عـمـل شـبـكـة ربط حــديـثـة تـربط
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أشــاد ا�ـهــنــدس هــاني ضــاحي - نــقـيب
مـهـنـدسي مـصـر بـتضـحـيـات أبـطـال حرب
أكــتــوبــر� وفي الــقــلب مــنــهم ا�ــهــنــدسـون
العسكريون� مؤكدا أن جنود وضباط حرب
أكــتــوبـــر كــانــوا أبـــطــاال من طـــراز فــريــد�
وضحوا بـكل ما هو غاٍل ونـفيس في سبيل
الـوطن� وعــبـروا �ــصــر من الـهــز�ـة إلى
النصر� وحطـموا أسطورة اجليش الذي ال

ُيقهر. 
وقــــال: "ســــيــــظل الــــتــــاريخ  يــــفــــخـــر
بـبـطـوالت حـرب أكـتوبـر� وسـيـظـل يـشـهد
لـتـلك الـبطـوالت الـقـاصي والـداني� فهي

ملحمة أسطورية عسكرية عظيمة".
 جــاء ذلك خالل االحــتــفــالــيــة  الــتي
نـظــمـتــهـا نــقــابـة ا�ــهـنــدسـ� الــفـرعــيـة
بالـقاهـرة لتكـر� ا�هـندس� الـعسـكري�
أبـطـال حــرب أكـتـوبــر� وهي االحـتــفـالـيـة
التي حـضرها  ا�هـندس إبراهـيم محلب-
رئـيس وزراء مـصـر األسـبق� والـلـواء أركان
حرب مهندس كامل الوزير- رئيس الهيئة
الـهـندسـيـة للـقوات ا�ـسـلحـة� وعـدد كبـير
من أبــطـال حــرب أكـتــوبـر� وشــارك فـيــهـا

أعـضــاء هـيــئــة مـكــتب الــنـقــابــة الـعــامـة
للمهندس�. 

 بدأت االحتفـالية التي أقـيمت �سرح
الـنــقـابـة الـعـامــة لـلـمـهــنـدسـ� بـالـسالم
اجلـمهـوري� والـوقوف دقـيـقة حـدادًا على
أرواح  شـــهــداء مـــصــر مـن أبــطـــال حــرب

أكتوبر� وعملية سيناء الشاملة. 
وفي كــــلـــمـــتـه� أكـــد ا�ـــهــــنـــدس هـــاني
ضــاحـي-  نــقــيب ا�ــهــنــدســ� أن عــطــاء
ا�هندس� العسكـري� يتواصل جيلًا بعد
جـيل.. وقـال: "مــا زال عـطـاء ا�ــهـنـدسـ�
الـعـسـكريـ� مـسـتمـرا بـالـتعـاون مع كـافة
ا�ــــهـــنـــدســـ� ا�ــــدنـــيـــ� فى مــــخـــتـــلف
التخصصات لتحقـيق التنمية ا�ستدامة

على أرض مصر".
وأضاف.. "التـاريخ سيظل يؤرخ لـلفترة
احلالـية الـتى تُبنى فـيهـا مصر احلـديثة�
ومـا يـقـوم به ا�هـنـدسـون العـسـكـريون فى
كل اجملــاالت الــعــســكــريــة وا�ــدنــيــة� ومـا
حــــــقـــــقــــــوه اآلن مـن إجنــــــازات رائــــــعـــــة
ومـشـروعــات قـومــيـة عــمالقـة وزاهـرة� �
تـنـفيـذهـا بكـفـاءة وجودة عـالـية� فى زمن

قـــيـــاسـي� �ـــا أذهل ا�ـــهــــنـــدســـ� عـــلى
مستوى العالم".

وتـابع.. "يحق لـلمـهـندسـ� العـسكـري�
أن يــفــخــروا �ــا قــدمــوه و�ــا يــقــدمــونه
لـلـوطن� وحق عـلـيـنـا أن نـكـرمهـم� تـقـديًرا
وإجـالال �ـــا قـــدمـــوه لـــلــــوطن فى احلـــرب

والسلم".
وخالل الــكـلــمـة االفــتـتــاحـيــة لـلــحـفل�
أوضح ا�هندس ضياء الـكيكي- أم� نقابة
ا�هندس� بالقـاهرة أن التكر� الذى تقوم
به النقابة ألبطال اكتوبر سنويا �تاز هذا
الـعـام بـطـابع مخـتـلف وفـريـد; ألنه تـكر�
مهني وعرفان من النقابة التى تزداد فخًرا

بأبنائها فى احلرب والسلم .
  مــشـدًدا عـلى أن مـا قــام به ا�ـهـنـدسـون
العسكريون فى حـرب أكتوبر حرب الكرامة
من دواعـي الــــعــــز والــــفــــخــــر فى وجــــدان
ا�ـصريـ� جـميـعـا� وأن ما يـقـومون به اآلن
استكمال لعطائهم وتضحياتهم العظيمة.
ومـوجـهًـا حـديـثه ل�بـطـال� قـال: "أنتم
حـمـاة وبـنـاة األوطـان� فـهـنيـئـا �ـصـر بـكم
ولـنقـابتكم� وهـنيـئا لـكم �ا قـدمتـموه وما
تــركـــتــمـــوه من تـــراث وعــطـــاء مــســـتــمــر
لـوطـنـكم مـصـر� وحتـيـا جـهـودكم وعـاشت
تـضـحـيـاتـكم تـضيء �ن خـلـفـكم الـطريق
ودمـتم مثـلًا عُـليـا وقامـات وهامـات وقدوة
لــكــافــة األجـــيــال الــقــادمـــة من ضــبــاط

وجنود وشعب".
من جــانـبه� شــدد ا�ــهـنــدس هـشــام أبـو
سـنة- رئـيس نـقـابـة ا�ـهـنـدسـ� الـفـرعـية
بــالــقــاهـرة فـى مـســتــهل كــلــمـتـه عـلى أن
بـطـوالت شـهر أكـتـوبـر� شهـر االنـتـصارات�
كانت فارقـة فى مستـقبل مصر ومـستقبل
األجـيـال ا�تـعـاقبـة� وأن نـقابـة ا�ـهنـدس�
أعـرق الـنقـابـات ا�ـهـنـيـة وأكـثـرهـا عـرفـانًا
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بـتضـحيـات وجهـد أبنـائهـا من ا�هـندس�
الــــذين يــــشــــاركــــون فى كــــافــــة اجملـــاالت

التنموية بهمة ووطنية.
مــؤكــدًا عــلى أن عــبــقـريــة ا�ــهــنــدسـ�
الـعسـكـري� ا�ـصريـ� وبـطوالتـهم جتلت
فى حــرب أكــتــوبــر اجملــيــدة والــتـى تــقـوم
بتدريسـها األكاد�يـات العسكريـة العا�ية
من حـيث تنـاسب وتكـافؤ الـقوى والنـتائج
الـتى حتقـقت بفـضل إ�انـهم وعز�ـتهم
وإخالصهم الذي فاق كل جتـهيزات العدو
وحتـصيـناته� وأن مـا قـام به ا�صـريون فى
أعــظم حــروب الــعــصـر احلــديـث سـيــظل
درسـا يـبهـر الـعـالم كـلـه �ـا فيـهـم الـعدو�

وسيظل فخرًا عبر األجيال.
ووجه "أبو سـنة" حديـثه للمـكرم� من
ا�ـهــنــدســ� الــعــســكــريــ� أبــطــال حـرب
أكـتـوبـر� قائال: "تـكـر�ـنا الـيـوم لـكم ليس
هو اجلزاء األوفى; ألن ما سطـرتموه أيها
القادة الكرام فى حرب العزة وما قمتم به
فى هذه ا�لحمة التى تكاتف فيها الشعب
بـكـافـة طـوائـفه مع جـيـشه قـادة وضـبـاطًا
وجنودًا سـيظل محفـورا فى ذاكرة التاريخ
�داد من نور. وسـتظل بطوالتـكم نبراسًا
يــهـدى الــطــريق لـكـل األجـيــال� وســيـظل
تـاجــا تـزين بـه مـصـر جــبـيــنـهــا� وسـتـظل
الـرايـة خفـاقـة حتت رئـاسة زعـيـمهـا الـبار
وقــائــدهــا الـســيــد الـرئــيس عــبـدالــفــتـاح

السيسى".
 وقال ا�ـهندس مـحمود حـجازي- وكيل
النقابة العامة للمهندس�: "ما حدث في
أكــتـوبـر ١٩٧٣ كـان يـفـوق اخلـيـال� بـفـضل
ا�ــهـنــدسـ� الــعـســكــريـ�� الــذين حـددوا
الهـدف وخطـطوا جيـدا لتـنفيـذه� ونفذوا
تلك اخلـطط بشـكل دقيق� فـتحـقق �صر

نصر عظيم".

وأضـــاف "نــصــر أكــتــوبــر لـم يــكن مــجــرد
انــتــصــار في مــعــركــة� ولــكــنـه كــان روحًـا�
وعلينا أن نتمـسك بروح أكتوبر لكي نبني

مصر احلديثة". 
وتـابع "نــحن مـهـنــدسي مـصـر� نــعـاهـد
الــشــعـب ا�ــصــري أن نــســيــر عــلى خــطى
آبائنا وقادتنا ا�ـهندس� في حرب أكتوبر�
حتى نـنفذ خـطط التنـمية ونـحقق �صر

نهضتها الشاملة".  
 وأشـاد الــلـواء مــهـنــدس كـامل الــوزيـر�
بتـكـر� نـقـابـة ا�ـهـنـدسـ� ألبـطـال حرب
أكتـوبر من ا�ـهنـدس� العـسكـري�� وقال:
"إن أفـضل نوط حـصـلت علـيه في حـياتي
هـو أنـني ابن  مـن أبنـاء سـالح ا�ـهـنـدس�
الــعــسـكــريــ�� وتـعــلــمت عـلـى يـد الــقـادة
العظام أبطال حرب أكتوبر". وأضاف.. إن
كل من شارك فى صنع نصـر أكتوبر �ثل
مــلـحــمـة وطـنــيـة تــسـتـحـق أن يـسـجــلـهـا
التاريخ � وأن يتحاكـى بها ا�صريون جيال

بعد جيل.
 وبــدوره أشـــاد الــطـــيــار أحـــمــد كـــمــال
ا�ــنــصــوري- أحـد أبــطــال حــرب أكــتــوبـر�
بتكر�  نقـابة ا�هندسـ� ألبطال النصر�
وقــــال: ال يـــــزال عــــطـــــاء ا�ــــهـــــنــــدســــ�
العسكري� متواصلًا� وال يزال ا�هندسون
الــعــســكـريــون يــحــقـقــون �ــصــر إجنـازات

مبهرة في جميع ا�شروعات القومية. 
 وتـابع.. "ال تـنمـيـة بـدون مهـنـدس�� فـ
اللي بنى مصر كان في األصل مهندس".
وفي نــــهــــايــــة احلـــفـل الــــذي قـــدمــــته
اإلعالمية بثينة كامل� � تكر� عدد من
أبـطـال ا�ـهـنـدسـ� الـعـسـكـري� فـي حرب

أكتوبر� وضمت قائمة ا�كرم�: 
ا�ــهـنــدس/ إبــراهــيم مــحـلـب- رئـيس  ¿

مجلس الوزراء األسبق

¿ لــــواء أركـــان حــــرب/ كـــامـل الـــوزيـــر-
رئيس الهيئة الهندسية للقوات ا�سلحة
¿ تكر� اسم ا�ـرحوم ا�هنـدس/ عثمان

أحمد عثمان 
¿ الـــلـــواء أركــان حـــرب/ كـــمـــال الــدين

حجاب
¿ الـــلــواء/ وصــفـى عــبــد الــلـه عــطــيــة

مباشر
اللواء مهندس/ محمد عادل عفيفى  ¿

محمد
¿ اللواء/ عادل إبراهيم على حجاب

¿ الــلـواء أركــان حـرب/ مـصــطـفى عـلى
حسن اجلمال

¿ الـلـواء أركـان حـرب/ عـلى مـهـنى جـاد
الكر�

¿ اللواء أركان حرب/ عادل فؤاد قنديل
¿ الــلـــواء أركــان حـــرب/ مــاهـــر مــنـــيــر

محمد حبيب
¿ اللواء مهندس/ أحمد طاحون

¿ الـلـواء أركـان حـرب/ إسـمـاعيـل حسن
إسماعيل

الــــــلـــــواء أركــــــان حـــــرب/ إبــــــراهـــــيم  ¿
عبدالفتاح السيد يوسف

الــــلـــواء أركـــان حـــرب/ ســـعـــد حـــسن  ¿
شحاتة إبراهيم

¿ الــلـواء أركـان حـرب/ مـحـمـد مـحـسن
عبده زهران

¿ الــلـواء أركـان حـرب/ مـحـمـد مـجـدى
أحمد القبيصى

¿  اللواء/ الـشافعـى عبداحلى سـليمان
الدكرورى

¿ اللواء/ طارق طلعت البرقوقى
¿ اللواء/ محرز أحمد محرز
¿ اللواء/ حس� مسعود

¿ اللواء/ عادل عزيز متياس
¿ تكر� اسم اللواء/ باقى زكى يوسف
¿ الـــلـــواء أركــان حـــرب/ مـــجـــدى فــؤاد

صادق
¿ عميد / كمال عبد اجليد

¿ الــلــواء أركــان حــرب/ عــبـد الــرحــمن
مصطفى الشريف

¿ نــقــيب مــهــنــدس احـتــيــاط/ ســمــيـر
ماكسيموس

¿ اللواء طيار/ أحمد كمال ا�نصورى
¿ ا�هندس والفنان/ محمد ثروت

وفى تــقــلـيــد جــديــد � تـكــر� شــركـة
ا�ــقــاولــون الــعــرب والــشــركــة الــقــابــضـة
للـتـشـييـد والـتعـمـيـر لدورهـمـا الـبارز فى

جتهيزات حرب أكتوبر.
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مــنــذ أن فـــتــحت نـــقــابــة
ا�ـــــهـــــنـــــدســـــ� أبـــــوابـــــهــــا
الســـــتـــــضـــــافـــــة وتـــــدريب
مهندسي أفـريقيا وعقدت
بــــــروتـــــوكــــــوالت تــــــعـــــاون
مــ�ــتـــر�� وأبــنـــاء الــقــارة
الــســـمــراء يــؤكــدون يــومًــا
بــــعـــــد يــــوم اهــــتــــمــــامــــهم
بــــــالـــــــتـــــــدريب وتـــــــبــــــادل
اخلــــــبــــــرات مـع نــــــقــــــابــــــة

ا�هندس� ا�صرية.
من جــــــانــــــبــــــهــــــا أكــــــدت
الـــــــنــــــقـــــــابــــــة الـــــــعــــــامــــــة
لـلـمـهــنـدسـ� عـلى أهـمـيـة
الـــــتــــــعـــــاون مع مــــــجـــــالس
الــتـــســجــيل األفـــريــقــيــة�
وأكــــد نـــقــــيب مــــهــــنـــدسي
مــــصـــر- ا�ــــهـــنــــد� هـــاني
�ـــــــــا�ي� عـــــــــلـى أن أوجه
الــتــعــاون ا�ــ�ــتــر� تــعــود
بـالـفـائـدة عــلى ا�ـانـبـ��
خــــاصــــة أن ســــوق الـــعــــمل
األفــــــــريـــــــقي مـــــــفـــــــتـــــــوح
ويــــــســــــتــــــوعب طــــــاقــــــات
وخـــــــــبــــــــرات وســـــــــواعــــــــد

ا�هندس� ا�صري�.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÐUI½ VK  v  ¡«dL « …—UI « uÝbMN‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÐUI½ VK  v  ¡«dL « …—UI « uÝbMN‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÐUI½ VK  v  ¡«dL « …—UI « uÝbMN‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÐUI½ VK  v  ¡«dL « …—UI « uÝbMN‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÐUI½ VK  v  ¡«dL « …—UI « uÝbMN
œb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F‡ « n‡‡‡‡K‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡                                         
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كــانت الــبــدايــة في ســبــتــمــبــر٢٠١٧
حــيث � تــوقــيع مــذكــرة تــفــاهم بــ�
الـنـقابـة ومـجلس تـسـجـيل ا�هـنـدس�
"بجـمهوريـة تنـزانيـا ا�ت�ـدة" و��ـلها
بــروفـيـسـور نــيـنـاتـوبـوم. لــيـمـا- رئـيس
مجلس تـسجيل ا�هندسـ� بجمهورية
تنـزانيـا� تضمـنت ا�ـذكرة االتفـاق على
ا�ـشاركـة في تـعـزيز وتـشـجيع وتـطـوير
الـــتــعــاون بـــ� الــطــرفــ� فـي جــمــيع
األمـور ا�تعلـقة بالتـسجيل والـتن�يم�

والنهوض �هنة الهندسة.

وتضمنت مجـاالت التعاون "تسجيل
ا�ـهنـدسـ�" طبـقًـا للـوائح الـتي حتكم
ا�ـــهـــنــدســـ� في بـــلـــدانــهـم وتــعـــزيــز
األنـشـطـة ا�ـتـصـلـة �ـهـنـة الـهـنـدسـة�
وكـــذا أى مـــجـــاالت أخــرى لـــلـــتـــعــاون
تـتعـلق بـاألنشـطـة وفقًـا لـهدف مـذكرة
التفـاهم ا�بـرمة بـ� نقابـة ا�هـندس�
ا�ـصـريـة ومـجـلس تـسـجـيل مـهـندسي

تنزانيا.
وقــد � االتــفـــاق عــلى أن طـــريــقــة
تنـفيذ األنشطـة التعاونيـة ا�شار إليها

ســابـقـا� يـقـررهــا الـطـرفـان في أي من
الــبـلــدين أو في أي مــكــان �خــر� ويـتم
تــرتـيـبــهـا بـشــكل مـشــتـرك عن طـريق
الــتــشــاور� ويـجــري تــطــويــرهـا ووضع
صـياغـتهـا النـهائـية بـاالتفـاق ا�تـبا��

بينهما. 
وبـالــفـعـل قـامت الــنــقـابــة بــتـدريب
٢١مـهنـدسًـا تـنـزانـيًـا �ـعـامل شـنـايدر

�قر النقابة العامة برمسيس.
وتــضـــمـــنت فـــتـــرة الـــتــدريـب زيــارة
ا�عالم ا�ـصرية في الفتة يـقصد منها

∫5ÝbMN*« VOI½  ¿
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حــسن الــضـــيــافــة والــتــرويج لــبــعض
معا�نا� فكانت الـزيارة �نطقة القاهرة
الــفـــاطــمــيـــة� وزيــارة لـــلــكــاتـــدرائــيــة
ا�رقسـية بـالعـباسـية ومـجمع األديان�
ثم منـطقـة "أبـوالهـول" والهـرم  وزيارة
ا�عالم ا�ـصرية بالفيـوم بالتنسيق مع
نــقــابــة ا�ــهــنــدســ� هــنـاك.. وتــخــلل
الــزيــارة أيــضًــا االســتــضــافــة بــنـوادي
ا�ــهــنـدســ� بـ "أبـوالــفــدا" بـالــزمـالك

ونادي ا�هندس� بـ ٦ أكتوبر. 
   بــروتـوكــول تــعـاون بــ� نـقــابـة
ا�ــ�ـــنـــد�ــ� ومـــجـــلس تـــســـجــيل

ا��ند�� األوغندي 
 بـحضـور سـفـراء ودبلـومـاسـي� من
مــــصــــر وأوغــــنــــدا وروانــــدا وجــــنــــوب
أفـريـقيـا� وأعضـاء هـيئـة مـكتـب نقـابة
ا�هـنـدس� ا�ـصـرية وعـدد من أعـضاء
اجملــلـس األعــلـى لـــلــنـــقـــابـــة ورؤســاء
الـعديـد من الشركـات ا�صـرية.. وقعت
نـقـابة ا�ـهـندسـ� ا�ـصـرية� بـروتـوكول
تـعاون مع مجـلس تسـجيل ا�هـندس�

األوغندى.
وأشــار ا�ــ�ــنــد� هــاني ضــاحى-

نـــقـــيب ا�ـــهــــنـــدســـ� إلى أن نـــقـــابـــة
ا�ـهـنــدسـ� ا�ـصـريــة قـلـعـة هــنـدسـيـة
تضم أكثر من٧٠٠ ألف  مهند�� وتعد
أكــبـــر جتــمع هـــنــدسى فـى أفــريـــقــيــا

والوطن العربى.
 وقـــال نــــقـــيب ا�ـــ�ـــنـــد�ـــ�: "إن
االحـتفـال بـتـوقيع بـروتـوكول الـتـعاون
بـــ� الـــنـــقـــابـــة ومـــجـــلس تـــســـجـــيل
ا�ــهـــنــدســـ� األوغــنــدي يـــتــزامن مع
الذكـرى الـ ٦٦ لذكـرى ثورة يولـيو التي
قـادها الزعـيم خالد الـذكر جمـال عبد

الــــنـــاصــــر� وكـــانت تــــلك الــــثـــورة هى
الـــــشـــــرارة األولى لـــــلــــتـــــحــــريـــــر من
االستعمار البغيض  في أفريقيا� وكان
�ــصــر شـرف  دعم حــركــات الـتــحــريـر
األفـريـقــيـة واحـتـضـان �ــثـلـيـهـا� من
ضـمـنـهم الـزعـمـاء  نـيـلسـون مـانـديال

وونكروما  وميلتون أوبوتو".
وأضـاف.. "تــواجه أفــريـقــيـا حتــديًـا
جــديــدًا� وال �ــكــنــنــا مــواجــهــة هــذه
الـتــحــديـات إال بــالـتــعــاون والـتــكـامل
والـدعـوة �ـا يـعـرف بـتـحـديـد ا�ـصـيـر.
ونـقـابــة ا�ـهـنـدســ� تـرى أن اسـتـغالل
ا�وارد الطبيعية والبشرية فى أفريقيا
يجب أن يـصحـبـها الـتكـامل والتـعاون

ب� الشعوب األفريقية".
وواصـل.. "لـــــقـــــد قـــــررت نـــــقـــــابـــــة
ا�ـهـنـدسـ�� وهى نـقـابـة مـسـتـقـلة� أن
تـعـمل عـلى ضرورة الـتـعـامل ا�ـسـتدام
بيـنها وب� بـاقى ا�ن�مـات األفريقية�
وتـعــمل عــلى أن تــكـون الــنــقـابــة أحـد
جــســور الــتــواصل الــفــعــالــة من أجل
ا�ساهـمة بـينـنا وب� مـهنـدسى القارة
األفـريقية لـتوثيق التـنمية بـ� قارتنا
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فى مـسـتــهل كـلـمـتـه� أشـاد الـدكـتـور
مــهــنـــدس أودوجنــو أويــتـــوجن- رئــيس
مـجلس تسـجيل ا�ـهندسـ� األوغندى
بـجـهـود مـصـر بـالـوقـوف مع أشـقـائـهـا
األفـارقـة� وإسـهـامـاتـهـا الـتـاريـخيـة فى
حركات التحـرر األفريقية� مؤكدًا على
أن مـصر لم تـتخـاذل يومًـا فى الوقوف
مع أشــقــائـهــا األفــارقـة� وكــانت دائــمـا

تمد يد العون لهم.
وأبـــدى رئـــيس مـــجـــلـس تـــســـجـــيل
ا�ـهـنـدس� األوغـنـدى سـعـادته وفـخره
بـــتــــوقـــيع هــــذه ا�ـــذكـــرة مـع نـــقـــابـــة
ا�هندس� ا�صرية التى تأخرت ك�يرا�
وأنـه يأمـل من خالل تـوقـيع ا�ـذكرة أن
يكون هناك تدريب للفني� فى جميع

الـسـمـراء� ونـنـقل ألشـقـائـنـا الـتـجـربة
ا�ـصـرية لـتحـقـيق الـنهـضـة بعـد مرور
مـصـر بـ�ـورتـ� شـعـبــيـتـ� اسـتـطـعـنـا
بــعــدهـمــا اســتـعــادة الــقـوة والــعــز�ـة
وحتــقـيق الــنـهــضـة والـتــنـمــيـة لــبـنـاء

الوطن..
اسـتـطعـنـا حتـقـيق طفـرة كـبـيرة فى
مـشـروعـات قومـيـة عـمالقـة فى فـترات
زمنيـة غيـر مسبـوقة� منـها عـلى سبيل
ا�ــ�ــال ازدواج قــنـاة الــســويس فـى عـام
واحــد� وإضـافـة شـبــكـة طـرق عـمالقـة�
وبـناء آالف الـوحدات الـسكـنيـة� وزيادة
الـقــدرة الـكــهــربـائــيـة لــلـضــعف� وكـذا
تنـميـة ا�وان� ا�ـصريـة.. وشهـد تنـفيذ
هذه ا�شروعات بـراعة وكفاءة ا�هندس
ا�ـصـرى والـتـغـلب عـلى كـافـة الـصـعاب
لـتـحـقـيق الـتـنـمـيـة ا�ـسـتـدامـة وزيـادة

معدالت النمو رغم كل التحديات.
 وأشــار نـــقـــيب ا�ــهـــنـــدســ� إلى أن
الـنقـابة سـبق أن وقعـت مذكـرات تعاون
مع مهندسي رواندا وتنزانيا عام ٢٠١٧
وقـال: "اآلن نحن بصـدد توقـيع مذكرة
جـــديــدة مـع أشـــقــائـــنـــا فى مـــجـــلس
تـسجـيل ا�ـهـندسـ� بـأوغـندا من أجل
تـعزيـز وتـوثيق الـتـواصل ب� الـبـلدين
وســـنــســـعى لـــتــحـــقــيـق الــتـــعــاون فى
مــخـــتــلف اجملـــاالت الــهـــنــدســـيــة مع

ا�هندس� األوغندي�".
وأضـــــاف.. "ا�ــــهـــــنـــــدســـــون فى كال
الـبــلـدين قـد أدركـوا أن سـرعـة حتـقـيق
هذا التـعاون البد وأن يحـدث لتحقيق
كـافة اآلمـال واألحالم التى تـهدف إلى

حتقيق الرخاء ب� البلدين..
وتـابـع.. "ا�ـسـتــقـبـل سـيـكــون أفـضل
بـتعاونـنا وتـكاملـنا� ويسـعدني أن أقول
إن هــذا الـــدعم بـــ� الــبـــلـــدين يالقي
دعمًا سـياسيًا في مـصر وأوغندا� ليس
فـقط فى اجملال االقـتصـادى ولكن فى
كل من اجملـالـ� اإلنسـانى والسـياسي�
وسنعمل مع أشقـائنا األوغندي� على
تـفــعـيل وتــوثـيق هــذه االتـفــاقـيــة فـور

توقيعها".
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وجـود تــعــاون كـبــيــر وعالقـات وثــيــقـة
تـــربط مـــصـــر وأوغــنـــدا.. وقـــال: "في
ا�ـــــا�ـي� ســـــاعـــــدت مـــــصـــــر الـــــدول
األفـريقـية عـلى التـحرر الـسياسي من
االستعمـار� واآلن الدول األفريقية في
حــاجــة لـلــتــحــرر االقــتــصــادي� وهـذا
الــتـــحــرر لن يـــتــحـــقق ســـوى بــزيــادة
اإلنــتـاج الــوطـني لــلـدول األفــريـقــيـة�
ولـلمـهندسـ� دور محـوري في حتقيق

ذلك".
 وأكـــد "أوكـــوال" أن الـــتــعــاون بــ�
نـقـابــة ا�ـهـنـدسـ� ا�ــصـريـة ومـجـلس
تـســجـيل ا�ـهــنـدسـ� األوغــنـديـ� لن
يـــقــــتـــصـــر عــــلى الـــتــــدريب وتـــبـــادل
ا�برات� ولكنه سيجعل من مهندسي
كل دولــة ســفـراء لــبالدهم في الــدولـة
األخــرى� وقـال: "بــروتــوكـول الــتــعـاون

تـدعم وترحب بـبروتوكـول التـعاون ب�
مـــــجــــلس تــــســــجـــــيل ا�ــــهــــنــــدســــ�
األوغـــنـــديـــ� ونـــقـــابـــة ا�ـــهـــنـــدســ�

ا�صرية� وستعتمده فور توقيعه".
وأشـار نـائب الـسـفـيـر األوغنـدي إلى

اجملــاالت الـهـنـدســيـة� مـبـديًــا تـطـلـعه
لـلــتـنـفــيـذ الـفـورى لــبـنـود االتــفـاقـيـة
خاصـة فى مجـال الـتدريب والـتعـليم�
عـلى أن يـكون هـنـاك تـعاون مـسـتقـبـلًا
فى مجال البحث الـعلمى� مشيرًا إلى
أن هــذه ا�ـــذكـــرة هى بـــدايـــة وأســا��
متعهدًا بإزالة كافة العقبات والعواقب
الــــتى بــــشـــأنــــهـــا تــــعـــطــــيل أعــــمـــال
الــبــروتـوكــول� والــتــوسع فى مــجـاالت

التدريب الهندسى.
من جـــانــــبه� وجَّه مـــايــــكل نـــيـــكـــوا
أوكـــوال- نـــائب الـــســـفــيـــر األوعـــنــدي
بـالقـاهـرة� الـشـكـر لـنقـابـة ا�ـهـنـدس�
ا�ـصــريــة عــلى تــعـاونــهــا مع مــجـلس
تـــســجــيل ا�ــهـــنــدســ� األوغــنــديــ��
مـشيـرا إلى أن اجمللس هـيئـة حكـومية
أوغنـدية� وقـال: "احلـكومـة األوغنـدية
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تــــهـــــطل عـــــلـى أفــــريـــــقـــــيــــا تـــــذهب
للـمحـيطـات والبـخر� مـؤكدًا علـى أننا
ال ينقصنا ا�وارد ا�ائية ولكن ينقصنا

حسن اإلدارة لها.
وفى خـتـام كـلـمـته� عـبَّـر "نـصـر" عن
ســـعــــادته �ـــا يــــحـــدث بـــ� نــــقـــابـــة
ا�ـــهــنـــدســـ� ا�ــصـــريـــة والــنـــقـــابــات
الــهـنـدســيـة فى أفـريــقـيـا بــالـتـواصل�
مــبـديًـا تـفــاؤله بـأنـهـا ســتـعـمل جـديـا
وبعـقليـة هنـدسيـة �واجهـة ما نـسميه

أزمة مياه غير حقيقية.
وأوضح ا�ـ�ــنـد� أحـمــد هـشـام-
مــقـــرر جلــنــة أفــريــقـــيــا أن الــنــقــابــة
حريـصة عـلى التـفعـيل الفـوري لبـنود
البـروتوكول� ولهـذا ستبدأ فـور توقيعه
حتـديـد  مــوعـد حـضــور "٢٠ مـهـنـدس
كـهربـاء أوغـنـدي" للـتـدريب في مـعمل
شــنـايــدر بــالـنــقـابــة� وحتــديـد مــوعـد
الســـتــــضـــافــــة عـــدد مـن مـــهــــنـــدسي
احلــكــومــة األوغــنـــديــة في مــخــتــلف
ا�ـــاالت� إضـــافـــة إلـى ا�ـــهـــنـــدســـ�
االسـتشـاري� وا�هـندسـ� العسـكري�
لــزيــارة مـصــر والـلــقـاء مـع نـظــرائـهم
ا�ـــصــــريـــ� لالطالع عــــلى ا�ـــشـــاريع
ا�صـرية وبـحث سبل الـتعـاون وتفـعيل
الــبــروتـوكــوالت ا�ــصــريــة األوغــنــديـة
ا�ـوقـعـة في تلك ا�ـاالت� إضـافة إلى
تــنـظــيم مـعــرض لـلــشـركـات وا�ــكـاتب
االســـتــشــاريـــة ا�ــصــريـــة في أوغــنــدا�
وبـــحث إمــكــانــيـــة إقــامــة مــشــروعــات

وكل من يعملون في الهيئات
الدبـلومـاسية األوغـندية في
الــقــاهــرة يــعــتــبــرون مــصــر

وطنهم الثاني".
وأعــرب  الـــســفــيــر وائل
عـادل نـصـر- مـسـاعـد وزيـر
اخلــــارجـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــئــــون
األفــــريــــقـــيــــة عن ســــعـــادته
وامتـنانه بوجـوده فى نقابته
نـقـابـة ا�ـهـنـدسـ�� مـعـظـمًـا
من قــيــمــة الــهــنــدسـة الــتى
قــــــامـت عــــــلى أســــــاســــــهــــــا
احلــــــضــــــارات الــــــقــــــد�ـــــة

واحلديثة. 
مــســتــطــردًا.. "أســـتــطــيع أن أقــول:
"أخــيـــرًا بـــدأنـــا وضع أقـــدامـــنــا عـــلى
الــطـريق الـصـحــيح كـإخـوة أفـارقـة فى
هـذه القارة الـتى لم تكن تـعرف حدودًا
ب� دولهـا حتى جاء االستـعمار ليضع
كل هـــذه احلــدود والــعــوائق. ولألسف�
ولــــفـــتــــرة طـــويــــلــــة بـــعــــد االحـــتالل
اسـتـسـلــمـنـا لألمــر الـواقع وهـو مـا لم
يحـدث ب� دول االحتـاد األوروبى على
الرغم مـن دخولـهـا حروبًـا بـينـها أودت
بـأرواح اآلالف وهــو مـا لم يــحـدث بـ�
الــدول األفـريـقــيـة عـلـى مـر تـاريــخـهـا
األزلـي� مـــؤكــــدًا عـــلـى أن مـــا يــــجـــمع
اإلخوة األفـارقة أكثـر بكثـير �ا �كن

أن يفرقهم". 
وأبــدى "نــصــر" حــلـمـه أن يــرى قـارة
أفــــريـــقــــيــــا دون عــــوائق وحــــدود وبال
تــأشـيــرات لــدخـول أبــنـائــهــا� كـمــا هـو
احلـــال فى االحتــاد األوروبـى� مــشــددًا
عـلى أن احلــضـارة بــدأت من أفـريــقـيـا
ــمـــوا عـــلــوم وأن األفـــارقـــة هـم من عـــلـَّ
الـهـنـدسـة لـلـعـالم� وال تـوجـد حـضـارة

بدون هندسة.
وفى تــعــقـيـب له عن أزمــة اتـفــاقــيـة
عـنـتـيـبى� شـدد "نـصـر" عـلى أن األزمـة
لـيسـت فى حصـص دول بعـيـنـهـا ولكن
األزمـة هى إدارة مـوارد ا�ـيـاه� والـدلـيل
هـــو أن أكــثـــر من ٩٠% من ا�ــيـــاه الــتى

سـيحـقق مزايـا عديدة �ـهنـدسي مصر
وأوغنـدا  وسيـحقق مـنافع كـبيـرة لكال

البلدين".
وأضاف.. "أغـلب ا�ـوارد في أفـريـقـيا
عـــــمـــــومـــــا وفـي أوغـــــنـــــدا عـــــلى وجه
اخلـصـو�� هي مـوارد طـبـيـعـيـة� ومن
ا�ـهم حتويـل تلك ا�ـوارد إلى صنـاعات
وطنية� وهذا هـو دور ا�هندس�� ولهذا
نـتطـلع لتـعاون إيجـابي مع ا�هـندس�
ا�ـصـريـ� �ـا يـحقق مـنـافع مـتـبـادلة

�هندسي البلدين".
ودعا نائب السفـير األوغندي� نقيب
مـهنـدسي مـصـر لزيـارة أوغـنـدا� وقال:
"سـتـجـد أوغـنـدا دولـة جـمـيـلـة ورائـعـة

وستجد األوغندي� عاشق� �صر".
وتـابع.. "كل األوغــنـديــ� يـحــمـلـون
حـبًّـا وتقـديرًا كـبـيريـن  �صـر وشـعبـها�
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مــشـتــركـة هــنـا�� مع بــحث إمـكــانـيـة
مـسـاعـدة الـنـقـابـة من خالل مـسـابـقة
مـعـمـاريـة تـنـظـمـهـا الـنـقـابـة ا�ـصـريـة
بــخـصـوص مــبـنى نــقـابـة ا�ــهـنـدسـ�

األوغندية".
وأضاف ا�هنـد� أحمد هشام أن
الـنقـابة ستـطلب من مـجلس تـسجيل
ا�هندس� األوغندي قائمة بالوظائف
الــهــنــدســيــة ا�ـطــلــوبــة� وا�ــشــروعـات
اجلـديـدة الـتي سيـتم طـرحـهـا هـنا��
مـع بـــحث إقـــامـــة يـــوم لـــلـــمـــهـــنــدس
األفــريــقي في الــقــاهــرة� مع االتــفـاق
عـلى تــدريب ا�ـهــنـدسـ� األوغــنـديـ�
حديثي التخرج في كافة التخصصات
الـــهــــنـــدســــيـــة� والــــتـــعــــاون إلنـــشـــاء
تخصصات هندسية جديدة في كليات
الـهـنـدسـة األوغـنـديـة� وفي مـقـدمـتـها
هــنــدســة عــلــوم الــفــضــاء والــطــيــران
والـغزل والنـسيج والـبترول والـتعدين�
وحتـديــد اجملــاالت الــهــنــدســيـة الــتي
�ـكن للـمـكاتب االسـتـشاريـة وشـركات
ا�ـقـاوالت ا�ـصـريـة ا�ـشـاركـة فـيـهـا في

أوغندا.  
احــــتــــفــــالًــــا بــــتـــخــــريـج دفــــعـــة

متدرب� من مهندسي رواندا 
يـــــــوم أفــــــريــــــقي فـي نــــــقــــــابــــــة

ا�هندس� 

وتزيـنت نقـابة ا�ـهنـدس� واحتـفلت
�ـهـنـدسـ� مـتـدربـ� من دولـة روانـدا
بعد تـوقيع مـذكرة تـفاهم بـ� النـقابة
ومــــكــــتب تـــــســــجــــيـل ا�ــــهــــنــــدســــ�

الرواندي�. 
وفي سـبـتـمـبـر ٢٠١٨ � تـفـعيـل هذه
االتـفـاقــيـة حـيث اسـتـضــافت الـنـقـابـة
عـــــدد �مــــــتــــــدربـــــ� مـن روانـــــدا و�
تــدريــبــهم "دورة تــدريــبــيـة فـي مــجـال

الكهرباء". 
وقـد � اسـتـضـافـة الـوفـد الـرواندي
�ـــــدة شـــــهــــر� فـي األســـــبــــوع األول �
اســـتــضـــافـــتـــهم بـــأكـــاد�ـــيـــة قــدرات
بـالـبـحـيـرة "تـدريب وإقـامـة"� ثم إقـامة
بــنــادي ا�ــقـــاولــ� الــعــرب �ــدة ثالثــة

أسـابــيع� فــيــمــا � الــتـدريـب �ـعــمل
شنايدر بالنقابة العامة. 

وتضـمن برنـامج الزيارة: زيـارة مركز
أبـحــاث اجلـهــد الـفــائ�� وزيــارة مـركـز
الـتحـكم القـومي� وزيارة هيـئة الـطاقة

اجلديدة وا�تجددة.
كـمــا � زيــارة األهـرامــات� ومــجـمع
األديـان� والـكـنيـسـة ا�عـلـقـة� والقـلـعة�
ومــكــتـبــة اإلســكــنـدريــة� وقــبــرمـرقس
الـــرســول وقـــلــعـــة قــايـــتــبـــاي� ونــادي
ا�هندس� بالزمالك "أبوالفدا" ونادي

ا�هندس� بالسادس من أكتوبر.
ثم أقـامت نـقــابـة ا�ـهــنـدسـ� حـفل
اجــــتـــيــــاز الـــوفـــد الــــروانـــدي الـــدورة
الــتـدريــبــيــة بــحــضــور ســفــيــر روانـدا
بـالــقـاهـرة "صــالح هـابـيــمـان" ونـقـيب
مــهـــنــدسي مـــصــر- ا�ـــهــنـــدس هــاني
ضــــــاحي� و�ــــــثــــــلـــــ� مـن االحتـــــاد
األفــــــريــــــقـي� و�ــــــثــــــلــــــ� من وزارة

اخلارجية. 
وفـي يــــــوم أفــــــريـــــقـي جــــــديـــــد
بــنـقــابــة ا�ـهــنــدسـ�� اســتــضـافت
الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة �ـــ�ـــلـــ� عن
االحتــــــاد األفــــــريـــــقـي وســــــفـــــراء
وأعـــضـــاء الــســـلك الـــدبـــلـــومــاسي
لــدول روانــدا وتــنـــزانــيــا وأوغــنــدا
وجـنـوب أفـريـقـيـا� لـلـمـشـاركـة في
احـتـفـال الـنـقـابـة بـتـخـريج دفـعـة
من ا�ــهــنـدســ� الــروانــديــ� بــعـد
اجـــتــــيـــازهم دورة تـــدريـــبـــيـــة في

النقابة استمرت �دة شهر.  
 حــضـر االحـتــفـالــيـة  �ــثـلـون عن
وزارتي  اخلـارجيـة ا�صريـة� والكـهرباء
والـشـركـة القـابـضة لـلـتشـيـيد والـبـناء
وشـــركـــة ا�ـــقــاولـــون الـــعـــرب وشـــركــة
شــنــايــدر� وعــدد من أعــضــاء اجملــلس
األعلى للـنقـابة والـدكتور الـسيـد عبد

الستار ا�ليجي- نقيب العلمي�.    
ورحب ا�ــــهــــنـــدس هــــاني ضــــاحي-
نــقـيب ا�ـهــنـدســ�� بـأعـضــاء الـسـلك
الـــدبـــلــومـــاسي لـــلـــدول األفــريـــقـــيــة
ا�ــشــاركــ� فـي االحــتــفــالــيــة  قــائال:

œb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡F‡�« n‡‡‡‡K‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡�                                        
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"نــرحب بـكم جــمـيـعــا في مـصـر� أرض
احملــبـــة والــسالم ومـــهــبط الـــديــانــات

السماوية".
وتـابع.. ولـعـله من حـسن الـطالع أن
يـكــون لـقـاؤنــا الـيـوم في مــسـتـهل عـام
هــجــري جــديــد� وهــو مـا يــتــزامن مع
ذكـــرى رحــيـل الــزعـــيم خـــالــد الـــذكــر
جــمــال عــبـد الــنــاصــر� صــاحب الـدور
احملـوري في دعم ومـسانـدة كل حـركات
الـتــحـرر فـي أفـريــقــيـا� الــتي خــلـصت

بالدها من االستعمار البغيض. 
وأشـــار نـــقـــيب ا�ـــهـــنـــدســـ� إلى أن
العالقات ا�صريـة  األفريقية والدولية
تشـهـد حتـولًـا كـبـيرًا بـعـدمـا اسـتـعادت
مـــصـــر دورهــا الـــريـــادي واحملــورى فى

أفريقيا وفي ا�نطقة العربية.  
وقـال نـقيـب ا��ـنـد��: إن مـصر
حتـقق طـفـرة كـبـيـرة في شـتى مـناحي
احليـاة وتسابق الـزمن إلجناز عدد من
ا�ـشــروعـات الـتــنـمـويـة الــعـمالقـة  فى
مـجـاالت عـدة� منـهـا الـطـاقة� والـبـنـية
األســــاســــيــــة� واإلســــكــــان� والــــطـــرق�
والـتــصـنــيع� وغـيــرهـا �ـا يــسـاهم فى

حتــقـيق تــنــمـيــة شـامــلـة ومــسـتــدامـة
وذلك بعد التخلص من اإلرهاب الذى
يجـمع قـوى الشـر ويجـهض  كل تـطور

أو تقدم فى حال وجوده. 
وأضــاف.. مـــا حــقـــقــته مـــصــر ومــا
حتــقـقه حـالـيــا هـو إرادة شـعب يـسـعى
لــبـنــاء دولـتـه بـقــوة أبـنــائــهـا وعــز�ـة

رجالها ا�لص�. 
وأكـد أن ا�هـنـدسـ� لـهم الـشرف في
بـنــاء األ�; ألنـهم دعـائـم الـتـطـور في
كل اجملــاالت.. وقـال: "ا�ــهـنــدسـون هم

بـــنـــاة مــــصـــر في ا�ــــاضي واحلـــاضـــر
وا�ــسـتــقـبـل� ولـهم الــريــادة في كل مـا

تشهده مصر من تنمية وتطور".
وأضـاف.. "من هـذا ا�نـطـلق� أصـبح
لـزامًـا عـلى مـهـنـدسي مـصـر االمـتداد
لــلــخـارج ونــقل جتــاربـهم وخــبــراتـهم�
وفــكـرهم الــواعي واخلــلَّــاق  لألشــقـاء
األفــــــارقـــــــة� ومـن أجل ذلـك  وقـــــــعت
الـــنـــقـــابـــة بـــروتـــوكـــوالت تـــعـــاون مع
ا�ـــنــ�ـــمـــات الــهـــنــدســـيـــة في روانــدا
وتــنــزانــيــا وأوغــنـــدا� ونــســعى لــعــقــد
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بــروتـوكـوالت �ـاثــلـة مع بـاقي الـدول
األفريقية في الفترة القادمة".

وتــابع نــقـيـب ا�ـهــنــدسـ�.. "دعــونـا
احتـاد ا�نـظمات الـهندسـية األفريـقية
لعقد جمعيته العمومية بالقاهرة في
نوفمبر القادم  لدعم العمل الهندسي
في أفــريــقـيــا ولــتــوثــيق عالقــتــنـا مع
أشـقـائنـا األفـارقـة لكي نـعـمل مـعًا في
كافة اجملـاالت لتـحقـيق تنمـية شـاملة
ومــــســـتــــدامــــة في كــــافــــة الــــبــــلـــدان

األفريقية".
وقــدَّم هـــانى ضــاحى� الــتــهـــنــئــة
�ـهــنـدسى روانــدا الجـتـيــازهم  الـدورة
الـــتــدريــبـــيــة في مـــجــال الــكـــهــربــاء�
مـتـمـنـيـا أن يـراهم قـادة ا�ـسـتقـبل فى
بالدهم� مُـقـدمًــا أيـضًـا الــشـكـر لـوزارة
اخلــارجــيــة ووزارة الــكــهــربــاء وشــركـة
ا�ـقـاولـ� الـعــرب والـشـركـة الـقـابـضـة
لـلــتـشـيـيـد� وشـركــة شـنـايـدر عـلى  مـا
قدمـوه من دعم ومساندة  لـنجاح هذه

الدورة التدريبية. 
 ومن جانـبه أكد ا��ـند� أحمد
هشام- مقرر جلنة أفريـقيا بالنقابة�
أن مهندسي مصر الذين يزيد عددهم

عـلى ٧٠٠ ألف مهـندس ال �ـثلـون قوة
�ــــصــــر فــــقط وإ�ــــا هم أيــــضــــا قـــوة
ألفــريـقــيــا.. وقـال: "مــهــنـدســو مــصـر
�ـدون أيديهم لـكل مهـندسي أفريـقيا
من أجل التـعاون وتبـادل اخلبرات� من
أجل أن نـــبـــني مـــعًـــا أفــريـــقـــيــا الـــتي

نتمناها". 
وقـال بوني ريـتـومبـاسا- سـكرتـير
منـظمة  ا�ـهندسـ� الرواندي�� خالل
مــشــاركــتـه في االحــتــفـــالــيــة:  "إنــهــا

لسعادة ال �ـكن وصفها أن أقف اليوم
داخل نــقـــابــة ا�ــهـــنــدســ� ا�ـــصــريــة
الــــعـــــريــــقــــة� والــــتي تـــــضم ٧٠٠ ألف

مهندس مصري".
وأضــــاف.. "إن دعم االقـــتــــصـــاد فى
روانـــــدا لن يــــــتـــــحـــــقق إال مـن خالل
ا�ــهــنـدســ� فى ا�ــقــام األول� فــالـدور
الذي يـلعـبه ا�هـندس فى الـتنـميـة هو
دور مــحــوري وأسـاسـي� خـاصــة فــيــمـا
يـتـعـلق �ـشـروعـات  الـطـاقـة وحتـلـيـة
ا�ــيـــاه وحــمـــايـــة الــبـــيــئـــة والـــبــنـــيــة

التحتية".
 وواصل.. "مـــؤســـســـة ا�ـــهـــنـــدســ�
الـروانـديـ� أصـغـر مـؤسـسـة هـنـدسـية
فـي أفــريـــقــيــا وعـــدد أعــضـــائــهــا ١٥٠
مــهـــنــدس فــقط� ولــكـن بــعــد تــوقــيع
بــــروتـــوكــــول الــــتــــعــــاون مع نــــقــــابـــة
ا�هـنـدس� ا�ـصريـة صـار لديـنا شـعور
بأنـنـا مع مهـندسي مـصـر صرنـا كيـانًا
واحـدًا� وبـالـتـالي أصـبح عـددنـا يـفـوق

٧٠٠ ألف مهندس". 
ودعـا "بـوني" جمـوع مهـندسي مـصر
إلى  االسـتــثـمـار فى روانـدا� مـؤكـدًا أن
بـلدهم تـمتاز  بـاألمان� وبـوجود فرص
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واعـــدة لالســـتـــثـــمـــار� وأراضٍ واســـعــة
خصبة.  

 وفي نــهـايــة كــلـمــته قــدم ســكـرتــيـر
منـطمة ا�هـندس� الروانـدي�� الشكر
لــلـــمــهــنـــدس هــانـى ضــاحي- نـــقــيب
ا�ـــهـــنـــدســـ� ا�ـــصـــريـــ� ولـــنـــقـــابـــة
ا�ـهـنـدســ� ا�ـصـريــة ولـكل من سـاهم
من شـركـات وجـهات مـصـريـة ولـسـفارة
بـالده بـــالـــقــــاهـــرة في اجــــتـــيـــاز وفـــد
مـهــنــدسي روانــدا الــدورة الـتــدريــبــيـة

الهندسية.
من جـانبـهـا� أكدت  الـدكـتورة عـلـياء
بــــرهـــــان- الــــوزيــــر ا�ـــــفــــوض بــــوزارة
اخلارجـية� أن وزارة اخلـارجية ا�ـصرية
وخاصـة القطـاع اإلفريقى تـتعامل مع
كـافـة الـقــطـاعـات لـتـحـقـيق مـصـلـحـة
مشـتركـة ب� مـصر والـدول اإلفريـقية
وفي مــقــدمــتــهــا دول حــوض الـنــيل..
وقــالت: "دول حــوض الــنــيل تــتـقــاسم
الـنـهـر� ولديـنـا إستـراتـيجـيـة مشـتـركة
لــتــحــقـيـق الـتــنــمــيــة في جــمـيع دول

احلوض".
ووجــهت "بــرهــان" الــشــكــر لــنــقــابـة
ا�ـهـنـدسـ� عـلى دورهـا في مـد جـسـور
التعاون مع األشقاء األفارقة.. وقالت:
"عـملـنا اجلمـاعي سيـعود بالـنفع على
اجلمـيع في قارتـنا أفـريقـيا� وستـخلق
فــرص عـــمل أمــام ا�ـاليــ� وســتـــغــيــر
مــصــائـــر شــعــوب الــقــارة الــتي تــمــثل

حاضرنا ومستقبلنا".
وأنـهت "بـرهـان" كـلـمتـهـا بـتـحـية كل
من يعمل على التقارب األفريقي على
تنمـية أفـريقـيا.. وقـالت: "حتيـا مصر�

وحتيا جميع الدول األفريقية".
وأكـد صالح هابـيمـانا- سفـير رواندا
بــالــقــاهــرة� أن الــهــنــدســة هي عــصب
التنـميـة� وهي أقصـر الطـرق لتـحقيق
النـهـضة.. وقـال: من هنـا كـان حرصـنا
عــلى أن نــتــواصل ونــتــعــاون مع أكــبــر
وأهم مـنــظـمـة هـنـدسـيــة في أفـريـقـيـا

وهي نقابة ا�هندس� ا�صرية. 
وأضاف.. "أتمـنى أن يستمـر التعاون
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بـ� مـهـنـدسي روانـدا ومـهـنـدسي مـصر�
وأتــوجه بــالــشـكــر لــنـقــابــة ا�ـهــنــدسـ�
ا�ــصــريـة عــلى تـدريــبــهـا لـ ٩ من شــبـاب
ا�هـندس� الـرواندي�� وأعـدكم بأن أحد
هؤالء الـشباب سـيكون وزيًرا لـلطاقة في

رواندا خالل السنوات القادمة". 
وواصل.. "الـشـعب الـروانـدي يـحمل
حُـبًّـا عـمـيـقًـا وتـقـديـرًا كـبـيـرًا للـشـعب
ا�ـصري الـعظيم� ومـن يزور رواندا من
ا�ــصـريــ� لن يــشـعــر أبــدا بـالــغــربـة;
فــسـيــكـون في بــلـده الــثـاني� وســيـجـد
شعـبـا يـحـمل تـقـديرًا كـبـيـرًا لـلـرئيس

جـــمـــال عـــبــــد الـــنـــاصـــر ولـــلـــرئـــيس
عبدالفتاح السيسي". 

وجه الــدكــتـور مــحــمـد خــيـرى-
�ـــثل االحتـــاد األفـــريــــقى� الـــشـــكـــر
لنقـابة ا�ـهنـدس� ا�ـصريـة; �ا وجدوه
من تـرحـيب كــبـيـر مـنــذ وصـولـهم إلى
مــصــر� ولــلــمــهــنــدس هــانى ضــاحى-
نـقـيب ا�ـهـنـدسـ� ا�ـصـريـ�; لـتـبـن�ـيه
بـــرنـــامج بــــنـــاء قـــدرات ا�ـــهـــنـــدســـ�
األفــارقـة.. وقــال: "إنه لـدور عــظـيم أن
يتم تنمية أفريقيا من خالل الهندسة

والتكنولوجيا". 

وأضــاف.. "نـــســـعى إلى الـــتـــعــاون مع
مصر في شتى ا�االت� ومن ا�قرر أن
يـرأس الـرئـيس عـبد الـفـتـاح الـسـيسي
االحتـاد األفريـقى في الدورة الـقادمة�
ونحن سـنخـبره وقـتهـا �ا قـدمته لـنا
نـقـابـة ا�ـهـندسـ� ا�ـصـريـة من تـعاون

وتبادل اخلبرات وا�عارف".
 وتـابع.. "ل�س�� الـبـنـيـة الـتـحـتـية
في أغـلب الدول األفـريـقيـة مـتهـالـكة�
وال �ــكن تـطــويــرهـا� وال �ــكن بــنـاء
نهـضة أفريقيـا إال بتعاون مهـندسيها�

وفي القلب منهم مهندسو مصر".
وواصل.. "إذا تـعـاون مهـنـدسو مـصر
مع مهـنـدسي رواندا فـلن يـكون هـناك
مـــســتــحـــيل� في حتــقـــيق الــتـــنــمــيــة

وا�ستقبل األكثر إشراقا للجميع".
 وبلـغة عـربيـة بنـكهـة رواندية� تـكلم
ا�ـهندس نـيكـوال أحد مهـندسي رواندا
الــذيـن اجــتــازوا الــدورة الـــتــدريــبــيــة�
فقـال: "نحن جـميـعا سـعداء لـوجودنا
في نـقـابــة ا�ـهـنـدســ� الـعـريـقـة� وفي
مـصــر بـلــد الـنــيل وصـاحــبـة الــتـاريخ

العظيم".
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وأضــاف.. "تـــعــلـــمــنـــا خالل الــدورة
التدريبية الكثير� وطالعنا في ا�صانع
وا�عـامل  بشكل عـملي كل ما تعـلمنا��
وصــار بـــإمــكــانــنــا تــصـــمــيم شــبــكــات

كهربائية على أعلى مستوى".
وتــابع.. "تـعـلــمـنــا كـثــيـرا في الـدورة
الـتدريبـية� وأيضـا زرنا أماكن تـاريخية
في مــصــر� كــنــا نــقــرأ عـنــهــا في كــتب
الـتـاريـخ ونـتـشـوق إلى ر�يـتـهـا� فـشـكرًا
لنقابة ا�هـندس� التي أتاحت لنا هذا
الــتــدريب� وشــكــرًا لـــكل من ســاعــدنــا
ودعمنـا حتى اجتزنا الـدورة التدريبية
بن�اح� ونتمنى أن يستمر التعاون ب�
نـقـابـة ا�ـهـنـدسـ� ا�ـصـريـة ومـنـظـمـة
ا�ـــهـــنـــدســـ� الـــروانـــديـــ�; ألن هـــذا
الــتـعـاون يــحـقق مـصــلـحـة مــهـنـدسي

البلدين وشعبيهما".  
ووجـه ا�ــهــنــد� أحــمــد �ــ�ــا��
الــتــحــيـــة لــكل من شـــارك في تــدريب
مــــهـــــنــــدسـي روانــــدا� وعـــــلى رأســـــهم
ا�ـــهـــنـــدســون: أمـــاني خـــضـــيــر وأ�ن
عفـيفي ومـحـمد مـاهر ومـحمـد ثروت
وشـرين عــمـران وأحـمـد بـاشـا وحـافظ
الشـامي ومحمـود عبد الـرحمن ومروة
الـــســـرجنـــاوي ومـــحـــمـــد إســمـــاعـــيل
ومـحمد عـبد الفـتاح مصطـفى وحنان

الكاشف ومحمد جمعة فرحات.
 مـن جــانـــبه� أشـــاد ا�ــهـــنــدس أ�ن
عفيفي- عـضو جلنة أفريقـيا بالنقابة
الـــعـــامـــة�  بــا�ـــتـــدربــ� الـــروانـــديــ�
وبــحـرصــهم عـلـى الـتــعـلم والــتـدريب�
مـــشــيـــرا إلى أن الـــدورة الـــتــدريـــبـــيــة
تــضـمـنـت مـحـاضــرات نـظـريــة بـقـاعـة
شـنـايدر بـالـنقـابـة الـعامـة� إضـافة إلى
تــدريـبــات عــمـلــيـة بــأكــاد�ـيــة قـدرات
وشـركة شـنايـدر �ديـنة بـدر� مؤكدا أن
نقابة ا�هـندس� ترحب بتدريب شباب
ا�هندسـ� من كل بالد القارة السمراء
أفريـقيا.. وقـال: "نقابة ا�ـهندس� هي
بـيت كل مـهـنـدس مـصـري� وهي أيـضـا

بيت كل مهندس أفريقي".
وأضـــاف.. "هـــدفـــنــا تـــنـــمـــيــة ودعم

الـتــعـاون الـهــنـدسي والـفــني وتـوطـيـد
الـــعالقـــات بـــ� مــصـــر وكل الـــبـــلــدان
األفـريقـيـة�  فلـديـنا كـثـير من األحالم
ا�ـشـتــركـة وبـتـعــاونـنـا نـسـتــطـيع بـنـاء

القارة كأفضل ما نتمني".
 وفـي ذات اال�ـا�� أكــدت ا�ــهـنــدسـة
أمـاني خضـير  –عـضو جلـنة أفـريقـيا�
أن األفارقة يواجهون حتديات في كافة
اجملــاالت ولن �ـكــنـهم مـواجــهـة تـلك
الـتحـديات سـوى باحتـادهم وتعـاونهم�
وهذا ما تسعى إليه نقابة ا�هندس�. 
وفي نــهــايــة االحــتــفــالــيــة� � تــوزيع

شـــهــادات الـــتــخـــرج عــلى ا�ـــهــنـــدســ�
الــروانــديـ�� وقــدم ســكـرتــيــر مـنــظــمـة
ا�ــهــنـدســ� الــروانــديـ� درع ا�ــنــظــمـة
لـــلـــمــهـــنـــدس هــانـي ضــاحـي-  نــقـــيب
مــهــنــدسـي مــصــر� وآخــر �ـــقــرر جلــنــة
أفريقيا ا�هنـدس أحمد هشام� فيما قدم
نـقـيب ا�ـهـنـدسـ� درع الـنـقـابـة لـسـفـيـر

رواندا بالقاهرة- صالح هابيمانا.
والــنــقــيب يــزور أوغـنــدا ويــؤكـد
عــلى تــوطــيـــد الــعــــــــالقــات بــ�
نــقــــــــابـــة ا�ــهـــنــد�ـــ� ا�ــ�ـــريــة
ومـثــيالتـهــا في أفـريــقـيــا ويـلــتـقى
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رئـيس الــوزراء األوغـنــدي ووزيـري
النقل والطاقة .

"ضاحي": نـقابة ا�ـهندسـ� ا�صرية
تـــســـعي جـــاهــدة لـــلـــتـــواصل الـــقــوي
والـفـعـال مع أشـقـائـهـا األفـارقـة ونـقل

التجربة ا�صرية لهم .
دول حـــوض الـــنــيل تـــواجه حتـــديًــا
كـــبــيـــرًا يــتــمـــثل في ضـــرورة حتــقــيق

التوزيع العادل حلصص ا�ياه .
وتـأكـيـدًا حلـرص نـقـابـة ا�ـهـنـدسـ�
ا�ـصريـة عـلى تـوطـيـد الـعالقـة بـيـنـها
وبـ� مثـيالتـهـا في دول أفريـقـيـا� لبَّى
ا�ــــهــــنــــدس هـــانـي ضــــاحي- نــــقــــيب
مهـندسي مصـر دعوة مهنـدس ميشيل
أودجنـــو- رئــــيس مـــجـــلس تـــســـجـــيل

ا�هندس� األوغندي. 
والـــتـــقي "ضـــاحـي" رئـــيس الـــوزراء
األوغــنــدي ووزيــري الــنــقـل والــطــاقـة
خالل زيارته ألوغـنـدا حلـضور ا�ـؤتـمر
السنـوي للمهندسـ� األوغندي�� كما
عـقــد الـنـقـيب والـوفـد ا�ـرافق له عـدة
لـقاءات مـهمـة� حيث التـقى مع رئيس
الـشركـة الـوطنـيـة للـبتـرول والـغاز� ثم
الـتـقى رئـيس شـركــة تـوزيع الـكـهـربـاء

األوغندي..
وقـد � عرض ورقـة بحـثيـة مصـرية

قـدمــهـا دكــتـور هــشـام بــخـيت- أســتـاذ
ا�وارد ا�ائية والهيدروليك..

وأكد نقيب ا�ـهندس� أنه حضر إلى
أوغــنــدا �ــثــلًــا لـ ٧٠٠ ألف مــهــنــدس
مـصري في مـختـلف التـخصـصات هم
أعــضــاء نـقــابــة ا�ـهــنــدسـ� ا�ــصــريـة
والـتـي تـعـد أكـبـر جتـمع هـنـدسي عـلى
مـســتــوى الـعــالم�  وقــال "ضـاحي" في
كـــلـــمــتـه الـــتي ألـــقـــاهـــا في مـــؤتـــمــر
"االسـتـخـدام ا�ـسـتـدام �ـياه الـنـيل من
وجــهــة نـظــر هــنـدســيــة" ا�ـنــعــقـد في
أوغـندا من  ٢٤ إلى ٢٨ أكـتوبـر: إن هذا
ا�ــؤتــمــر ا�ــهم يـــتم عــقــده في الــوقت
الــذي تــواجه فـــيه دول حــوض الــنــيل
حتديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة حتقيق
الـتوزيع الـعـادل واآلمن حلصص ا�ـياه

خــاصــة مع الـتــزايــد ا�ــسـتــمــر لــعـدد
الـــســـكـــان واخملـــاطـــر الـــنــاجـــمـــة عن
التغيرات ا�نـاخية والتي تؤثر بالسلب
عــلى دول حــوض الــنــيل� األمــر الـذي
يـسـتـوجب وضع إسـتـراتـيـجـيـة عـادلـة
ومــتـكــامــلــة وواضـحــة ا�ــعــالم يــتـفق
عـــلـــيـــهـــا دول حـــوض الـــنـــيل حتـــقق
الـــتــــوزيـع الــــعـــادل حلــــصـص ا�ــــيـــاه
وتتضـمن عددًا من اإلجراءات الالزمة
لــلــمــحــافــظــة عـــلى كل قــطــرة مــيــاه

لألجيال احلالية والقادمة. 
وأضــاف أن نــهـر الــنــيل هــو مــصـدر
احلــيـــاة ألبـــنـــاء حـــوض الـــنــيـل وهــو
الرابط الـذي يجمـعنا مـعًا� وأشار إلى
أن هــنـــاك مــهــام  مــلــقـــاة عــلى عــاتق
مـهـندسي دول حـوض الـنـيل لـتـحويل
رؤيـــة دولــهـم من اقـــتــســـام ا�ـــيــاه إلى
اقتـسام مـنافـعهـا والعـمل معًـا على أن
يـصـبـح نـهـر الــنـيل شـريــانـا لـلــتـعـاون
والـتـكـامل بـيـنـنـا وحتـقيـق االسـتـفادة

ا�ثلى من ا�وارد ا�ائية للنهر. 
كـذلك مـواجـهـة حتـديـات الـتـدهور
البـيئي والتغـيرات ا�ناخـية واجلفاف
وحتسـ� الـوصـول إلى إمـدادات مـياه
صـاحلة وكـافيـة لـلمـواطـن� بـحوض
النيل� وكذا زيـادة إيراد نهر النيل من
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خالل زيـــادة الــقــدرة االســتـــيــعــابــيــة
لــبـحـيــرة فـكـتــوريـا من خالل تــقـلـيل
الـفـاقـد عــلى طـول مـســار الـنـيل� مع
األخذ في االعتبار أن إقامة أي سدود
لــتــخـزيـن ا�ــيـاه يــجـب أن يـتـم وفــقًـا
لـلـتـنـسـيـق والـتـوافق بـ� جـمـيع دول
حــوض الـنــيل� بـاإلضـافــة إلى إنـشـاء
مراكـز متـخصـصة بـالدراسـات ا�ائـية
والـعـمل عـلى الـربط الـكـهـربـائـي ب�
دول حـــوض الــنـــيل لـالســـتــفـــادة من
فائض الطاقة ا�تاحة ببعض الدول.
 وأعــــرب الـــــنــــقــــيب عـن ســــعــــادته
لـلمـشـاركـة في ا�ؤتـمـر�  وقـال: "جئت
من أرض الــــسالم ومــــهــــبـط األديـــان
السماوية� أرض الكنانة "مصر" ملبيًا
دعوة دكتـور مهندس مـيشيل أودجنو-
رئـيـس مـجـلـس تـسـجــيل ا�ـهــنـدسـ�
األوغــنــدي".. وقــال: "إنــنـا فـي مــصـر
أخـذنا ا�ـبـادرة لتـسـليط الـضـوء على
قــضــايــا ا�ــيــاه� حــيث  عــقــد مــؤخـرًا
مؤتـمر "أسبوع الـقاهرة للـمياه" الذي
نــظـــمــته وزارة الـــري ا�ــصـــريــة حتت
رعـــايـــة رئــــيس اجلـــمـــهـــوريـــة� وكـــان
مـؤتــمـرًا هـادفًـا � فـيه تـبـادل احلـوار
بـــ� الــعــلـــمــاء من مــخـــتــلف الــدول
واالتفاق عـلى نشر التوعـية للحفاظ
على ا�ياه والتنـمية ا�ستدامة �صادر

ا�ياه اخملتلفة".
 وأضـاف.. إن هــنـاك فــرصًـا كــثـيـرة
متـاحـة إلعادة الـثـقة بـ� دول حوض
الـنــيل� واالبـتـعـاد عن الـصـراعـات هـو
الـسـبـيل األمـثل لتـحـقـيق االسـتـقرار
واألمن االقـــتـــصــادي وتـــوفـــيـــر ســبل
احلـــيــــاة الـــكــــر�ـــة ألبـــنــــاء الـــقـــارة
الــســـمــراء. وتـــابع.. إن مــوقـع مــصــر
اجلغـرافي بـالقـارة األفريـقـية كـموقع
القـلب النابض باجلـسد والذي يدفع
بـــالـــدمــاء لـــســـائـــر أعـــضــائـه� وهــذه

العالقة �تدة منذ مئات السن�. 
وأشــار إلى أن نـــقــابــة ا�ـــهــنــدســ�
ا�ـصريـة تـولي أهـمـيـة كـبـرى لـتـعـزيز
عالقـــاتـــهـــا مـع األشـــقـــاء األفـــارقـــة�

الســيــمـــا دول حــوض الــنـــيل� ومــنــذ
تـولـي الـرئـيس عـبـدالـفـتاح الـسـيـسي
ا�ـسئـولـيـة شهـدت الـعالقات ا�ـصـرية
األوغــنـــديـــة طـــفـــرة كــبـــرى لـــتالقي
الـرغـبـة ا�ـصــريـة في اسـتـعـادة الـدور
ا�ـصـري الـفـعـال في الـقـارة الـسـمراء
مع الرؤيـة اإلصالحية لـلتنـمية التي
يــتــبـنــاهـا الــرئــيس األوغـنــدي يـوري
مـوسـيفـيـني� وهـذا امتـداد لـلـعالقات
الـثـنـائـيـة والـتـاريـخـيـة بـ� الـبـلـدين
والــتي تـتــسم بــالــقـوة وا�ــتــانـة مــنـذ
ا�وقف ا�شرف للزعيم اخلالد جمال
عـــبـــد الـــنـــاصـــر الـــذي كـــان احملــرك
والعـامل ا�سـاعد األكبـر في احلركات
الـتـحـرريـة وحتـقـيق اسـتـقالل الـقارة
األفــريــقـيــة ومــنــاصــرته ومــسـانــدته
حلــركـــة الـــتــحـــريــر األوغـــنـــديــة في

نضالها ضد االحتالل. 
وواصـل.. إن نـــقـــابـــة ا�ـــهـــنـــدســ�
ا�ـصــريــة تــسـعـى جـاهــدة لــلــتـواصل
الــــقـــوي والــــفـــعــــال مع أشــــقـــائــــهـــا
ا�هنـدس� األفارقة وذلك للـمساهمة
في بناء وتنمية القارة السمراء ونقل
الـتجـربة ا�صـرية احلديـثة ألشقـائنا

لــتــحــقــيق الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة
واجملتمـعيـة بعـد مرور مـصر بـثورت�
اسـتـطـعـنـا بـعـدهـمـا اسـتـعـادة قـوتـنا�
وكان ا�هندسون ا�صريون هم الداعم
الــرئـيــسي لــتـحــقـيـق هـذه الــنـهــضـة
وتـنـفـيـذ مــشـروعـات قـومـيـة عـمالقـة
خالل فــتـــرات زمــنــيــة وجـــيــزة� مــثل
مـــشـــروعـــات ازدواج قـــنـــاة الـــســـويس
ومضـاعـفة قـدرات الـطاقـة في مـصر�
وإضــــافـــة شـــبــــكـــات طـــرق عــــمالقـــة
وتــــطــــويــــر ا�ــــوانـ� وبــــنــــاء ماليــــ�

الوحدات السكنية. 
وجتـــــــدر اإلشــــــارة إلـى أن هــــــنــــــاك
مـشـروعـات حــيـويـة بـأوغـنـدا تـنـفـذهـا
شــركـات مــصـريــة� ومن هــذا ا�ـنــطـلق
حتـركت نــقــابـة ا�ــهـنــدســ� ا�ـصــريـة
وأطلقت مـبادرتها للـتعاون الوثيق مع
ا�ـــهـــنــــدســـ� األفـــارقـــة� و� تـــوقـــيع
بــروتــوكـوالت لــلــتــعـاون مع أشــقــائــنـا
بـــالــدول اإلفـــريــقـــيــة� آخـــرهــا مــا �
توقيعه مع مجلس تسجيل ا�هندس�
األوغندي نـهاية يوليـو ا�اضي لتعزيز
أواصــر الـــعالقـــات وتـــبــادل اخلـــبــرات

بيننا.



العدد  ٦٥٧  ينــــــايـر ٢٠١٩ 30

5ÝbMN*« WÐUIM� W¹œUF�« dOſ WO�uLF�« WOFL'«
≤∞±∑ ÂUF� ¢W�bF*«¢ WÐUIM�« WO½«eO� vKŽ o‡‡�«uð

v{U*« ”—U� v� WO�uLF�« WOFL'« s� UNC�— bFÐ

بعد �قد� اجلهاز ا�ر�زي للمحاسبات ٥٤ مالحظة على ميزانية ٢٠١٧ لنقابة ا�هندس� اخلاصة
�جلس الـنقابة السـابق والتي � رفضهـا من اجلهاز ومن اجلمـعية العـمومية الـتي انعقدت في مارس
٢٠١٨ وقـيـام مجـلس الـنقـابـة احلـالي بتـقـليـص هذه ا�الحـظـات إلى ثالث مالحـظات فـقط.. عـقدت
النقـابة العامة لـلمهنـدس� جمعيـة عموميـة غير عادية يـوم ا�ثن� ا�وافق ٢٤ من ديـسمبر ا�اضى
�ـنـاق�ـة مـيـزانـيـة الـنـقـابـة "ا�ـعـدلـة" لعـام٢٠١٧ بـرئـاسـة ا�ـهـنـدس هـاني ضـاحي- نـقـيب ا�ـهـنـدس�
وبحـضور ا�هنـدس محمـود مغاوري- أمـ� عام النـقابة وا�ـهندس مـؤمن شفيق- أمـ� صندوق الـنقابة
وا�ـهـنـدسة زيـنب عـفـيفي- ا�مـ� الـعام ا�ـسـاعـد وا�هـنـدس أحـمد الـسـيد- أمـ� الـصـندوق ا�ـسـاعد
بـالـنـقـابـة� و�ـ�ـلَـا اجلـهـاز ا�ر�ـزي لـلـمـحـاسـبـات- عالء الـديـن عبـدالـفـتـاح "رئـيس الـقـطـاع  "وبـاسم

جوزيف "مدير عام باجلهاز" وا�راقب ا�الي. 

وخالل كــلــمــته� أشــار ا�ــهــنـدس هــانى
ضاحى- نـقيب ا�هـندس�� أنه سـبق عقد
جـمعـيـة عمـوميـة �نـاقـشة مـيزانـية ٢٠١٧
اخلـــاصــــة بـــاجملـــلس الـــ�ـــابق� ورفـــضت
اجلـمعيـة العـمومـية وقتـها هـذه ا�يـزانية
لـوجود بـعض التـحفـظات عـليـها� مـشيرًا
إلى أن اجملــلس احلــالى راجع ا�ــيــزانــيــة
وأسـبــاب الـرفض� �ـدة ٦ أشـهـر� الفـتًـا أنه
بالتعـاون مع اجلهاز ا�ركز� لـلمحاسبات

� تالفى ٥٤ مالحــظـة كــانت سـبب رفض
ا�ـيـزانيـة من قـبل اجلـهاز� و� تـقـليـصـها

إلى ثالث مالحظات فقط.
وأكــــد "ضـــــاحى" أن إجـــــمــــالـى حــــجم
العجز �يزانـية ٢٠١٧ والتى سبق رفضها
فى مـــارس  ٢٠١٨ بــلغ نـــحــو ٢٢٢مـــلــيــون
جــنـيه بـعـد الــتـصـويت� وأن مـا � عـرضه
بـاجلـمـعـيـة الـعـمـومـيـة غـيـر الـعـاديـة� هو
نـتـاج الـتـدقـيق ا�ـاسـبى� مـشـيـرًا إلى أن

نحو٢٠٠ مليـون � صرفهـا على إنشاءات
لـم حتــقـق عـــائـــدًا لـــلـــنــقـــابـــة� بـــجـــانب
١٢٤مــلــيــون جــنــيه مــنــصــرفــة فـى زيـادة

ا�عاشات خالل ٢٠١٧ .
ولفت" ضاحى" الـنظر إلى أنـه مطلوب
من الـنـقـابة تـوفـيـر مـلـيـار جـنـيه سـنـويًا�
لإلبقاء على قيمة ا�عا�٧٠٠ جنيه� �ا
يُـــلـــزم الـــنــقـــابـــة بـــضـــرورة زيـــادة ا�ــوارد

اخلاصة بها.
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وأوضح أن صنـدوق ا�عـاشات عـلى مدار
الــــســــنــــوات ا�ــــاضــــيــــة
مـــســتـــمـــر فى حتـــقــيق
عـــجــــز� دون أى عــــائـــد�
مــشــيـرًا إلـى أن اجملـلس
احلــالى يـحـاول تــقـلـيل
هــذا الـــعــجــز� ويـــســعى
لـتـقــلـيـله إلى ٥ ماليـ�
جــــنـــيـه في مـــيــــزانـــيـــة

.٢٠١٨
مـن جــانـــبه� عـــرض ا�ـــهـــنــدس مـــؤمن
شـفــيق- أمـ� صــنـدوق الـنــقـابـة الــعـامـة
لـلمـهـنـدسـ� ميـزانـيـة الـنقـابـة "ا�ـعـدلة"
لــعــام ٢٠١٧ وا�ــوازنــة الــتــقــديــريــة لــعــام

.٢٠١٨
مـــشــــيـــرًا إلى أن أهم أســـبـــاب تـــعـــديل
مـيـزانــيـة الـنـقــابـة لـعـام ٢٠١٧  هـو رفض
اجلمـعية الـعمومـية للـميزانـية في مارس
٢٠١٨ وتقرير اجلهاز ا�ـركزى للمحاسبات
الـذى أكـد أن الـقـوائم ا�ـالـيـة ال تـعـبر عن
ا�ــركــز ا�ـــالى لــصــنــدوق ا�ــعــاشــات� وفى
اســتــعــراضه لــلــمــوقف ا�ــالـى لــصــنـدوق
ا�ــعــاشــات فى نــهــايــة الــعــام ا�ــالى ٢٠١٧
أشار أم� الصندوق أن إجمالى اإليرادات
بـلغ ٩١٢ مـلـيـون جـنـيه تـقـريـبـا� فى حـ�
بــلغ إجــمــالى ا�ــصــروفــات ١٫١٣٤ مــلــيـار
جـنيه تقـريبـا� بعـجز مـقداره  ٢٢٢ مـليون

جنيه تقريبا.
ولفت" شـفـيق" أن أهم ا�الح�ـات على
ميزانيـة صندوق ا�عاشـات واإلعانات لعام
٢٠١٧ تــمــثــلـت في زيــادة ا�ــصــروفــات عن

اإليرادات. 
مـوضحًـا أن أهم اإليـرادات مـتمـثـلة في
الـدمـغـة الــهـنـدسـيـة �ــبـلغ  ٥٥٠ مـلـيـون
جـنـيه تـقـريـبـا بـزيادة ٥٨ مـلـيـون عـن عام
٢٠١٦ فـيــمـا بــلـغت مـصــروفـات ا�ــعـاشـات
واإلعـانــات ا�ـنـصــرفـة لــلـمـهــنـدسـ� ٨٦٤

مليون جنيه.
مشيرًا إلى أن تكلفة الوحدات السكنية
ا�ــبـــاعــة بــلـــغت ١٣٥مـــلــيــون جـــنــيه� وأن
إجمالى أصول الصندوق ٢٫١ مليار جنيه
وإجــمــالى الـتــزامـاته بــلـغت ٧٤٧ مـلــيـون
جــنـيه� مــوضـحًـا أن  صــافى األصـول بـلغ
١٫٣٤ مـلـيـار جـنـيه تـقـريـبـا� و١٣٥ مـلـيون
جــنـــيه ضـــرائـب أذون خــزانـــة� وعـــمـــولــة
حتــصـيل الـدمــغـة الــهـنـدســيـة وا�ــرتـبـات

وخالفه.
وأشـــــار "شــــفــــيـق" إلى أن آخــــر دراســــة
إكـــتــــواريـــة عــــام ٢٠١٥ أكـــدت عــــلى عـــدم

لـلـمــكـرونـة� مــنـوهًـا إلى أنه كــانت هـنـاك
مـبـالغ مسـجلـة بـاخلطـأ فى غيـر مـكانـها

با�يزانية ا�رفوضة سابقًا مارس  ٢٠١٨.
وفى عـرضه للـمـوازنة الـتقـديـرية لـعام
٢٠١٨ اخلــاصـة بـصـنــدوق ا�ـعـاشـات أشـار
"شـــفـــيق" إلـى أنه من ا�ـــتـــوقع أن تـــبـــلغ
اإليــرادات  ١٫٤٢٢مـلــيــار جـنــيه تــقـريــبـا�
وا�صروفات ١٫٤٢٧مليـار تقريبا بإجمالى
عجز ٥ مالي� جـنيه تقريـبا� موضحًا أن
أهم مــوارد اإليـرادات تـتـمـثل فى الـدمـغـة
الـهنـدسيـة واستـثمـارات البـنوك وإيرادات
اسـتـثمـارات عـقاريـة� فـيمـا يعـد أهم بـنود
ا�صروفـات هى ا�عاشـات وتكلـفة اإلسكان
ومـــصــروفـــات عــمـــومــيـــة وإداريــة.. وأكــد
شـفيق لـلحـضـور على أن اجملـلس احلالي
يبذل جـهدًا كبـيرًا لتعـديل قانون الـنقابة

إمـكانـية  زيـادة ا�ـعاشـات� ورغم ذلك أصر
اجمللس السابق على الزيادة.

وأوضـح أمـــــــ� الـــــــصـــــــنـــــــدوق أن أهم
التعديالت على مـيزانية ٢٠١٧ تمثلت في
حسابات األصول الثابتة� حيث � إضافة
مـبـلغ  ٨ مـليـون جـنيه مـديـونيـة مـتبـقـية
من أرض نـادى مــديــنـة الــفـيــوم� وكـذا ٥٤

مــلــيـون جــنـيه حلــسـاب
شــــركــــة يــــوتن بــــســــبب
حتـــقــيـــقــهـــا خلــســـائــر
بالعام ا�ـالى ا�نتهى فى
ديــســمــبــر ٢٠١٦ وبــاقى
ا�ـــــــــبــــــــالـغ بـــــــــســـــــــبب
اسـتـثـمـارات فى شـركـات
أخـرى مثل مـصـنع كـفر

ربــيع وا�ــهــنــدس لــلــصــيــانــة وا�ــهــنــدس
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�ــــا يــــســــمح بــــزيــــادة مــــوارد صــــنـــدوق
ا�عاشات.

من جــانــبـــهــمــا عــرضـــا �ــثال اجلــهــاز
ا�ــــركـــزي لــــلـــمــــحـــاســــبـــات.  عـالءالـــدين
عـبـدالفـتـاح السـيـد "رئـيس القـطـاع "وباسم
جــوزيف "مــديــر عــام بـــالــقــطــاع" تــقــريــًرا
مـفـصًلـا عـلى أعضـاء اجلمـعـية الـعـمومـية�
أكد خالله  عالء الدين عبـدالفتاح� على أن
نــقــابــة ا�ــهــنــدســ� كــانت حــريــصــة عــلى
التعاون مع اجلهاز للرد على كل ا�الحظات
الواردة �يزانية ٢٠١٧ مشيًرا إلى أن اجلهاز
ا�ركـزي للـمحاسـبات قـام �راجعـة القوائم
ا�الـية ا�عـدلة لـصناديق الـنقابـة لعام ٢٠١٧
وكــذا احلـســابــات اخلـتــامــيـة� وأصــدر عـدة

تقارير � إبالغها للنقابة. 
وأضــــاف أن ا�ـــال اجملـــمع لــــصـــنـــاديق
النـقابة بـلغ ١٫٤٦٠ ملـيار جنـيه� الفتًا أن
الـعــجــز احملـقـق ٢٠١٧ ا�ـتــمــثل في زيـادة
ا�ــــصـــروفــــات عن اإليــــرادات حـــوالي٢٣١
مــلـيــون� مـنــهـا ٢٢٢ بــصـنــدوق ا�ـعــاشـات

فقط.
وقـال "عـبـدالــفـتـاح" في تــقـريـره الـذي
عـرضه عـلى أعضـاء اجلمـعـية الـعـمومـية
أن أهم ا�الحظات كانت استمرار صندوق
ا�ـعــاشـات فـى حتـقــيق عـجــز يـتــمـثل فى
زيــادة مـصـروفــاته عن إيـراداتـه مـنـذ عـدة
ســنــوات.. وقــد بــلغ الــعــجــز احملـقـق عـام
٢٠١٧ حــوالى ٢٢٢ مـلـيـون جــنـيه� ويـرجع
ذلك لـعدة أسـبـاب أهمـها قـيـام الصـندوق

بـتـمــويل شـراء أراضٍ� وإنــشـاء مــبـانٍ يـتم
اسـتخـدامهـا كـمقـرات للـنقـابات الـفرعـية
واألنديـة باحملـافظـات اخملتلـفة بـإجمالى
مـبـالغ بـلغت نـحـو ٢٠٠ مـليـون جـنيه دون
حتقيق عائد مجـزى� حيث بلغت العوائد
احملــقــقـة مــنـهــا عـام ٢٠١٧  مــبـلغ ١٫٩١٠
مـلــيـون جــنـيه مــقـابـل حتـمل الــصـنـدوق
لـقـيـمـة إهالكـاتـهـا والـتى بـلـغت نـحو ٢٫٩
مـــلــــيـــون جـــنــــيه بـــزيــــادة عن اإليـــرادات
احملـقـقـة بـحـوالـى مـلـيـون جـنـيه�  وزيـادة
قــيــمــة ا�ــعــاشـــات ا�ــنــصــرفــة لألعــضــاء
بـحــوالى ١٢٤ مــلـيــون جــنـيه عن  ٢٠١٦ و
قيام الصنـدوق باستثمارات بـلغت قيمتها

نـحـو ١٢٧ ملـيـون فى شـركات تـابـعة �وهى
متاحـة للبيـع دون حتقيق أى عائـد منها�
فضـلًا عن حتـقيق الـبعض منـها خلـسائر
خالل نفس العام� األمر الذى يتع� معه
إعـادة النـظر فى الـسـياسـة ا�الـية ا�ـتبـعة
فى الصـندوق لـتحـقيق أكـبر عـائد ��ن

الستثمار أمواله.
وقـد شـهـدت اجلـمعـيـة الـعـمومـيـة غـير
الـعاديـة مـناقـشات مـتـبادلـة ب� احلـضور
وا�نصة� ووافـقت العموميـة على ميزانية
٢٠١٧ ا�عـدلة وموازنـة  ٢٠١٨ بعد مـوافقة
٣٩٦ مــهـنــدسًـا ورفض ١٠٥ مــهــنـدس من

إجمالي حضور ٥٠١  مهندس.
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ك�سفت ندوة ل�سعبة الهند�سة املدنية 

»ا�ستخدام  حول  العامة  بالنقابة 

يف  البال�ستيكية  الكربون  األياف 

بالكباري«  الإجهاد  �سابقة  اخلر�سانة 

عن اإ�سدار كود م�سري جديد للفايرب 

خالل عام 2019، وطالب امل�ساركون يف 

الندوة ب�سرورة تاأهيل العمالة الفنية 

قادرة  لتكون  القطاعات  خمتلف  يف 

على اأداء دورها املهني  ب�سكل اأف�سل، 

حالًيا  الفنية  العمالة  اأن  موؤكدين 

التاأهيل  غياب  ب�سبب  كثرًيا  تعاين 

والتدريب احلقيقي.

�سارك يف الندوة التي عقدت موؤخًرا 

اأمني عام  املهند�س حممود مغاوري- 

النقابة واملهند�س موؤمن �سفيق- اأمني 

�سعبة  جمل�س  واأع�ساء  ال�سندوق 

مدين برئا�سة املهند�س اأحمد رمزي، 

الهند�سة  واأ�ساتذة  خرباء  من  وعدد 

املدنية، ومهند�سون من 17 حمافظة.

خالل  األقاها  التي  حما�سرته  ويف 

الندوة، اأو�سح الدكتور مهند�س نبيل 

ال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو  جري�س- 

وعميد  اجلمهورية  لرئي�س  العلمي 

لوران�س  جامعة  الهند�سة-  كلية 

املتحدة  بالوليات  ميت�سجان  بولية 

الكربون  األياف  قوة  اأن  الأمريكية 

قوة  اأ�سعاف   6 تعادل  البال�ستيكية 

احلديد فيما يبلغ وزنها) 1/7من وزن 

احلديد، م�سريا اإىل اأن اأول كوبري مت 

بناوؤه يف الوليات املتحدة با�ستخدام 

 2001 عام  يف  كان  الكربون  األياف 

والإ�سراف  تخطيطه  بنف�سه  وتوىل  

حذرين  »وقتها  وقال:  تنفيذه..  على 

من  الهند�سة  اأ�ساتذة  من  كثري 

اإنه بال  العمل يف هذا املجال، وقالوا 

م�ستقبل، ولكني قلت اإنني اأوؤمن باأن 

هذا املجال هو امل�ستقبل«.

واأ�ساف.. »مت جتهيز معمل لألياف 

 11 بتكلفة  البال�ستيكية  الكربون 

مت  املعمل  هذا  ويف  دولر،  مليون 

�سن�ستخدمها  التي  املواد  حت�سري 

يف  مبا  الختبارات،  لكل  واإخ�ساعها 

بلغت  حرارة  لدرجة  تعري�سها  ذلك 

3000 درجة مئوية، وبعدها مت تنفيذ 

اأي  لتفادي  املعمل  داخل  الكوبري 

ت�سييد  وبعدها  التنفيذ،  يف  اأخطاء 

الكوبري يف  املكان املخ�س�س له«. 

�سارك يف  كل من  ووا�سل.. »خ�سع 

تدريبات  على  الفنيني  من  العمل 

مكثفة؛ لأن من يعمل يف هذا املجال 

جراح،  طبيب  مثل  يكون  اأن  يجب 

ميار�س عمله بكل يقظة وحر�س«.

املــــتــــحــــدة  الـــــــــوليـــــــــات  اأن  واأكـــــــــــــد 

الكربون  األــيــاف  ا�ستخدام  ا�ستقبلت 

البال�ستيكية يف الكباري بحذر كبري، 

ولهذا انتظرت 10 �سنوات كاملة بعد 

ت�سيد  اأن  قبل  الأول  الكوبري  ت�سييد 

الكوبري الثاين من هذا النوع يف عام 

2011، ولكن الآن زاد الطلب على تلك 

الكباري ب�سكل كبري«.

اأو�سح الدكتور مهند�س  من جانبه 

اللجنة  رئي�س  حمفوظ-   اإبراهيم 

الدائمة لكود الفايرب اأن م�سر �سهدت 

ا�ستخدام الفايرب يف الكباري واملن�ساآت 

و�سع  ومت  احلايل،  القرن  مطلع  مع 

كود م�صري جديد للفايرب.. العام احلايل

ندوة لل�شعبة �ملدنية ك�شفت �أهم مالحمه

اخلبري العاملي د.م نبيل جري�س: كباري األياف الكربون 
البال�شتيكية الأكرث انت�شاًرا يف اأمريكا حالًيا

�إعد�د : جمدى عبد �لوهاب
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كود م�صرى جديد
يف  ال�ستخدامات  تلك  ي�سبط  كود 

عام 2005.

طراأت  كبرية  طفرة  »ولأن  وتابع.. 

على ا�ستخدامات الفايرب يف  ال�سنوات 

امل�سري  الكود  تقرر حتديث  الأخرية 

يتم  جديد  كود  وو�سع  به،  اخلا�س 

لي�سدر  النهائية  رتو�سه  و�سع  حاليا 

خالل العام القادم«.

الكود  اأن  »حمفوظ«  واأو�سح 

رئي�سية  مواد   3 يت�سمن  اجلديد 

يف  اجلودة  �سبط  اختبارات  ت�سمل 

الثانية  واملادة  الفايرب،  ا�ستخدامات 

تدعيم  يف  الفايرب  با�ستخدام  تتعلق 

واخلر�سانات  اخلر�سانية  املن�ساآت 

املقاومة  واملباين  الإجهاد،  �سابقة 

تتعلق  الثالثة  واملادة  للزلزل، 

�سبيهة  مواد  اإىل  الفايرب  بتحويل 

وزًنا  اأخف  ولكنها  املعدنية،  باملواد 

واأكرث قوة. 

موؤكًدا اأن الكود اجلديد �سيتطرق 

الكربون  األياف  ا�ستخدام  اإىل  ا  اأي�سً

بدل  الإجهاد  �سابقة  اخلر�سانة  يف 

من احلديد.. وقال: »كنا يف اللجنة 

اأن  نريد  الفايرب  لكود  الدائمة 

الفايرب  ا�ستخدام  الكود  يت�سمن 

للعمليات  املقاومة  املن�ساآت  يف 

ي�سعفنا  مل  الوقت  ولكن  الإرهابية، 

لتحقيق ذلك«.

املادة  هو  »الفايرب  واأ�ساف.. 

اأن  ميكن  ول   21 الـ  للقرن  الأ�سا�سية 

نتخلف عن التو�سع يف ا�ستخدامه«.

ومن جانبه دعا املهند�س ح�سن عبد 

امل�سري  الحتاد  رئي�س  نائب  العزيز- 

للمقاولني اأن العمالة الفنية يف قطاع 

نوع  لأي  حاليا  تخ�سع  ل  الت�سييد 

من التدريب.. وقال: »احتاد املقاولني 

املهند�سني  ت�سنيف  عن  م�سئول 

الفنيني  ولكن  وال�سركات،  واملقاولني 

وت�سنيفهم،  وتدريبهم  وتاأهيلهم 

العاملة  القوى  وزارة  م�سئولية  هو 

اأن  العجيب  ومن  العمال،  واحتاد 

وزارة القوى العاملة هي امل�سئولة عن 

ا التي متنح  تدريب العمالة، وهي اأي�سً

�سهادات التدريب، ولالأ�سف متنح تلك 

ال�سهادات بدون تدريب حقيقي«.

ن�سئ 
ُ
اأ  2008 عام  »يف  وتابع..   

جمل�س اأمناء للتدريب الفني، ولكنه 

اإحياوؤه من  اأبًدا حتى مت  مل يجتمع 

يجتمع  مل  ولكنه   ،2013 عام  جديد 

اأمر ل ميكن  وهذا  الآن،  ا حتى  اأي�سً

العمالة  واأن  خا�سة  عليه  ال�سكوت 

ب�سدة،  تعاين  الفنية يف م�سر حاليا 

يف  تفكر  بداأت  ال�سركات  وبع�س 

�سرق  جنوب  من  بعمالة  ال�ستعانة 

امل�سرية،  العمالة  خربة  لعدم  اآ�سيا 

تعاين  عديدة  م�سانع  هناك  اأن  كما 

ب�سبب عم وجود عمالة فنية مدربة«.

وكــ�ــســف الـــدكـــتـــور املــهــنــد�ــس نبيل 

الـــعـــلـــمـــي  املــــجــــلــــ�ــــس  اأن  جـــــريـــــ�ـــــس 

ال�ـــســـتـــ�ـــســـاري لــرئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة 

بتطوير  كــبــرًيا  اهتماًما  الآن  يــويل 

الــتــعــلــيــم الــفــنــي وتـــدريـــب الــعــمــالــة 

الفنية، موؤكًدا اأن كل �ساحب حرفة 

يف الـــوليـــات املــتــحــدة ل ميــكــن اأن 

بــعــد احلــ�ــســول على  اإل  ميــار�ــســهــا 

تدريب ودرا�سة ملدة عامني، وبعدها 

يح�سل على رخ�سة لأداء عمله، مبا 

يف ذلــك »احلــالقــني« و«الفنيني« يف 

الرخ�سة  وتلك  واحلـــرف،  املهن  كل 

جُتدد كل 3 �سنوات. 

اأدارها  التي  الندوة  نهاية  ويف   

اأمني  م  قدَّ توما�س،  عماد  املهند�س 

مدين   �سعبة  درع  النقابة  عام 

مهند�س  الدكتور  العاملي  للخبري 

نبيل جري�س. 



على مدى تاريخه ا�هني
تقلّد العديد من الوظائف
وتــــولّى إدارة الـــعــــديـــد من
ا�ـــلـــ�ـــا� ا�ـــهـــمـــة�   فـــكـــان
مــديـرًا لــسالح ا�ــهـنــدسـ�
الـــعــــســـكـــريــــ�� ورئـــيـــسًـــا
لـلـجـهـاز ا�ـركـ�ي لـلـتـعـمـيـر
ونــــــائـب وزيـــــر ا�ســــــكـــــان�
ويــتـــولّى رئـــاســـة  مـــجــلس
إدارة شــــــركـــــــة الــــــشـــــــمس
لإلســكـان والـتــعـمــيـر حـتى
اآلن.. حـــــصل عـــــلى وســــام
اجلــمــهــوريـة مـن الـطــبــقـة
الثانـية و ميدالـية اخلدمة
الـطويـلة والـقدوة احلـسنة
ونوط الـواجب من الطـبقة
األولـى ونــــــوط اخلــــــدمــــــة

ا�متازة..
إنه ا�هـند� االسـتشاري
محـمود مغـاوري- أم� عام
نـقابـة ا�ـهنـدس�.. مـنذ أن
تــــســــلم مــــجــــلـس نــــقــــابـــة
ا�ـــــــهـــــــنـــــــدســـــــ� احلـــــــالي
ا�ــسـ�ــولــيــة في مــنــتــصف
أبريل ا�ا�ي� وهو يحرص
 عـــلـى دعـــوة ا�ـــهـــنـــدســـ�

للتواصل مع النقابة.
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في كل لـــقــاءاته مع ا�ـــهــنــدســ��
وفي كـل تــصــريــحــاته الــصــحــفــيــة
واإلعالمية وهو يشدد على ضرورة
أال يكتـفي ا�هندس بـاحلصول على
اخلــدمــة الـنــقــابــيــة فـقـ�� ويـجب
عــــلــــيه أن يــــتــــواصـل مع نــــقــــابــــته
ويـشــارك في نــشــاطـهــا ويــسـهم في
تــطــويــر هــذه األنــشــطــة بــتــقـد�
األطــروحـــات واألفـــكــار ا�ـــديــدة�
وفي حـواره �ـجـلـة ا�ـهـنـدسـ� أكـد
الـلــواء  مـهــنـدس مــحـمــود  مـغـاوري
عــــــــلـى أن هــــــــذه الــــــــدعـــــــــوة القت
استحسانًا واسعًا من أبنائه وإخوته
ا�ـهـنـدسـ� خـاصــة الـشـبـاب مـنـهم�
حـــيث حـــرص الـــكــثـــيـــر من شـــبــاب
ا�ــــهــــنـــــدســــ� عــــلى الـــــتــــواصل مع
الــنـــقــابـــة وا�ــشـــاركـــة في الــلـــجــان
اخملـــتــلــفـــة .. وأعــرب األمـــ� الــعــام
للنقابة عن سعادته بهذه ا�شاركة�
وأكد على أن ملف الشباب أحد أهم
ا�ـــلـــفــات الـــتـي يــهـــتـم بــهـــا اجملـــلس
احلــالي; ألن شـــبــاب مــصـــر خــاصــة
ا�هندس� مـنهم هم بناة الوطن في
ظل مرورنا �رحلة مهمة في تاريخ
مــصــر ونـــحــتـــاج ســواعــد الـــشــبــاب

لبنائها.
في بـــدايـــة احلـــوار ســــألـــته: هـــنـــاك
الـعديـد من ا�لـفات اخلـدمية الـتى تهم
كــافـة ا�ـهـنــدسـ�� والـتى تــتـطـلب دومًـا
تــطــويــرًا مــســـتــمــرًا لــلــتـــيــســيــر عــلى
ا�ـهـنـدس� وفـي مقـدمـتـهـا ا�ـعـاشات أو
الرعـايـة الـصحـيـة أو اإلسـكان.. ولـنـبدأ

�لف ا�عاشات.
ا�هندس محمود مغاوري: بالنسبة
لـلـمـعـاشـات ال يـوجـد بـهـا أيـة عـوائق أو
مــشــكـالت بــشــأنــهــا� والـــنــقــابــة تــقــدم
اخلـدمـة بـأيــسـر الـطـرق حـتى ال نـعـيق
ا�هندس أثناء حتديث البيانات� وهناك
ثالثــــة أنـــواع من ا�ــــعـــاشــــات: مـــعـــاش
الـسـتـ�� ومـعـاش األسـر� ومـعـاش حتت
الـسـتـ�� وحـتـى ال يـتم قـطع ا�ـعـاشـات
فــجــأة عن ا�ــهــنــدســ� حــرصــنــا عــلى
اإلعالن عن ضــرورة حتــديث الــبــيــانـات
لـتــذكـيــر ا�ـهــنـدس �ـوعــد الـتــجـديـد�
ولـــلـــعــــلم مـــا أُشــــيع مـــســــبـــقًـــا عن أن

الـتـحـديث يــتم من خالل طـوابـيـر غـيـر
صحيح مطلقًا.

¿ لـــكـن فـــور إعالن الــــنـــقـــابـــة عن
ضـرورة حتــديث الــبـيــانــات حـتى ال
يـــتـم قــــطع ا�ــــعــــا�� حـــدث بــــعض
البلبلة.. فهل كان من ا�تبع اإلعالن
مـسبـقًا عن الـتجـديد ومـا هي طرق
الــتــيــســيــر عــلى ا�ــهــنــدســ� أثــنـاء

جتديد ا�عا�?
مسـبقًـا كان الـتـجديـد متـوقفًـا على  ¿
ذاكرة ا�هندس وإن لم يتم ذلك فيتوقف

ا�عـاش تـلقـائـيًـا من قبل إدارة ا�ـعـاشات
في الـنـقـابــة فـرأيـنـا أنه من األفـضل أن
نــعــلـن قــبل الــتـــجــديــد; حـــرصًــا عــلى
مـصــلــحـة ا�ــهــنـدس وأســرته� بل وإنــنـا
أعـلـنا عن مـد مهـلـة للـتحـديث� أما عن
طـرق تقـد� اخلـدمـة فـهي تـقـدم بـعدة
طرق إما عن طريق البنك أو عن طريق
النقابة� وللـعلم موعد التحديث ال يتم
جلــمـيـع الـفــئـات في نــفس الــوقت �ـا
يـيـسـر عـلى ا�ـهـنـدسـ� وأسرهـم� فعـلى
ســبـيل ا�ــثـال مـعــاش سن الـســتـ� يـتم
حتديـثه مرة واحـدة كل عامـ� في شهر
أكــتـوبـر� أمــا مـعـاش حتت سن الــسـتـ�
فــيــتم عـن طــريق إحــضـــار "بِــرنت" من
الـتـأميـنات االجـتـماعـية مـرة واحدة كل
عـام� ويتم الـتجـديد له في شـهر مارس�
وثـــالث مـــعـــاش هـــو اخلـــاص بـــاألســر;
ونظـرًا لتغـير احلالـة االجتمـاعية سواء
بتخرج االبن وإنتهاء ا�راحل التعليمية
له وكـذا فى حـالـة زواج االبنـة أو غـيـرها
من الــتــغـيــرات الــتي تــطــرأ عــلى أسـرة
ا�هنـدس� فيتم جتديده سـنويًا في شهر
يـولـيـو� وبـنـاءً عـلـيه ال تـوجـد لـديـنا أي
جتـمـعات أو طـوابيـر أو مـشكالت من أي

نوع في جتديد ا�عاش.
¿ قـــــــبل االنـــــــتـــــــقـــــــال مـن مـــــــلف
ا�عاشات.. دعنا نسأل السؤال الذي
يشغل جـموع ا�هنـدس� دائمًا وهو:

هل هناك اجتاه لرفع ا�عاشات?
قبـل اإلقدام علـى هذه اخلطـوة يجب  
أولًا زيـادة اإليرادات� لـذا نسعى لـتعديل
قانون النقابة لزيادة الرسوم الهندسية�
كـــمــا نـــبـــحث حـــالــيًـــا إعـــادة هــيـــكـــلــة
اسـتـثـمــارات الـنـقـابـة بــطـريـقـة جـيـدة
بـحـيـث �ـكن أن تـدر عــوائـد تـزيـد من
إيـرادات صـنــدوق ا�ـعـاشـات� فـالـنـقـابـة
لـــهــا ٣٠%  بـــشـــركـــة يــوتـن لــلـــبـــويــات
بـــاإلضــافـــة لـــلــمـــهـــنـــدس لــلـــتـــأمــ�
وا�هـنـدس كـار لـلسـيـارات� وهـنـاك عدة
مصـانع لـلنـقابـة مـتوقـفـة مثل مـصنع
ا�ـكـرونـة ومجـمع صـنـاعي بـا�ـنـوفـية..
كل هـــذه ا�ــلــفـــات يــتم دراســـتــهــا اآلن
لنضخ بـها استثمـارات لكى تعمل وتدر
عـائـدًا لـلنـقـابـة� وبـالـتـالي �ـكن زيادة

ا�عاشات. 
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و�ــا ال يــخــفى عـــلى اجلــمــيع أنــنــا
اسـتـلــمـنــا صـنــدوق ا�ـعــاشـات في وضع
حـرج للـغايـة� حيث تـخطّى الـعجـز أكثر
من ٢٠٠مـلــيـون جـنـيه� ونــسـعى بـكل مـا
أوتـيـنــا من جـهـد لـتــقـلـيل هــذا الـعـجـز
حتى نستطيع الـنهوض بالصندوق مرة

أخرى.
¿ اإلسكـان من اخلدمـات التي تهم
مـخـتــلف فـئــات ا�ـهـنــدسـ� خـاصـة
الـشـبـاب.. مـاذا قـدم اجمللـس احلالي

في هذا ا�لف?
 مـبـدئيًـا ملف مـشـروعات الـنقـابة من
ا�لفات الـتي تسلمناهـا وبها العديد من
ا�ــعـوقــات وا�ــشــكالت� فـكــانت الــبــدايـة
محاولة حل هذه ا�شكالت حتى يتسنى
لـنـا تقـد� اخلدمـة لـلمـهنـدس وأسرته�
وبـــــالـــــفـــــعل � تـالفي عـــــدد مـن هــــذه
ا�ــشــكـالت� أمــا عــمــا قــدمــنــاه فى هــذا
ا�لـف� فقـد قـمـنـا بـبـيع عدد ٣٣٩ وحدة
ســكـــنــيــة في مـــشــروع إســكـــان أكــتــوبــر
منـطقة الـ "١٨ ونصف فـدان" و� البيع
عــلى مــرحــلــتــ�� وفي مــشــروع إســكـان
الـعــبـور اخلـاص بــا�ـهــنـدســ� � بـبـيع
١٠٩وحدة سـكـنـية� وفـي مشـروع الـعـاشر

مـن رمــــــضـــــــان- اجملــــــاورة ٦٣ � بـــــــيع
١٧وحـــدة� وجـــمـــيع هـــذه الـــوحــدات �
البـيع فـيهـا عن طـريق القـرعة الـعـلنـية
ونــقـوم بــاإلعالن مـســبـقًـا فـي الـصـحف
الرسمية وعلى صفحة وموقع النقابة.
وهـل � تـســلـيـم هـذه الــوحـدات  ¿

فعليًا?
� بـالـفـعل تـسـلـيم عـدد كـبـيـر مـنـهـا�
فـفي مـشروع إسـكان ا�ـهنـدس� بـالعـبور
� تــــســـلـــيم ٢٧٠ وحــــدة� وفي مـــشـــروع
إسـكان الـعاشـر � تسـليم ٦٨ وحـدة� أما

في مــشـــروع إســكـــان أكــتـــوبــر فـــقــد �
تــســـلــيم ٩٢ وحـــدة� وجــارٍ الـــتـــجــهـــيــز

لتسليم الباقي.
¿ مـشــروع الــرعـايــة الـصــحــيـة من
ا�ــشــروعــات ا�ـــهــمــة الــتـى تــولــيــهــا
الـنقـابة دائـمًا اهـتمـامًا خـاصًا.. هل
هنـاك أى مـستـجدات فى هـذا ا�لف

ا�هم?
ندرس التعاقـد مع شركة ت�م� طبي�
لـتـؤمن عـلى جـميع الـزمالء وتـوفـر لهم
الــرعــايـة الــطــبـيــة وتــقـدم لــهم خــدمـة
أفـضل من ا�ــوجـودة حـالـيًـا� فـا�ـهـنـدس
مـن خالل الـكـارت اخلــاص به �ـكـنه أن
يــدخل أى مـســتـشــفى طـبــقًـا لــلـشــركـة
ا�تـعاقدين معـها ويحـصل على اخلدمة
الطبـية بسقف عالجي مـحترم� ونسعى
أن تــغــطي الــرعــايـة الــصــحــيــة جــمـيع
الـزمـالء غـيـر ا�ـشـمـولــ� بـالـرعـايـة فى

جهات أخرى.
أما عن تقد� خدمة الـرعاية الطبية
اآلن فـهي تـقدم دعـمًـا يصل إلى ٢٥ ألف
جـــنـــيه لـــلـــفـــرد� ويــســـهـم ا�ــشـــروع في
الـعمـلـيات الـشـامـلة �ـخـتلف أنـواعـها�
وقـد شـمـلـت ا�ـسـاهـمـة بـاحلـد األقـصى
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بـعض الـعـمـلـيـات اجلــراحـيـة الـكـبـيـرة�
مـثل عــمـلــيـات الــقـلـب ا�ـفــتـوح وزراعـة
الـكـبد والـكلى� كـمـا شمل ا�ـشروع أيـضًا
خــدمــات مــسـتــحــد�ــة� مـثـل عـمــلــيـات
احلــقن اجملـهـري� كـمـا � إدراج "دالالت
األورام" وقد قـمنا بـتسهيـل السداد على
ا�هنـدس�� حيث يتم الـدفع بعدة طرق
مــثل الــدفع عن طــريق خــدمــات فـوري

والفيزا كارد.
¿  ومـــاذا عـن خـــدمــــة الـــواتس آب
اخلـــــاصــــــة �ـــــشــــــرو� الـــــرعــــــايـــــة

الصحية?
هـذه اخلدمـة حتـديدًا من اخلـدمات
الـتي نـولـيهـا اهـتـمـامًا كـبـيـرًا� ونـبحث
سـبـل تـطـويـرهـا لـكـونـهـا خـدمـة تـيـسر
على ا�هـندس الكثيـر� خاصة أن ا�عنِي
بـــهـــا الـــشـــخـص ا�ـــريض أو من لـــديه
مــــريـض وهي خــــدمــــة تــــيـــســــر عــــلى
ا�ـــهــــنــــدس ســـرعــــة احلــــصـــول عــــلى
الــتــحـويـالت الـطــبــيــة �ـراكــز األشــعـة
والـــــتـــــحــــالـــــيل� وعـن طــــريـق إرســــال
الروشـتة يتم إرسال الـتحويل لـلمعمل
أو �ــــركــــز األشـــــعــــة عن طـــــريق واتس
ا�ـهـنـدس� حـيث � االتـفـاق مع ا�ـراكز
ا�ــــشـــتـــركــــة بـــا�ــــشـــروع عـــلـى قـــبـــول
الــتـــحــويالت بـــطــريـــقــة "الــواتس آب"
تـيـسيـرًا على ا�ـهـندس حـتى ال يحـتاج
ا�ــهـــنـــدس احلــضـــور �ـــقـــر الــنـــقـــابــة
لــلــحـصــول عــلى الــتـحــويل� وتــأكــيـدًا
الهـتمـامنـا بهـذه اخلدمـة قمـنا بـزيادة
عــدد اخلــطــوط الــتي يــتم اســتــقــبـال
التـحويالت علـيها� وقـمنا أيـضا بزيادة
أعــداد الـعــامـلــ� عـلى اخلــدمـة وذلك
نــظــرًا لإلقــبــال الــشــديـد مـن أعــضـاء
اجلمعية العمومـية عليها� خاصة كبار

السن من ا�هندس�.
¿  وهـل تـفــكـرون في تــعـمــيم هـذه
اخلـــدمــــة عـــلـى بـــاقـي الـــنــــقـــابـــات

الفرعية?
جــديًــا نـبــحث فــكــرة الــتــعــمـيم; ألن
اخلــدمـة تــقـدم إلى اآلن عــلى مـســتـوى
الـقـاهـرة الكـبـرى أو عن طـريق مـندوبي
ا�افـظـات� وحـالـيًا نـقـوم بـعـمل دراسة
لــيــتم تــقــد� اخلــدمــة عــلى مــســتـوى

اجلمهورية. 

¿ �ـــا�ــا نـــتـــحـــدث عـن الـــرعـــايــة
الـصــحـيــة.. هــنـاك ســؤال يـدور فى
بال  كـثير من ا�ـهندسـ� أال وهو: ما
مـصـيـر مــسـتـشـفى ا�ــهـنـدسـ� وهل

توقف ا�شرو�?
لم يــتـم وقــفه� ولــكن ا�ــشــروع رُو�ج له
بــطــريــقــة تـسـيء جلـمــوع ا�ــهــنــدسـ��
فجمع تـبرعات لبـناء ا�ستـشفى هو أمر
مــرفــوض تــمــامًــا. وقــد طُــرح ا�ــو�ــوع
لــلــدراسـة والــتــبـاحـث من قـبـل اجملـلس
األعـلى لـلـنــقـابـة� و� االتـفـاق عـلى أنه
سـيُـدار كمـسـتـشـفى اسـتثـمـاري سـيـكون
للـنـقابـة حصـة به� وا�ـهنـدسـون سيـكون
لـهم مــيـزة مـعـيـنــة في اإلقـامـة والـعالج
واخلدمات الـطبية ا�ـقدمة با�ـستشفى�
ويـتم اآلن عـمل الـدراسات لـطـرحه على
ا�ـسـتـثـمــرين لـكي يـدر عـائــدًا لـلـنـقـابـة

ويقدم خدمة للمهندس�.

¿ هــنـاك خـدمـات أخــرى تـقـدمـهـا
الــنــقــابـة تــيــســر عــلـى ا�ــهــنــدسـ�
الـتــواصل مع نـقــابـتــهم� مـثـل مـركـز
خـدمة ا�ـهنـد�.. حـد�ثنـا عن هذه

اخلدمة.
مــــركــــز خــــدمــــة ا�ــــهـــنــــدس يــــعــــمل
حــالـــًيــاحتت إشـــراف ا�ــهـــنــدســـة زيــنب
عـفيـفي- األمـ� العـام ا�سـاعد لـلنـقابة�
وهـذه اخلـدمـة تالقي اسـتـحـسـاًنـا كـبـيًرا
من ا�ـــهـــنـــدســــ� ســـواء داخل مـــصـــر أو
خـارجـهـا� حـيث يـتم من خالله الـرد عـلى
أي اســتـــفــســـار يـــخص ا�ــهـــنـــدســ� في
مختلف اخلدمات سواء معاشات أو رعاية
صحية أو السؤال عن مشروعات اإلسكان�
وغــيـــرهــا من اخلــدمــات الــتي تــقــدمــهــا
الـنـقـابـة� كـمـا نتـلـقى شـكـاوى ا�ـهـنـدس�
أيًضا� وتـعرض علينـا للنظر فـيها� وللعلم
أعــداد ا�ــهــنـدســ� ا�ــســتـخــدمــ� لــهـذه
اخلـدمـة تـتـزايـد يـوًمـا بـعـد يـوم� وتـتـلـقى
الــنــقــابــة أسـبــوعــيــا مــا يـقــرب من ٢٠٠٠

رسالة من ا�هندس� ويزيد.
¿ في الـــشــهـــور األخــيـــرة جنــحت
الـنـقـابـة في مـد جـسـور الـتـعاون مع
عــدد مـن الــنـــقـــابــات الـــهـــنــدســـيــة
األفـريـقيـة.. فـكـيف ترى مـسـتـقبل
تــــعـــاونــــكم مـع مـــهــــنــــدسي الــــقـــارة

السمراء? 
خالل الـفــتـرة الـقــادمـة ســتـســتـكـمل
الـــنـــقـــابـــة دورهـــا في تـــدريب عـــدد من
ا�ــهـنــدسـ� األفـارقــة� وذلك بـعــد عـقـد
عـــــدة بـــــروتــــوكـــــوالت تــــعـــــاون مع دول
أفـريـقـيـا� "إحــنـا مـا نـقــدرش نـبـعـد عن
مهندسي أفريقيا� فمصر دولة أفريقية�
ودول الـقـارة تــمـثل كـنــزًا إسـتـراتــيـجـيًـا
لـلـمهـنـدس� ا�ـصـري� سـواء في فرص
الـعـمل أو في االسـتـثـمـارات الـهـنـدسـيـة

في دول القارة". 
والـتـواصل لن يـقـتـصـر فقط مع دول
أفـريــقـيـا� فــالـنـقـابــة يـوجـد بــهـا جلـنـة
"ا�ـنظـمات الـدوليـة" تعـمل على إيـصال
مصـر بـدول آسيـا وأفـريقـيا� وطـبـعًا مع
جمـيع الدول العـربية; ألن مـصر تعـتبر
قــلب تـــلك الــدول� والبـــد من الــوقــوف

دائمًا بجانب بعضنا البعض.
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وشـهـدت االنـتـخـابـات تـنـافـسًـا شـريـفًا
بـــ� ا�ـــرشــــحـــ� في أجــــواء أســـريـــة
وفــرحــة عــارمــة� فـــقــد حتــقق احلــلم
الذي راود مهـندسو احملافـظة لسنوات
طــويـــلـــة امــتـــدت  لــقـــرابـــة خــمـــســة
وعشـرين عـامًا مـضت.. وفـاز ا�هـندس
خالد عـبدالـله عيـسى بثـقة مـهندسي
مــطـروح لــيـكــون أول رئـيس لــلـنــقـابـة

اجلديدة.
وا�هندس خالد عبدالله عيسى خريج
كـلـيـة الهـنـدسـة� جـامـعـة اإلسـكـنـدرية
شعـبـة ميـكانـيـكا قـوى عام ١٩٨٧ تدرج
في الـعمل الـوظيـفي �جـال ا�ياه من
مــهـنـدس تـشـغـيل وصـيـانـة إلى رئـيس
قــطــاع بـشــركـة مــيــاه مـطــروح� مـارسَ
الـعمل الشـعبي كعـضو مجـلس محلي

ألكثر من دورة..

مـجــلـة ا�ــهــنـدســ� الـتــقت ا�ـهــنـدس
خالد عبدالله.. ودار احلوار التالي 

 ¿ إنشاء نقـابة ا�هندسـ� الفرعية

�ـــطــروح حـــلم مـــنــذ زمـن بــعـــيــد
يـراود مــهـنــدسـو احملـافــظـة.. مـتى
وُلد هذا احلـلم وما هى الـتحديات
التى واجهتموها لتحقيق احللم? 
كـــانت بــدايــة احلـــلم إلنــشـــاء نــقــابــة
مــسـتـقــلـة �ـهــنـدسي مــطـروح في عـام
١٩٩٢حـــيـث وصل عـــدد ا�ــــهـــنـــدســـ�
ا�نـتمـ� �ديـنة مطـروح آنذاك مـائتي
مهـندس� ووقتـها راودنا احللم� لـكوننا
اسـتـكمـلـنـا العـدد الـذي ينـطـبق عـليه
قانون النقابـة وبالتالي أصبح لنا حق

ا�طالبة بنقابة تخصنا.
وواجـهـنا عـدة حتـديـات حملـاولـة فصل

لـم تــكن مـــجــرد انــتـــخــابــات نـــقــابـــيــة� بل كـــانت عــرسًــا
واحـتـفـالـيـة تـاريـخـيـة.. هذا مـا حـدث عـلى أرض الـواقع

في انتخابات نقابة مهندسي مطروح اجلديدة.
فـبعـد مـوافقـة اجملـلس األعـلى لنـقـابة ا�ـهـنـدس� عـلى إنـشاء
نقـابة فـرعيـة �حافـظة مـطروح� أُجريـت انتخـابات الخـتيار
رئـيس لـلنـقـابـة اجلـديـدة و١٤عـضـوًا لـتـشـكـيل مـجـلـسـها�
وذلك اســتـجــابــة �ــطـال� أعــضــاء اجلــمـعــيــة الــعـمــومــيـة

باحملافظة.

ا�هند� خالد عبد الله يجرى حواره مع محررة اجمللة الهام السيد



مــــهـــــنــــدسي مـــــطــــروح عن نـــــقــــابــــة
اإلسـكـندريـة دون جـدوى� وظل الوضع
هــكــذا حـــتى عــام ٢٠١١ وتـــزايــد عــدد
ا�هـندسـ� حـتى وصل عـدد مهـندسي
احملــافــظــة ٤٥٠  مــهـــنــدسًــا� وفى ظل
ازديــاد ا�ـشـاريع الـعـمالقـة �ـحـافـظـة
مـطـروح� خــاصـة بـعـد ثــورة ٣٠ يـونـيـو
جــددنــا ا�ـطــالــبـة مــره أخــرى� وقـوبل

طلبنا بالرفض مجددًا.
 ¿ مــا هـــو الـــســبب احلـــقـــيــقي وراء
الرفض ا�تكرر وعدم ا�وافقة على

إنشاء نقابة لكم?
قــبل ثــورة ٣٠ يــونــيـــو لم يــكن هــنــاك
أسـبــاب واضـحـة لــلـرفض� ولــكن بـعـد
الثورة ومع ازدياد ا�شروعات العمالقة
الــتي أقـــامــتــهــا الــدولـــة �ــحــافــظــة
مـطـروح تـمـسـكت نـقـابـة اإلسـكـنـدريـة
بــبـقـاء الـوضع كـمـا هـو� نـظـرًا الزديـاد
أهمـيـة محـافظـة مـطروح بـعد الـثورة�
فى الـوقت الـذى أصـبح  إنـشـاء نـقـابـة
لـلـمــهـنـدسـ� �ــطـروح أمـرًا ضـروريًـا
لـلمـشـاركة الـفعـالـة فى التـنـميـة التى
حتـدث باحملـافظـة� إلى أن جاءت فـترة
تـولي اجملـلس الـسـابق واجـتـمـعـنـا مع
ا�ـهـنـدسـة سـمر شـلـبـي- رئيـس نـقـابة
اإلسكندرية الـسابق� ووجدنا أن الفكر
بـيـنـنا مـتـقـارب� حيـث رحبت بـالـفـكرة
وقدمنا لهـا األوراق وا�ستندات لفصل
مهندسي مطروح عن نقابة ا�هندس�

باإلسكندرية.
مــا الـــســبب إذن في عــدم إنــشــاء  ¿ 
الــنــقــابــة� خــاصــة بــعــد مــوافــقــة

نقابة اإلسكندرية الفرعية?
حـقيـقة لم نُـعلن بأى سـبب� علـمًا بأن
ا�ـهـنـدسـة سـمــر شـلـبي قـامت بـعـرض
ا�ـوضوع علـى اجمللس األعلى لـلنـقابة

وقـتهـا� وتمت ا�ـوافـقة إال أنـنـا واجهـنا
تـسـويفًـا وتهـمـيشًـا لـلمـوضـوع� وتوقف

األمر عند هذا.
وحتقق احللم.. 

 ¿ وماذا حدث بعد ذلك?
في بداية تولي اجملـلس احلالي بقيادة
ا�ــــهــــنــــد� هــــانـي ضــــاحي- نــــقــــيب
ا�ــهـنـدسـ�� قــمـنـا �ـقــابـلـته وعـرض
األمـر عليـه� وعلى الفـور تمت ا�ـوافقة
وأصــــدر الـــــنــــقــــيـب  قــــراره بــــإجــــراء
انتخابات �هندسي مطروح خالل شهر
ديــسـمــبــر ٢٠١٨ وحتــقق احلــلم الـذي

حلمنا به على مدار سنوات. 
و� إجـراء االنـتــخـابـات� وأسـفـرت عن
فوزي رئيسًا للنـقابة الفرعية �طروح

وفوز كل من: 
ا�هند�/ عصام الدين السيد مرسي-

أم� النقابة
وا�ــهــنـد�/ مــحــمــد الــيــمـنـى- أمـ�

الصندوق
وأربـعــة عــشـر عــضـوًا� هم أعــضـاء أول

مجلس �هندسي مطروح. 
في احلـقـيـقـة لـفت نـظـرنـا أثـنـاء  ¿ 
تـــغــطــيـــة االنــتــخـــابــات �ــطــرو�

األجواء اإليجـابية التي �ـ�دت�ا�
صف لنا رد الفعل بعد فوزك?

"ما حدث خالل االنتخابات على مدار
جمعتـ� متتاليـت� ال �كنني وصفه
مــطــلــقًـــا� فــقــد عــشــنـــا مــعًــا فــرحــة
االنــتــصــار ســواء اخلـاســر أو الــفــائـز�
فاجلميع فائز ألننا وبعد طول معاناة
أصـبح لـنـا نـقـابـة فــرعـيـة� فـمـكـسـبـنـا
احلــقـيـقـي هـو مـا حــقـقـنــاه وانـتـصـار
إرادتنـا� كـما لم تـشهـد االنـتخـابات أي
نـوع من ا�ـشاحـنـات مـطلـقـا بل تـعاون

اجلميع من أجل حتقيق احللم".
واألروع أنــنـا احـتـفـلـنـا مـعًـا في جتـمع
شــــــمل مــــــهــــــنــــــدسي مــــــطــــــروح من
اإلســكــنـدريــة إلى سـيــوة� ألنــنـا نــعـلم
جمـيعًـا أنه ليس بـينـنا خـاسر� وأنـتهز
هذه الفرصة ألقدم الشكر أولًا لنقيب
مــهـــنــدسي مـــصــر- ا�ـــهــنـــد� هــاني
ضـاحي� الذي وعـد فـأوفى� وثانـيا إلى
جلـنـة االنـتخـابـات ورئـيـسهـا ا�ـهـند�
أحمد السيد� نظرًا �ا شهدته العملية

االنتخابية من سالسة ويسر.
بــــعـــــد أن أصــــبـــــحت أول رئـــــيس  ¿ 
لـنــقـابـة ا�ـ�ـنــدسـ� �ـطـرو�.. مـا
هي أولـويـاتـكم طـبـقًـا لـبـرنامـجك

االنتخابي?
األمـر غـير مـرتـبط بـبـرنـامـجي فقط�
بـل إنــني انـــتــقـــيت اإليـــجــابـــيــات من
برامـج ا�رشـحـ� الذين لـم يحـالـفهم
احلظ بـجــانب بـرنــامـجي لــنـقـدم في
النهاية كل مـا �كن أن يبني �هندسي

مطروح نقابة قوية.
وا��كد أن أولى هذه اخلـطوات سيكون
في مـجـال تقـد� اخلـدمات الـتي تهم
ا�ــهـــنــدســ�� مــثل مــشــروع الــرعــايــة
الصـحـية الـذي يـهم ا�هـنـد� وأسرته
بـــشـــكـل كــبـــيـــر� حـــيث ســـنـــبـــدأ أولى
اخلـــــطــــوات فــــيـه بــــالـــــتــــعـــــاقــــد مع
ا�ـستشـفيات واألطـباء ومراكـز األشعة
والـتـحـالـيل الـطبـيـة� و� الـتـخـطيط
�ــشــروع الـرعــايــة في مــطــروح وسـوف
يـشـمل ثـمـانـيـة مـراكـز إدارية لـنـغـطي
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الستكمال الطريق?
نــحـــلم بـــتـــحـــقــيـق مــشـــروع إســـكــان
لـلمـهندسـ� الشـباب كدعم اقـتصادي
لــهم� كـمـا أن مـطــروح بـلـد واسع وبـهـا
أراضٍ شــاغــرة �ــكن اســتــغاللــهــا من
خالل إقـامــة الـعــديـد من ا�ــشـروعـات
الـهـنــدسـيــة الـتى تــخـدم كـافــة سـكـان
احملـافـظـة� كـمـا سـنـسـعى بـكل جـهـدنا
لــتــنــمــيــة ا�ــكــاتب االســتــشــاريـة� ألن
عــددهـــا �ــطــروح قــلــيل� عــلــمًــا بــأن
ا�ـقـيــمـ� �ـطـروح ٣ ماليــ� نـسـمـة�
وكــذا نــحـلم بــعـمل مــنــتـجع ســيـاحي
بــواحــة ســيــوة� ألنــهـا مــنــتــجع عــا�ي
ومـــزار ســــيـــاحي� وجــــارٍ عـــمل دراســـة
جيـدة لذلك� كمـا سنسـعى إلنشاء نادٍ
مـــــــــثـل نــــــــادى ٦
أكـــتــوبـــر عـــلى
مــــســــاحـــة ٣٠

فدانًا.

¿ ومــــاذا عـن الــــهــــيــــكـل الــــداخــــلي
جمللسكم بعد انتهاء االنتخابات?
يـجـرى حالـيًـا تشـكـيل اللـجـان للـقـيام
بــأعــمــالــهــا� بــاإلضــافــة إلى ســعــيــنــا
إليـــجــاد مــقــر آخـــر لــلــنــقـــابــة يــلــيق
بـا�هـنـدسـ�� بـجـانب تـشـكـيل الـهـيكل
اإلداري أيـضًا� وسـوف نـسعى جـاهدين

لتعظيم موارد النقابة.
 ¿ بعد أن حققتــــــــــــم احللـــــــم..
مــــا هي تــــطــــلـــعــــاتــــكم الــــقــــادمـــة

بذلك محافظة مطروح بأكملها.
بـــاإلضــافـــة إلى االهــتـــمــام بـــتــقــد�
ا�ـــصــايف والــرحـالت لــلــمـــهــنــدســ�
وأســـــرهم� وكـــــذلـك تــــقـــــد� بـــــرامج
الـتـدريب الـتي تـؤهل ا�ـهـنـد� لـسـوق
العـمل� وقـد اتـخذنـا خـطـوات في هذا
الـشـأن� حــيث � االتـفـاق مع جـامـعـة
مـــطــروح لـــتــوفـــيــر فـــرص تــدريـــبــيــة
لــلــمــهــنــدســ�� كــمــا � االتــفــاق مع
اجلامعـة على أن تتم الدراسـات العليا
داخـلهـا� وهـذا يـحـدث ألول مـرة حيث
كـانت تـتم الـدراسـات العـلـيـا �ـهـندسي
مـطــروح داخل جــامـعــة اإلسـكــنـدريـة�
�ــا يـــكــلف ا�ــهـــنــد� عــبـــئًــا مــاديًــا
ومــعـنــويًـا� نــظــرًا لـبــعـد ا�ــسـافــة بـ�

مطروح واإلسكندرية. 
 ¿  تُعد مشكلة توفير فرص العمل
مـن أكــثــر ا�ـــشــك�ت الـــتي تــواجه
رؤســــاء الـــــنـــــقــــابـــــات.. فــــمـــــا هى
خــطـــتــكـم لــتـــوفــيـــر فـــرص عــمل

للمهندس� اجلدد?
بـالـطـبع يـشـغـلـنـا كـمـجلـس مـنتـخب
مـــــحــــاولـــــة تـــــوفــــيـــــر فــــرص عـــــمل
لـــلـــخــــريـــجـــ� من خـالل ا�ـــشـــاريع
العـمالقـة ا�وجـودة �ـطروح� فـهـناك
عـلى سبـيل ا�ثـال ال احلصـر "مشروع
العلم� اجلديدة ومينا جارجوب في
غـــرب مـــطـــروح" ونـــحــاول بـــكـل جــد
إيــجــاد فـــرص عــمل لـــلــمــهـــنــدســ�
الــشـبــان في هـذه ا�ــشـاريع من خالل
اإلشــــراف عــــلى هــــذه ا�ــــشــــاريع من
مـهـنـدسي مـطـروح� وكذلـك إشرافـهم
عـلى جـمـيع األعـمـال الـتي تـتم عـلى
أرض احملــافـظـة  �ـسـاعـدة مـحـافـظـة
مطروح في اإلشراف اجليد على هذه
ا�ـشـروعـات� ألن احملـافـظـة لـيس بـهـا
عــدد كــاف من ا�ـهــنــدسـ� ا�ــعـيــنـ�
لإلشــــــراف عــــــلى هــــــذه األعــــــمـــــال�
وبــالــتــالـي يــتم تــوفــيــر فــرص عــمل
لـلمـهنـدس�� ومن جـهة أخـرى تخرج
هـذه ا�ــشـاريـع بـصـورة ســلـيــمـة حتت

إشراف مهندس� متخصص�.
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خالل ندوة �شارك فيها وزراء وخرباء الري والبيئة والزراعة

 60 مليار مرت مكعب ن�شيب م�شر من املياه �شنوًيا.. واال�شتهالك 120 ملياًرا 
 500 مليار مرت مكعب من املياه ت�شقط �شنوًيا فوق جنوب ال�شودان ي�شل منها للنيل 500 مليون مرت مكعب!

  مطالبات ب�شرورة و�شع خطة متكاملة الإدارة املوارد املائية.. ون�شر الثقافة املائية

نقابة املهند�شني تناق�ش اأف�شل �شبل مواجهة االأزمة املائية

نقيب  �ضاحي-  ه��اين  املهند�س  مب�ضاركة  

اأمني  �ضفيق-  م�ؤمن  واملهند�س  املهند�ضني  

ال��ري  ال��ن��ق��اب��ة، واث��ن��ني م��ن وزراء  ���ض��ن��دوق 

ووزي��رة  ال��ري  وزي��ر  ع��ن  وممثلني  ال�ضابقني 

ال�ضرب،  ملياه  القاب�ضة  ال�ضركة  ورئي�س  البيئة 

والع�ضرات من اأ�ضاتذة اجلامعات وخرباء املياه 

والري والزراعة والطاقة.. عقدت جلنة املياه 

بالنقابة العامة للمهند�ضني ندوة بعن�ان “دور 

التكن�ل�جيا يف م�اجهة  �ضح امل�ارد املائية يف 

ال�طن العربي وما ميكن تطبيقه يف م�ضر”.

وع��ل��ى م���دى 3 ���ض��اع��ات ���ض��ه��دت ال��ن��دوة 

م�ضر  يف  املياه  اأزم��ة  ح�ل  م��ضعة  مناق�ضات 

واأف�ضل �ضبل م�اجهتها.. 

ك�ضفت مناق�ضات الندوة اأن م�ضر تعاين اأزمة 

مائية وا�ضحة، واأن  اإجمايل امل�ارد املائية يف 

م�ضر تبلغ ح�ايل 60 مليار مرت مكعب �ضن�يا، 

بينما ي�ضل ا�ضتهالك امل�ضريني من املاء �ضن�يا 

م�اد  ا�ضترياد  بخالف  مكعب،  مرت  مليار   80

غذائية ا�ضتهلكت يف بالدها ما يعادل 40 مليار 

مرت مكعب من املياه وه� ما يعني اأن ا�ضتهالك 

مليار   120 اإىل  ي�ضل  �ضن�يا  املياه  من  م�ضر 

مرت مكعب. 

واأكد امل�ضارك�ن يف الندوة على �ضرورة ت�ضافر 

جه�د وزارات الري والزراعة والإ�ضكان وغريها 

تعاين  التي  املياه  اأزم��ة  مل�اجهة  ال����زارات  من 

منها م�ضر، م�ضددين على �ضرورة ن�ضر الثقافة 

تر�ضيد  اإىل  ي����ؤدي  مب��ا  امل�ضريني  ب��ني  املائية 

الحتياجات  واأن  خا�ضة  امل��ائ��ي،  ال�ضتهالك 

املائية يف م�ضر تزداد عاًما بعد اآخر، ومطالبني 

حتدد  دقيقة  بيانات  ق��اع��دة  و�ضع  ب�����ض��رورة 

بدقة كل م�ضادر املياه يف م�ضر وتر�ضد طرق 

ا�ضتهالك  كل نقطة مياه يف م�ضر.  

الري  وزارة  الندوة  يف  امل�ضارك�ن  وطالب   

بعر�س خطتها لإدارة م�ارد الدولة املائية حتى 

فيها  ي�ضارك  م��ضعة  ملناق�ضات   2050 ع��ام 

اإىل  ال��ض�ل  اأجل  املياه يف م�ضر، من  خرباء 

اأف�ضل ال�ضبل يف ت�فري م�ضادر جديدة للمياه، 

وتر�ضيد ال�ضتخدام املائي وتط�ير �ضبل الري. 

كانت الندوة قد بداأت بكلمة املهند�س هاين 

اأن املياه  اأكد فيها  �ضاحي- نقيب املهند�ضني، 

اأزمة عاملية ولي�ضت اأزمة م�ضرية فقط، م�ضيدا 

بهذه  العامة  بالنقابة  امل��ي��اه  جلنة  باهتمام 

والزراعة  الري  يف  خلرباء  ودع�تها  الق�ضية 

والبيئة ملناق�ضة الق�ضية. 

ممثل  واأكد الأ�ضتاذ الدكت�ر مدحت عزيز– 

وزير الري الدكت�ر حممد عبدالعاطي، ونائب 

مركز  اأن  املياه  لبح�ث  الق�مي  املركز  رئي�س 

بح�ث املياه اأعد درا�ضات علمية تف�ضيلية ح�ل 

جميع الق�ضايا اخلا�ضة بامل�ارد املائية يف م�ضر 

مبا فيها ال�ضتفادة من مياه الأمطار وال�ضي�ل، 

وال��زراع��ي،  ال�ضحي  ال�ضرف  مياه  ومعاجلة 

ويت�ا�ضل دائما مع اأ�ضاتذة اجلامعات لل��ض�ل 

املائية  امل���ارد  ل�ضتغالل  ال�ضبل  اأف�ضل  اإىل 

اإمكانات  “لدينا  وق��ال:  وزيادتها..  امل�ضريه 

علمية  درا���ض��ات  ولدينا  هائلة  وفنية  علمية 

ومعاجلة  املياه  ا�ضتهالك  تر�ضيد  يف  دقيقة 

مياه ال�ضرف وحتلية مياه البحر ولكن تطبيق 

وم�ضاركة  مت�يل  اإىل  يحتاج  الدرا�ضات  هذه 

جمتمعية”.

ب�ضكل  يتعاون  املياه  بح�ث  “مركز  واأ�ضاف: 

اأجل  من  الزراعية  البح�ث  مركز  مع  مكثف 

ال��زراع��ات  م��ن  ج��دي��دة  اأ���ض��ن��اف  ا�ضتنباط 

املختلفة ت�ضتهلك مياًها اأقل اأو اأكرث مل�حة”.

وه��ذه  امل��ي��اه،  يف  م�ضكلة  “لدينا  ووا���ض��ل: 

ت�اجه  بداأت  والدولة  اأحد،  ينكرها  حقيقة ل 

ولكن عملية  البحر،  مياه  بتحلية  الأزم��ة  هذه 

بني  ت��ك��ام��ل  اإىل  وحت��ت��اج  م��ك��ل��ف��ة،  التحلية 

احلك�مة والقطاع اخلا�س، م�ضرًيا اإىل وج�د 

م�ضروع قان�ن يف الربملان يق�ضي بعدم ت��ضيل 

البحار،  من  القريبة  املناطق  اإىل  النيل  مياه 

على  املناطق  تلك  يف  املياه  تقت�ضر  اأن  على 

املياه التي يتم حتليتها.. وقال: “هذا القان�ن 

من  اإق���راره  ف���ر  تطبيقه  ويتم  للن�ر  �ضيخرج 

جمل�س الن�اب”.

ي�ضعدها  الري  وزارة  اأن  على  “عزيز”  واأكد 

نقابة  مع  م�ضتمر  وتعاون  ت�ا�ضل  وج�د  دوًما 

واأن  املياه، خا�ضة  ق�ضايا  كافة  املهند�ضني يف 

النقابة ت�ضم خربات علمية هائلة. 

اإعـداد :   حـــازم  رخـــا
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ح�ضني  مهند�س  ال��دك��ت���ر  ق��ال  جانبه  وم��ن 

العطفي- وزير الري الأ�ضبق: اإن  ق�ضية املياه 

اأمر مهم لي�س فقط لأنه ميثل �ضداًعا ل�ضناع 

القرار، ولكن لأن هذا الأمر اأي�ًضا �ضار م�ضدر 

قلق للم�ضريني جميًعا خا�ضة بعد ظه�ر اأزمة 

�ضد النه�ضة”.

واأ�ضاف: “علينا اأن نعلم اأن زمن املياه ال�ضهلة 

ا�ضترياد  على  م�ضر  اعتماد  واأن   ، وىلىَّ ق��د 

قلق، خا�ضة يف ظل  م�ضدر  من غذائها   %50

التحديات التي ت�اجهها م�ضر ++حالًيا وعلى 

متثل  التي  الكبرية  ال�ضكانية  ال��زي��ادة  راأ�ضها 

�ضغًطا على م�اردنا املائية املحدودة”.

ووا�ضل: “م�ضاركة القطاع اخلا�س يف م�اجهة 

ال�ضروري  وم��ن  ���ض��رورًي��ا،  �ضار  امل��ي��اه  اأزم���ة 

والطاقة  املياه  يف  الدعم  هيكلة  اإع��ادة  اأي�ًضا 

مل�ضتحقيه،  الدعم  ي�ضل  اأن  ب�ضرط  وال��غ��ذاء 

ت�ضمح  ت�ضريعات  و�ضع  اأي�ضا  ال�ضروري  ومن 

اأزمة  م�اجهة  يف  بامل�ضاركة  اخلا�س  للقطاع 

املياه وت�ضريعات اأخرى متنح ح�افز ملن ير�ضد 

تكن�ل�جيا  وج�د  اإىل  م�ضرًيا  املياه،  ا�ضتهالك 

حديثة لتحلية مياه البحر يتم جتربتها بالتعاون 

بريطانية   وجامعات  الإ�ضكندرية  جامعة  بني 

حمالة  مياًها  وتنتج  الطاقة  من   %50 ت�فر 

خالية من الأمالح بن�ضبة %96”. 

ت�اجه  كانت  واإن  م�ضر  اأن  “العطفي”  واأكد 

ميكن  فر�ًضا   اأمامها  ف��اإن  مائية،  حت��دي��ات 

م�ضروعات  تنفيذ  مقدمتها  يف  ا�ضتغاللها، 

م�ضر  ح�ضة  من  تزيد  النيل  ح��س  دول  مع 

�ضن�يا  تبلغ  النيل  ح��س  “مياه  وقال:  املائية، 

ما بني 1500 و1600 مليار مرت مكعب وجن�ب 

ال�ض�دان وحدها ي�ضقط عليها اأمطار تبلغ 500 

مليار مرت مكعب ول ي�ضل منها اإىل نهر النيل 

�ض�ى 500 ملي�ن مرت مكعب فقط! م�ضرًيا اإىل 

اأف�ضل دول العامل  يف ا�ضتغالل  اأن م�ضر من 

م�اردها املائية. 

الري  وزير  زيد-  اأب�  الدكت�ر حمم�د  واأك��د 

املهند�ضني،  بنقابة  املياه  ورئي�س جلنة  الأ�ضبق 

اأن هناك بدائل كثرية مل�اجهة اأزمة املياه، ولكن 

تلك  �ضتحتاجه  الذي  املدى  يف  تكمن  امل�ضكلة 

البدائل ل�ضد العجز املائي يف م�ضر، ودعا اإىل 

تط�ير نظام الري، كا�ضًفا وج�د فج�ة  كبرية 

بني املهند�ضني وبني م�ضتخدمي مياه الري.  

احتياجاتنا  تط�ر  بني  فج�ة   “هناك  وقال: 

هذا  مل�اجهة  املختلفة  الطرق  وبني  املياه  من 

التط�ر، وهذا ه� التحدي الذي �ضت�ليه جلنه 

خالل  كبريا  اهتماما  املهند�ضني  بنقابة  املياه 

الفرتة القادمة”.       

حممد  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  اأكد  كلمته،  وخالل 

اجل���ه����د يف  ت�����ض��اف��ر  ����ض���رورة  ع��ل��ى  داود، 

ي�ضمن  مبا  احلديثة،  التكن�ل�جيا  ا�ضتخدام 

ت�فري ا�ضتهالك املياه، من حتلية مياه، واإعادة 

والزراعي،  ال�ضحي  ال�ضرف  مياه  ا�ضتخدام 

وا�ضتغالل املياه يف تربية الأ�ضماك، وا�ضتخدام 

طرق الرى املط�رة واملميكنة، مبا ي�ؤدي خلف�س 

ا�ضتهالك املياه امل�ضتخدمة يف اإنتاج احلا�ضالت 

الزراعية، اأو الإنتاج احلي�اين.

م�ضدًدا على اأن م�ضر ت�اجه جمم�عة كبرية 

ال��ت��ح��دي��ات، نتيجة حم��دودي��ة م���ارده��ا  م��ن 

الدخ�ل  بداأت  م�ضر  اأن  اإىل  وم�ضرًيا  املائية، 

روًحا  واأن هناك  املياه،  الآن فى ع�ضر حتلية 

فى  وبق�ة  بعمق  للدخ�ل  الدولة  من  وحما�ًضا 

مبذولة  جه�ًدا  هناك  اأن  كما  التحلية،  جمال 

احلك�مة  اأن  اإىل  م�ضريا  الإط����ار،  ه��ذا  ف��ى 

وتنمية  لتط�ير  واإ�ضرتاتيجية  خطة  و�ضعت 

اإىل  كا�ضًفا  عليها،  واحل��ف��اظ  املائية  امل����ارد 

اأن الدولة حتتاج اإىل 900 مليار جنيه لتنمية 

م�اردها املائية. 

واأو�ضح “داود” اأن احلك�مة امل�ضرية تبذل 

كبرية  التحديات  مازالت  لكن  كبرية،  جه�ًدا 

داخلية  بتحديات  التحديات  تلك  م�ضنًفا   ،

ال��داخ��ل��ي��ة فتتمثل  اأم���ا  واأخ����رى خ��ارج��ي��ة، 

الغذاء  اإىل  واحلاجة  ال�ضكانية  الزيادة  فى 

والتل�ث، بالإ�ضافة اإىل كفاءة ا�ضتخدام املياه، 

التغريات  اخلارجية  التحديات  ت�ضمل  فيما 

املناخية وما قد ي�ؤدي اإىل م�ضاكل فى م�ارد 

املياه. 

اخل��زان��ات  ا�ضتنزاف  م��ن  “داود”  وح���ذر 

اجل�فية؛ ك�نها غري متجددة، مطالًبا ب�ضرورة 

ا�ضتخدام التكن�ل�جيا احلديثة فى اإدارة املياه 

معل�مات  ق�اعد  تك�ين  خالل  من  اجل�فية 

لها،  اأطل�س  واإ�ضدار  وح�ضرها،  عنها  ثابتة 

م�ضتعر�ًضا التجربة الإماراتية فى هذا الإطار 

والتى من خاللها اأ�ضبح هناك ق�اعد بيانات 

لكيفية اإدارة هذه الآبار وتنميتها، كا�ضًفا اأن 

هناك م�ضروًعا الآن ب�زارة الري لعمل قاعدة 

بيانات متكاملة عن م�ارد املياه مب�ضر.

البحر،  مياه  حتلية  جم��ال  يخ�س  وفيما 

اأو�ضح “داود” اإىل اأنها ل ميكن اأن حتل حمل 

امل�ارد املائية التقليدية، لكنها تك�ن عن�ضًرا 

ب�ض�رة حمدودة  ا�ضتخدامها  مكماًل، وميكن 

التجربة  م�ضتعر�ًضا  ال��زراع��ة،  جم��ال  ف��ى 

اأنها  اإىل  م�ضرًيا  املجال،  هذا  فى  الإماراتية 

اأ�ضبحت الثانية على م�ضت�ى العامل فى جمال 

التحلية بعد ال�ضع�دية، باإنتاج 1،8 مليار مرت 

مليار   2،1 اإىل  و�ض�لها  املت�قع  ومن  مكعب، 

مرت معكب، �ضارًحا اأهم طرق التحلية �ض�اء 

بطريقة التبخر احلرارى اأو طريقة الأغ�ضية. 

مياه  مع  التعامل  ب�ضرورة  “داود”   وطالب 

كمخلف،  ولي�س  ك��م���رد  ال�ضحى  ال�ضرف 

م�ضرًيا اإىل  اأنه طبقا لإح�ضائيات 2011 فاإن 

م�ضر تنتج نح� 7 مليار مرت مكعب من اإعادة 

 3،3 منها  ال�ضحى،  ال�ضرف  مياه  ا�ضتخدام 

مليار مرت مكعب معالج و3،7 مليار مرت غري 

معالج، مطالًبا ب�ضرورة رفع كفاءة ا�ضتخدام 

امل�����ارد امل��ائ��ي��ة ف��ى ق��ط��اع ال��زراع��ة، ك�نها 

املائية،  م���اردن��ا  من   %85 ح���اىل  ت�ضتخدم 

فالبد من العمل على هذا القطاع وتط�يره، 

حيث اإنه ي�اجه حتديات كبرية، اأهمها �ضعف 

املياه وعدم وج�د طرق ري  ا�ضتخدام  كفاءة 

مط�رة، بالإ�ضافة اإىل تفتيت امللكية الزراعية 

.

واأ�ضار “داود” اإىل اأن هناك ع�امل اأ�ضا�ضية 
التكن�ل�جيا  ا�ضتخدام  يف  الت��ضع  اأع��اق��ت 

اأه��م��ه��ا وج����د فج�ة  احل��دي��ث��ة يف م�����ض��ر، 

فى  وامل��زارع��ني  العلمي  البحث  م��راك��ز  ب��ني 

اجلديدة،  الزراعية  التكن�ل�جيا  ا�ضتخدام 

امل���ارد  ا�ضتخدام  لرت�ضيد  �ضدها  من  ولب��د 

املائية فى الزراعة من خالل ا�ضتخدام طرق 

الرى املط�رة واملميكنة.

بقدر  اأن��ه  على  بالت�ضديد  حديثه  واختتم 

وج�د حتديات مائية يف م�ضر، اإل اأن هناك 

فر�ًضا لزيادة امل�ارد املائية، واملهم ه� كيفية 

ا�ضتغالل هذه الفر�س.

الأ�ضتاذة  اأدارت��ه��ا  التي  ال��ن��دوة  نهاية  ويف 

املياه،  مقرر جلنة  �ض�قي–  �ضريين  الدكت�رة 

اأف�ضل  ح���ل  م�ضتفي�ضة  مناق�ضات  دارت 

احلل�ل مل�اجهة الأزمة املائية يف م�ضر.  
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أقــامت نــقــابـة ا�ــهــنـدســ� بــالـوادي
اجلـديـد حـفـل يوم الـوفـاء الـرابع� و�
فـيه تـكـر� اآلباء واألمـهـات وا�هـند�
ا�ــ�ــالي وأبـنــاء ا�ــهـنــدسـ� ا�ــتـفــوقـ�
واحلــا�ــلـ� عــلى تـقــديـر عــام امـتــيـاز
وجـيد جـدا خلريـجي كليـات الهـندسة
٢٠١٧ وا�ـــالــ� عــلى ا�ــعــا�� وكل من
ســاهم بــاجلــهــد والــعـطــاء في تــنــمــيـة

اجملتمع والنقابة.
وفـي الفـتـة إنـسـانـيــة طـيـبـة� كـرَّمت
الـنقابـة زوجة الشـهيد الـبطل العريف
"عـبـدالـسـمـيع فـنجـري مـحـمـد" الذي
اســـتُــشـــهــد فـي حــادث كـــمــ� الـــنــقب�
وذلـك بحـضـور ا�ـهنـد� عـبـد احلـكيم
عــلـيـان- نــقـيب ا�ــهـنـدســ� بـ�سـيـو��
نـــيـــابــة عن ا�ـــهــنـــد� هــانـي ضــاحي-
الـنقيب العـام للمهنـدس� ونائب مدير

األمن بالوادي اجلديد.
وعـقـدت الـنـقابـة دورة تـدريـبـية في
  AutoCAD civil 3d اسـتـفـاد مـنـها
١٥مــهـنــدسًـا ومــهـنــدسـة لــتـخــصـصـات

عمارة ومدني.
 دورة الطاقة الشمسية

وفـي إطــــار بـــــروتــــوكــــول الـــــتــــعــــاون
ا�ـشتر� ب� نقابة ا�ـهندس� ا�صرية
ومـركـز حتديـث الصـناعـة وبـالتـنـسيق
مـع نقابة ا�ـهندس� بـالوادي اجلديد�
� عـقد دورة تدريبية �شرو� أنظمة
اخلـاليـا الشـمـسـيـة الـصـغـيـرة ا�ـتـصـلة

بـــالــشـــبــكــة الـــذي يــنـــفــذه الــبـــرنــامج
ا��ـائي لـ�� ا�تـحـدة بـالـشـراكة مع
مـركـز حتـديث الصـنـاعة وبـتـمويل من
مــرفق الـبــيـئــة الـعــا�ي والـذي اســتـفـاد
منه  ٩٠ مـهندسًـا ومهنـدسة وعدد من
احلـا�ـلـ� عـلى مـؤهالت عـلـيـا �ـركزي

اخلارجة والداخلة.
مسابقة تطوير

منطقة البجوات األثرية  
ومـن أجل تطـويـر مـنـطقـة الـبـجوات
األثــريــة بـاخلــارجـة� أقــامت الــنـقــابـة
بـالتنسيق مـع هيئة تنشـيط السياحة
مـــســابــقـــة لــتــطـــويــر ا�ــنـــطــقــة وذلك

�هندسي قسم عمارة وفنون جميلة.
ورشة عمل 

في إعداد ا�ستخلصات وا�قايسات
كـــمــا عــقــدت الــنــقــابــة ورشــة عــمل
اخــــتـــصت فـي إعـــداد (مـــقـــايـــســـات ..
حـصـر كمـيات .. إعـداد مـستـخلـصات)

حضرها ٢٥ مهندسًا ومهندسة.

م . عادل ربوح
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يـبـذل مـجلـس نقـابـة ا�ـهنـدسـ� بـالبـحـيرة
بـرئاسـة ا�هـند� عـادل محـمد رزق مـنذ تـوليه
ا�ـس�ولية مجهودات مضنية لالرتقاء �ستوى

اخلدمات ا�قدمة �هندسى النقابة.
 وأدرك اجملـلس ضرورة بناء جسور التواصل
الــفــعــال مع ا�ــهــنـدســ� �ــا حــدا به لــعــقـد
ا�ــ�تـمـر اإلعالمى األول لــلـنـقـابــة لـفـتح آفـاق
احلــوار الــبــنــاء وتــبــادل الــرؤى بــ� الــنــقــابــة
ومــهـنــدسـيــهـا ويـعــد هـذا ا�ــ�تـمــر مـبـادرة هى
األولـى من نوعـهـا فى تـاريخ نـقـابة ا�ـهـنـدس�

بالبحيرة� 
وحــرًصــا من مــجــلس الــنــقـابــة بــتــحــقـيق
االســتـفـادة ا�ـثـلى من مـبـنى الـنـقـابـة وتـقـد�
اخلـدمـات �ا يـليق �ـهنـدسى الـبحـيرة� فـقد
� طـرح مـسـابقـة مـعـماريـة لـشـباب مـهـندسى
الـبحيـرة ا�عمـاري� لتـطوير ورفع كـفاءة مبنى
الــنـقــابـة بـدمــنـهـور� �ــا يـلـيـق بـا�ـبــنى كـرمـز
بـــاإلضــافــة لـــلــتــنـــافس واكــتـــســاب اخلــبــرات
لـلـمعـماريـ� بالـبحـيرة وكـذلك طالب العـمارة
وتــدريـبــهم أثـنــاء الـتــنـفـيــذ� وتـشــمل عـمــلـيـة
الــتـطـويــر رفع كـفـاءة قـاعــة ا�ـلـكــة لـتـكـون في
مــصـاف الـقـاعـات ا�ـتـمـيــزة وتـطـويـر مـنـطـقـة
ا�ــــدخل اخلـــارجي أمـــام ا�ــــبـــنى مع احـــتـــرام
االشـتراطات العمرانية والبنائية وتأكيد مكانة

ا�ــهـنـدسـ� �ــركـز شـبـرا خـيت بــعـد تـطـويـره
لـيـستـعد السـتقـبال أعـضاء الـنقـابة ا�ـقيـم�
بــــدائـــرة ا�ـــركـــز وا�ــــراكـــز اجملـــاورة� وتـــقـــد�

اخلدمات الالزمة لهم وألسرهم.
ُيـذكـر أن مـقـر ا�ـهنـدسـ� بـشـبـرا خيـت سبق
تـــأســـيـــسه في عـــام ٢٠١٢ لـــيــتـم الــعـــمل عـــلى
جتــديـده �ـجــلس الـنـقــابـة احلـالي ا�ــنـتـخب�
لـيقدم ألعضاء النقابة كافة اخلدمات النقابية�
والــدورات الـتـدريـبـيـة� واسـتـخـراج الـكـارنـيـهـات�
واالشــتــراك فـي مــشــروع الــرعــايــة الــصــحــيـة�
وتوفير األنشطة الترفيهية لعائالت ا�هندس�.
وفـى إطار احـتفـائهـا وتكـر�ـها �ـهنـدسيـها�
قــامت الـنــقـابـة بــتـكـر� اخلــريـجـ� وحــمـلـة
الـدراسات العلـيا وعدد من ا�هـندس� أصحاب
اخلـبرات �ـجمع دمـنهـور الثـقافي. وفى لـفتة
طـيـبـة� كـرَّم ا�ـهـنـد� عـادل مـحـمـد رزق� أسرة
الــشـهـيـد ابن مــحـافـظـة الـبــحـيـرة ا�ـهـنـد�/
أحـمـد عـطافي خـطـاب والذي اسـُتـشهـد أثـناء
تـأديـة الـواجب الـوطـني واخلـدمـة الـعـسـكـرية�
وذلـك إثر عمـليـة إرهابـية بـشمـال سيـناء. وقد
وعـد رئيس النقابة الفرعيـة بالبحيرة بافتتاح
قــاعـة �ـركــز الـتـدريب بــالـنـقــابـة حتـمل اسم
ا�ـهـند� الـشهـيـد تخـليـًدا لـذكراه والـذي قدم

روحه فداء للوطن.

ورمــزيـة مــبـنى الـنــقـابـة� كــمـا تــشـمل عـمــلـيـة
الــتــطـويــر عـمـل "نـادي اجــتـمــاعي" راٍق يــلـيق
بـا�ـهـنـدسـ� وأسـرهم بـالـدور الـسـابع والـثامن
ويــــشـــتـــمـل عـــلى صــــالـــونـــات اجـــتــــمـــاعـــيـــة
لـــلــمـــهــنــدســـ� وأســرهم� ومـــنــطــقـــة ألــعــاب
لـ�طفال� وصالـة ألعاب خفـيفة� وكذا مـنطقة
خـدمات� كما تتضمن ا�سابقة تقد� ا�عماري
بـرؤيـتـه وأفكـاره لـتـوظـيف الـدور األول وكـذلك
األدوار األخـــرى �ــا يــخــدم أهــداف الــنــقــابــة

ويحقق التوظيف األمثل للمبنى.
هـذا وقـد قامت الـنـقابـة بـافتـتـاح مقـر نادي

م . عادل رزق
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مـكــتــبـة مــهــنـيــة مــتـخــصــصـة� وتــكـر�
ا�ــهـنــدسـ� الــرواد وا�ـتــمـيــزين� ومـشــاركـة
فعـالـة في أكبـر مـعرض لـلتـسـويق العـقاري
بــا�ــنـــوفــيــة� وتـــدشــ� مــبـــادرة "ا�ــهــنــدس

يستطيع" 
في إطــار ا�ــشــاركــة اجلــادة بــ� مـجــلس
نـقـابة ا�ـهـندسـ� بـا�ـنوفـيـة بـرئاسـة دكـتور
مهندس شبل محمـد �حا� وجموع أعضاء
اجلمـعية الـعمـومية �ـهنـدسي ا�نوفـية� بدأ
اجمللس دورته اجلـديدة بـعقـد لقـاء مفـتوح
مع مـهنـدسي اجلـمـعيـة الـعـمومـيـة لنـقـابة
ا�ـهـنـدسـ� بــا�ـنـوفـيـة شـارك فـيه أكـثـر من
٣٠٠ مهـندس� لـلتـباحث وتـبادل اآلراء حول
اآلمــال والـطــمـوحـات وا�ــشـكـالت� واقـتـراح
اآلليات الـفعـالة للـتطبـيق �ا يحـقق رفعة
ورقي مــهــنــة الــهـــنــدســة وإتــاحــة خــدمــات
اجـتمـاعـية وثـقـافـية ومـهـنيـة تـتفق وقـيـمة
ومــكـانـة ا�ــهـنــدس في اجملـتـمـع سـواء عـلى

ا�ستو� اإلقليمي أو القومي.
افـــتـــتـــاح أحـــدث مـــكــتـــبـــة مـــهـــنـــيــة

متخصصة 
   فـى إطـــار الـــدور ا�ـــهـم الـــذي تـــقـــوم به
الـنـقـابـة في زيـادة الـوعي الـهـنـدسي وا�ـهـني
لـلـمـهـندسـ� واإل�ـام بـاالجتـاهـات احلـديـثة
للـبحـوث وا�شـروعات وا�ـؤلفـات ا�تـخصـصة
في قــطـاعـات الـهـنـدسـة اخملــتـلـفـة وسـعـيـهـا
لتـطوير مـنظـومة ا�كـتبة لـتحـقق ا�زيد من
اخلدمات اإللكتـرونية للمـهندس� وأسرهم.
.� افتتـاح أحدث مكـتبة مـهنيـة متخـصصة
في العـلوم الـهنـدسية وا�ـعارف الـعامـة �قر
مـبـنى نـقـابـة ا�ـهنـدسـ� بـشـبـ� الـكـوم بـعد

للتسويق العقاري با�نوفية
شــاركت نــقــابــة ا�ـــهــنــدســ� بــا�ــنــوفــيــة
EXPO بـا�ـعـرض الـعـقـاري األول بـا�ـنـوفـية
١٨  بـجــنـاح لـعـرض اخلــدمـات ومـشـروعـات
الـتــطــويـر وكــافــة األنــشـطــة االجــتـمــاعــيـة
وا�ـهـنـيـة الـتي تـقـدمـهـا لـلـمـهـنـدسـ� لرواد
ا�عـرض� وشارك با�ـعرض الـذي استـمر �دة
١٨يــوًمــا مـجــمــوعــة من شـركــات الــتــسـويق
الـعقـاري والـبـنوك وشـركـات مـتخـصـصة في
التصميم الداخلي والديكور سواء للوحدات
السكنـية أو ا�نشـآت.. وتأتى مشاركـة النقابة
إ�انًا بضرورة وأهمـية ا�شاركة في مثل هذه
األنشطة لكافـة قطاعات الهنـدسة; تشجيعًا

ودعمًا للمهندس�.
افـتتاح قاعة االحتفاالت ا�ستديرة
�ـبـنى النـقابـة بشـب� الـكوم و�ـدش�

مبادرة "ا�هند� يستطيع" 
بحـضـور جمع غـفيـر من أسـاتذة وقـيادات
وعـلــمـاء كــلـيــتي الــهـنــدســة بـشــبـ� الــكـوم
والــهـنـدســة اإللـكـتـرونــيـة �ـنــوف- جـامـعـة
ا�نوفية و�ثـلي جهاز شئون البـيئة وحماية
ا�ـسـتـهـلك والـشـركة الـقـابـضـة �ـيـاه الـشرب
بــــــا�ــــــنــــــوفــــــيــــــة� � افــــــتــــــتــــــاح قــــــاعــــــة
االحـتـفـاالت�ا�ـسـتـديـرة والـتي � إنـشـاؤهـا
وجتهـيزهـا في إطـار مشـروع تطـوير الـنقـابة
وذلـك بـتــدشـ� مــبـادرة الــلـجــنـة الــعـلــمـيـة
بالـنـقابـة حتت عـنوان (ا�ـهنـدس يـستـطيع)
وافـتـتـاح أولى فـعـالـيـاتهـا بـالـنـدوة الـعـلـمـية
ا�تخـصصة في اقـتصاديـات تشغـيل وصيانة
األجــهــزة احلــديــثــة بـــا�ــنــازل وا�ــؤســســات

(ا�كيفات - الثالجات). 

تـــطـــويـــرهـــا وإعـــادة بـــنـــائـــهـــا� وتـــزويـــدهـــا
بـا�ـسـتـحـدثـات الـتكـنـولـوجـيـة�ا�ـتـخـصـصة
وفــًقـــا لالجتــاهـــات احلــديــثـــة لــلــفـــهــرســة
والتصنيف. ويعد مشروع تطوير ا�كتبة أحد
مـشــروعـات الـتـعـاون بـ� الـلــجـنـة الـعـلـمـيـة
وا�ــكـتـبـات كــمـمـثل لــلـنـقـابــة بـرئـاسـة أ.د. م
أشرف هـاشم- مـقرر الـلـجنـة وا�ـشرف الـعام
عــلى ا�ــشـروع وقــسم ا�ــكـتــبـات وا�ــعـلــومـات

بكلية اآلداب جامعة ا�نوفية. 
دعـم ومـــــــشــــــاركـــــــة طالب الـــــــفــــــرق
الـنهائيـة فى مناقشـة مشاريع األقسام

العلمية 
شـاركت نـقـابـة ا�ـهـنـدسـ� بـا�ـنـوفـيـة فى
دعم طالب الـــفـــرق الــنـــهــائـــيـــة بــكـــلـــيــتي
الـــهـــنــدســـة بـــشــبـــ� الـــكـــوم والــهـــنـــدســة

اإللكترونية �نوف- جامعة ا�نوفية 
مـــشــاركــة فـــعــالــة في أكـــبــر مــعــرض

د. م . شبل محمد ضحا
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مـنـذ تولي مـجلس نـقـابة ا�ـ�نـدس�
بـاإلسكنـدرية احلالـي ا���ـولية � وهو
يــعـمل  من خالل خـطـة إسـتـراتـيـجـيـة
واضـحـة ومـحددة األهـداف تـقـوم على
عـــــدة مـــــحـــــاور.. وهى"مـــــحــــور اإلدارة
الــرشـيـدة والـتـطـويـر ا�ـ�سـ�ى� مـحـور
االرتـقـاء با�ـ�نـة� محـور تطـوير الـعمل
الـــــنـــــقـــــابـى� مـــــحـــــور ا�ـــــ�ـــــ�ـــــولـــــيــــة
اال�ــتــمـاعــيــة� مـحــور تــنـمــيــة ا�ـوارد
واالســتــ�ــمـار� مــحــور الـدور اجملــتــمـعى

والو�نى� محور التواصل واإلعالم".
—UMOLOÝË WOLKŽ  «Ëb½ ÆÆWO³¹—bð  «—Ëœ

أقـامت نـقـابـة ا�هـنـدسـ� بـاإلسـكـنـدرية�
من خـالل جلـــنـــة الـــعـــلــــوم الـــهـــنـــدســـيـــة
والــتــدريـب� بــرئــاســـة الــدكــتـــور مــهــنــدس
مـصـطـفى احلـضـرى� الـعـديـد من الـدورات
التدريبية التي من شأنها مواكبة التطورات
وا�ــسـتــجـدات الــتي حتـدث بــسـوق الــعـمل�
منها: "الدبلومة ا�هنية فى إدارة ا�شروعات

PRMG والتي استغرقت ستة أشهر .
بــاإلضـــافـــة إلى تـــنـــظـــيم الـــعــديـــد من
الندوات الـعلمـية والسـيميـنار� منـها "رحلة
التصميم ا�عماري من اإلعداد إلى العرض
ا�عـمارى مـن خالل استـخدام الـفوتـوشوب�

نظم ا�علومات اجلغرافية وتطبيقاتها".
 …b¹b'« 5LKF�« w� rJÐ ö¼√

نــظــمت نــقــابــة ا�ــهــنــدســ� الــفــرعــيـة
بــاإلســكــنــدريــة زيــارة ألعــضــائــهــا �ــديــنـة
الـعلـمـ� اجلديـدة لـلـتعـرف عـلى أول مدن
اجليل الرابع �ـصر� وأعرب الدكـتور هشام
ســعــودي- رئــيس الــنــقــابــة الــفــرعــيــة عن
سعـادته بوجـوده في رحاب مـدينـة العـلم�
اجلديدة أحد ا�ـشروعات الوطنـية الكبرى�
مــشـــيـــرًا إلى الـــدور ا�ـــهم الـــذى يــقـــوم به
ا�هندس في تـنفيذ تلك ا�ـشروعات� مؤكدًا
عـلى حرص الـنـقـابة عـلى الـتـواصل مـعهم

داخل مواقع عملهم.
وأوضح ا�ــهــنــدس أسـامــة عــبــد الــغـني-
رئـيس جهـاز مـديـنة الـعـلمـ� اجلـديدة� أن
كل ا�ـهـنـدسـ� الـعـامـلـ� بـا�ـديـنـة �ـ�ـابة
جنود يعـملون من أجل بنـاء وطنهم تارك�
أهـلـهـم وأوالدهم لـلـعـمل عــلي بـنـاء مـصـر�
مـؤكـدًا أن ا�ـديــنـة تُـبـنى بـسـواعـد ومـعـدات
مـصريـة خـالـصة� لـبـناء مـديـنـة من اجليل

الرابع لتحقق الرفاهية اإلنسانية.
شـارك في الـزيـارة كل من الـدكـتـور عـادل
الصـاوي� والدكتـورسامي درويش وا�ـهندس

بأحد أعـظم الصروح الـتعلـيميـة في مصر�
"كلية الهندسة- جامعة اإلسكندرية" �ا لها
من ثقل علمي وعملي على ا�ستوى احمللي
والـدولي� مـشيـرا إلى أن ذلك يـظـهـر جـلـيا
مـن خالل الــنــوابـغ من خــريــجي الـــكــلــيــة

وا�وجودين في مختلف احملافل الدولية.
وفى الــسـيــاق ذاته� شــاركت الــنـقــابـة في
حفل تخرج الـدراسات العلـيا بـ "األكاد�ية
الــعـربـيـة لـلـعــلـوم والـتـكـنــولـوجـيـا والـنـقل
البـحري" تشـجيعًـا للـمتمـيزين وا�تـفوق�
من حــمــلـــة ا�ــاجــســـتــيــر والـــدكــتــوراه في
مـختـلف اجملـاالت� بـاإلضافـة إلى ا�ـشـاركة
في الــيـوم الــعـا�ـى لـلـبــيـئــة والـذى أقــيـمت

فعاليته �قر األكاد�ية بالبيئة.
W¹—bMJÝù« wÝbMN�¢ WO�uLŽ

≤∞±∏ W½“«u� bL²Fð ¢
خالل فعاليات اجلـمعية العـمومية "غير
العاديـة" والتي انعـقدت في شهـر يونيو من
الـــعـــام اجلـــارى قـــرر أعـــضـــاء اجلـــمـــعـــيــة
العمـومية لـنقابـة ا�هنـدس� باإلسـكندرية
اعــتــمــاد ا�ــوازنــة الـتــقــديــريــة لــعـام ٢٠١٨
واخــتـيــار مـراقـب احلـســابـات لــلـعــام ا�ـالي
اجلــديــد� بــاإلضـافــة إلى  اســتــمــرار عـمل
الـلـجـان ا�ـشـكلـة; �ـراجـعـة الـقـوائم ا�ـالـية
�ـــوازنــة ٢٠١٧ بـــعــد أن � تـــأجــيـل أعــمــال
اجلـمــعـيـة لـســاعـتـ� بـسـبـب عـدم اكـتـمـال
الـنـصاب الـقـانـوني� إلى أن انـعـقـدت مـساء

اجلمعة بحضور ٢٧٥مهندسًا.
¢W¹—bMJÝù« wÝbMN�¢ WO�uLŽ

≤∞±∑ WO½«eO� bL²Fð 
اعتمد أعـضاء اجلمعـية العمـومية "غير
الـعـاديـة" الـتى عـقـدتـهـا نـقـابـة ا�ـهـنـدس�
الفرعية بـاالسكندرية واخـتتمت اجراءاتها
مـــيـــزانــيـــات كل مـن نـــقــابـــة ا�ـــهـــنـــدســ�
بـالــشـاطـبى ونـادى ا�ـهـنــدسـ� سـابـا بـاشـا
ومدينة ا�هندس� بـبرج العرب للعام ا�الى

ا�نتهى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
 بـــاإلضـــافـــة إلى اعــتـــمـــاد مـــا جــاء من
تـوصـيات الـلـجـنة ا�ـالـيـة واللـجـنـة الفـنـية
واإلداريــة ا�ـشــكـلــة بــالـقــرار رقم ٩٥ لـســنـة
٢٠١٨ وذلك بـأغـلبـيـة احلـضـور فيـمـا تـقدم
مجلس الـنقابـة بالشكـر ألعضاء اجلـمعية
العمومـية على حـضورهم وثقتـهم فيما �

من اجراءات.
s�(« ÷dI�« 

أجرت نـقابـة ا�ـهنـدس� في اإلسـكنـدرية
قرعـة الـقـرض احلسن� ا�ـرحـلة األولى من
العام اجلـارى� والتي قامت بـتنظـيمهـا جلنة

حـــمــدي طــاهـــر وا�ــهــنـــدس صالح حــامــد
وا�ــهـنــدس الـســيـد حــسن وا�ـهــنـدســة هـبه
ا�ـغربي- أعـضـاء مجـلس نـقابـة ا�ـهنـدس�
بــاإلســكـــنــدريـــة والــعــديـــد من مــهـــنــدسي
اإلسكندرية ومطروح� وا�ـهندس� العامل�

با�شروع. 
وقـد كــرمت نـقـابـة ا�ـهـنــدسـ� الـفـرعـيـة
بــاإلسـكـنــدريـة �ـ�ــلي الـشــركـات الـعــامـلـة
�ـــديـــنــــة الـــعـــلـــمــــ� اجلـــديـــدة وكـــذلك
ا�هـنـدس� الـعـاملـ� بجـهـاز ا�ديـنة� وذلك
تــقـديـرًا جملــهـوداتـهـم ا�ـبـذولــة في ا�ـشـروع
وتـــفــــانـــيــــهم في الــــعـــمـل.. وقـــدم نــــقـــيب
مـــهـــنـــدسي اإلســـكـــنـــدريـــة درع الـــنـــقـــابـــة
لــلـمــهــنــدس أســامــة عــبــد الــغــني- رئــيس

اجلهاز; تقديرًا جملهوداتة. 
كمـا قام رئـيس جهـاز ا�ديـنة بـتقد� درع
لـنـقابـة ا�ـهـندسـ� والـذي تـسلـمه الـدكـتور
هـــــشــــام ســــعـــــودي- نــــقـــــيب مــــهـــــنــــدسي

اإلسكندرية.
 WOFL²:«Ë WOLKF�« q�U;« w�  W�—UA� 

انــطالقًــا  من تــفـعــيل الــدور اجملــتــمـعي
لـنـقـابة ا�ـهـنـدسـ� بـاإلسكـنـدريـة� وحـرصًا
عــلى ا�ــشــاركــة في األحــداث والـفــعــالــيـات
اخملتلفة هندسيًّا ومجتمعيًّا.. شارك نقيب
ا�ــهـنـدســ� بـاإلسـكـنــدريـة الـدكــتـور هـشـام
ســـعــودي� فـي إطالق مــلـــتــقـى الــتـــوظــيف
الــســنــوي� الـذي أقــيم بــكـلــيــة الـهــنــدسـة-
جـامـعـة اإلسـكـندريـة في دورتـه الـ١٨ والذى
أوضح خالله  ســعي الــنـقــابـة عــلى إحـداث
التكامل بـ� العملـية التعـليميـة باجلامعة
وسـوق الـعـمل� مـن خالل مـشـاركـة الـنـقـابـة
كوسيط لـتأهـيل الشبـاب ا�ريجـ� لسوق
الـــعــــمل احملـــلي والـــدولـي واألفـــريـــقي من
خالل تـنـمـيـة ا�ـهـارات الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة
لــلــخـريــجـ�� مــؤكــدًا ثـقــته في مــا وصـفه
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الــرعـايــة الـصــحـيــة وا�ـعــاشـات داخل قــاعـة
ا��تمرات �قر النقابة �نطقة الشاطبى.
فـيـما أسـفـرت الـقـرعة اخلـاصـة بـالـقرض
احلسن في هذه ا�رحلة عن فوز ٢٠ مهندسًا
بـإجـمـالـي ٢٠٠ألف� قـيـمـة الـقـرض ١٠ آالف

جنيه� تسدد على ٢٠ شهرًا بدون فوائد.
WÐUIM�« W�UO{ w� ÍbMſË√ b�Ë

اســتــقــبل مــجــلـس نــقــابــة ا�ــهــنــدســ�
باإلسـكندريـة� �قر نـادي ا�هـندس� بـسابا
بــاشــا� وفــدًا من دولــة أوغــنــدا يــتــكــون من
الـقــائم بـأعـمـال سـفـيــر أوغـنـدا بـالـقـاهـرة�
ورئـــيس مـــجـــلس تـــســـجـــيل ا�ـــهـــنـــدســ�
األوغـنـدي� ونـائب رئــيس مـجـلس تـسـجـيل
ا�هـندسـ� األوغـندي والـوفد ا�ـرافق لهم..
وصــاحب الــوفـد عــدد من أعــضــاء اجملـلس
األعلى لنـقابة ا�ـهندسـ� ا�صريـة وأعضاء

جلنة أفريقيا بالنقابة العامة.
تــــأتى الــــزيــــارة فى إطــــار فــــتح قــــنـــوات
الــتــواصل بــ� ا�ـهــنــدسـ� عــلى ا�ــســتـوى
األفــريـقي وا�ـشــاركـة الــفـعـالــة� خـاصـة فى
مختلف اجملـاالت الهندسـية وتفعـيلًا للدور
احملــوري لـنــقـابـة ا�ــهـنــدسـ� ا�ــصـريـة مع

أشقائها بالدول األفريقية.
واصــطـحب مــجــلس نـقــابـة ا�ــهـنــدسـ�
باإلسكندرية� وفـد ا�هندس� األوغندي في

زيـــــارة شــــــمـــــلت أهـم ا�ـــــعـــــالـم األثـــــريـــــة
والتاريخية باإلسكندرية.

وعـــقب انــــتـــهـــاء الـــزيــــارة قـــدم الـــوفـــد
األوغــنــدي هـديــة رمـزيــة لــلـدكــتـور هــشـام
ســــعـــودي- رئــــيس نـــقــــابـــة ا�ــــهـــنــــدســـ�
باإلسكنـدرية� كما قدم هـو اآلخر درع نقابة
ا�ـهـنـدسـ� بـاإلسـكـنـدريـة لـلـوفـد; تـقـديـرًا

لزيارتهم.
WO�UIŁ  UO��√

نـظـمت نـقـابـة ا�هـنـدسـ� بـاإلسـكـنـدرية
من خالل الـلجـنة االجـتـماعـية والـثـقافـية
بـرئـاسة ا�ـهـنـدس أحـمـد ال�ـمـرى� الـعـديد
من الندوات الثقافيـة واألمسيات الشعرية�
بـــاإلضــافـــة إلى احلــفـالت في ا�ــنـــاســبــات
ا�تلفة� وذلك حلرص النقابة على توفير
اجلانب الترفيهى ألعضائها باستمرار� إلى
جانب اخلدمـات النقـابية الـتى تقدَّم لهم"�
باإلضافـة إلى أن إقامة مـثل تلك احلفالت
تـــهـــدف إلـى خـــلق وســــيـــلـــة تــــواصل بـــ�
ا�ــهــنـدســ� بــعـضــهم الــبــع�� وإبـراز روح

التآخى بينهم كأسرة واحدة.
 WO�Ëb�« !dDA�« WIÐU��

اخـتـتـمت فـعـالـيـات مـسـابـقـة الـشـطرجن
الــدولـيـة والــتى نـظـمــهـا نـادى ا�ــهـنـدسـ�
باإلسكندريـة� وحتت رعاية االحتاد ا�صرى

للشطرجن� داخل مقر النادى بـ "سابا باشا"
والـــتى اســـتــمـــرت �ــدة ٦ أيـــام� وشــارك في
ا�سـابـقة ١٠٠ عـضو من مـخـتـلف األعـمار�
وأُقـــيـــمت الـــبـــطـــولـــة بـــنـــظـــام الـــنـــقـــاط

الكالسيكي على ٧جوالت.
ســلَّم الــدكــتــور هــشــام ســعــودي- نـقــيب
مــهــنــدسي اإلســكــنــدريـة� كــأس الــبــطــولـة
للفائز با�ركز األول� و٣ميداليات للفائزين
بــا�ــراكــز الــثالث األولى� بــخـالف شــهـادات
تقديـر للـمراكز الـ٢٠األولى� وذلك بـحضور
أمـــ� الــنـــادي� الــدكـــتــور عـــادل الــصــاوي�

ومنسق البطولة� ا�هندس كر� عزت.
يذكـر أن النـادى به العـديد من األنـشطة
الـريـاضـيــة ا�ـتـلـفـة� مـنـهـا أكـاد�ـيـة كـرة
اليد� وأكاد�ية الكاراتيه� والتى تعمل على
تــأهــيل الـالعــبــ� مـن أبــنــاء ا�ـــهــنــدســ�

لدخول البطوالت احمللية والعا�ية.
WÐUIM�« Êu½U�  «Ëb½ WK�KÝ

أقـامت نـقـابـة ا�هـنـدسـ� بـاإلسـكـنـدرية�
من خالل اللجنـة القانونـية وحمايـة ا�هنة
بــرئــاســة ا�ـــهــنــدســة هــبـــة ا�ــ�ــربى� نــدوة
تـــثـــقـــيـــفـــيـــة حتت عـــنـــوان: "كـــيـف تـــقــرأ
ا�ـيـزانـية"; داخل نـادى ا�ـهـنـدسـ� بـ "سـابا

باشا".

‚uH²�« Âu¹ w� W³�UÞË UÎ³�UÞ±∏≥ ÂdJð ◊uOÝQÐ 5ÝbMN*« WÐUI½

م . عبداحلكيم عليان

كـرّمت نـقـابـة ا�ـهـنـدسـ� الـفـرعـية
�ـحـافـ�ـة أسـيوط� بـرئـاسـة ا�ـهـندس
عـبد احلكيم عليان عبدالعليم- نقيب
مــهــنــدسي أســيـوط� وأمــانه  ا�ــهــنـدس
الـهـيـثم عـبـد احلـمـيـد نـصـر- أمـ� عام
الـنـقـابة الـفـرعيـة� ١٨٣طـالـبًا وطـالـبة
مـن الــــطـالب ا�ــــتـــــفــــوقــــ� بـــــا�ــــراحل
الدراسية اخملتلفة من أبناء ا�هندس��

والعامل� بالنقابة.
جــاء ذلك خـالل احلـفل الــســنـوي
الـــذي أقـــامـــته الـــنـــقــابـــة� بـــحـــضــور
ا�ـهـنـدس نـبـيـل الـطيـبـي- الـسـكـرتـير
الـعام ا�ـساعد لـلمحـاف�ة� والـدكتور
نــوبي مــحــمــد حــسن- عــمـيــد كــلــيـة
الـــــهــــنـــــدســــة بــــجـــــامــــعـــــة أســــيــــوط
واســـــتــــشــــاري الــــنــــقــــابــــة� وهــــويــــدا
الـطماوي- نقـيب ا�علمـ� با�اف�ة�
وا�ـهندس الـهيثم عـبداحلمـيد نصر-
أمــ� عـام الــنـقــابـة� وا�ــهـنــدس عـبـد
الــــعــــاطي فــــتح الــــله عــــلـــيــــوة- أمـــ�
الــصــنــدوق� وا�ـهــنــدس سـعــيــد ثـابت
الـسكـري� وا�هـندس مـحمـد مصـطفى
جــاد الـرب� وا�ـهـنـدسـة فـاطـمـة عـبـد

احلــلــيم سـلــطـان� وا�ــهـنــدس مـحــمـد
فـؤاد صادق� وا�ـهندس أحـمد مـحمد
خــلــيل� وا�ــهــنـدس مــصــطـفـى مـرسي
تــلـيـتي� وا�ـهـنــدس عـبـد الـله فـتـحي
هــشـام- أعـضــاء مـجـلـس إدارة نـقـابـة
ا�ـــهـــنــدســـ� الـــفــرعـــيـــة بــأســـيــوط�
وا�ـــــئـــــات مـن أولـــــيـــــاء األمـــــور وأســــر

الطالب ا�كرم� باحلفل.
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شــهــد نـادي ا�ــهـنــدســ� بـأســيـوط
قـفـزة خـدمـيـة كـبـيـرة.. حتـول الـنادي
إلـى مـقـصد �ـئـات األسـر �ـا يـقـدمه من
خــدمــات مع تــوفــيــر كل ســبل الــراحـة

لرواده من ا�هندس� وأسرهم. 
وقال ا�هندس الهيثم عبد احلميد
ســلـطـان- أمـ� عـام نـقـابـة أسـيـوط: إن
الــنــادي يــسـعـى دائـمًــا لــتـقــد� كــافـة
سـبل الـراحة للـمهـندسـ� وأسرهم� مع
تـــــوفــــيــــر كــــافــــة اخلــــدمــــات. . وأشــــار
ا�ــهـنــدس مـحــمـد فــؤاد صـادق- عــضـو
مــــجــــلـس إدارة الــــنــــقــــابــــة� إلى أنه �
تغطية أجزاء من النادي وركن األلعاب
واحلـــديـــقـــة� حـــمــايـــة لـــرواد الـــنــادي
وأطـفـالهم من أشـعـة الشـمس� ودرجات
احلــرارة ا�ــرتــفــعــة� مـنــوهًــا إلى أنه �
تـوزيع الهدايا على األطفال طوال أيام
الــــعــــيـــد.. وأوضح خــــالــــد إســـمــــاعـــيل
عـثـمان- مـدير نـادي ا�ـهنـدس� أنه �
تــكــثــيف اخلــدمــات بــا�الهـي وصـاالت
األلـعـاب بـالـنـادي� وهي الـصـاالت الـتي
تـــتــيح لــلــمــهــنــدســ� وأســرهم جــمــيع

األلعاب الرياضية اخملتلفة. 



الــشـرقـيــة  وا.د.م  عالء عـطــا- عـمـيـد
كـــــلــــيــــة الــــهــــنــــدســــة� وا.د.م صــــبــــرى
عــبـدالـرحــيم - وكـيل الــكـلـيــة لـشـئـون
الـتعليم والطالب وا.د.م  محمد صالح-

شـهدت نـقابـة ا�هـندسـ� بالـشرقـية
نـشاطا نقابيا واجتماعيا مكثفا� حيث
نظمت النقابة عدة للخريج� اجلدد
والـــدفـــعــة ٣٦ بـــهـــنــدســـة الـــزقــازيق..
االحـتـفال األول كـان خـاصا بـخـريجي
شــعـبـة الــهـنـدسـة ا�ــعـمـاريـة بــجـامـعـة
الـزقـازيق ٢٠١٨ و شـارك فـيه د.م تـامر
ســــامى جـــعـــفـــر- نـــقـــيب ا�ـــهـــنـــدســـ�
بـالشـرقية وأغـلب أعضـاء مجلس إدارة

النقابة.
واالحـــتــفــال الــثــاني كــان خلــريــجى
شـــعـــبـــتي الـــهــنـــدســـة ا�ــيـــكـــانــيـــكـــيــة
والـــهـــنــدســـة الـــصــنـــاعــيـــة بـــجــامـــعــة
الـــزقــازيـق بــحــضـــور د.م  تــامـــر ســامى
جـعـفـر- نـقـيـب ا�ـهـنـدسـ� بـالـشـرقـية
ود.م رانـــيــا أحــمـــد مــحــمـــد عــامــر وم.
مـحـمود الـسيـد عضـوي مجـلس نقـابة

د.م  تامر سامى جعفر

œb‡‡'« 5−¹d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡)UÐ q‡‡H²%  ÆÆè‡‡O�d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡A�« è‡‡‡ÐUI½

اإلسكان
تـستـعد نـقـابة ا�ـهـندسـ� بالـدقـهلـية خالل
الــفــتــرة الــقــادمـــة لــطــرح مــشــروع إســكــان
لـلـمـهـنـدسـ� حـيث � االنـتـهـاء فـعـلـيـا من
شــــراء قـــطــــعــــةاألرض و جـــار اســــتــــخـــراج
الـتصـاريح� وفـور االنتـهـاء منـها سـيـتم طرح

ا�شروع بالقرعة العلنية ب� ا�هندس�.
النشاط االجتماعي

تــنــظم الـــنــقــابــة الــعــديـــد من األنــشــطــة
االجــتـمــاعـيــة الـدوريــة مـثل رحالت الــيـوم
الـواحــد والـرحالت الــطـويـلــة ويـوم األسـرة
الــذي أصــبح حـدثــا يـنــتــظـره ا�ــهـنــدسـون

وأسرهم شهريا.
النشاط الثقافى و الفني

تــقـــوم الــنـــقــابـــة بــالــعـــديــد مـن الــنــدوات
الــثـقــافــيـة في مــخـتــلف اجملــاالت بـخالف
فـريقـ� للـمـسرح بـالـنقـابـة� وسيـتم عرض
أحد العروض ا�سـرحية لفـريق النقابة في
احتـفاالت الـعيد الـقومى لـلمـحافـظة أمام

السيد احملافظ.
اخلدمة اجملتمعية والرعاية الصحية
قامت نـقابة ا�ـهندسـ� بالدقـهليـة بإصدار
دلــيل رعـايـة طــبـيـة مـجــاني لـلـمــهـنـدسـ�
وأســـرهم يـــشـــتـــمل عـــلى خـــصـــومـــات في
مـخـتــلف اجملـاالت الـطـبــيـة بـخالف الـيـوم
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م. رضا الشافعى

الذي تـقدمه الـنقـابة لـلمـهنـدس� بـخصم
٥٠% بالتعاون مع األكاد�ية البحرية.

اخلدمات النقابية
قامت النقابة بتطوير شامل في هذا اجملال�
حـيث أعادت تـأهـيل اخلـدمات الـنـقابـيـة �ا
يتمـاشى مع أحدث التـكنولـوجيا ا�ـتبعة في
هذا اجملال� وقامت بحـوكمة أغلب اخلدمات
في فـرعـهـا الــرئـيـسي بـا�ـنـصـورة وفـرع مـيت
غـمـر بـحـيث ال تـسـتـغـرق اخلـدمـة أكـثـر من

دقائق للمهندس.
النوادى

تـقـوم الـنــقـابـة بـخـدمـات مـتـمـيـزة في هـذا
اجملــال�  فــفي نــادي ا�ــهــنـدســ� بــطــلــخـا
أنـشــأت مـنـطــقـة أطـفـال جــديـدة ومـنـاطق
مــتــمـيــزة لـلــجــلـســات بــخالف إعـادة بــنـاء
ا�ــسـجــد والــكـافــيـتــريـات وقــاعـة الــتـدريب
ا�ـتـمـيــزة و افـتـتـاح جـيـمـانـيـزيـوم بـالـنـادي

يقدم خدمة متميزة لألعضاء.
الضبطية القضائية

تــسـتــعـد الــنـقــابـة خـالل الـفــتـرة الــقـادمـة
لـتطـبـيق الـضبـطـية الـقـضـائيـة في مـجال
تـخصـصـهـا�  �ا سـيـسـاعد أجـهـزة الـدولة
للسيـطرة على اإلنشـاء العشوائي لـلمبانى
ووجود مهندس مشـرف بشكل دائم لضمان

جودة ا�بنى و عمره االفتراضي.

الطـبي للـكشف اجملـانى الذي أصبـح ينظم
شهـريا� وينـتظـر أن تشارك الـنقـابة بحـملة
١٠٠ مـلـيـون صـحـة.. أمـا في مـجـال خـدمـة
اجملتمع فـالنقابـة تتعاون مع جـميع جهات
الدولـة فيمـا يخـصها بـصفـتها االسـتشاري

الهندسي األول.
التدريب واألنشطة العلمية 

قــامت الــنـقــابـة بــتـدشــ� مـركــز لـلــتـدريب
خاص بها و تقوم من خالله بتقد� جميع
الـدورات الـعـلـمـيـة لـلـمـهـنـدسـ� وأسـرهم و
اجملـتــمع بـأسـعـار تــنـافـسـيــة � وعـلى سـبـيل
ا�ـثـال ال احلـصـر مـاجـسـتـيـر إدارة األعـمال

W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡OKN�b�« WÐU‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IMÐ 5‡‡‡‡‡‡‡‡ÝbMNLK� ÊUJ‡‡‡‡‡‡‡‡Ý≈ ŸËd‡‡‡‡‡‡‡A� 

رئيس قسم القوى ا�يكانيكية.
 االحــــتــــفــــال الــــثــــالث كــــان خــــاصـــا
بـخـريجى الـدفـعة ٢٦شـعبـة الـهنـدسة
ا�ـدنية بجامعة الزقازيق وحضره  د.م
رانـيـا أحـمـد مـحـمـد عـامـر  وم. سـامـية
جــــبـــر وم. مـــدحـت مـــحـــمــــد عـــلى وم.
مـحمـود السيـد- أعضـاء مجلس نـقابة
الـشـرقـيـة ود.م / هـشـام فـوزى- الـقائم
بــعــمـل عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدسـة ود.م
صــبــرى عــبـدالــرحــيم- وكــيل الـكــلــيـة
لـشـئـون الـطـلـبـة وبـعـض أعـضـاء هـيـئة

التدريس.
  االحــتـفـال الـرابع كـان لـتـكـر� األم
ا�ـثالـية بنـقابة ا�ـهندسـ� بالشـرقية�
بـحضور السـيد الدكتور ا�ـهند� تامر
ســــامى جـــعـــفـــر- نـــقـــيب ا�ـــهـــنـــدســـ�

بالشرقية وأعضاء مجلس النقابة.   
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م. أحمد على داود

شــهــدت نــقـابــة ا�ــهـنــدســ� الـفــرعــيـة
ببـورسعيد نـشاطًا نـقابيًا مـكثفًـا  تنوع ما
ب�  تـوظيف وتـدريب� وإنـشاء نـادٍ جديد�
ورحالت حج وعـــمـــرة ومــصـــايف ورحالت
تــرفــيــهــيـــة� ورعــايــة صــحــيــة� وأنــشــطــة
ريــاضــيــة� وخــدمــيــة� بـخـالف اخلــدمـات
الـنـقابـيـة اليـوميـة الـتي تقـدمهـا الـنقـابة

�هندسيها. 
قال الـدكتور مـهندس أحـمد علي داود-
رئيس نقابـة بورسعيد: إن  240مهندسًا
شــاركـــوا في الــدورات الـــتــدريـــبــيـــة الــتي
عـقـدتــهـا جلـنـة الـتـدريب بــالـنـقـابـة مـنـذ
نـــهــــايـــة مـــارس ا�ــــاضي وحـــتـى مـــطـــلع
clas- أغـسطس  2018وشـملت دورات
  sic control&plc�ـهـنـدسي كـهـرباء
قــــوى واتـــــصــــاالت ومـــــيــــكـــــاتـــــرونــــكس�
و quality assurance�ــــهـــــنــــدسي
مــيـكـانـيـكـا قـوى وإنـتـاج� و ndt�ـهـنـدسي
supply chainقـــــــــوى وإنـــــــــتـــــــــاج� و
�ــهـنــدسـي الـشــعب الــهــنــدســة جــمــيــعـا�
و  shop drawing �ــهــنــدسي مــدني
rotating equipmentوعـــــمـــــارة�  و
�ـهـندسي مـيكـانـيكـا قـوى وإنتـاج� ودورت�
في  إعـداد مــهـنــدس تـنـفــيـذي �ــهـنـدسي
مـــدني وعـــمـــارة� ودبــلـــومـــة الـــتـــصــمـــيم
revit اإلنــشــائي �ـهــنــدسي مـدني� ودورة
�ــهـنـدسـي مـدني� إضـافــة إلى ورشـة عـمل
 quality ٧quality description 
  tools �ــــهـــــنـــــدسي كـــــهـــــربـــــاء قــــوى

وميكانيكا. 
وقـال رئـيس نـقابـة بـورسـعيـد: إن جلـنة
الـتـوظـيف بـالـنـقـابة جنـحت خـالل نفس
الفترة  في تـوفير وظائف لـ  94مهندسا
في قطـاعات ا�ـقاوالت والـبترول وا�البس
اجلــاهــزة والــبــتـروكــيــمــاويــات واألغــذيـة
وصــيــانــة الــســيــارات وشــبــكــات احملــمـول
واإلنـتـرنت� وأعـمـال الـلحـام والـتـركـيـبات�
والــتـــصــمـــيم وصـــنــاعـــات الــبالســـتــي��

واالستشارات الهندسية. 
وأوضح أن جلــنــة ا�ــشــروعــات وا�ــقــرات
والنوادي بالنقابة اعتمدت ٧مالي� جني��
بـصفـة مـبـدئـيـة� إلنـشـاء نـادي ا�ـهـنـدس�
بــغــرب بــورســعــيــد� كــمــا بــدأت جتــديـدات
شـامـلـة بـنـادي ا�ــهـنـدسـ� بـطـرح الـبـحـر�

إضـافـة إلى اسـتـخـراج تــصـاريح الـتـشـغـيل
لشـاطئ ا�هنـدس� غرب بـورسعيـد� إضافة
إلى تـــعــديل بــعـض الــفــراغـــات في مــبــنى
الـنـقــابـة� والـعـمـل عـلى تـأجـيــر ا�ـسـاحـات
اخلــالـيــة ألنـشــطـة تــتــنـاسب مع طــبـيــعـة
النـقابـة� وإعداد الئـحة لإليـجارات جلـميع

مقرات النقابة. 
وقـدمت  جلـنـة الـدعم الـفـني ومـتـابـعة
األنـشـطة بـالنـقـابة دعـمًا فـنـيًا بـاإلشراف
عـلى أعـمـال تـطويـر شـارعي مـحـمـد على
ومصطفى كامل� إضافة حلديقة الفارما�
مع تــشــكـيل جلــنــة من كـبــار ا�ــهـنــدسـ�
االســتـــشــاريـــ� في بـــورســعـــيــد حلـــصــر
ومـعايـنة ا�ـباني ا�ـالفـة� وتشـكيل جلـنة
للسالمـة والصحة ا�ـهنية �ـراجعة ا�واقع

الهندسية بنطاق محافظة بورسعيد. 
 فـــيــمـــا اســـتــفـــاد من الــرحـالت  الــتي
نــظـــمــتـــهــا جلـــنــة الـــرحالت وا�ـــصــايف
الـــتــرفـــيــهـــيــة والـــديـــنــيـــة والــثـــقــافـــيــة

والتسويقية ٣٩٩ مهندسًا وأسرهم. 
أما اللـجنة الـرياضية بـنقابة بـورسعيد
فـأنشـأت مـلـعـبًـا للـكـرة الـطـائـرة  بـشاطئ
ا�هندس�� وتعاقدت  مع ٦ مراكز رياضية
وأكــاد�ـــيـــات ســبـــاحــة وكـــرة قـــدم� عــلى
تـقــــــــــــــــــــــــــــد� خـصم خـاص للـمـهنــــــدس�
تراوح بـ� ١٥% و٢٠% فـيمـا � فتح نـشاط
اإلسـكـواش بــا�ـديـنــة الـريـاضــيـة بـخـصم

.%٤٠
كــمـا جنــحت جلــنـة الــعالقــات الـعــامـة
بـنقـابـة بورسـعـيد  في حتـقـيق خصـومات
كـبـيرة فـي مكـتب ومـعـرض سكـتش ديـكور

وكــشف أعــطــال جـمــيع أنــواع الــســيـارات
مـجـانـا� وخـصم ٢٠% عـلى صـيـانـة جـميع
أنــواع الـفـتـيس األتــومـاتـي�� إضـافـة إلى
خــصم خـاص من أكـاد�ــيـة تـوم وجـيـري
ألبــنــاء ا�ــهــنــدســ�� وفي شــهــر رمــضـان
وفـرت الـنـقابـة "يـامـيش" رمضـان بـأسـعار

اجلملة. 
أمـا جلـنة "�ـارسـة ا�ـهنـدسـ� وحـقوق
ا�ـهـنـدسـ� والـدعـم الـقـانـوني"  فـسـانـدت
قضـائـًيا  وقـانونـًيا  8مهـندسـ�� وجنحت
في احلـصـول عـلى أحـكــام قـضـائـيـة بـضم
مـدة خـدمـة لـثالثـة مـهـنـدسـ�� وفـيـمـا ال
تزال دعـوى �اثلـة منـظورة أمام الـقضاء�
كـما سـانـدت النـقـابة  4مهـندسـ� آخرين
تـعـنت أصـحـاب الـشـركـات اخلـاصـة الـذين

يعملون فيها في إنهاء خدمتهم.
وأكـد الـدكتـور مـهـندس أحـمـد علي داود
أن النقابة تشارك في التحقيقات ا�تعلقة
بــحـادث وفـاة ا�ــهـنــدس أحـمــد الـبــلـيـدي�
مـؤكًدا أن الـنقـابة سـتواصل دعـمهـا ألسرة
ا�هندس الراحل حتـى يحصلوا على كامل
مستحقاتهم ا�الية والتعويضات الالزمة. 
وأوضح "داود" أن الـنــقـابــة تـتـابـع أيـضـا
اإلجــراءات الــقـانــونــيــة لـفـض اجلـمــعــيـة
التعاونية االستهالكية بعد توقف نشاطها
واستعادة النقابة للمقر مرة أخرى� مشيرا
إلى أن الــنـــقــابـــة تــتـــابع أيـــضــا إجــراءات
حتـديـد القـيـمـة اإليجـاريـة لـلدور األرضي
والــدور اخلــامـس �ــقــر الــنــقــابــة بــشـارع
عــرابي� من أجـل تــنـمــيــة مــوارد الــنــقــابـة
وحتقيق أكبر استفـادة للمهندس�� مؤكدا
على استعداد جلنة �ارسة ا�هنة وحقوق
ا�ـهـنـدسـ� والـدعم الــقـانـوني� لـلـرد عـلى
استـفسارات ا�هـندس� في الـشئون ا�ـهنية
واحلياتـية� وتقد� االسـتشارات القـانونية

والفنية لكل من يطلب استشارة.
 وتــعــاقــدت جلــنــة الـرعــايــة الــصــحــيـة
بـالنـقابـة مع ٧ مـستـشفـيات و٢٠ صـيدلـية
و٦ مـعــامل أشـعـة و١٥مـعـمل حتـالـيل  و٤٩
طبـيبـا� كما وضـعت اللـجنـة قواعد بـيانات
لـألمــراض ا�ــزمـــنــة واألدويــة ا�ـــنــصــرفــة
بـصـورة دوريـة لـتـوفـيـرهـا بـأسـعـار اجلـمـلة

للمهندس�.   
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أشـار ا�هـند� أحـمد الـسيـد- رئيس
اللـجنـة ا�شرفـة على انـتخـابات نـقابة
ا�ـهـنــدسـ� الـفـرعــيـة �ـطـرو�� أمـ�
الـصـنـدوق ا�ـسـاعـد بـالـنـقـابـة الـعـامة
لـلـمـهـنـدسـ� أن إنـشـاء نـقـابـة فـرعـية
لـلــمــهــنــدسـ� �ــرسى مــطــرو�� كـان
مطـلبًا �ـهندسى احملافـظة خالل فترة
ا�ــلــســ� الـســابــقــ� لـلــنــقــابـة ولم
يـتـخـذا أى إجـراءات فـعـلـيـة إلنـشـائـها
رغم وجــود قــرارات بـهــا� ورغـم حـقــهم
ا�ـشـرو� فـى إنـشـاء نـقابـة فـرعـيـة لـهم
والـذى كفـله لهم الـقانـون كونـهم يزيد
عـددهم على ٧٠٠ مـهنـد�� فى الوقت
الــــذى أعــــطـى فــــيه الــــقــــانــــون احلق
ألعــضـاء أى مـحـافـظـة تـتـجـاوز أعـداد

ا�ـهنـدس� بـها ٢٠٠عضـو� أن يتـقدموا
بــطــلب إلنــشــاء نـقــابــة فــرعــيــة لـهم�
مـشـيـرًا إلى أن الـنقـابـة الـعـامـة أجرت
مـراجــعــة لـقــاعـدة بــيــانـات األعــضـاء
باحملـافظة� وبـلغ أعداد ا�هنـدس� بها

٧١٨عضوًا.
وأكـد "الــسـيـد" عــلى أن قــرار إنـشـاء
الـنـقـابـة الـفـرعـيـة� يـأتى انـطالقًـا من
اهـــتـــمــام ا�ـــهـــنـــد� هـــانى ضـــاحى-
الـنــقـيـب الـعــام لـلــمـهــنـدســ�� بـدعم
أعـــــضـــــاء الـــــنـــــقـــــابــــة �ـــــخـــــتـــــل�
تخـصـصاتـهم� وتوفـيـر الوقت واجلـهد
بإتاحة خدمات النقابة �حافظاتهم�
بـاإلضـافة إلـى اهتـمـام الـنـقـيب بدعم
ا�شـروعات الـهنـدسيـة والقـوميـة التى
يـــتم تــنـــفــيـــذهــا �ـــطــرو�� بـــجــانب
االستـثمار فى موارد الـنقابة� ومـتابعة
مصايفـها بها� ومتابـعة أعمال ا��اتب
االسـتـشاريـة� مـوضـحًـا أنه فـور إصدار
الـــقــرار اإلدارى رقم ٢٥٠ لــســنــة ٢٠١٨
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أخيرًا أصبح احللم حقيقة� احللم الذى راود مهندسو محافظة مطروح على
مـدار عــقـود مــ��� احلــلم الـذى قــوبل بــالـتــهــمـيش والــتـســويف خالل فــتـرة
اجملالس السابقة لنقابة ا�هـندس�� إلى أن جاء اجمللس احلالي للنقابة وحقق
�هنـدسي مطروح حلمـهم ا�سلو� بـإنشاء نقـابة فرعيـة للمهـندس� �طروح.

م . أحمد السيد رئيس جلنة االنتخابات
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بــتــشـكــيل جلــنـة انــتــخـابــات مــطـروح
بــرئــاسـتـه  اتـخــاذ كــافــة اإلجـراءات
الــــقــــانــــونـــــيــــة الالزمــــة إلجــــراء أول
انــتــخــابــات رئــيس وأعــضــاء مــجــلس
الــنـقــابـة الــفـرعــيـة ودعــوة اجلـمــعـيـة
ـهـنــدسى مـرسى مـطـروح الـعـمــومـيـة 
حلضـور االنتخـابات التى انـعقدت يوم
ـوافق ٢١/ ١٢ / ٢٠١٨ وتمت اجلـمـعـة ا
انتخابات اإلعـادة على منصب النقابة
وافق طـروح يوم اجلمـعة ا الـفرعيـة 
٢٨/ ١٢ / ٢٠١٨  وأوضح "الــســيــد" أنه
تـنــافس عـلى مــقـعــد رئـاســة الـنــقـابـة
الفـرعية ٦ مـرشح فى حـ تنافس
٣٩ مـرشــحًــا عن الـشُّــعب الــهــنـدســيـة

السبعة.
وأشــار "الـــســيـــد" أن إجــمـــالى عــدد
الـنـاخـبـ الـذين أدلـوا بأصـواتـهم فى
االنتخـابات التى انعقـدت يوم اجلمعة
ــــــــــوافـق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٨ بــــــــــلـغ  ٣٦٣ ا
مـهــنـدسًـا من إجــمـالى ٦٤٧ مــهـنـدسًـا
لهم حق التصويت بنسبة حضور ٥٦%
مــــــشـــــــيـــــــرًا إلى أن عـــــــدد األصــــــوات
الــصــحــيــحــة بــلغ ٣٦٢ صــوتًــا وعـدد
صـــــــوت واحــــــد فــــــقـط بــــــاطـل وذلك
ــنـــصب رئــيس الـــنــقــابــة بــالــنــســـبــة 
ـنـصب عـضو الـفـرعـيـة. أما بـالـنـسـبة 
مــجـــلس الــنـــقــابـــة الــفـــرعــيـــة كــانت
األصوات الـصحـيحـة ٣٣٢صوتًـا فيـما

بلغت األصوات الباطلة ٣١ صوتًا.
موضـحًا أن هذه اجلـولة أسفرت عن
اإلعـادة عــلى مـنــصب رئــيس الـنــقـابـة
ــهـنــدس مـحــمـد حــامـد بــ كل من ا
هـندس خـالد عبـدالله عبـدالشـافى وا
ــهــنــدس عــيــسى فــيــمــا فــاز كل من ا
عـصــام الـدين الـسـيـد مـرسى إبـراهـيم
ـهنـدس أحمد الـنبـيل عباس الـسيد وا
ـهنـدس أحـمد مـصـطفى الـشنـوانى وا
هـنـدس عـبـدالـرحمن يس سـلـيـمـان وا
هندس محمد يوسف سويد سلـومة وا
أحمد محمد اليمنى بعضوية مجلس
الــنــقـــابــة شـــعــبــة مـــدنى فــيـــمــا فــاز
بـعـضـويـة مـجـلس الـنـقـابـة عن شـعـبة
ــهــنــدس مــحــمـد الــكــهــربــاء كل من ا
عــبـــداحلــمـــيــد الـــريــاش الــســـامــولى
ـهندسـة أسماء جـعفر صـادق جعفر وا

ـهـنـدسـة وفـاء مـحـمـد كـامل شـلـبى وا
هندس أحمد السيد أحمد صباح. وا
ن ــهـــنــدس أ فــيـــمــا فــاز كـل من ا
هندس محمد محمود مرسى عزيز وا
عــدنــان مــصــطــفى مــحــمــد عــافــيــة
ــنــعم أمــ ــهــنــدس أحــمــد عــبــدا وا
ـان بـعـضـوية مـجـلس الـنـقـابة عن سـا
شـعـبـة مـيـكـانـيـكـا باإلضـافـة إلـى فوز

ـهـندسـة ابـتسـام خـضر عـبـداحلمـيد ا
إبـراهيم بعـضوية مـجلس النـقابة عن
ـهندس أحمد شعبـة عمارة وكذا فوز ا
بـهـاء الـدين أحمـد حـمـدى عن شـعـبة
كـيـميـاء ونـوويـة غزل ونـسـيج تـعدين

بترول وفلزات. 
خـالـد عـبـدالـله رئـيـسًـا لـنـقـابـة

مهندسي مطروح
ــهـنـدس أحـمــد الـسـيـد أن   أوضح ا
نتـيـجة إعـادة االنتـخـابات عـلى مقـعد
ـطروح والتى رئـيس النقـابة الفـرعية 
أجريت يـوم اجلمعة ٢٨ ديـسمبر ٢٠١٨
ـــهـــنـــدس خـــالــد أســفـــرت عـن  فــوز ا
عــبـدالــله عــيـسى وقــال "الـســيـد": إن
عدد احلـضور بانـتخابـات اإلعادة على
مـنـصب رئـيس الـنـقـابـة الـفـرعيـة بـلغ
٢٩٧ مــهــنـــدسًــا وبــلـغ عــدد األصــوات
الــصـحـيــحـة ٢٩٣ صـوتًــا فـيــمـا كـانت

األصوات الباطلة ٤ أصوات.
ـــهــنــدس ولــفت "الـــســيـــد" إلى أن ا
ــقــعـد خــالـد عــبــدالــله عــيـسـى فـاز 
رئــيس نــقـابــة مــطـروح بــعــدد أصـوات
ـــهــنــدس ١٥١صـــوتًــا فـــيــمـــا حــصل ا
مــحـــمــد حـــامــد عــبـــدالــشـــافي عــلى

١٤٢صوتًا.
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توافد �سباب املهند�سني من جميع املحافظـات للم�ساركة يف ملتقى �سباب املهند�سني 

 

حتت رعاية املهند�س هانى �ساحي- نقيب املهند�سني

انطالق امللتقى الأول ل�سباب املهند�سني

اإتـاحــة فــر�ص جمـانيـة وخمف�سة للتدريب والتاأهيل الفنى وتكرمي
 عـدد من اأوائل اخلريجني بكليات الهند�سة على م�سـتوى اجلمهوريـة

م�شر ت�شهد 
م�شــروعات
قوميـــــــــة 
غري م�شبوقة

نقيب املهند�سني:
حت���ت رع���اي���ة ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���س��ن- امل��ه��ن��د���س ه��ان��ى 

املهند�سن  ل�سباب  الأول  امللتقى  ان��ط��ل��ق  ���س��اح��ى، 

الذى عقدته جلنة ال�سباب بالنقابة العامة برئا�سة 

ال��دك��ت��ورة دال��ي��ا ف��ت��ح��ى وح�����س��ور امل��ه��ن��د���س حممود 

م���غ���اورى- الأم����ن ال��ع��ام للنقابة وامل��ه��ن��د���س م��وؤم��ن 

نا�سر-  حممد  واملهند�س  ال�سندوق  اأم���ن  �سفيق- 

مدير املكتب الفنى بالنقابة وع�سو املجل�س الأعلى 

للنقابة.

لل�سباب  األقاها  التي  اأك��د »�ساحي« يف كلمته  وقد 

قومية  م�سروعات  حاليا  ت�سهد  م�سر  اأن  احل�سور، 

غري م�سبوقة.. وقال: »لأول مرة يف تاريخ م�سر يتم 

ال�سخمة  القومية  امل�����س��روع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ 

خالل فرتة زمنية ق�سرية«.

�سهدت  الأخ���رية  اخلم�سة  ال�سنوات  »يف  واأ���س��اف.. 

م�سر م�سروعات قومية مبليارات اجلنيهات يف البنية 

الأ���س��ا���س��ي��ة، وم�����س��روع��ات ال��ط��اق��ة وت��ول��ي��د الكهرباء 

والإ���س��ك��ان وامل����واين وال��ط��رق وال��ك��ب��اري، اإ���س��اف��ة اإىل 

ت��و���س��ع اأف���ق���ي ع���م���راين ���س��خ��م ب��اإق��ام��ة ال��ع��دي��د من 

املدن اجلديدة يف حمافظات الدلتا وال�سعيد، وهي 

م�����س��روع��ات ذات م���ردود اق��ت�����س��ادي واج��ت��م��اع��ي كبري 

ت�ستهدف دخول م�سر مرحلة التنمية امل�ستدامة«.

واأ�سار نقيب املهند�سن اإىل اأن امل�سروعات القومية 

التي ت�سهدها م�سر حاليا اأتاحت فر�س عمل لكثري 

من املهند�سن من خمتلف التخ�س�سات الهند�سية، 

اأن مهند�سي م�سر وحدهم، هم من ينفذون  موؤكًدا 

ك��ل ه���ذه امل�����س��روع��ات، وق����ال: »مل ي��ت��م ال���س��ت��ع��ان��ة ب� 

»خواجة« واحد يف تنفيذ تلك امل�سروعات«.

التنمية،  اأيقونة  اإن مهند�سي م�سر هم  واأ�ساف.. 

ونقابة املهند�سن امل�سرية ت�سم يف ع�سويتها ما بن 

680 األف و700 األف مهند�س وهو اأكرب جتمع هند�سي 

يف العامل. 

وملهنة  املهند�سن  لنقابة  بانتمائي  »اأعتز  وت��اب��ع.. 

ال��ه��ن��د���س��ة ال��ع��ري��ق��ة ال���ت���ي ت���ق���ود ال��ت��ن��م��ي��ة وت�����س��ن��ع 

النه�سة«.

ودع�����ا ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���س��ن ���س��ب��اب اخل���ري���ج���ن اإىل 

ال���س��ت��ع��داد اجل��ي��د لق��ت��ح��ام ���س��وق ال��ع��م��ل، وتنمية 

»احل�سول على  وق��ال:  با�ستمرار..  العملية  قدراتهم 

نقابة  لع�سوية  والن�����س��م��ام  الهند�سة  ب��ك��ال��وري��و���س 

املهند�سن، ي�سع كل خريج يف بداية الطريق، ولكن 

اق��ت��ح��ام ���س��وق ال��ع��م��ل ي��ح��ت��اج اإىل ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل 

من  حتقيقه  اإىل  النقابة  ت�سعى  م��ا  وه��و  وخ����ربات، 

ال��ت��خ�����س�����س��ات  ج��م��ي��ع  يف  ت���دري���ب���ي���ة  دورات  خ�����الل 

الهند�سية«.

واأ����س���اف.. »ال��ن��ق��اب��ة ت�سعى اإىل ���س��د ال��ف��ج��وة بن 

ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي وم��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق ال��ع��م��ل، من 

التخ�س�سات  ك��ل  يف  تدريبية  دورات  تنظيم  خ��الل 

الهند�سية«.

العتزاز  اإىل  املهند�سن  �سباب  »�ساحي«  وطالب 

واأمانة،  �سرف  للنقابة  »انتماوؤكم  وقال:  مبهنتهم.. 

خلو�س  وعلمًيا  فنًيا  جاهزين  تكونوا  اأن  وعليكم 

واأعراف  تقاليد  على  واملحافظة  العمل،  جمال 

اجلودة  درجات  باأعلى  والتم�سك  املهنة،  واأخالقيات 

يف تنفيذ الأعمال الهند�سية«.

وخالل كلمته الفتتاحية للملتقى �سدد املهند�س 

اإتاحة  على  النقابة  حر�س  على  مغاورى  حممود 

كرامة  على  واحلفاظ  امل�ستقبل  لتح�سن  الفر�س 

العمل،  ل�سوق  وتاأهيله  تطويره  خالل  من  املهند�س 

والعمل على تنمية مهاراته، مطالًبا �سباب املهند�سن 

بالعتزاز بنقابتهم والتوا�سل معها والعتزاز مبهنة 

الهند�سة، وحثهم على ال�سعى للعمل والكفاح.

بعر�س  فتحى  داليا  الدكتورة  قامت  جانبها،  من 

ودورها  لأع�سائها،  النقابة  تقدمها  التى  اخلدمات 

املهنة  اأو خدمة  املهند�س  �سواء على م�ستوى خدمة 

تعمل  النقابة  اأن  على  م�سددة  املجتمع،  وخدمة 

على الرتقاء بامل�ستوى العلمي واملهني للمهند�سن 

ملتقى ال�سباب
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النقابة ت�ساهم 

فى الإرتـقاء 
بامل�ستوى العلمى 
واملهنى للمهند�س 

الأمني العام :

واملحافظة على كرامة املهنة وو�سع وتطبيق الأ�س�س 

الكفيلة بتنظيم ممار�سة املهنة واأداء اأع�ساء النقابة 

تنفيذها،  ومراقبة  البالد  خدمة  يف  لواجباتهم 

يف  جهودهم  وتنظيم  النقابة  اأع�ساء  قوى  وتعبئة 

خدمة املجتمع لتحقيق الأهداف القومية واأهداف 

التطبيق  م�سكالت  ومواجهة  القت�سادية  التنمية 

واقرتاح احللول املنا�سبة لها وال�سرتاك الإيجابي يف 

العمل الوطني.

وت��دري��ب��ي  مهني  ملتقى  ه��و  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  م�سيفة 

واجتماعي وترفيهي يهدف اإىل دمج �سباب املهند�سن 

ح��دي��ث��ى ال��ت��خ��رج وط��ل��ب��ة ال�����س��ن��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة بكليات 

اإت��اح��ة  ع��ن ط��ري��ق  الفعلى  ال��ع��م��ل  ب�����س��وق  الهند�سة 

الفنى  والتاأهيل  فر�س جمانية وخمف�سة للتدريب 

املتخ�س�سة  الفنية  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  ع���دد  وت��ق��دمي 

عامة  وحم��ا���س��رات  املختلفة  الهند�سية  عب  ال�سُّ يف 

وور������س ع��م��ل يف جم����الت ت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات ال��ذات��ي��ة 

 ..)Soft Skills( الح����رتايف  وال��ت��ق��دمي  وال��ع��ر���س 

املحا�سرات  من  ع��دًدا  امللتقى  فعاليات  �سهدت  وق��د 

العلمية يف كافة التخ�س�سات الهند�سية، وكانت اأوىل 

 )BIM( املحا�سرات يف منذجة املعلومات الإن�سائية

اأو�سح  حيث  العمري،  وليد  الدكتور  األقاها  وال��ت��ي 

اأن منذجة املعلومات الإن�سائية معنية بعملية  فيها 

توليد واإدارة بيانات املبنى خالل دورة حياته، م�سرًيا 

اأن BIM  برنامج يجمع كافة التفا�سيل الإن�سائية 

امليكانيكية  الأع����م����ال  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل���ع���م���اري���ة، 

بينها،  التنا�سق  واحد ميكنه  والكهربائية يف منوذج 

التوقيتات  اإن�����س��اء  وج�����داول  ح�سر  عملية  وك��ذل��ك 

الثانية  املحا�سرة  الزمنية للم�سروعات، كما �سهدت 

Cla - ك��ون��رتول  الكال�سيك  ب��ع��ن��وان  ك��ان��ت  )اال��ت��ي 

املهند�س عادل عبد  األقاها  والتي   )sic-Control

وال���ت���وري���دات،  ال��رتك��ي��ب��ات  يف  املتخ�س�س  ال��ع��اط��ي- 

�س خاللها اإىل معرفة بع�س اأ�سا�سيات الهند�سة  تعرَّ

امل�ستخدمة  وامل��ك��ون��ات  ب��ال��دوائ��ر  اخلا�سة  الكهربية 

الت�سميمية  واحل�سابات  الآىل،  التحكم  عملية  فى 

ودارت  ال��دوائ��ر،  لبع�س  عملي  �سرح  م��ع  للمكونات، 

املحا�سرة الثالثة والتي األقاها املهند�س اأحمد �سعبان 

حول B.M.S  اأنظمة اإدارة املبنى ومدى اأهمية هذا 

النظام، وملاذا اأ�سبح منت�سًرا يف م�سر ودول اخلليج، 

تر�سيد  بينها  م��ن  وال��ت��ي  اأه��داف��ه  بع�س  اإىل  منوًها 

واإدارة  ت�سغيل  عملية  وت�سهيل  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك 

 B.M.S اأن  م��وؤك��ًدا  وامل�ست�سفيات،  وامل�سانع  املباين 

يف  للمهند�س  بالن�سبة  العمل  متطلبات  من  اأ�سبح 

الرابعة  املحا�سرة  مو�سوع  ك��ان  فيما  العمل،   �سوق 

اإدارة امل�سروعات ب�سكل احرتايف P.M.P حيث اأ�سار 

فيها امل��ه��ن��د���س حم��م��د ر���س��الن اإىل م��ع��رف��ة امل��ه��ارات 

منوًها  امل�سروعات،  لإدارة  العامة  واملبادئ  الرئي�سية 

اإدارة  ع��امل��ًي��ا يف  الأك���رب  ه��ي   P.M.P ���س��ه��ادة  اأن  اإىل 

امل�سروعات التي ت�سدر من معهد P.M.I الأمريكي 

وتناول  امل�سروعات.  اإدارة  يف  عاملًيا  الأع��رق  املوؤ�س�سة 

التكامل  اإدارة  امل�سروع من خالل  دور مدير  »ر�سالن« 

وال��ن��ط��اق واجل������دول ال��زم��ن��ي وال��ت��ك��ال��ي��ف واجل����ودة 

واملعنين  وامل�سرتيات  وامل��خ��اط��ر  والتوا�سل  وامل����وارد 

م��ن خ��الل اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ل��ل��خ��رباء العاملين يف 

اإدارة امل�سروع. وتخ�س�ست املحا�سرة اخلام�سة والتي 

األقاها املهند�س جمدي عادل مو�سى- املدر�س امل�ساعد 

بهند�سة حلوان يف جمال Solar حيث قام بعر�س روؤية 

توليد  يف  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدامات  على  عامة 

الكهرباء وت�سخن املياه، ونظم الطاقة الفوتوفولتية 

الطاقة  لأل��واح  املختلفة  والأجيال  الكهرباء،  لتوليد 

وتركيب  لت�سميم  ال��ع��امل��ي��ة  والع��ت��ب��ارات  ال�سم�سية، 

نظم توليد الكهرباء من الأل��واح ال�سم�سية. و�سهدت 

بور  اأن��ف��اق  مل�سروع  ع��اًم��ا  ا  عر�سً ال�ساد�سة  املحا�سرة 

ثم  امل�سرية،  ب��الأي��دي  امل�سروع  تنفيذ  وكيفية  �سعيد 

ا خلطوات العمل من البداية يف عام 2015 حتى  عر�سً

عام 2018 بجميع تكوينات النفق واملداخل واملخارج، 

واأل��ق��اه��ا   »Tunnel« امل��ح��ا���س��رة  ع���ن���وان  ك���ان  ح��ي��ث 

املهند�س ه�سام ح�سن ال�سوهاوي- نائب مدير امل�سروع 

ال�سابعة  امل��ح��ا���س��رة  وات��خ��ذت  وامل��ت��اب��ع��ة.  للتخطيط 

املهند�س  واأل��ق��اه��ا   Leed Certification ع��ن��وان 

املن�ساآت  درا�سة  بعر�س  ق��ام  وليد �سالح ح�سن، حيث 

العالية للحفاظ على  ذات اجل��ودة  للبيئة  امل�ساحبة 

وتخ�سع  اأع��ل��ى  وج����ودة  اأق���ل  بتكلفة  الإن�����س��ان  �سحة 

معمارًيا  املن�ساأ  ت�سميم  م��دى  ح�سب  على  ل��درج��ات 

املحا�سرة  كانت  فيما  وكهربائًيا،  و�سحًيا  واإن�سائًيا 

فيها  ح��ا���س��ر   )I-Camp( ع���ن���وان  حت���ت  ال��ث��ام��ن��ة 

اإجن��از  موؤ�س�سة  ف��ى  م���درب  �سامى-  ع��ب��داهلل  املهند�س 

ب���دء م�سروع  ري����ادة الأع���م���ال وكيفية  ت��ن��اول��ت  م�����س��ر، 

نا�سئ »start up »، وحل امل�ساكل بطرق جديدة وغري 

وتطرقت  ممكنة،  تكلفة  واأق���ل  امل���وارد  ب��اأق��ل  تقليدية 

امل�سروع  ف��ى  للبدء  التنفيذية  للخطوات  املحا�سرة 

امل�سكالت  باكت�ساف  م���روًرا  الفريق  تكوين  م��ن  ب��داي��ة 

وتوليد احللول املبتكرة وكيفية التنفيذ واملناف�سة فى 

والنماذج  الأمثلة  بطرح  املحا�سر  وق��ام  العمل.  �سوق 

الناجحة فى هذا الإطار داخل م�سر وخارجها، فيما 

للتعريف  حما�سرتن  بعقد  الربيطانى  املعهد  ق��ام 

باأن�سطة املعهد فى م�سر فيما يخ�س اأن�سطة التعليم 

 ) IELTS ( والتنظيم والتن�سيق لالمتحان الدوىل

وهو المتحان املعتمد من حواىل 10000 جهة دولية. 

قام بتقدمي املحا�سرتن اأحمد عبد الرازق عبد العال، 

وال�����ذى ك�����س��ف ع���ن ع��ر���س ل��ل��م��ه��ن��د���س��ن احل��ا���س��ري��ن 

بتقدمي م�ستوى جمانا عند حجز 3 م�ستويات واإتاحة 

الفر�سة لت�سجيل امتحان حتديد امل�ستوى للتقدمي 

اللغة الإجنليزية فى املعهد �سواء كور�سات  لكور�سات 

الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ا�ستعر�س  فيما  حم��ادث��ة،  اأو  عامة 

والتكنولوجيا  الهند�سة  كلية  عميد  �سحاتة-  خالد 

والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  ب��الأك��ادمي��ي��ة 

ال��ب��ح��رى خ���الل امل��ح��ا���س��رة احل���ادي���ة ع�����س��رة ت��ع��ري��ًف��ا 

تعاقدات  فى  تخ�س�س  برنامج  وه��و   )clac بربنامج 

العاملن  املهند�سن  لتدريب  الإن�سائية  امل�سروعات 

فى �سركات املقاولت واملكاتب ال�ست�سارية على اأعمال 

العقود املحلية والدولية وف�س املنازعات والتحكيم .

وحتافظ على كرامة املهنة
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تــطـويـر شــبـكـات نــقل وتـوزيع الــكـهـربــاء واالرتـقـاء
بــشـــبــكــات الـــربط الــكـــهــربـــائي بــ مـــصــر والــدول
اجملـاورة والتـحول مـن العـجز لـلـفائض ومـن انقـطاع
تـيـار الـكـهـرباء لـتـعـزيـز االحـتـيـاطى والـتخـلص من
نـخفـضة والـتغلـب على يد احملطـات ذات القـدرات ا
الــتــخــريـب الــتى طـــالت مــئــات األبـــراج عــقب ثــورة
يـونيـو وراءهـا قصـة جنـاح سـطرتـهـا وزارة الكـهـرباء
تجددة حتت قـيادة عقل هندسي حكيم والطاقة ا
ــــهـــمـــة فى ظـل ظـــروف وحتـــديـــات بـــالـــغـــة تـــولى ا
الــصـعــوبـة عــمل عــلى مـدار الــسـاعــة حـتى يــجـنب

مـــصــر ويـالت الــظالم وخـــاصــة عـــنــد دخـــول فــصل
الـصــيف من كل عــام حتـمل االنــتـقــادات وعـمل في
صـمت حتـى شعـر كل مـواطن مـصري واطـمـأن قـلبه
أن عــصــر الـظـالم ولى بال رجــعـة.. وكــان لــزامًــا عـلى
" الــعــريــقــة أن تــطــلع اجملــتــمع ــهــنــدســ "مــجــلــة ا
الهندسي في مصر على التحديات التي تغلب عليها
ـسئـولـيـة وعـلى آلـيـات وخـطط الـعمل مـنـذ تـولـيه ا
التي يـشرف عـلى تطـبيـقهـا بنفـسه في أرض الواقع
من خالل حوار مـفـصل مع الدكـتور مـهنـدس محـمد

تجددة. رقبى- وزير الكهرباء والطاقة ا öš s‰شاكر ا  W UD « Z¹e  oOI%Ë WO Ë_«  U U?D « vKŽ œUL²Žô«
UNIOI% vKŽ qLFð v² « W uJ(« Z «dÐ bŠ√ u¼ —œUB*« lOLł

¿ فـي أول حـــــــوار لــــــــكم مـع مـــــــجـــــــلـــــــة
سئـولية فإن ـهندسـ منذ تولـيكم ا ا
اجملــتــمع الــهــنـدسـي يـريــد أن يــتــعـرف
عــلى أهم الــتــحـديــات الـتـي واجـهــتـكم

منذ اليوم األول?
- بداية ال يخفـى على أحد الظالم الدائم
في أمـاكن عديـدة من اجلـمـهـورية ومـعـاناة
ـسـتـثـمرين ـواطـن إضـافـة إلى هـروب ا ا
بـسبب سـوء اخلـدمات في قـطـاع الكـهـرباء
وكـان هـنـاك عـجـز في تـلـبـيـة االحـتـيـاجات
إلنـتــاج الــطــاقـة الــكــهــربـائــيــة وتــأخـر في
صيـانـة بـعض وحدات اإلنـتـاج كل هذا أدى
إلى فجـوة ب الـطلب واإلنـتاج يـتراوح ب
٢٠٠٠إلى ٣٠٠٠٠ مــيـــجــاوات وبــلغ في أحــد
أيـــام أغــســـطس ٢٠١٤ إلى عـــجــز في ٦٠٠٠
ثل ٢٠% تـقريـبًا من ميـجاوات وكـان هـذا 
تـاحة ومن الـيوم األول لـلقـيادة القـدرات ا
السـياسيـة أصبـحت الطاقـة الكـهربيـة أمنًا
قــومـيًّــا و تــضـافــر كل اجلــهـود من وزارة
ــالـيـة ـســلـحـة ووزارة ا الــبـتـرول والــقـوات ا
ركزي مع وزارة الكـهرباء لتخطي والبنك ا
هــذه الـتــحـديــات ووضــعت خـطــة عـاجــلـة
إلدخــال حـوالي ٣٦٣٢ مــيــجـاوات في فــتـرة

تـــعـــتـــبــــر إجنـــازًا; ألنـــهـــا تــــمت في حـــدود
الـثــمـانـيــة أشـهـر ونــصف وكـذلك  عـمل
تأخرة إضافة إلى بعض صيانة الوحدات ا
شروعات الـتي تأخرت في إتمـامها وكانت ا
نـــتــــيــــجـــة هــــذه اخلـــطــــوات إدخـــال ٦٨٨٢
مــيـــجـــاوات من أول يـــنـــايــر حـــتى نـــهـــايــة
ديسـمبـر ٢٠١٥ أدت إلى تـلبـية االحـتيـاجات

طلوبة. ا
ومنذ صيف ٢٠١٥ لم يتم تخفيف األحمال
كـمـا كـان يـتم من قـبل وخالل هـذه الـفـتـرة
 الــتـعــاقـد مـع شـركــة سـيــمـنــز شـركــائـنـا
احملـليـ إلنـشاء ٣مـحـطـات عمالقـة تـعمل
ركبة بـالغاز الطبيعي كوقود بنظام الدورة ا
أول بإجمالي ١٤٤٠٠ ميجاوات موزعة في ٣
منـاطق (الـعاصـمـة اإلدارية اجلـديـدة- بني
ســويف- الــبـرلـس) قـدرة كل مــحــطـة ٤٨٠٠
ميجاوات كـفاءة عالـية تتخـطى ٦١% ليكون
إجمـالي ما  إدخـاله للـشبـكة في خالل ٤
سنوات ماضيـة حتى نهاية ٢٠١٨ حوالي ٢٥
ألف مـيـجاوات مـتـضـمنـة اخلـطـة العـاجـلة
وكل مــــا ســــبق بــــحـــيـث يـــتـم تـــلــــبــــيـــة كل
ــســـتــقــبـــلــيــة االحــتـــيــاجـــات احلــالــيـــة وا
ـيـة ـاثل الـنـسب الـعـا بـاحـتـيـاطي قـدرات 

ــــا يـــــعـــــطي لـــــيــــصـل إلى حـــــوالـي ٢٥% 
اســـتــقـــرارًا واســـتــدامـــة إلنـــتــاج الـــطـــاقــة

الكهربية.
ــبـذول أعــطى لــلــقــطـاع كل هــذا اجلــهــد ا
الـفـرصــة لـلـعـمل عــلى أكـثـر من اجتـاه من
نــاحــيـــة تــنـــويع مــصـــادر الــطــاقـــة بــوضع
إســتــراتـــيــجــيـــة حــتى ٢٠٣٥ لــلـــتــوسع في
تجددة  تصل إلى٤٢% باإلضافة الطاقات ا
إلـى خــطـــة إلدخـــال مــصـــادر أخـــرى مــثل

الفحم النظيف والطاقة النووية.
كــمـا  الـعــمل عـلـى اجتـاه آخـر مــهم وهـو
تــطــويــر شــركــات نــقـل وتــوزيع الــكــهــربــاء
لـلوصـول ألعـلى جـودة في الـتيـار الـكـهربي

. شترك ورفع مستوى اخلدمة إلى كل ا
¿ مـاذا عن اتـفاقيـات الربـط الكهـربائي
بــ مــصــر ودول اجلــوار وبــعـض الـدول
األوروبــــيـــة الـــقــــريـــبـــة مــــثل قـــبـــرص

واليونان?
- تـرتــبط مـصـر كــهـربـائــيًـا مع دول اجلـوار
شـــرقًــا وغـــربًــا مع كـل من األردن ولــيـــبــيــا

 «Ëb‡‡‡‡‡‡‡‡½Ë  «—«u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Š

أجرى احلوار : سيد الفرماوى
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وهـناك دراسـات جـدوى لـزيـادة قـدرة ضغط
الـربط عن الـقدرة احلـالـيـة الـتي تـبلغ ٤٥٠
مـيــجـاوات واتـخـاذ اخلــطـوات الـتـنــفـيـذيـة
لتزويـد السـودان بقدرة كـهربائـية تصل إلى

٢٠٠ أو ٣٠٠ ميجاوات.
صـري وقع مذكرة كمـا أن قطـاع الكـهربـاء ا
نـظمة الدولية تفاهم واتفاقـية تعاون مع ا
لـتــطــويــر مــشــروعــات الــربط الــكــهـربــائي
 GEIDCO للـتـعـاون في عـدد من اجملاالت
من بينها إجراء البحـوث حول إستراتيجية
الطـاقة في مـصر وتـعزيز تـنمـية اسـتخدام
ـــتــجــددة وتــكــامـل الــشــبــكــات الــطــاقــات ا
الــكـــهــربـــائــيــة وكـــذلك الـــتــشــاور الـــفــني
لـتـطـبـيـقات الـشـبـكـات الـذكـيـة إضـافة إلى

ي. فهوم الربط الكهربائي العا الترويج 
 وقــد جنح الــقـطــاع في تــوقــيع اتـفــاقــيـات
شراء الطاقة مع ٣٢ شـركة تعمل في مجال
إنـتــاج الــطـاقــة الــكـهــربــائــيـة من الــطــاقـة
الشمسية باستخـدام اخلاليا الفوتوفولتية
لــــيــــصل بــــذلـك إجــــمــــالي الــــقــــدرات إلى
١٤٦٥مــيــجــاوات من الــطــاقــة الــشــمــســيــة
مـتـوقـعًـا إضـافـتـهـا من مـشـروعـات تـعـريـفة
الــتــغـذيــة ويــتم تــمـويــلــهـا من مــؤســسـات
وجـــهــات الـــتـــمـــويل الـــدولــيـــة بـــإجــمـــالي

استثمارات تقدر بحوالي ٢ مليار دوالر.
بـاإلضــافـة إلى أن الــوزارة تـعــاونت مع أحـد
ية  SOFRECO بوضع بيـوت اخلبـرة العـا
إســـتــراتـــيــجـــيـــة لــلـــمـــزيج األمــثـل فــنـــيًّــا
واقــتــصــاديًّـا لــلــطــاقـة فـي مـصــر (بــتـرول ـ
كــهــربــاء) حــتى عــام٢٠٣٥ والــتي تــتــضــمن
ـتجددة في مزيج تعظـيم مشاركة الـطاقة ا
الـقـدرات الـكـهـربـائـيـة بـنـسبـة تـصل إلـى ما
يــــزيـــــد عــــلـى ٤٢% حــــتـى عــــام ٢٠٣٥  ومن
تجددة نتظر أن تـصل مساهمة الـطاقة ا ا
في مــزيج الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة عـام ٢٠٢٢

إلى٢٠%.
كــمـا أن هــنـاك مــشـروع ربط مع الــسـعــوديـة
بـقـدرة ٣٠٠٠ ميـجـاوات وهـنـاك أيـًضـا دراسة
لـلربط مـع قبـرص والـيـونان مـن خالل كابل
بحـري لتـبادل من ٢٠٠٠إلى ٣٠٠٠ مـيجاوات

ويتم تقييم الدراسة حاليًا.
ـصـري من كل مـا سـبق يـتـضح لـلـمـواطن ا
بـأن هـنـاك رؤيـة سـيـاسـيـة بـأن تـكـون مـصـر
مـركــزًا إقــلـيــمـيًــا لــتـبــادل الــطـاقــة بــحـكم

موقعها اإلستراتيجي وإمكاناتها.
¿ عـنـدمـا تـتم اتـفـاقـيـة ربط كـهـربـائي
بــــ مـــصـــر ودولـــة مـــا ..  مـــا هي آلـــيـــة

التمويل?
ـقـبـلة - إن مـصـر خالل األعـوام الـقلـيـلـة ا
ستـكون أحد أهم مـصادر الـربط الكـهربائي
لـقـارات "آسـيـا –أوروبا –إفـريـقـيـا" واإلدارة
الـسـيـاسـيـة في مصـر تـعـطي أهـمـيـة كـبـيرة

لـتنـفـيـذ خطط الـربط الـكـهـربائي مع دول
اجلـوار آخذة فـي االعتـبـار مـا سـتـساهم به
في تعزيـز التـعاون مع تلك الـدول وحتقيق
ـشـتركـة في دفع جـهـود الـتـنـمـية ـصـالح ا ا

وحسن إدارة الطاقة الكهربائية.
وتختـلف آليـة التمـويل حسب طبـيعة خط
الـربط وهـناك اهـتـمـام كـبيـر لـتـمـويل هذا
الـربط خـاصـة أنه يـأتي في إطـار االهـتـمام
ي لـلــربط بـ الـدول ويـتم الـتـمـويل الـعـا

من مؤسسات وجهات التمويل الدولية.
¿ تـــشــهــد مــصــر تــطــورًا مــلــحــوظًــا في
تـصـنـيع األلـواح الشـمـسيـة وبـلـدنا من
أكــثــر دول الــعــالـم سـطــوعًــا لــلــشــمس
ولــكن إلـى اآلن لم يـتـم االعـتــمــاد عـلى

الطاقة الشمسية.. فما تعليقكم?
- لديـنا إسـتراتـيجـية لـتنـويع مصـادر الطـاقة
 اعــتـمــادهــا من اجملـلس األعــلى لــلـطــاقـة
ـتـجددة مـن شمس بـزيـادة مـشاركـة الـطـاقـة ا
وريــاح حـتـى عـام ٢٠٣٥ تــتـخــطى ٤٢% وتــصل

مرحليًا حتى عام ٢٠٢٢إلى نسبة ٢٠%.
ــنـطــلق  عـمل أطــلس شـمـسي من هـذا ا
لألماكن األكـثـر سطـوعًا وخـريطـة لألماكن
ـستثمرين األكثر شدة في الريـاح لتساعد ا
تجـددة ومصر حـباها في إنتاج الـطاقـات ا
ـتـجـددة (شمس الـله بقـدرات من الـطـاقة ا
ـــــكـن إنــــــتــــــاج حـــــوالـي ٩٠ ألف وريــــــاح) 

ميجاوات منها.
ـرحلـتيـها وبـدأنا بـآليـة تعـريفـة الـتغـذية 
بـاإلضــافـة إلى آلــيـة الـ  B.O.O لـتــشـجـيع
االسـتثـمـار في هذا اجملـال وبـالفـعل هـناك
إقـــبـــال كـــبــيـــر أدى إلـى إنـــشــاء الـــتـــجـــمع
الـشـمـسي فـي قـريـة "بـنـبـان" في مـحـافـظـة
أسوان بـ ٣٢ شركة بإجمالي١٤٦٥  ميجاوات
ليكون أكبـر جتمع إلنتاج الطاقـة الشمسية
من خالل الطاقة الفوتوفولتية في العالم.
كــمــا  االنـتــهـاء بــالــفـعل مـن ٤مـحــطـات
مـحوالت جـهـد ٢٢٠/ ٢٢ ك.ف لـربط إنـتاج
هـذه اخلاليـا عـلى الـشـبـكـة و إدخـال أول
٥٠ مـيــجـاوات ومـتــوقع االنـتــهـاء من بـاقي
احملطات في "بنبان" في منتصف عام ٢٠١٩
باإلضافة إلى مشـروعات متعددة أخرى في
غرب الـنيل لـلخاليا الـشمـسيـة إضافة إلى

الطاقة من الرياح في أماكن متعددة.
و افـتـتــاح مـحـطـة "جـبـل الـزيت" لـتـكـون
أكبـر مزرعة إنـتاج طـاقة كهـربيـة من الرياح
في الـعــالم هـذا بــخالف تـشــجـيع اخلاليـا

باني. الشمسية أعلى ا
¿ هـل تـــــــتــــــبــــــنـى الــــــوزارة خـــــــطــــــطًــــــا
إســتـراتــيـجـيــة لـبـنــاء مـحـطــات طـاقـة
مـخـتـلفـة ولـو عـلى أطـراف اجلمـهـورية

تساهم في إحداث تنمية حقيقية?
- بـالطـبع لـديـنـا خطـطً موضـوعـة لـزيادة

الـقـدرات اإلنـتاجـيـة طـبـقًـا لـدراسـات نسب
الـطـلب عـلى الـطاقـة بـتـنـوع مـصـادرها من
الـفـحـم الـنـظـيف في "احلــمـراوين" بـقـدرة
٦٠٠٠ ميجـاوات جنـوب سفاجـا على ساحل
الــبـحـر األحــمـر بـاإلضــافـة إلى مــحـطـات
تــكـنــولـوجـيــا الـضخ والــتـخــزين في "جـبل
عــــتــــاقــــة" إلدخــــال طــــاقــــة حــــوالي ٢٤٠٠
مــيـجــاوات تـتـكــامل مع مـحــطـات الــطـاقـة

تجددة. ا
ــــا تــــرونه ســــابـــقًــــا ألوانه ¿ ســــؤال ر
ولــــكــــنـه يــــدور في رأس الــــكــــثــــيــــر من
.. مـــتـى تــســـتـــطـــيـع مـــصــر ـــصـــريـــ ا

تصدير الطاقة?
- فـيــمـا يـخص الـطــاقـة الـكـهــربـيـة مـصـر
قادرة على تغـطية كل االحتيـاجات احمللية
وهناك احتيـاطي إضافي بنسبة ٢٥% وذلك
يـسـاعـد فـي الـتـصـديـر إلى دول اجلـوار من
ــوجــودة ونــعــمل خالل خــطـــوط الــربط ا
حـاليًـا عـلى تقـويـة شبـكـات النـقل لـلجـهود

الفائقة والعالية.
¿ الــعـاصــمـة اإلداريـة اجلــديـدة.. هـذا
ـشروع القومي العمالق كيف تعاملت ا

معه الوزارة?
- نــتــعــاون تــعـاونًــا كــامــلًــا مع كل اجلــهـات
عنيـة لتقد أي دعم مطـلوب باإلضافة ا
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الكهرباء.
وكــمــا أن لـلــوزارة مـســتــحـقــات لـدى جــهـات
أخــرى فــهي األخــرى عـلــيــهـا مــســتـحــقـات
عـنى أن هـناك تـشابـكًا مـالّيًـا ب اجلـهات
احلــكــومــيــة يــتم الـــتــفــاوض بــشــأنه مــنــذ
٤سـنــوات فـوزارة الـبـتــرول لـهـا مـســتـحـقـات
عــنـدنـا تـقــارب الـ١١٥ مـلـيــار جـنـيه نــتـيـجـة
سحوبات الغـاز الطبيعى التى يـتم توجيهها
إلى مـحطـات التـوليـد التـقـليـدية وارتـفعت
ـسـتـحقـات نـتـيـجـة تراكـمـات سـابـقة تـلك ا
وبـسبب االعـتـمـاد علـى الغـاز بـشـكل أساسى
ـاضـية فى تـوليـد الـطاقـة خالل الـسـنوات ا
ـالية أن يتم توجيه وحاليًا نبحث مع وزارة ا
ـسـتـحـقات اخلـاصـة بـوزارة الـكـهـربـاء لدى ا
جـهات الـدولـة احلكـومـية إلى وزارة الـبـترول
مباشـرة وذلك فى محـاولة خلـفض األعباء

ستحقة للبترول. الية ا ا
ـستحـقات الكـهرباء لـدى جهات وبالنـسبة 
الـدولة جـارٍ مـفاوضـات مطـولـة للـتـخلص
ـديــونـيـات وهـنـاك تـصـمـيم من من تـلك ا
مـــجـــلس الـــوزراء لـــلـــتـــحـــرر الـــكـــامل من
الى ب اجلهات اخملتلفة لدعم التشابك ا
بـــرامج ومــشــروعــات الـــتــنــمــيــة فى وزارات

وهيئات الدولة اخملتلفة.
¿ وأخــيــرًا.. كــمــهــنــدس وخــاصـة أنــكم
كــنـتم أحـد أعــضـاء قـيـادتــهـا يـومًـا مـا
ــســتم شــخـصــيًّــا مــشـكالت وطــلــبـات و
.. مـا الذي تتـمنـاه وتنـتظره ـهنـدس ا

? هندس من نقابة ا
- بـــالــطــبع أتـــمــنى الــعـــمل الــدؤوب عــلى
ـهنـة إلى أقـصى درجة ـستـوى ا االرتقـاء 
خاصـة في ظل احـتيـاج الـدول اجملاورة إلى
ــصــري والــذي بــدوره ــهــنــدس ا خــبـــرات ا
ســيـفــتح أبـواب سـوق الــعـمل أمــام أبـنــائـنـا
هندسـ من ذوي الكفاءات الـعالية ومن ا
ثَم زيــادة الـدخل من الــعـمـالت األجـنــبـيـة
عـاشات زيـادة تواكب كمـا ينـتظـر أصحـاب ا
ة ارتفاع األسعار حـتى ينعموا بـعيشة كر
وذلك لن يتأتى إال من خالل سعي الـنقابة
في زيـــادة دخـــولــهـــا من خالل االســـتــغالل
األمـثل السـتـثــمـار كل مـواردهـا ونـأمل من
ــوقـــرة االرتــقــاء بــالـــهــنــدســة نــقــابـــتــنــا ا

هنة. االستشارية ومزاولة ا

الـــتي  تـــفــــعـــيـــلـــهـــا
ـوافـقـة واتـخـاذهــا  ا
عــلى إضـافــة ٣ ســنـوات
أخـرى لــتـخــفـيف عبء
حتــــريـك األســــعــــار في
الكـهـرباء وهي مـحددة
في أول يـــولـــيـــو من كل
عام حتى٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
¿ مــا آخــر الــتــطــورات
بــــ مـــصــــر وروســـيـــا

بـالـنـسـبـة للـمـلف الـنـووي? وهل هـناك
مــعـوقــات حتـول بـ إبــرام االتـفـاق مع

روسيا?
ــصـر في١٧ - أثــنـاء زيــارة الـرئــيس بــوتـ 
نــوفـــمــبـــر ٢٠١٧ شــهـــد فــخـــامــة الـــرئــيس
عـبـدالـفـتاح الـسـيـسي تـوقـيع إشـارة تـفـعيل
وتنفيذ األربعة عـقود اخلاصة بأول محطة
لالسـتـخدامـات الـسلـمـيـة للـطـاقة الـنـووية
في مـنـطـقــة الـضـبـعـة والـتي تـتـكـون من ٤

مفاعالت بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات.
وحـالًيـا هـناك تـعـاون كـامل ب اجلـانـب في
رحـلة التـحضـيريـة التي ستـستـغرق حوالي ا
ســنــتــ تــتــضــمن جــمــيع الــبــيــانــات وأخــذ
وافقات ووضع التصميمات للبدء بعدها في ا
ـتـوقع أن يبـدأ تـشـغيل اإلنـشاءات حـيث من ا
أول مــفـــاعل في عــام ٢٠٢٦ وحــتى إتـــمــام كل

فاعالت في عام ٢٠٢٩ . باقي ا
¿ كــــيف تـــتـــعـــامـل الـــوزارة مع اجلـــهـــات
احلــكــومـيــة الـتي عــلــيـهــا مـســتـحــقـات

للوزارة?
- هنـاك تنـسيق بـ كل اجلهـات احلكـومية
ــــتــــأخــــرات وااللــــتــــزام بــــدفع جلــــدولــــة ا
االســتــهـالكــات الـكــهــربــيــة اجلــديــدة ومن
يـتـأخـر في سـداد مـا عـلـيه من مـسـتـحـقات
للوزارة فلدينا خطوات قانونية تبدأ بقطع
نـشآت الـتيـار الـكهـربائـى عنـها بـاسـتثـنـاء ا
ـواطنـ بـشكل مـبـاشر الـتى تتـعـامل مع ا
وذلك للحـفاظ على حق الـدولة واستغالل
ــالـــيــة فـى تــطـــويــر قـــطــاع ـــبــالـغ ا هــذه ا

إلـى أن هـنــاك أكــبـر مــحــطــة إنـتــاج طــاقـة
ـشروعـات العـمالقة إلنـتاج الـطاقة ضمن ا
التي دخلت مـؤخرًا وذلك لتـأم التـغذية
الـكـهـربـائـيـة بـالـكامـل سـواء من احملـطة أو

من الشبكة القومية.
ـؤكـد أنـكم تـسـتـمـعـون لـشـكـاوى ¿ مـن ا
ـــواطــنــ من ارتــفـــاع قــيــمــة فــاتــورة ا
الـكهـرباء والـذي يعـود في األساس إلى
أخـــــطــــاء مـــــنــــهــــا عـــــدم دقــــة قــــراءة
الـــعــدادات هــذا إذا كــان يــتم بــالــفــعل
قــراءتـهـا في مـنـاطق عـدة.. فـمـا الـذي
تـــقــوم به الــوزارة لــلــقــضــاء عــلى هــذه

األخطاء?
- بــالــفــعل يــوجـد عــجــز في عــدد الــقُـراء
واحملـصلـ فـوضعـنـا أكـثر من آلـيـة ضمن
خطة لضمان دقة حساب استهالك الطاقة
الكهربـية من بينـها كيفـية إدخال العدادت
األكثـر تكنـولوجيـا مثل الـعدادات مسـبوقة
الـدفع وصــلـنـا إلى٦٫٩ مـلـيــون عـداد عـلى

مستوى اجلمهورية.
وهـناك مـرحـلة جتـريـبـية لـتـركيب ٢٥٠ ألف
عـداد ذكي في بـعض األمـاكن لـيـتم الـتـحول
ا تدريجـيًا بهـذه اآلليات األكـثر تكـنولوجـيا 
ــيــزات عــديــدة لــلــمــشــتــركـ فــيـهــا من 
إلمكانية التحكم في استهالك الكهرباء في

خالل ١٠سنوات أو أقل.
وحلـــ الـــوصـــول إلـى هـــذا الـــتـــحـــول 
الـتـعـاقـد مـع شـركـة مـتـخـصـصـة في قـراءة
ـة بـانـتظـام وبـدقـة وبدأت الـعـدادت القـد
ــنــاطق عـلى عــمــلـهــا بــالـفــعل في بــعض ا
مــســتــوى ٩ شــركـات تــوزيع لــتــغــطي كــافـة
ـتــابـعـة والـتـقـيـيم ـنـاطـق تـدريـحـيًّـا مع ا ا

لعمل هذه الشركات.
كما أن لدينا آليات الستقبال أي شكاوى أو
بالغــات سـواء جتـاريـة أو فــنـيـة مــنـهـا رقم
١٢١خط ساخن" تعمل على مدار ٢٤ ساعة
بـــخالف مــوقع الـــوزارة وتــطــبـــيق شــكــاوى

الفواتير من التليفونات احملمولة.
¿ حــدثـنـا عن خـطـة الـوزارة بـالـنـسـبـة

لرفع الدعم عن الكهرباء?
- هـذه جزئـيـة تعـد ضـمن الـتحـديـات التي
كـانت تـواجه الـقـطـاع لـوجـود فـجـوة كـبـيرة
ب سعـر بيع الـطاقة وتـكلفـة إنتاجـها لذا
 وضع خـطـة إلعـادة هـيـكـلـة األسـعـار في
ـوافـقـة مـجـلس الـوزراء وذلك عـام ٢٠١٤ 
وجه لـلطـاقة من عـلى كاهل لرفع الـدعم ا
مـوازنــة الـدولـة ولــكن حـتى بـانــتـهـاء هـذه
اخلـطـة ســيـتم احملـافـظـة عــلى مـا نـسـمـيه
بـالـدعم الـتـبـادلي بـ كـثـيـفي مـسـتـهـلـكي
الــطــاقــة ومـــحــدودي اســتــهـالك الــطــاقــة

الكهربية.
ولـكن مع الـقـرارات االقـتـصـاديـة احلـتـمـيـة
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ترددت كثـيرًا قـبل أن أكتب هذه الـسطور
فــكـلـمــاتى تـأتى عـبــر نـبـراس قــوى وكـيـان
".. هـذا ــهــنــدســ كــبــيــر اســمه "مــجــلـة ا
الـصـرح الـعـمالق الـذى أسسـه عمـالق آخر
هندس إبراهيم عثمان هو الرائد الكبير ا
عـام ١٩٤٥م ويـحـكـى الـتـاريخ الـذى سُـطـر
عبر السـنوات التى تـخطت السبـع عامًا
ـول ــهــنــدس إبـراهــيم عــثــمــان كــان  أن ا
هـــذه اجملـــلـــة من مـــاله اخلـــاص واســـتـــمـــر
يدافع عن فكرته الولـيدة مستعـينًا بكبار
هنـدس آنـذاك مثل عـبد القـوى باشا- ا
وزيـر األشــغـال والـذى كــان من أوائل كُـتـاب
هـندسـ وأيـضًا د/ عـبد الـرحمن مجـلـة ا
ـهندس على الساوى وحسـ سرى باشا وا
فـــتــــحى- والــــذى كـــان أســــتـــاذًا جلــــيل من
ـــهـــنــدســـ وهــو صـــاحب دراســـة اآلثــار ا
ـهـندس ـشـروع الـسد الـعـالى وا اجلـانـبيـة 
صالح عـــامـــر الـــذى تـــولى رئـــاســـة جـــهـــاز
صرى فى فـترة الـستيـنيات.. التـلفزيـون ا
وغيـرهم من القامـات الكـبيـرة التى حرَّرت
.. رحل هؤالء هندس وكتبت فى مجلـة ا
وعــــاشـت الــــفــــكــــرة يــــتــــوارثــــهــــا أجــــيــــال
ــهـنــدســ وظـلت اجملــلــة تـنــشـر أبــحـاث ا
ـشروعات الهـندسية هندسـ وتناقش ا ا
والعمرانية إلى أن قـرر إبراهيم عثمان أن
يستـغل اجمللـة فى دعم فكـرة إنشاء نـقابة

هندسى مصر وقد كان.
والـيوم ونـحن بـصـدد إصدار عـدد جـديد
هو األول فى ظل اجمللس احلالى نتمنى أن
تـــنــطـــوي صـــفــحـــاته عـــلى مـــا يــتـــطـــلــبه

ــصــرى وحــرصــنــا خالل هــذا ــهـــنــدس ا ا
الــعــدد عــلى الــتــنــوع وعــرض مــا  خالل
ـاضـيـة عـرضًــا مـوجـزًا وأعـددنـا األشـهــر ا
ملفًا عن قارة أفريقيا حيث تُولي النقابة
ـانها ـلف فى إطار إ اهتـمامًا كـبيـرًا لهذا ا
بـضـرورة مد جـسـور الـتـعـاون مع مـهـندسى
الـقـارة الـسمـراء وهـو اجتـاه لـيس لـنـقـابة
ـختلف ـا للـدولة  هـندسـ وحدها وإ ا
قطاعاتها ويأتى ذلك الستعادة دور مصر
الريـادى والقـيادى فى الـقارة األفـريقـية..
هـندسـ عهـدًا على وقد اتـخذت نـقابـة ا
ـهم بـكل ما ـلف ا نـفـسهـا بـأن تـدعم هـذا ا
لــديــهــا فـــنــظــمت الــدورات الـــتــدريــبــيــة
ــهــنــدســ من أبــنـاء اخملـتــلــفــة لــشــبــاب ا
ــيــدانــيـة أفـريــقــيــا وتــخــلــلت زيــاراتــهم ا
ـزارات الـسـيـاحـيـة فى مـصـرنـا احلـبـيـبة ا
فاسـتقـبلـنا أبـناء أوغـندا وروانـدا وتنـزانيا
وســـفـــراءهم ونــــظـــمـــنـــا لــــهم رحالت إلى
مـــــنـــــاطـق الــــقـــــاهـــــرة األثـــــريـــــة وأيـــــضــــا
اإلسـكــنـدريـة ونــسـعى خلــلق فـرص عـمل
بـ مـصـر وبــ هـذه الـدول وفى سـبـيـلـنـا
ـنـظـومـة مـعًا لـتـحـقـيق ذلك لـنـسـتـكـمل ا
ونسـتعـيد دورنـا الذى كـان ولن يكـون هذا
الـدور غريـبًـا على مـهـنـدسى مصـر فـنحن
دائـــمـــا رائـــدون كـــمــــا أنـــنـــا أكـــبـــر جتـــمع
هــنــدسى لـــيس عــلى مـــســتــوى أفـــريــقــيــا
ـا على مـستـوى الـعالم وأبـناء فحـسب وإ
ـخـتــلف شُـعــبـهم مـتــمـيـزون ــهـنـدســ  ا
وجـامـعـات مـصر بـأسـاتـذتـهـا سـفـراء.. كـنا

وسنظل روَّادًا.
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