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ويحكمنـا فـي ممارسـة مهامنا قاعدة واضحة نسـير 
دائمًا على هداها وهي التجرد والتفاني والعمل الجاد 
البعيـد عـن الضجيج اإلعالمي من أجل حماية حقوق 
جمـوع املهندسـن واالرتقـاء باملهنـة وعـودة النقابـة 
وتعظيـم  للدولـة  هندسـيًا  مستشـارًا  تكـون  أن  الـى 
الخدمات التي نقدمها لكم وتعظيم اإليرادات وضغط 
املصروفات حتى نسـتطيع أن نقدم لكم ما تسـتحقوه 
في كافة مجاالت الخدمات النقابية. وقد جاء اجتماع 
الجمعيـة العموميـة فـي مـارس 2019 بحضـور عـدد 
كبيـر ال بـأس بـه يمثلون شـباب املهندسـن وشـيوخ 
املهنة مؤشرًا إيجابيًا على اهتمام أبناء املهنة بهموم 
النقابـة وهـو مـا يبعـث علـى األمـل ويثيـر التفـاؤل 
ملسـتقبل أفضـل فمشـاركة الجميـع بالعمـل النقابـي 
هو ما نسعى إليه وهو السبيل األفضل لتبادل اآلراء 
والوصـول إلـى قرارات تصـب في الصالح العام بعيدًا 
عـن أي انتمـاءات ألي تيـارات أو تحـزب لفئـة معينـة 
فيجـب أن يكـون انتماءنـا الوحيـد للمهنـة والوطـن، 
فلهمـا فقـط نعمـل ونجد ونجتهد ومـن أجلها تصدر 

قراراتنا. 
ولـم يكـن حـرص املهندسـن علـى حضـور الجمعيـة 
العموميـة امللمـح الوحيد الـذي ميز هذه الجمعية في 
مـارس 2019 عـن مثيلتهـا فقد شـهدت هـذه الجمعية 
حـدث غيـر مسـبوق فـأول مـرة علـى مـدار سـنوات 
تحقـق ميزانيـة النقابـة فـي عام 2018 فائضـًا يقدر بـ 
178 مليـون جنيـه بعـد أن كانـت تعاني عجـز حوالي 

زمالئي / أبنائي / بناتي
أعضاء نقابة المهندسين الموقرة

يسعدني أن أرحب بكم على صفحات 
مجلتكم المحببة )مجلة المهندسين( 
والتي تمثل صوتاً لنا جميعًا ونافذة 
لكل المهندسين المصريين في 
مختلف بالد العالم.

في مستهل حديثي إليكم أود أن 
أشير الى أن العمل النقابي هو عمل 
تطوعي في المقام األول نبذل فيه 
الجهد ومعي أعضاء هيئة المكتب 
والمجلس األعلى للنقابة بهدف 
رفع شأن مهنة الهندسة وشأن 
المهندس المصري في مختلف 
المجاالت. ومنذ أن شرفت بثقتكم 
في تولي مسئولية النقابة في هذه 
المرحلة ونحن نعمل جميعًا جاهدين 
أن نقتحم ونحل المشاكل المتراكمة 
عبر زمن طويل من عمر النقابة 
العريقة وما أكثرها. 

 رسالة إلى مهندســـــــــــــى مصر



220 مليـون جنيـه فـي ميزانية 2017 ومـا يعد خطوة 
علـى الطريـق الصحيـح لتعديـل املسـار االقتصـادي 
للنقابـة، وال يأتـي هـذا مـن فـراغ ولكـن تحقـق بفضل 
جهـود كافـة الزمالء في هيئة املكتب واملجلس األعلى 

ونعمل جاهدين على استمرار هذا املسار.
وأود أن ألقـي الضـوء علـى بعـض األحـداث الهامـة 
التـي تناولتهـا النقابـة فـي الفتـرة األخيـرة ونجحـت 
فيهـا حيـث تم تحقيق تعاون مثمر مع وزارة التعليم 
العالـي ومجلـس أعلـى الجامعـات والـذي أثمـر عنـه 
صـدور قـرارات املجلـس األعلـى للجامعـات برئاسـة 
وزيـر التعليـم العالـي بتحديد هيئـة علمية باملجلس 
مـن خـالل لجنـة التعليـم الهندسـي ملتابعـة ومراقبـة 
والجامعـات  الهندسـية  باملعاهـد  الدراسـة  وتقييـم 
الخاصـة واتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة أوال بـأول 

لضمان جودة التعليم الهندسي. 
إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة باملعاهد الهندسية 
الخاصـة ملـدة خمـس سـنوات علـى األقـل بمـا يسـهم 

بشكل فعال في تصحيح مسار التعليم الهندسي.
الجامعـات  بكليـات  للقبـول  األدنـى  الحـد  يكـون  أن 
الخاصـة واملعاهـد الهندسـية ال يقـل عـن %10 عـن 

الجامعات الحكومية.
كذلـك اتخـاذ قـرار زيـادة املعـاش بقيمـة مائـة جنيـه 
شهريًا اعتبارًا من يوليو 2019 وإن كانت هذه الزيادة 
ضئيلـة باملقارنـة بمـا يبذلـه الزمـالء املهندسـون مـن 
جهود وعطاء طوال فترة خدمتهم اال أنها تعد خطوة 

على الطريق.
كذلـك شـهدت هـذه الفتـرة تفاعل النقابة مـع األحداث 
املهنيـة واملؤتمـرات الدوليـة بحضـور عـدة منتديـات 
وافريقيـة  وعربيـة  محليـة  نـدوات  عـدة  وتنظيـم 
واسـتضافة اجتماعـات لجنـة املهندسـات العربيـات 
وكذلـك عقـد عدة لقاءات نقابيـة مع عدد من النقابات 
املثيلـة فـي الـدول العربيـة واالفريقيـة منهـا أوغنـدا 

والعراق وحضو مؤتمر إعاد االعمار.
كما تم عقد عدة دورات تدريبية متميزة بمقر النقابات 
باإلضافـة الـى عقـد ندوات علمية حاضـر فيها علماء 
منهـا  مصـر  وخـارج  بمصـر  املصريـن  املهندسـن 
مجاالت الهندسـة اإلنشائية واستخدام التكنولوجيا 
املتقدمـة ومـواد بنـاء حديثة وكذلك فـي مجال الطاقة 
واملياه وندوات أخرى شهدها الزمالء من أبناء املهنة 

وال يتسـع هـذا املقـام لذكـر كل مـا تـم ولكن تطل 
علينـا صفحـات مجلتكم بتفاصيل بعض هذه 

األحداث.
وفـي نهايـة حديثـي أتمنـى أن يتـم التواصـل 
املسـتمر مـع نقابتكـم والتقـدم بـأي مقترحـات 
من شـأنها رفع شـأن املهنـدس املصري ومهنة 

الهندسة وأدعوكم جميعًا إلى املشاركة معنا في 
هذا العمل التطوعي املجرد من أي أهداف أو 

مآرب شخصية.
لخدمـة مهنتنـا  وإياكـم  اللـه  وفقنـا 

العريقة ووطننا الغالي العزيز.

 رسالة إلى مهندســـــــــــــى مصر
م. هانى ضاحى

نقيب املهندسين



حوارات
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 نعتز بشراكتنا مع نقابة 
المهندسين المصرية

..  ونحلم بأفريقيا موحدة

مهندس أودنجو أويتونج- رئيس مجلس التسجيل الهندسى األوغندى لـ »المهندسين«: 

إلهام السيد
عندما تراه تشــعر وكأنه أحد أفراد أســرة نقابة المهندســين المصرية، فمشاعره الفياضة بالحب لمصر 
وللمصرييــن بشــكل عام ولمهندســى مصر بشــكل خاص تــدل على مدى ارتباطه بالنــاس والمكان، 

وعندما تتحدث إليه يتأكد لك هذا الشعور..
 مجلة المهندسين التقت به وأجرت معه حوارا شامال عن الهندسة، ومصر وأوغندا، وأجاب المهندس 
أودنجو عن كل أسئلتنا، وأكد فى حواره معنا على أن ما تم بين نقابة المهندسين المصرية ومجلس 
تسجيل المهندسين  األوغندى نواة للتعاون بين الجهتين، وقال »سنذهب نحن ويأتى غيرنا وتبقى 

هذه االتفاقية يتوارثها األجيال«.



* قبل أن نتطرق إلى ما تم على أرض 
المصرية  المهندسين  نقابة  فى  الواقع 

التى  دعنا نتحدث أوال عن عدد المرات 
زرت فيها مصر وهل تشعر بتغيير هذه 

المرة؟

هـذه هـى املرة الرابعـة التى أزور فيهـا جمهورية 
مصـر العربية، كانت املرة األولى عندما حضرت 
لزيارة بعض املهندسـني املصريني االستشاريني 

فى عام 1995.
* ما هو انطباعك فى رابع مرة تزور مصر 

السابقة؟ زياراتك  مثل  تراها  هل  فيها، 

مـن  زيـارة  أى  فـى  مصـر  أشـاهد  لـم  مطلقـا، 
الزيـارات األربعـة بنفـس الشـكل، ففـى كل مـرة 
تختلـف عـن املرة التى قبلهـا وأراها فى زياراتى 
ممـا  دائمـا،  األفضـل  إلـى  تطـور  فـى  املتعاقبـة 
يشـعرنى فـى كل مـرة كمـا لـو أننـى أراهـا ألول 

مرة، مما يشـعرنى بالسـعادة.
التطور بعين  * وكيف ترى هذا 

المهندس؟

يظهـر ذلـك جليـا فـى التطـور الـذى نشـهده فـى 
ونـراه  واإلنشـائية  املعماريـة  الهندسـة  مجـال 
فجهـود  التحتيـة،  البنيـة  مشـروعات  فـى  بقـوة 
املهندسـني املصريـني فـى تطور لألفضـل دائما، 
واألروع مـا شـهدته فـى مياه نهر النيـل الصافية 
النظيفـة، فقـد تغيـرت حقـا عـن مـا كانـت قبـل 
ذلـك، ألن هنـاك الكثيـر من الناس يعيشـون على 
أرى ملصـر مسـتقبال  أنـا  لذلـك  النيـل،  ضفـاف 

مشرقا.
التعاون بين  اتفاقية  * وكيف ترى 

ومجلس  المصرية  المهندسين  نقابة 
األوغندي؟  التسجيل 

أعـرق  مـن  املصريـة  املهندسـني  نقابـة  إن 
والعالـم  أفريقيـا  فـى  الهندسـية  املؤسسـات 
العربـى ، فنحـن نتحـدث عـن مؤسسـة أفـرزت 
لسـوق العمـل مـا يقـرب مـن 700 ألـف مهندس، 
أى أنهـا خرجـت لنـا حوالـى مليـون مهنـدس فى 
أن  أرى  وأنـا  الهندسـية،  التخصصـات  مختلـف 
التعـاون مـع مؤسسـة بهـذا الحجـم يعـد إضافة 
قويـة ملهندسـى أوغنـدا، وبدايـة تلـك االسـتفادة 
مهندسـا  عشـرين  اسـتفادة  فـى  انعكسـت 
أوغنديـا مـن كورس قدمتـه النقابـة املصرية لنا، 
فهـى البدايـة لتعـاون كبيـر قـادم بيننـا، فنحـن 
التعـاون  مسـتوى  مـن  نرفـع  ألن  بقـوة  نسـعى 
الثنائـى بـني البلديـن لتفعيـل دور هـذه االتفاقيـة 

قيادة الرئيس السيسي لالتحاد األفريقي 
إضافة قوية للقارة السمراء 
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حوارات

املوقعـة بني الجهتني .  
* ترى ما هى خطتكم لتطوير 

االتفاقية؟ هذه  وتفعيل 

مسـتوى  لتطويـر  نسـعى  إننـا  لكـم  قلـت  كمـا 
تطويـر  مثـل  جانـب،  مـن  أكثـر  فـى  التعـاون 
مسـتوى التعامـل فـى الجانـب الخـاص بالتعليم 
التـى  بالخبـرة  لسـنا  نحـن  فحقيقـة  الجامعـي، 
لديكـم فـى مجـال الهندسـة، ونحن نسـعى لفتح 
الهندسـة  بكليـات  بالجامعـة  جديـدة  أقسـام 

وتقنينهـا طبقـا للقوانني األوغندية.
الوضع مستقبال؟  * وكيف ترى 

وسـوف  مشـرقا،  مسـتقبال  أمامـى  أرى  أنـا 
مـن  واالسـتفادة  الجـاد  بالعمـل  ذلـك  يتحقـق 
مـن  واالسـتفادة  والدراسـة  املتاحـة  الفـرص 
املوجـودة بـني  القيـود  الخبـرات وكذلـك تحريـر 
البلديـن، وذلـك لخدمـة التعـاون املشـترك بيننـا، 
وأود أن أضيف شـيئا هاما، وهو أنه من واجبنا 
أهميـة  إلـى  األنظـار  نلفـت  أن  حكومتنـا  نحـو 
التعامل بشـكل أفضل مع مياه النيل واسـتخدام 

الطـرق الحديثـة للحفاظ عليها؟
* وما هى رؤيتك للشراكة مع نقابة 

فترة  ظل  فى  المصرية  المهندسين 
عبدالفتاح  المصرى  الرئيس  فيها  يتولى 

األفريقي؟ االتحاد  رئاسة  السيسى 

املصريـة  العالقـات  أن  أرى  أنـا  املطلـق  فـى 
األوغنديـة عـادت مـن جديـد فـى عهـد الرئيـس 
عبدالفتاح السيسـي، وأن رئاسة وقيادة الرئيس 
كبيـرة  إضافـة  األفريقـى  لالتحـاد  السيسـى 
وقوية للقارة السـمراء، وسـوف تسـهم بقوة فى 
عمليـة التنميـة الشـاملة للـدول األفريقيـة وحـل 
مشـاكلها، وشـراكتنا لنقابة املهندسني املصرية 
خـالل هـذه املرحلة الزمنيـة تعتبر إضافة قوية. 

االحتفالية  انطباعك عن  * ما هو 
نقابة  أقامتها  التى  الختامية 

الشهادات  لتسليم  المهندسين 
على  الحاصلين  األوغنديين  للمهندسين 

الكورس؟
هـو مثـال واضح علـى وضعيـة النقابـة املصرية 
ومدى دعمها للتعاون املشترك بيننا، وأن تخرج 
عشـرين مهندسـا أوغنديـا مـن النقابـة املصرية 
االتحـاد  اهتمـام  جـذب  كهـذه  احتفاليـة  وعمـل 

األفريقـى وجعلـه يشـترك معنا فى ذلـك، وكذلك 
كمـا  الكبـرى  الهندسـية  الشـركات  مـن  العديـد 
تعبـر االحتفاليـة عـن قـدرة مصـر علـى تجميـع 
وتوحيـد املهندسـني املصريـني واألوغنديـني فى 
بيـت واحد ولديهـم القدرة على تدريبهم التدريب 
الصحيـح، وكذلـك القدرة على فهمهـم، والحقيقة 

»الـكل كان مهتم  بنا«. 
وأحـب أن أشـيد حقـا بالحفـل »كـم كان رائعـا 
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مهندسو مصر 
عالميون.. ومصر قادرة 

على ريادة أفريقيا



حوارات

ومحببا«. 
* وماذا عن المستقبل ؟

أحـب أن أؤكـد أن مـا حـدث مـن اتفاقيـة تعـاون 
بيننـا وبـن نقابـة املهندسـن املصريـة العريقـة 
ومـا نجـم عـن هـذه االتفاقيـة مـن تدريـب لعـدد 
مـن املهندسـن األوغنديـن فى مصـر هو عبارة 
يـوم  يأتـى  وسـوف  بيننـا،  للتعـاون  بـذرة  عـن 

»نذهـب نحن« وتبقـى هذه االتفاقية، ويجب على 
منهـم  الشـباب  خاصـة  األوغنديـن  املهندسـن 
أن يدركـوا جيـدا مـن أيـن هـم أتـوا وإلـى أين هم 
علـى  املسـتقبل  فـى  قادريـن  ليكونـوا  ذاهبـون 
مـن خبـرات مكتسـبة  تلقـوه  مـا  ونقـل  العطـاء 

وتدريـب  غيرهم من املهندسـن األوغندين.
 

* ترى ما هى  اآللية التى وضعتموها 
وزيارات  خبرات  من  اكتسبتموه  ما  لنقل 

المهندسين  بنقابة  شهر  فترة  خالل 
المصرية؟

كمـا تحدثـت من قبل أن الهندسـة املصرية توضع 
فـى مصـاف  العامليـة، وعندمـا نعـود إلـى أوغنـدا 
وتنميـة  لخدمـة  املكتسـبة  الخبـرات  سـنحول 
املجتمـع األوغنـدي، وسـنعمل مـع زمالئنـا علـى 
املصريـة  املشـروعات  تحاكـى  مشـروعات  بنـاء 
القوميـة الكبـري، فقد شـاهدنا فى مصـر تقنيات 
تكنولوجية وابتكارات هندسـية حديثة، واسـتفاد 
مهندسـونا كثيـرا خـالل شـهر تدريـب بمعامـل 
شـنايدر بالنقابة وأخـرى بأماكن متفرقة بمصر، 
ملناطـق مهمـة ومصانـع  زيـارات  إلـى  باإلضافـة 
كبيـرة، وبالتالـى اسـتفدنا من التدريب واسـتفدنا 
علـى  فضـال  قيمـة،  نظريـة  بمعلومـات  أيضـا 
االحتـكاك العلمـى مـن خـالل زيـارة املشـروعات 
الكبـرى فـى مصـر والتـى أدهشـتنا جـدا، ألنـه تم 

تنفيذها فى فترة زمنية قصيرة جدا. 
المشروعات  لنا مثاال لبعض  * اضرب 

أدهشتكم. التى 

تحويـل  أنظارنـا  ولفـت  أدهشـنا  مـا  بـن  مـن 
عشـوائيات خطـرة أقـرب إلـى املسـتنقعات إلـى 
مسـاكن آدميـة وعمـارات جميلـة متميـزة، فقـد 
زرنا منطقة غيط العنب باإلسكندرية، وشاهدنا 
كيف تحولت من عشـوائيات إلى مسـاكن آدمية، 
وأرى ذلـك تحديـا كبيـرا للدولـة املصريـة، وهـذا 

مـا شـهدناه ومـا  ننقـل  أن  بعملـه،  مـا سـنقوم 
اكتسـبناه لخدمـة املجتمع األوغندي. 

بالنسبة  المستقبل  ترى  كيف  إذن   *
السمراء فى ظل هذه  األفريقية  للقارة 

الشراكة؟

بالعالقـات املشـتركة، نسـتطيع أن نحقـق حلمـا 
للقـارة األفريقيـة والتغلـب علـى الصعـاب، نحـن 
التحديـات،  ملواجهـة  موحـدة  بأفريقيـا  نحلـم 
خاصـة مـع ريـادة مصـر للقـارة األفريقيـة اآلن 
وقيـادة رئيسـها لالتحـاد األفريقـى كما أشـرنا 
مسـبقا، وأرى أن هـذا سـوف يسـهم فـى تنميـة 
شـاملة، فمصـر قـادرة علـى املسـاهمة فـى بنـاء 
البنيـة األساسـية فـى العديـد مـن دول أفريقيـا، 
مفتوحـة  أفريقيـة  دوال  هنـاك  أن  علـى  فضـال 
لديهـا  املثـال  سـبيل  علـى  وأوغنـدا  ملصـر، 
زيـادة  ونتمنـى  العـرب،  املقاولـون  لشـركة  فـرع 
الشـركات املصريـة صاحبـة الخبـرات فـى دولـة 

أوغندا وباقـى الدول األفريقية.
تتمناها  مشتركة  أمنية  عن  حدثنا   *

وتتمنى  المصرية  المهندسين  نقابة  مع 
قريبا.  تحقيقها 

مشـروعات  إقامـة  عـام  بشـكل  طبعـا  أتمنـى 
جامعـة  بإنشـاء  وأحلـم  أوغنـدا،  فـى  مصريـة 
كبيـرا  وجـودا  ونتمنـى  بأوغنـدا،  مصريـة 
فلديهـم  أفريقيـا،  بقـارة  املصريـن  للمهندسـن 
املشـكالت  حـل  فـى  تسـهم  التـى  الخبـرات 
الهندسـية فـى أفريقيـا مثـل مشـكالت الكهرباء 
والطـرق واملياه والصـرف الصحى »مصر قادرة 

دومـا على الريادة«.
* وأخيـرا، أحـب أن أقول كلمة من قلبي: حقا، إن 
التعـاون املشـترك بن دولتنا ومصـر منذ القدم، 
فلقـد اسـتفاد أجدادنـا من املهندسـن املصرين 
ومـن التعليـم فى مصـر، ويمتد هذا منذ حركات 
التحـرر فـى أفريقيـا، فالجميـع يعلـم مـا قدمـه 
الزعيـم خالـد الذكـر جمـال عبدالناصر ملسـاندة 

العديد مـن الدول األفريقية.
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زرت مصر 4 مرات.. 
وفى كل مرة أراها أجمل 

من سابقتها 

أحلم بإنشاء جامعة 
مصرية بأوغندا وأتمنى 

وجوًدا كبيًرا للمهندسين 
المصريين بقارة أفريقيا 
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ملف العدد

*Before we talk about what has been 
achieved on the ground at the ESE, 
would you tell us first how many 
times have you visited Egypt; and do 
you feel any change this time?

This is my fourth time here. The 
first time was in 1995 when I came 
to visit some Egyptian consultant 
Engineers.

*What is your impression this time? 
Does it resemble the previous ones?

Never, each time I come to Egypt 
I notice better differences and 
developments. Through my 
successive visits, I find Egypt in 
continued progress, a matter that 
makes me happy.

*How do you see this development 
through an engineering perspective?

The development appears obviously 
in the progress we witness in 
architecture, construction and 
infrastructure projects. The efforts 
of Egyptian engineers are always 
progressing well for the best. Much 
has been really changed here, 
especially the water of the River Nile 
since it has become more clear and 
pure. So, I expect a promising future 
for Egypt. 

*How do you see the cooperation 
agreement between the ESE and the 
ERB Uganda?

The ESE is one of the oldest 
engineering institutions in Africa 
and the Arab world. When you 
talk about it, you talk about an 
organization that introduced more 
than 700,000 engineers to the labor 
market. Hence, cooperation with 
an institution of this value is a great 
addition to the Ugandan engineers. 
This addition is clearly 
reflected in a training 
course offered by the 
ESE for 20 Ugandan 
engineers for boosting 
cooperation that we seek 
to achieve.

* What are your plans to develop and 
activate this agreement?

“Egyptian engineers of world class; 
Egypt is capable of leading Africa”
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“President Sisi chairmanship of AU is a 
strong addition to whole continent”

Eng. Michael M Odongo in his address to Engineers Magazine:

When you meet him, you feel as if he is a member of the Egyptian Syndicate of 
Engineers (ESE). His feelings towards Egypt and Egyptians, especially engineers, 
unbelievable and show his belongingness to the place and its people. It is the 
Chairman of the Engineers Registration Board (ERB) Uganda, Eng Michael M Od-
ongo.
In an interview with the Engineers Magazine on the Egyptian-Ugandan mutual 
relations and the engineering sector as a whole, Eng. Odongo affirmed that the 
results reached through the agreement between ESE and the ERB Uganda is the 
nucleus of mutual cooperation and he said that:
“We– as individuals –will go, and others will come, but the agreement will last and 
be inherited by successive generations”.
Text of interview:-



ملف العدد
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will contribute to a comprehensive 
development, since Egypt is capable 
of contributing to the building of 
many African countries. Moreover, 
there are many African countries 
are open to Egypt. In Uganda, for 
example, there is a branch of the 
Arab Contractors Company, looking 
forward to have other Egyptian 
companies with expertise to come 
to work in the Ugandan State and in 
the rest of the African countries.

* Tell us about a common desire you 
wish to achieve with the ESE?

I wish, in general, to see Egyptian 
projects being established in Uganda 
and to see an Egyptian university 
in Uganda, as well as to see a great 
presence of Egyptian engineers in 
the African continent, since they 
have experiences that may contribute 
to solving engineering problems 
in Africa, such as problems in the 
fields of electricity, roads, water and 
sanitation. That is to say “Egypt is 
always capable of leadership.”
Finally, I would like to say a word 
from my heart: Indeed, the joint 
cooperation between our country 
and Egypt is deeply rooted, since 
our ancestors in ancient times 
have benefited from the Egyptian 
engineers and from education in 
Egypt in general. This also extends 
from the time of the liberation 
movements in Africa; hence 
everyone knows what the leader 
Gamal Abdul Nasser has provided 
to support many African countries.

Adding to the above mentioned 
that our engineers have visited 
important areas and large factories, 
a matter that enriched them with 
valuable theoretical information, as 
well as the scientific friction through 
visiting major projects in Egypt, 
which surprised us too, because they 
were implemented in a very short 
period of time.

* Give us an example of some of the 
projects that surprised you?
 
We were astonished by the projects 
of reconstruction and turning 
the slums that resemble in some 
times bogs into humanitarian and 
distinguished housing units. At this 
context, we have visited the Gheit el-
Enab area in Alexandria, and have 
seen how it turned from slums into 
human dwellings. I see this as a great 
challenge for the Egyptian state, and 
this is what we will do to transfer 
what we have witnessed and learnt 
to serve the Ugandan society.

So how do you see the future of the 
African continent in light of these 
partnerships?

With joint partnerships, we can 
dream of a united Africa and pass 
all hurdles, especially with Egypt’s 
leadership of the African continent 
and the leadership of its president 
to the African Union. As we have 
already indicated, this, I believe, 

* What mechanism did you put to 
transfer the experiences you acquired 
during your stay at the ESE?

As I have talked before that Egyptian 
engineering is placed in the top of 
the global matrix and that when we 
return to Uganda, we will transform 
the experiences gained to the service 
and development of the Ugandan 
society. Moreover, we will work with 
our colleagues to build projects that 
emulate the mega Egyptian national 
projects; as we have seen - during our 
stay in Egypt –modern technology 
and engineering innovations, and 
that our engineers have enjoyed 
a month-long training at the 
Schneider Training Laboratories 
in ESE and other places in Egypt. 

“Dreams to see an 
Egyptian university 
in Uganda; a large 
presence of Egyptian 
engineers in Africa”
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“I would really like to commend the 
ceremony and express how it was 
wonderful and lovely”.

What about the future?

I would like to emphasize that the 
mutual cooperation agreement and 
its fruitful results –starting from the 
training of a number of Ugandan 
engineers – is a seed of continuous 
mutual cooperation and that in one 
day we will go, but the agreement 
will last for successive generations. 
So it is so important for the young 
engineers to know where they came 
from and where they are going, to 
be able in the future to transfer their 
acquired experience and train the 
other Ugandan engineers.

engineers who attended the course?

This ceremony is a clear example 
of the great position that the 
Egyptian syndicate enjoys and a 
clear indication of how it supports 
the mutual cooperation with our 
country. Moreover, graduating 
20 engineers from the ESE and 
holding such a ceremony for them 
have attracted the attention of the 
AU and push it to participate with 
us, and that many of the leading 
engineering companies have started 
to think to run business inside 
Egypt or outside it in the region. 
The ceremony also reflects Egypt’s 
capability to combine the Egyptian 
and Ugandan engineers together in 
one home and train them properly. 
Honestly, everyone took care of us. 

As I have told you we aim to 
enhance cooperation in more than 
one aspect, such as boosting the 
university education. In fact, we 
are not as much experienced in 
engineering as you, so we work on 
opening up new departments in the 
faculties of engineering nationwide 
and legalizing them as per the 
Ugandan laws. 

*What are your expectations for the 
future?

I see a brighter future, but that will 
not be achieved unless a serious 
work is exerted, the opportunities 
available are adopted, the restrictions 
are eased between the two countries 
and the experiences are exploited. 
I would like to add an important 
point that it is our duty to bring 
our governments’ attention to the 
priority of treating Nile Water in a 
better way, in addition to following 
the modern methods to preserve it. 

*What is your vision for cooperation 
with ESE during the Egyptian Presi-
dent Abdel Fattah El Sisi’s presidency 
of the African Union?

In general, I see that the ties between 
Egypt and Uganda have been 
boosted during President Abdel 
Fattah El Sisi’s reign and that the 
Sisi’s Chairmanship of the AU is 
a great and strong addition to the 
whole continent and will effectively 
contribute to the integrated 
development of the African 
countries in addition to solving their 
problems; hence our cooperation 
with ESE during this period is a 
strong addition.

*What is your impression about the 
closing ceremony held by ESE to de-
liver the certificates to the Ugandan 

“Our partnership with 
ESE promising,And 
would help achieve our 
dream of unified Africa”



حوارات

بهرتنا مصر وأسعدنا 
كرم المصريين واستفدنا 

كثيرا من التدريب فى 
نقابة المهندسين 

سمراوات النيل 
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أولجا نامارا:

يتحدثن لمجلة المهندسين
إلهام السيد

ال تفارق االبتســامة وجوههن الجميلة ، الســمراء كســمرة  أفريقيا ، والعذبة كعذوبة كل أنهار القارة 
الســمراء .. يتحدثــن بطالقــة ويتمتعــن بــذكاء خــاص، هن مهندســات أتين إلــى مصر للتدريــب بنقابة 
المهندسين المصرية بعد أن قامت نقابتهن بعقد بروتوكول تعاون معها، جلسن لفترة داخل أروقة 
النقابــة، وعندمــا غــادروا تركن أثرهن وبصمتهن المتميزة.. حدثونا عن رحلتهن داخل مصر وعن مدى 

استفادتهن من الدورة التى قدمتها لهن نقابة المهندسين المصرية



 مصر رائعة.. 
وسأدعو زمالئى 

لزيارتها 

أولجـا نامـارا، مهندسـة أوغندية شـابة  متميـزة،  تحمل 
أحالمـا كبيـرة لدولتها اوغندا وملصر وللقارة السـمراء.. 

التقينا بها وسألناها:    

*حدثينـا عـن رحلتـك داخـل مصـر بعـد أن 
عشـت فيهـا مـع زمالئـك مـا يقـرب مـن 

شهر.
كانت فترة إقامتنا فى مصر رائعة بكل املقاييس، الحياة 
فـى مصـر تتميز بطابع أسـرى جـدا، و كل من قابلناهم  
تعاملـوا معنـا بمنتهـى الذوق والـود .. الـكل تعامل معنا 
بمـودة كبيـرة سـواء داخـل النقابـة أو األشـخاص الذيـن 
تعاملنا معهم خارج النقابة وأثناء الزيارات امليدانية التى 

قدمتها لنا نقابة املهندسني املصرية.
*إذن رحلتكم ملصر تركت آثارا وذكريات إيجابية؟

جـدا، وبـكل املقاييـس، عاملنـا الجميـع كإخـوة وأخـوات، 
وشعرنا حقا أننا فى بلدنا الثاني.

*وكيـف رأيـِت التنظيـم واالسـتقبال مـن 
وجهة نظرك؟

رائـع بـكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى، فمنـذ وصولنا 
نقابـة  ونشـكر  شـكل،  بأفضـل  اسـتقبلنا  للمطـار 
املهندسـني املصريـة علـى توفيـر وسـيلة النقـل لنـا مـن 
املطـار إلـى الفندق ومن الفندق للنقابة وتقديم املسـاعدة 
لنا فى كل وقت منذ وصولنا وحتى مغادرتنا،  وأسعدنا  
كثيـرا كـرم املصريـني  واسـتمتعنا بالطعـام املصـرى 

الجميل. 

العلميـة  رحلتـك  عـن  نتحـدث  أن  *قبـل 
داخـل النقابـة، حدثينـا عـن رحلتـك لزيـارة 

آثار مصر؟
أحـب أن أقـول لكـم إننـى وزمالئـى تأثرنـا كثيـرا بآثـار 
مصـر وكنـا نسـمع عنهـا كثيـرا ولكـن رؤيتهـا متعـة 

كبيرة، فهى تدل على ثراء الحضارة املصرية القديمة. 

التـى  للمجهـودات  تقييمـك  هـو  *مـا 
قامـت بها نقابة المهندسـين المصرية 

خالل رحلتكم لها؟
أود أن أشكر بشدة القائمني على إنجاز هذا العمل الرائع، 
فلقـد اسـتفدنا كثيـرا عمليـا وعلميـا مـن هـذا الكـورس 
التدريبـى الـذى أضـاف لنـا كثيـرا، فلقـد تـم وضعـه من 
قبـل نقابـة املهندسـني بطريقة وبشـكل تقنـى عال، حقا 
نشـكرهم على كل شـىء وعلى الطرق السلسـة املتميزة 
التـى قدمـوا بها املحاضـرات، فطريقة الشـرح والتدريس 
كانت جيدة للغاية، واألجمل الشـرح الذى قدموه لنا على 
أرض الواقـع وكيـف جعلونـا نسـتفيد مـن كل دقيقة فى 

الدورة ومن أول يوم إلى آخر يوم. 
وأحـب أن ألفـت النظـر أن نقابـة املهندسـني املصريـة لـم 
تتـرك شـيئا نفكـر فيـه إال وقدمتـه، فمـع التنظيـم الجيد 
واملقابلـة الرائعـة وفروا لنا طبيبا مختصا بنا إلسـعافنا 

فى أى وقت، حقيقى إنكم رائعون.

مـا رأيـك فـى تطويـر سـبل التعـاون بيـن 
نقابـة المهندسـين المصريـة ومجلـس 

التسجيل األوغندي؟
بالفعـل هنـاك تعـاون ملحـوظ بـني النقابتـني املصريـة 
واألوغنديـة، وذلـك واضـح جـدا، واتضـح أكثـر فـى هـذه 
املصريـة  املهندسـني  نقابـة  فـى  أخذناهـا  التـى  الـدورة 
وبداخـل معامـل النقابـة وعلـى يـد مدربـني مصريـني، 
ونحـن كمتدربـني اسـتفدنا جـدا من هذه الـدورة، نتمنى 
توطيد العالقات معكم وزيادة هذه الشراكة، فنحن نحلم 

أن نبنى مًعا »أفريقيا« بسواعد أبنائها جميعا. 

فـى  الروانـدى  الوفـد  مـع  تواجدهـا  فتـرة  عـن  حدثتنـا 
مصـر تنفيـذا للبروتوكـول املوقـع مـع نقابـة املهندسـني 
املصريـة.. حديثهـا شـيق للغايـة، يولد ملن يتحـدث إليها 
شعوًرا وكأنها مصرية الهوى والهوية. فى البداية، سألت 

املهندسة سلفيا أويرا عن تقييمها 
املصريـة  املهندسـني  لنقابـة  بهـا   قامـت  التـى  للزيـارة 

للحصول على كورس داخل النقابة؟
املصريـة  للجهتـني  واالمتنـان  الشـكر  »كل  فقالـت   

والرواندية لتوقيع هذا البروتوكول املهم، وأخص بالشكر 
نقابـة املهندسـني الروانديـة، ألنهـا قامـت بهـذا التنظيـم 

وأتاحت لنا الفرصة للحضور إلى مصر. 

*وماذا أضافت لِك هذه الزيارة ؟
برنامـج الزيـارة كان رائًعـا، وقـد شـمل الكـورس الـذى 
حصلنـا عليـه فـى معامـل شـنايدر بالنقابة علـى تعليم 

التصميم الكهربي. 
وأحـب أن ألفـت النظـر إلـى أن معامـل شـنايدر املجهـزة 
داخـل نقابـة املهندسـني املصريـة سـاعدتنى كثيـرا أنـا 

وزمالئى فى التطبيق العملي. 

*وما هى االسـتفادة من الجوالت التى 
قمتم بها خارج النقابة؟

اسـتفادة كبيـرة جـدا، فالزيـارات العمليـة أضافـت لنـا 
الكثيـر والكثيـر، فمن الرائع أن نرى كل شـيء على أرض 
الواقـع، وقـد قمنا بجوالت تعريفية فى محطات الكهرباء 
الطاقـة  توليـد  لحقـول  بزيـارات  قمنـا  كذلـك  املصريـة، 
الكهربية من الرياح بالزعفرانة، وكانت من أمتع الرحالت 

التى استفدنا منها كثيرا. 
نقابـة  لنـا  زيـارات مهمـة، نظمتهـا  أيضـا  وكان هنـاك 
املهندسـني، مثـل مركـز التحكـم اإلقليمـى وهيئـة الطاقة 

الجديدة واملتجددة. 

مـا  لـكل  وتقييمـك  رؤيتـك  هـى  *ومـا 
شـاهدتيه خـالل هـذه الزيـارات بوصفـك 

مهندسة كهرباء؟
أنـا أرى أن مصـر فيهـا تقـدم كبيـر فـى مجـال الطاقـة 
ـا اكتفاء ذاتى مـن الطاقة، وأيضا 

ً
الكهربيـة، ولديهـا أيض

مـن املهـم أن نلفـت النظـر للتعـاون بـني مصـر واألردن 
فـى هـذا املجـال لتبـادل الكهربـاء، فهى ميـزه كبيرة بكل 
املقاييس وبادرة قوية للتعاون بني البلدين، باإلضافة إلى 
األنظمة املستخدمة فى إدارة منظومة »إدارة إنتاج الطاقة 
الكهربيـة« عندكـم فـى مصـر »غايـة فى الحداثـة خاصة 

نظام سكادا”.
ولـن ننسـى أيضـا إضافـة قويـة حصلنـا عليهـا مـن 
التدريب بنقابة املهندسـني املصرية، وهى دراسـة كيفية 
عمـل املبانـى واملـدن الذكيـة، حيـث إنهـا غيـر موجـودة 

بأفريقيا وبالتالى كانت لها أهمية كبيرة لدينا. 

 *بعـد كل مـا ذكرتيـه، كيـف سـتنقلين 
الصورة لزمالئك المهندسين الروانديين 

عن مصر؟
سـوف أنقـل لهـم  مـا اسـتفدنا مـن خبـرات خـالل فترة 
الزيـارة، وأدعوهـم لزيـارة مصـر لرؤيـة الطفـرة الكبيـرة 
املوجـودة بهـا، وأيضا لزيارة آثارهـا الجميلة، وأتمنى أن 
تتعمـق العالقـات بـني نقابـة املهندسـني املصريـة وبيننا 

أكثر وأكثر. 
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سلفيا أويرا:



wonderful work. We have benefited 
greatly from this training course of 
training which is considered a great 
addition to us all; hence it has been 
developed by the syndicate engineers 
in a high technical way. We really 
thank them for everything and for 
the excellent smooth ways they gave 
lecture. The method of explanation 
and teaching was very good, and that 
the field explanation was best of the 
best. They have made us benefit from 
every minute of the course from the 
first day to the last day.
I would like to draw attention to the fact 
that the Egyptian Engineers Syndicate 
left nothing to think about but to 
present it. With good organization 
and wonderful  reception, we were 
provided with a specialized doctor 
to aid us at any time. “Really, you are 
wonderful”.

*What do you think about the coop-
eration development mechanisms 
between EES and ERB Uganda?
There is already a remarkable 
cooperation between the Egyptian 
and Ugandan engineering syndicates. 
Such cooperation became clearer 
in this course that we took in the 
Egyptian Engineers Syndicate and 
inside the labs of the syndicate and 
on the hands of Egyptian trainers. 
As trainees we benefited greatly from 
this course and hope for the relations 
with you to be consolidated and be 
increased, so as to help build together 
Africa by the hands of its people.

“Sylvie UWERA”:
 “Egypt is wonderful. I will invite my 
colleagues to come here”
“I learned a lot inside Schneider’s 
laboratories of EES, thanks to Rwanda 
Syndicate”
 She told us about her presence with 
the Rwandan delegation in Egypt in 
execution of the cooperation protocol 
signed with the Egyptian Engineers 
Syndicate. Her talk is very difficult, 
which embodies to those who speak 
to it a feeling as she is an Egyptian. It 
is Engineer Sylvie UWERA.

At the first, I asked engineer Sylvie 
UWERA about her assessment to 
the visit she paid to the Egyptian 
Engineers Syndicate to get a training 
course?

 «I would like to thank both the 
Egyptian and Rwandan syndicates for 
signing this important cooperation 
protocol. Special thanks are extended 
separately for the Rwandan Engineers 
Syndicate; hence it has organized such 
event and gave us the opportunity to 
come to Egypt.

*What did this visit add to you?
The program of the visit was 
wonderful, and the course we received 
at the EES’s Schneider Laboratories 
included the teaching of electrical 
design.
I would like to draw attention to the 
fact that Schneider’s laboratories, 
which are duly equipped, have helped 
me and my colleagues in conducting 
practical application.

* What are the benefits of the field 
tours you have conducted outside the 
syndicate?ç
The field tours have enriched us with 
more and more; hence it was of great 
to see everything on the ground. We 
had a guided tour of the Egyptian 
power stations, and also visited the 
wind-power generating fields in 
Zafarana, and it was one of the most 
enjoyable trips we benefited from.
There were also important visits 
organized by the EES, including in 
visits to the Regional Control Center 
and the New and Renewable Energy 
Authority.

*What is your vision and assessment 
of everything you saw during these 
visits as an electrical engineer?
Egypt is progressing well in the field 
of electric energy and also it has 
self-sufficiency of energy. It is also 
important to draw attention to the 
interconnection between Egypt and 
Jordan in this area, as it is considered 
a great advantage by all measures 
and a strong gesture of cooperation 
between the two countries. Added 
also to the above mentioned, besides 
the systems you adopt in managing 
“electrical power production” 
scheme, you have modern systems 
especially the SCADA ones.
We will also not forget the strong 
addition we got from training at the 
EES, which was represented in studying 
how smart buildings and cities work; 
hence such a field is not found in 
Africa, so it is of importance to us.

* Added to the above mentioned, 
how will you transfer the image of 
Egypt to your fellow Rwandan engi-
neers?
I will convey to them what we have 
learned of expertise during the 
training course. Moreover I will invite 
them to visit Egypt to see the big 
boom and also to visit its beautiful 
monuments. Finally I hope for the 
relations between our two esteemed 
countries to get more and more boost 
in the near future.
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حوارات



Nile Brunettes in an interview 
with Engineers Magazine

Olga Namara Rwemereza:
“Egypt dazzled us and the Egyptians’ 
generosity delighted us”
“We benefited a lot from training 
inside the EES”
“EES did not leave anything to us to 
think about”
Olga Namara, a unique young 
Ugandan engineer, carrying great 
dreams for her mother country 
Uganda, and for Egypt as well as the 
continent as a whole. In meeting with 
her, we asked her the following:

* Tell us about your trip inside Egypt 
after living with your colleagues for 
nearly a month?
Our stay in Egypt was wonderful by 
all standards; since life in Egypt is 
very family-oriented, and everyone we 
met treated us with great decency and 
friendliness. Both the people inside 
and outside the Syndicate treated us 
with great affection.
*Have your trip to Egypt left impress-
es and positive memories?
Yes, a lot, by all accounts, we treated 
everyone as brothers and sisters, and 
we really felt that as we were in our 
second country.

*How did you see the organization 
and the reception from your perspec-
tive?

It was really great. Since our arrival 
we were received with the best 
manner possible. So, we thank the 
Egyptian Engineers Syndicate for 
providing the means of transport 
from the airport to the hotel and 
from the hotel to the syndicate and 
to help us all the time since our 
arrival till our departure. We were 
very pleased with the generosity of 
the Egyptians and enjoyed the tasty 
Egyptian food. 

* Before we talk about your scien-
tific trip within the syndicate, tell us 
about your trip to visit the monu-

ments of Egypt?

I would like to tell you that my 
colleagues and I have been very 
impressed by the effects of the Egyptian 
monuments. “We have heard about 
them a lot, but seeing them is a great 
pleasure, hence it shows the richness 
of ancient Egyptian civilization.

* What is your assessment of the ef-
forts made by the Egyptian Engineers 
Syndicate during your trip to it?

I would like to strongly thank 
those who have accomplished this 
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The smile does not leave their beautiful faces, which are brownish as the color of Africa, 
and are fresh as the sweetness of all the rivers of the Dark Continent. They are speaking 
fluently and have a special intelligence. They are engineers who came to Egypt to be 
got trained in the Egyptian Engineers Syndicate (ESE) following a cooperation protocol 
signed with their country’s esteemed syndicate. They sat for a while inside the buildings 
of the ESE, and when they left, they left their unforgotten effects and their unique im-
presses. They let us got acquainted on their journey inside Egypt and how they benefited 
from the course presented to them by ESE. They are the brunettes of the Nile. They are 
the African Engineers applied for the training course offered by ESE.



تدريب 20 مهندسا أوغنديا بالنقابة
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ملف العدد

تواصل نقابة المهندســين المصرية مد جســور التعاون مع نقابات المهندسين فى كل ربوع قارة 
أفريقيا، من أجل صالح مهندسى وشعوب القارة السمراء.

فبعــد أن وقعت النقابة  بروتوكوالت تعاون مع نقابات المهندســين فى تنزانيا ورواندا وأوعندا، 
سارعت بتفعيل تلك البروتوكوالت، وتبادل الزيارات النقابية بين الدول األربعة، من أجل االتفاق على 
إســتراتيجية موحدة تحقق صالح المهنة والمهندســين فيها جميعا، وتفعيال لذات البروتوكوالت، 
فتحــت نقابة المهندســين أبوابها مرحبة بتدريب شــباب المهندســين األفارقة، وتــم تدريب 20 
مهندًسا من دولة تنزانيا ، و9 مهندسين من رواندا، وعلى مدى شهر كامل امتد من منتصف فبراير 
حتى منتصف مارس الماضيين نظمت النقابة دورة تدريبية لـ 20 مهندسا أوغنديا ، ونظمت النقابة 
احتفالية كبيرة لتوزيع شهادات التخرج على مهندسى أوغندا الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح. 

»المهندسين«  تواصل مد جسور 
التعاون مع دول أفريقيا 
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شارك فى االحتفالية قيادات الهندسة فى مصر وأوغندا 
ورواندا وتنزانيا، وممثلون عن وزارة الخارجية املصرية 
وسـفارات عـدد من الـدول األفريقية بالقاهـرة ، وقيادات 
وزارة الكهربـاء واملقاولـون العـرب الذيـن سـاهموا بـدور 

كبير فى تدريب مهندسى القارة السمراء. 
 وفـى كلمتـه خـال االحتفاليـة أشـار املهنـدس هانـى 
ضاحي، نقيب املهندسـن  أن نقابة املهندسـن املصرية 
الهندسـية  والعلـوم  للمعرفـة  منـارة  تكـون  أن  تسـعى 
بالشـرق األوسـط وأفريقيـا، وتعمـل علـى نقـل الخبرات 
والتجـارب املصريـة فـى شـتى مجاالت العمل الهندسـى 
مـن خـال مشـاركتها مـع أشـقائها بالـدول األفريقيـة 
وتنفيـذ برنامـج طموح لتدريب أبنـاء هذه الدول ، ويرجع 
فـى  املحـورى  النقابـة  بـدور  الكامـل  اإليمـان  إلـى  ذلـك 
املسـاهمة الفعالة فى تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة 

لألشقاء فى القارة األفريقية«.
وأضـاف »هدفنـا األساسـى هـو تحقيـق الريـادة ملهنـة 
الهندسـة فـى مصـر وأفريقيـا واملسـاهمة الفعالـة فـى 
االرتقـاء بمسـتوى املهنـدس األفريقـى ، وذلـك من خال 
رفـع القدرات الفنية للمهندسـن بعقد الـدورات التدريبية 
وتنظيـم املؤتمـرات والنـدوات العلمية السـتعراض أحدث 
التكنولوجيـات املطبقـة علـى مسـتوى العمـل الهندسـى 
واالسـتفادة مـن تجـارب الـدول األخـرى ونقـل الخبرات 
والـدروس املسـتفادة« ، معبـرا عـن سـعادته الجتيازهم 
وتفعيـا  تتويجـا  تأتـى  والتـى  التدريبيـة،  الـدورة 
لبروتوكـول التعاون املوقع بن النقابة ومجلس تسـجيل 
املهندسـن األوغنـدي، مشـيرا إلـى تطلعه إلـى زيادة هذا 
التعاون املسـتمر بن النقابة وكافة النقابات والتنظيمات 

الهندسية بالدول األفريقية خال الفترة القادمة.
وشـدد »ضاحـي« علـى أن النقابـة تقـوم بـدور فعال فى 
املسـاهمة فى دعم مسـيرة التنمية فى مصر باعتبارها 
الجهـة االستشـارية الهندسـية للدولـة والتـى تجمـع كل 

التخصصات الهندسية. 
وقـال نقيـب املهندسـن »ومـن هـذا املنطلـق وفـى إطـار 
رئاسـة  السيسـى  عبدالفتـاح  املصـرى  الرئيـس  تولـى 
االتحـاد األفريقـى وسـعيه نحو اسـتعادة مصر لدورها 
الريـادى واملحـورى فـى القـارة األفريقيـة والعالـم، تلقـى 
جهـود وأنشـطة النقابة فى القـارة األفريقية دعما كبيرا، 
فتتفـق رؤيتنـا مـع إيمـان القيـادة السياسـية بـأن قـوة 
العاقات املصرية األفريقية تحقق االستقرار السياسى 
لـدول القـارة وتدفـع نحو التنميـة االقتصادية والشـاملة 

لشعوبنا”.
تشـهده  الـذى  الوثيـق  التعـاون  أن  »ضاحـي«  وأوضـح 

العاقات املصرية مع سـائر الدول األفريقية فى مختلف 
املجـاالت يوفـر فرص نجاح قوية للعاقة اإلسـتراتيجية 
ويسـاعد على تحقيق األهداف املرجوة، كما أنه السـبيل 
األمثـل لتحقيـق االسـتقرار واألمن وتوفير سـبل الحياة 

الكريمة لكل أبناء القارة السمراء.
وأعرب نقيب املهندسن عن أمله أن تكلل هذه املجهودات 
بالنجـاح والتوفيـق لتكـون نقطة انطـاق للمتدربن نحو 
مسـتقبل واعد، موجها الشـكر فى نهاية كلمته للدكتور 
مهندس شاكر املرقبي، وزير الكهرباء والطاقة، والسفير 
وكل  األفريقيـة  للشـئون  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
الشـركات املصريـة التـى شـاركت بخبرتهـا فـى تنظيـم 

ونجاح هذه الدورة التدريبية.

خبرات متميزة
خـال كلمتـه فـى االحتفاليـة، أكـد رئيس هيئة تسـجيل 
املهندسـن األوغنديـة الدكتـور أودونجـو أوتيونـج علـى 
سعادته باملشاركة فى حفل تكريم 20 مهندًسا أوغندًيا 

املهندسـن  بنقابـة  التدريبـى  برنامجهـم  انتهـاء  عقـب 
املصرية العريقة ملدة شهر كامل.

وقدم أوتيونج، الشكر لنقابة املهندسن املصرية برئاسة 
املهنـدس- هانـى ضاحـى ملا قدمته من جهـد فى تدريب 
املعلومـات  مـن  بالعديـد  وإمدادهـم  أوغنـدا  مهندسـى 

والخبرات فى مجال الكهرباء.
أفريقيـا بمصـر  أن تدريـب عـدد مـن مهندسـى  وأكـد 
يخدم القارة السمراء فى عدد من مجاالت الهندسة، وأن 
علـى كل دول أفريقيـا أن تسـعى لاسـتفادة مـن نقابـة 
املهندسـن املصريـة ملـا لديها من 700 ألـف مهندس فى 
ـا أن 

ً
مجـاالت شـتي، بينهـم استشـاريون عظمـاء، الفت

مجلـس  تسـجيل املهندسـن األوغنـدي تضـم فقط ألف 
مهندس، مؤكًدا أن الهيئة تسـعى للتوسـع فى ضم عدد 
أكبر من املهندسـن، والعمل على ضم خبرات بمساعدة 

النقابة العامة للمهندسن املصرية.
واختتم  أوتيونج كلمته باإلشادة بالقيادة السياسية فى 
كل مـن مصـر وأوغندا، حيث سـاهمت فـى دعم التعاون 
ا مصـر برئاسـتها لاتحاد 

ً
والترابـط بـن البلديـن مهنئ

األفريقي.

مستقبل أفضل 
أعـرب الدكتـور فاضـل جمعة آدم، سـفير مفـوض لدولة 
تشـاد خـال كلمتـه التـى ألقاها فى االحتفاليـة، عن أمله 

نقيب المهندسين : نقابة المهندسين المصرية 
تسعى أن تكون منارة للمعرفة والعلوم الهندسية 

بالشرق األوسط وأفريقيا

 المهندس أحمد هشام:
مطالبات من منظمات 

هندسية أفريقية بجعل 
نقابة المهندسين 

المصرية مقًرا 



مؤتمــر

بمزيـد مـن التعاون مع مصر فى كافـة املجاالت وتدريب 
املهندسـن فـى كافة تخصصاتهم، لبنـاء دولتهم، مثمنا 
مـن دور مصـر التاريخـى بوقوفها بجانـب أفريقيا على 
مر العصور حتى وصلت اليوم لرئاسة إفريقيا من أجل 
بنـاء القـارة، مقدمـا الشـكر للنقابة على هـذه املجهودات 

التى تساعد على بناء وتنمية أفريقيا .
وأشـار آدم إلـى أن أفريقيـا اليـوم فـى حاجـة إلـى العلـم 
واملعرفـة والتدريـب ملواجهـة التحديـات واملشـاكل التـى 
تواجههـا، مختتمـا كلمته بتشـبيه مصـر بالطبيب الذى 
بيده معالجة قارة أفريقيا من أمراضها، قائال »إن مصر 
قـادرة علـى قيـادة الـدول األفريقيـة إلى مسـتقبل أفضل 
ولسـنا فـى حاجـه إلـى الـدول الخارجيـة« مشـيدا بـدور 
شـركة املقاولـون العرب التى سـاهمت بالكثيـر فى البناء 
والتنمية بدولة تشـاد، مشـددا على أن دولة تشاد مازالت 

فى احتياج شديد للبناء.

الفائدة للجميع
وجه السفير يسرى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية 
للشـئون األفريقية الشـكر لنقابة املهندسـن على دورها 
الفعـال فـى دعـم التعاون املصـرى مع األشـقاء األفارقة.. 
وقـال »خليـل« »إن العالقـات املصريـة األوغنديـة تشـهد 

تطورا مطردا فى كافة املجاالت«.
وأضـاف »تـم التوقيـع على عـدة اتفاقيـات وبروتوكوالت 
تعـاون بـن البلديـن، كان فـى مقدمتهـا اتفاقيـة إنشـاء 
منطقـة صناعيـة فـى أوغندا ومذكرة تفاهـم للتعاون فى 
مختلـف املجـاالت الزراعية، واالتفاق على إنشـاء مجلس 

أعمال مصرى أوغندى مشترك .”
الشـركات املصريـة  إلـى أن عـددا مـن  وأشـار »خليـل« 
تعمل فى أوغندا، وفى مقدمتها شـركتا املقاولون العرب 
والقلعة ، كما أن هناك شركات مشتركة بن البلدين كان 
آخرهـا الشـركة املصريـة األوغنديـة لألمـن الغذائي، التى 
بدأت باكورة نشاطها بتصدير 50 طن لحوم من أوغندا 

للسوق املصري.
مصـر  بـن  التجاريـة  العالقـات  أن  »خليـل«  وأوضـح 
وأوغندا ينتظرها مستقبل واعد فى ظل حرص عدد من 
الشـركات املصريـة للعمـل فـى أوغنـدا .. وقـال »رغـم أن 
الصـادرات املصريـة إلـى أوغنـدا بلغـت 38 مليـون دوالر 

مليـون   2 قيمتهـا  أوغنديـة  واردات  مقابـل   2017 عـام 
دوالر، إال أنـه مـن املتوقـع أن تشـهد تلـك العالقـات طفرة 
كبيـرة فـى ظـل حرص عـدد من الشـركات املصرية على 
العمـل فـى أوغنـدا، منهـا شـركة السـويدى التـى تسـعى 

حاليا إلنشاء 3 مصانع لها فى أوغندا”.
ودعا نائب مسـاعد وزير الخارجية املصري، املهندسـن 
األوغنديـن الذيـن حصلـوا علـى دورة تدريبيـة بنقابـة 
املهندسـن املصريـة إلـى اسـتمرار تواصلهم مـع النقابة 
املصريـة ومـع املهندسـن املصريـن، مؤكـدا أن التعـاون 
بن املهندسن املصرين واألفارقة سيعود بالفائدة على 

الجميع.

مرحبا بمهندسى أفريقيا
وأعلن املهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة 
لكهربـاء مصـر ترحيبـه بتدريب مهندسـى دول حوض 
النيـل وكل الـدول األفريقيـة .. وقـال خالل مشـاركته فى 
مهنـدس  آالف   7 دربـت  القابضـة  »الشـركة  االحتفـال 
مـن دول أفريقيـا، ونرحـب بتدريـب كل مهندسـى القارة 

األفريقية “
وأضـاف »ندعـم تدريـب مهندسـى أفريقيـا فـى مختلف 
املجـاالت، سـواء فـى مجـال اإلنتـاج الكهربـى أو النقـل أو 

التوزيع«.
وأوضح »الدسـوقي« أن الشـركة القابضة لكهرباء مصر 
تتبعها 16 شـركة، منها 6 شـركات إنتاج وشركة واحدة 
للنقـل و9 شـركات للتوزيـع، مشـيرا إلـى أن »القابضـة« 
تنتـج 55 ميجـا وات وتطرحهـا مـا بن جهـد فائق وعاٍل 

على شركات التوزيع.
علـى  املهندسـن  نقابـة  بحـرص  »الدسـوقي«  وأشـاد 
التواصـل والتعـاون مـع النقابـات واملنظمـات الهندسـية 
األفريقية، مؤكدا استعداد الشركة القابضة على التعاون 
الكامل مع نقابة املهندسن املصرية فى تدريب مهندسى 

أفريقيا 

مقر تدريب مهندسى أفريقيا
خالل مشـاركته  فى حفل توزيع شـهادات التقدير عقب 
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 رئيس مجلس تسجيل 
المهندسين بأوغندا:
نقابة المهندسين 

المصرية توفر لمهندسى 
أفريقيا خبرات ليس لها 
نظير فى القارة السمراء



مؤتمــر

انتهـاء البرنامـج التدريبـى لعـدد مـن مهندسـى أوغنـدا، 
قـال املهنـدس أحمـد هشـام، مقرر لجنـة أفريقيـا بنقابة 
مهندًسـا  لعشـرين  التدريبـى  البرنامـج  إن  املهندسـن: 
التدريـب األول  لـم يكـن  مـن حديثـى التخـرج بأوغنـدا، 
ألشـقائنا املهندسـن فى قارة أفريقيا، حيث قامت نقابة 
املهندسـن املصرية بتدريب عشـرين مهندًسـا من دولة 
ـا بتدريـب 

ً
تنزانيـا خـال عـام 2017، كمـا قامـت أيض

تسـعة مهندسـن مـن روانـدا خـال عـام 2018، ويأتـى 
ذلـك تفعيـا لبروتوكـوالت التعاون بن نقابة املهندسـن 
املصرية ونظيراتها فى هذه الدول الشقيقة لنقل الخبرات 

املصرية إلى دولهم.
وأضـاف هشـام .. أنـه منـذ تشـكيل لجنـة أفريقيـا فـى 
أغسـطس 2018 بنقابـة املهندسـن، أصـدرت مجموعـة 
مـن التوصيـات مـن بينهـا ضـرورة التعـاون مـع كافـة 
دول  وباألخـص  أفريقيـا  بـدول  الهندسـية  املنظمـات 

حوض النيل. 
كمـا أوضـح مقـرر لجنـة أفريقيـا أن الشـركة القابضـة 
لإلنشـاء والتعميـر برئاسـة املهنـدس محمـود حجازى 
»وكيـل النقابـة« حـذت حـذو نقابـة املهندسـن املصرية 
تنتهـج  أن  متمنًيـا  أفريقيـا  لجنـة  بتشـكيل  وقامـت 
النهـج،  الشـركات واملؤسسـات املصريـة هـذا  كبريـات 

لدعـم توجـه النقابة، والدولة نحو دول أفريقيا.
وأشـار إلـى أن النقابـة تحتفـل اليـوم بالذكـرى الثانيـة 
لتوقيـع البروتوكـول املوقع بينها وبن نقابة املهندسـن 
الروانديـة، مرحبا بالزيارة األولى ملمثل وزارة الخارجية 
مـا نحتـاج  لدينـا  ـا: 

ً
املهندسـن، معلق لنقابـة  املصريـة 

إليـه مـن الخارجيـة، لـذا نتمنـى أال تكـون األخيـرة وأن 
يكـون التعـاون والدعـم بـن النقابة والخارجيـة أكبر فى 
املسـتقبل، موجًهـا الشـكر والعرفـان لـكل مـن الدكتـور 
بالخارجيـة  خيـرى  محمـد  والدكتـور  حمـدى  أحمـد 
املصريـة لدعمهمـا الكبير للنقابـة، حيث أثمر هذا الدعم 
عن جعل نقابة املهندسـن املصرية مقًرا التحاد شـمال 

الهندسي. أفريقيا 

وأكد »هشـام« أن هناك مطالبات من منظمات هندسـية 
بأفريقيـا لجعل نقابة املهندسـن املصرية مقًرا لتدريب 
اتحـاد  رئيـس  أن  مشـيًرا  السـمراء،  القـارة  مهندسـى 
نقابـة  برنامـج  طلـب  األفريقيـة  الهندسـية  املنظمـات 
العتمـاده  التدريـب  مجـال  فـى  املصريـة  املهندسـن 

كبرنامج تدريب ملهندسـى أفريقيا.
وقـال: إننا نعمل مع صديقنا املشـترك نقابة املهندسـن 
التنزانية لدعم العاقات الهندسـية فى خطط التنمية لكل 

بلدان أفريقيا.
ورحـب مقـرر لجنـة أفريقيـا، برئيس مجلس املهندسـن 
: منذ أن التقينا فى سبتمبر 2018 ونعمل 

ً
األوغندية قائا

مًعا على دعم العاقات بن مهندسـى البلدين ليسـاهموا 
بشـكل كبيـر فـى خطـط التنميـة فـى بلداننـا وكل بلـدان 
أفريقيـا، ومـن خـال جهـوده الكبيـرة فـى دعـم التعـاون 
والتواصـل بـن النقابتـن سـتتم زيـارة وزيـرة األشـغال 

األوغندية لنقابة املهندسن املصرية فى القريب العاجل.
كمـا وجـه شـكره العظيـم إلـى سـفير روانـدا بالقاهـرة، 
الشـيخ صالـح هابيمانـا الـذى كان له الـدور األكبر فى أن 
تستعيد نقابة املهندسن املصرية تواجدها فى أفريقيا.

قـال املهنـدس أيمـن عفيفـي، عضو لجنة أفريقيـا بنقابة 
الوفـد  تكريـم  احتفاليـة  خـال  املصريـة  املهندسـن 
التدريبـى  برنامجـه  انتهـاء  عقـب  األوغنـدى  الهندسـى 
 لبروتوكول التعاون املوقع بن 

ً
بالنقابة والذى أتى تفعيا

نقابة املهندسن ونظيرتها األوغندية أن النقابة تعد بيت 
املهندسـن األفارقة وشعارنا بلجنة أفريقيا هو »ال خير 

فى قول ال يتبعه عمل”.
وأكد »عفيفي« على حرص النقابة على الترابط والتعاون 
مع أشقائها فى القارة من أجل املساهمة الجادة والفعالة 

فى تنمية أفريقيا.
لنقيـب  الشـكر  توجيـه  علـى  »عفيفـي«  حـرص  كمـا 
املهندسـن املصريـن وكل مـن سـاهم فـى إنجـاح هـذا 

العمل من داخل أو خارج النقابة.

قالوا.. عن مصر
 ونقابة المهندسين

والتدريبـى  العلمـى  أوغنـدا باملسـتوى  أشـاد مهندسـو 
واملعرفـى والتكنولوجـى للـدورة التدريبيـة التـى نظمتها 
نقابـة املهندسـن املصريـة علـى مـدى شـهر كامـل )من 
15 فبرايـر املاضـى وحتـى 14 مـارس الجـاري(، وكانت 
العبـارة األكثـر ترديـدا علـى ألسـنتهم هـي: شـكرا نقابة 
املهندسن املصرية.. وتحيا مصر.. وتحيا أوعندا وتحيا 

أفريقيا”..
قـال املهنـدس أودن – أحـد املتدربـن - »الـدورة التدريبية 
قدمـت لنـا معـارف جديـدة وأطلعتنـا علـى تكنولوجيات 

متطورة وأفكار مبتكرة فى كل املجاالت الهندسية “
وأضـاف »لـم تقتصـر تدريباتنـا علـى الجوانـب النظرية 
فقـط، بـل تضمنـت جوانـب عمليـة رائعـة، خاصـة وأنها 
انتقلـت بنـا إلـى املصانـع والشـركات لنـرى بأعيننـا مـا 
تدربنا عليه نظريا، وتدربنا عمليا فى شركات ومصانع 

بالقاهرة واإلسكندرية ومنطقة قناة السويس. 
نقابـة  مـن  الضيافـة  وكـرم  بالحفـاوة  »أودن«  وأشـاد 
املهندسـن املصريـة، وقـال إنـه لـن ينسـى أبـدا املناطـق 
التاريخيـة املصريـة التـى زارهـا خـال فترة وجـوده فى 
مصـر، وعلـى رأسـها األهرامات واملتحـف املصري، ولن 
ينسـى أبـدا األكات املصريـة التـى تناولهـا ألول مرة فى 
مصـر.. وقـال »شـربنا من نيـل مصر كما فعـل أجدادنا 
منـذ قـرون، لنـزداد حكمـة ولنظـل متقاربـن ومتعاونن 

دائما. 
وأضاف »أتمنى أن يستمر التواصل مع نقابة املهندسن 
املصريـة التـى أشـعر بالفخـر لتدريبـى فيهـا ملدة شـهر 

كامل “ 
وجـه املهندس حسـن– أحد مهندسـى أوغنـدا، املتدربن، 
الشـركات  ولـكل  املصريـة  املهندسـن  لنقابـة  الشـكر 
التدريبيـة..  الـدورة  فيهـا خـال  تدربـوا  التـى  املصريـة 
وقـال »حصلنـا على تدريبات متميـزة ومعلومات كثيرة 
وخبرات رائعة، وسـننقل كل تلك الخبرات لبلدنا أوغندا، 
وكلنـا أمـل أن نشـارك فـى بنـاء نهضـة وطننـا ونتمنـى 

ملصر وشعبها كل تقدم وازدهار”.
وأضاف »لقد ملسـنا بأنفسـنا كيف أن الشـعب املصري، 
شعب كريم ومضياف ويعيش فى حالة سام اجتماعى 

مبهرة “.
قالـت املهندسـة موزس، إحـدى املتدربات: لن ننسـى أبدا 
التـى حصلنـا  التدريبيـة  والخبـرات  العلميـة  املعلومـات 

عليها خال هذه الدورة التدريبية.
وأضافـت.. »مـا تلقينـاه من معارف ملـس عقولنا جميعا 
ومـا القينـاه مـن كـرم نقابـة املهندسـن املصريـة ومـن 
كـرم الشـعب املصري، ملس قلوبنا جميعـا، ونرحب بكل 
مهندس مصرى فى أوغندا ، وأتمنى أن يسـتمر التعاون 
بن مهندسى البلدين بما يحقق صالح الشعبن املصرى 

واألوغندى “
قالت املهندسـة أولجا – إحدى املتدربات »شـكرا لكل من 

ساهم فى عقد هذه الدورة التدريبية “
وأضافـت.. »سـنغادر مصر مهد الحضـارات ونحن أكثر 
حكمة وعلما ومعرفة وقوة، وسنسعى لتطبيق ما تعلمناه 
فى مصر، فى بادنا ، ونتمنى دوام التعاون بن مهندسى 

مصر وأوغندا لكى نحقق لبانا مستقبا أفضل«.  
املهندسة فيكتوريا– إحدى املتدربات-  قالت »أتاحت لنا 
الـدورة التدريبيـة االطـاع علـى أحـدث مـا فـى مصر من 

تكنولوجيا، وقابلنا أفضل العقول الهندسية “.
وأضافت: أتمنى أن تكون هناك شراكة دائمة بن مهندسى 

مصر وأوغندا لكى نحقق طموحات شعبى البلدين.
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 ويؤكد : رؤيتنا تتفق مع إيمان القيادة السياسية 
بأن قوة العالقات المصرية األفريقية تحقق االستقرار 
السياسى لدول القارة وتدفع نحو التنمية االقتصادية 

والشاملة لشعوبنا

سفير تشاد بمصر: مصر قادرة على قيادة أفريقيا إلى 
مستقبل أفضل 
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Taking part in the certificate-
awarding ceremony were seniors 
engineers from Egypt, Uganda, 
Tanzania and Rwanda, as well as, 
representatives of the Egyptian 
Ministry of Foreign Affairs and a 
number of African embassies in 
Egypt. Senior officials from both 
the Egyptian Ministry of Electricity 
and Arab Contractors Company, 
which majorly contributed in 
training the African engineers, 
also attended the ceremony.
In his address to the opening 
session of the certificate–awarding 
ceremony, the ESE President, Eng 
Hany Dahy, said: “The syndicate 
aims to be a beacon of knowledge 
and engineering science in the 
Middle East and Africa. He added 
that the syndicate seeks to share 
its expertise and experiments in 
various engineering sectors with 
all African peers and to carry out 
an ambitious program to train 
their engineers. The syndicate 
fully believes in its pivotal rule 
in effectively contributing to the 
sustainable and comprehensive 
development in the Africa. We 
aim at achieving the pioneership 
of the engineering sector in Egypt 
and Africa”. 
 This, he said, could happened 
through raising efficiency of the 
African engineers through holding 
training courses in addition 
to convening conferences and 
scientific seminars to review the 
latest technologies, to benefit from 
the other countries’ experiences 
and to exchange expertise.
Eng. Dahy extended his thanks 
and gratitude for the Ugandan 
trainees for their success in passing 
the training course; expressing 
that such training is considered a 
fruitful result of the cooperation 
protocol signed between the 
syndicate and ERB Uganda. 
At the same context, Dahy stressed 
the ESE’s role in supporting the 
development path in Egypt since 
it is considered the engineering 
advisory body of the State, which 
combines all engineering sectors.

He added that in the framework 
of the Egyptian President Abdel 
Fattah El Sisi chairing the African 
Union and his efforts to restore 
Egypt’s leading and pivotal role 
in Africa and the world, the ESE’s 
efforts and activities received with 

great support, since they (efforts 
and activities) are consistent with 
the political leadership perspective 
on the importance of strengthening 
the Egyptian-African ties which 
“achieves political stability for 
the whole continent and pushes 
forward the economic integrated 
development”.
The ESE president said that 
cooperating with all African 
countries in various fields 
increases the strategic relations 
and helps achieve the target. Also, 
it is considered the best way to 
achieve stability and security and 
to provide a decent life for all the 

ERB Uganda Chair-
man: ESE provides 
Africa’s engineers 
with unmatched ex-
periences

EES president: The syndicate seeks to be 
beacon of knowledge and engineering sci-
ence in the Mideast and Africa
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«Engineers Syndicate keeps building 
cooperation bridges with African countries»

Training of 20 Ugandan engineers in the syndicate

The Egyptian Engineers Syndicate (ESE) continues to build bridges of cooperation 
with different engineers’ syndicates all over Africa, for the benefit of both the en-
gineers and peoples of the continent.
As the EES signed many cooperation protocols with engineers’ syndicates in 
Tanzania, Rwanda and Uganda, it took real steps to activate these protocols and 
exchanged visits among the syndicates of the four countries to agree on a uni-
fied strategy which benefits both the field and engineers. For such a purpose, the 
syndicate cheerfully opens its gates to all African engineers to receive training. 
Twenty Tanzanian engineers and 9 Rwandan engineers as well as 20 Ugandan 
engineers have been got trained for a whole month from the mid of February to the 
mid of March. Moreover an amazing ceremony was organized for rewarding the 
African engineers who received the training course and completed it successfully.
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distribution”.
“The holding company is 
affiliated by 16 companies, 
including production companies, 
one transport company and 9 
distribution companies, and that 
the company is producing some 55 
megawatts and is offering a high 
and high effort to the distribution 
companies”, he said.
He also commended the 
ESE syndicate keenness to 
communicate with the African 
engineering syndicates and 
organizations, stressing the 
readiness of the Holding Company 
to fully cooperate with the ESE in 
training the African engineers.

Africa Engineers Training 
Headquarters
While taking part in the award-
granting ceremony for a number 
of Ugandan engineers following 
the conclusion of the training 
course, Engineer Ahmed Hisham, 
Rapporteur of the African 
Committee of the Egyptian 
Engineers Syndicate, said: “The 
training program for twenty fresh 
graduate engineers from Uganda 
was not the first training for our 
brothers in Africa as the ESE 
already trained 20 engineers from 
the state of Tanzania in 2017, and 
also trained in 2018 nine engineers 
from Rwanda with the main aim 
of activating the protocols of 

as to benefit the two countries.

Welcome Engineers of Africa
Eng. Jaber Al Desouki, Chairman 
of the Egyptian Electricity Holding 
Company (EEHC), welcomed the 
training of engineers from the 
Nile Basin countries and from all 
African countries.
While taking part in the ceremony, 
Al Desouki said that: “The holding 
company has trained some 7,000 
engineers from African countries 
and welcomed the training of 
all engineers of the African 
continent. We support the training 
of Africa’s engineers in various 
fields, foremost of which are the 
electric production, transport and 

are looking forward to running 
businesses in Uganda. 
“Although the Egyptian exports 
to Uganda worth $38 million in 
2017 and the Ugandan exports 
to Egypt worth $2 million only, 
the ties between the countries are 
expected to be boosted as a number 
of Egyptian companies are willing 
to run business in Uganda. For 
instance, el-Swedey Company is 
seeking to establish three factories 
in Uganda,” Ambassador Khalil 
said.
He called for the Ugandan 
engineers who attended the 
training course to keep in touch 
with the Egyptian Syndicate and 
the Egyptian engineers as well so 
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“Our vision goes in tandem with the political 
leadership confidence that the strength of the 
Egyptian-African ties achieves political stability 
for the whole continent and pushes forwards the 
economic integrated development”
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role in supporting the mutual 
cooperation inside the continent, 
expressing that the “Egyptian-
Ugandan ties are witnessing a leap 
in all fields”.
He also said that the two countries 
have signed a set of cooperation 
protocols, including  one for 
establishing an industrial zone in 
Uganda and a memorandum of 
understanding to cooperate  in 
various agricultural fields. 
The two sides also agreed on 
forming an Egyptian-Ugandan 
Business Council,” he added.
Ambassador Khalil pointed out that 
a number of Egyptian companies 
are running business in Uganda, 
including the Arab contractors 
and Qalaa companies. There are 
also some joint companies such as 
the Egyptian-Ugandan company 
for food security which began its 
business by exporting 50 tons of 
meat from Uganda to Egypt. 
He expected for the Egyptian-
Ugandan relations to witness 
a large leap in the near future 
since some Egyptian companies 

(AU).
Better future
Dr. Fadl Jumaa Adam, the minister 
Plenipotentiary of Chadian 
Embassy in Egypt, expressed his 
country’s keenness to enhance 
cooperation with Egypt in all 
fields, foremost of which is the 
training of engineers to help build 
their country. 
He also appreciated Egypt’s 
historical role in supporting the 
African countries throughout the 
history to build their countries till 
reaching its current presidency 
of the AU. He also thanked the 
ESE for its efforts in building and 
developing Africa.
“Africa needs science, knowledge 
and training to confront all the 
challenges and troubles. Egypt is 
the doctor who can successfully 
treat the continent from its 
illnesses. And that it is able to lead 
Africa for a better future so we do 
not need any help from foreign 
countries,” Dr Adamsaid.
He lauded the Arab Contractors 
Company, which greatly 
contributed to construction and 
development in Chad, stressing 
that Chad still needs more.
Benefit for all
At the beginign of his speech, 
Ambassador Yousri Khalil, Deputy 
Assistant of Egypt’s Foreign Affairs 
Minister, thanked the Egyptian 
Engineers Syndicate for its active 

people of the continent.
Eng Dahy then expressed hopes 
for these efforts to be crowned with 
success as to be a launch pad for 
the trainees towards a promising 
future. Moreover, he extended 
thanks and gratitude to Minister 
of Electricity Eng. Dr. Mohamed 
Shaker, Assistant Minister of 
Foreign Affairs for African Affairs, 
and all the Egyptian companies 
participated in this training course.

Distinguished expertise
In his speech at the opening 
session of the certificate-awarding 
ceremony, Eng. Dr. Michael M. 
Ondongo, Chairman of ERB 
Uganda, expressed his delight 
fortaking part in such ceremony to 
honor the 20 Ugandan engineers 
after completing the EES’s training 
course, which lasted for a month.
He thanked the ESE and its 
president Eng. Dahy, for its 
efforts in training the Ugandan 
engineers and providing them 
with information and experiences 
in electricity.
He affirmed that: “Training a 
number of African engineers in 
Egypt is beneficial for the whole 
continent in various engineering 
sectors thanks to the sciences 
and expertise they got during 
the training course, calling on all 
African countries to seek benefit 
from the Egyptian Syndicate as it 
gathers about 700,000 engineers 
in various fields, including great 
consultants. 
He noted that ERB Uganda only 
gathers a thousand engineers, 
stressing the need to increase such 
a number for the benefit of the 
country.
Finally, Dr Odongo paid tribute 
to the political leadership in 
both Egypt and Uganda for 
their contribution in boosting 
cooperation and correlation 
between the two countries, 
congratulating Egypt on its 
presidency of the African Union 
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Chadian Ambassador 
to Cairo: Egypt can 
lead Africa to better 
future
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building our country’s renaissance. 
Finally, we wish for Egypt and its 
people all progress and prosperity”.

Eng. Mozes, one of the trainees, 
said: “What we have received of 
scientific information and the 
training experience has touched 
our minded and that the hospitality 
and generosity of both the ESE and 
the Egyptian people will not be 
forgotten. So, I hope for the mutual 
cooperation to be continued to the 
benefit of both countries.”

Eng. Olga, one of the trainees, 
for her part extended thanks 
and gratitude for everyone who 
contributed to the success of this 
training course.

“We will leave Egypt, the cradle 
of civilization, but more wise, 
knowledgeable, strong and well-
educated. We will seek to apply 
what we have learned here in 
Egypt, in our country, wishing for 
the mutual cooperation between 
the engineers of Egypt and Uganda 
to be continued”.
Engineer Victoria, one of the 
trainees, said: “The course allowed 
us to be got acquainted with the 
latest technology in Egypt and to 
meet the best engineering minds.I 
hope that there will be a permanent 
partnership between the Egyptian 
and Ugandan engineers in order to 
achieve the interests of the peoples 
of both countries.

Nile of Egypt, as our forefathers 
did centuries ago, to gain wisdom 
and remain close and cooperative”. 
“So I hope cooperation with the 
ESE will continue forever as I 
am proud to participate in the 
training”.
Eng. Hasan, one of the Ugandan 
trainee engineers, for his part 
thanked ESE and all the Egyptian 
companies in which they received 
their training course for hosting 
them during the training course, 
saying: “We have received excellent 
training, great knowledge and 
wonderful experience and we will 
transfer all of these expertise to 
our country to help participate in 

The Ugandan engineers praised 
the scientific, training, cognitive 
and technological level of training 
course organized by ESE for a 
whole month (from 15 February 
to 14 March). The most frequent 
words on their tongues were: Thank 
you ESE…Long live Egypt….Long 
Live Uganda….Long live Africa. “
Eng. Oden, one of the trainees, said: 
“The training course has provided 
us with more new knowledge 
and introduced to us  advanced 
technologies and innovative 
ideas in all engineering fields. 
Our training was not limited to 
theoretical aspects; but it included 
practical aspects, foremost of 
which is the field visits to factories; 
we have got trained in factories 
and plants in Cairo, Alexandria 
and the Suez Canal area”.
Oden also praised the hospitality 
and generosity of the ESE, saying 
“I will never forget the Egyptian 
historical areas I visited during 
my stay in Egypt, especially 
the pyramids and the Egyptian 
Museum; moreover I will never 
forget the Egyptian food that I 
tasted for the first time in my life in 
Egypt. Again, we drank from the 
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Deputy Assistant of Egypt’s Foreign Affairs Min-
ister: Great progress in the Egyptian-Ugandan 
ties in all fields… Cooperation among the African 
engineers is highly beneficial for all



Ambassador of Rwanda to Cairo, 
Sheikh Saleh Habimana, who 
played a major role in restoring the 
ESE’s leadership in Africa.

For his part, Eng. Ayman Afifi, a 
member of the African Committee 
at EES, said during the ceremony 
to honor the Ugandan engineering 
delegation taking part at the 
ESE’s training program that the 
syndicate is the home of the 
African engineers and our slogan 
in the African committee is “No 
good in saying without action”.
Afifi also reiterated the ESE’s 
keenness to connect and cooperate 
with its sisters and brothers in 
the African continent with a sole 
aim of contributing seriously and 
effectively to the development of 
Africa; thanking in this regard the 
ESE and all those who contributed 
to the success of this work from 
inside or outside the syndicate.
They said about …. Egypt and ESE

training the engineers of Africa. 
He pointed out that the president 
of the Federation of African 
Engineering Organisations 
(FAEO) has requested that the 
Egyptian Engineers Syndicate 
training program be adopted as a 
training program for the engineers 
of Africa.
We are working with our partner 
Tanzanian Engineers Registration 
Council to boost engineering 
relations in the development plans 
for all African countries”, he said. 
He welcomed the president of 
the ERB Uganda, saying: “Since 
we met in September 2018, we 
have been working together to 
strengthen the relations between 
the engineers of the both countries 
to contribute significantly to 
the development plans of our 
countries and all countries of the 
African continent”.
He added that the Ugandan 
Minister of Works and Transports 
is set to visit the Egyptian Engineers 
Syndicate in the near future, 
extending thanks and gratitude the 

cooperation between the Egyptian 
Engineers Syndicate and its peers 
in these sisterly countries and to 
transfer the Egyptian expertise to 
their countries.
He added that since the formation 
of the Africa’s Committee in 
August 2018 inside the ESE, a 
number of recommendations 
including in the need to cooperate 
with all engineering organizations 
in African countries especially the 
Nile Basin countries, have been 
issued.
He added that the Holding 
Company for Reconstruction and 
Development, headed by Eng. 
Mahmoud Hijazi, followed such 
a pass and formed a committee 
for Africa, expressing his wishes 
for large Egyptian companies and 
institution to follow the same step 
to support the ESE and the state’s 
approach towards Africa.
He pointed out that the syndicate 
is celebrating today the second 
anniversary of the protocol signed 
with the Institution of Engineers 
Rwanda (IER), welcoming the first 
visit of the representative of the 
Egyptian Foreign Ministry to the 
Engineers Syndicate.  
Hisham said: “We need a lot from 
the Foreign Ministry, so we hope 
this will not be the last visit by its 
representative and he expressed his 
wishes for the mutual cooperation 
to be boosted in the near future”.
During the ceremony, the 
Rapporteur extended his thanks 
and gratitude for Dr. Ahmed 
Hamdy and Dr. Mohamed Khairy 
of the Egyptian Ministry of Foreign 
Affairs for their great support to 
the syndicate, illustrating that 
such support has resulted in 
choosing the Egyptian Engineers 
Syndicate to be the headquarters 
of the Federation of North African 
Engineering organizations.
There are also demands from 
African engineering syndicates 
to make the Egyptian Engineers 
Syndicate a headquarters for 

Eng. AymanAfifi: Our 
slogan is “No good in 
saying without active”
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EEHC president: The 
Companyhas trained 
7,000 African engi-
neers, welcomes all 
African engineers
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ضاحي: كل 100 جنيه زيادة 
فى المعاشات البد أن يقابلها 

178 مليون زيادة فى اإليرادات

المهندسون ..قالوا كلمتهم 

مجدى عبدالوهاب - سيد الفرماوى - حازم رخا
وافقــت الجمعيــة العمومية لنقابة المهندســين على اعتماد ميزانيــة النقابة لعام 2018 بفائض 178 
مليــون جنيــه ألول مــرة، و اعتمــاد الموازنــة التقديرية لعــام 2019..كما وافقت على زيادة معاشــات 

المهندسين بمبلغ 100 جنيه ابتداء من يوليو 2019..
وكانت الجمعية العمومية للمهندسين قد انعقدت »بقاعة االجتماعات الكبري« بمقر النقابة العامة 
مســاء األربعاء 6 مارس 2019، بعد اكتمال النصاب القانونى .. وشــهدت النقابة العامة للمهندســين 
أكبر تجمع لمهندســى مصر حيث اســتقبلت أكثر من  2000 مهندس فى ظاهرة هى األولى من 

نوعها ‘‘وهو ما لم تشهده جمعية عمومية للنقابة من قبل .
مــن جانبــه أشــاد المهنــدس محمــود مغــاورى األميــن العــام للنقابــة بإصــرار مهندســى مصــر على 

المشاركة حيث كانت المشاركة اإليجابية هى عنوان الجمعية العمومية لمهندسى مصر 
وأصــر نقيــب المهندســين وهيئــة المكتــب على التواجد مع المهندســين بعــد االنتهاء مــن الجمعية 

لإلجابة عن كل استفساراتهم فى شتى أمور النقابة.



وشـهدت الجمعيـة العمومية مفاضلة بني مقترحني 
األول زيـادة املعاشـات 100 جنيـه أو زيـادة الحـد 
األقصى ملساهمة مشروع الرعاية فى عالج املهندس 
 مـن 25000.. طرح املهندس هانى 

ً
إلـى 30000 بدل

الجمعيـة  املهندسـني، األمـر علـى  ضاحـي- نقيـب 
العموميـة للنقابـة للتصويـت إمـا بزيـادة املعاشـات 
أو زيـادة املسـاهمة بمشـروع الرعايـة الصحية،كون 
أن حجـم الفائـض الذى تم تحقيقـه بميزانية النقابة 
فـى عـام 2018، غيـر كاف إل ألحـد األمريـن، وبعد 
إجـراء التصويـت وافقـت الجمعيـة على زيـادة قيمة 

املعاشات 100 جنيه اعتباًرا من يوليو القادم.
وأوضـح نقيـب املهندسـني أن كل 100 جنيـه زيـادة 
فـى املعاشـات، لبـد أن يقابلهـا حوالـى 173 مليون 
جنيه زيادة فى اإليرادات، وقال أنه يأمل ويطمح فى 
زيـادة املعاشـات بالصـورة التـى تليـق باملهندسـني 
ولتحقيـق ذلـك فالبـد مـن زيـادة وتعظيـم املـوارد 

بصورة كبيرة.
ـه املهنـدس هانـى ضاحـي- نقيـب املهندسـني،  وجَّ
الشـكر لجمـوع مهندسـى مصر، مؤكـدا أن حرص 
شـباب وشـيوخ املهندسـني علـى حضـور الجمعية 
العموميـة للنقابـة دليـل واضـح علـى أن مهندسـى 
مصـر بخيـر ، ومجـددا تعهده بـأن مجلـس النقابة 
لـن يألـو جهـًدا لتحقيـق مـا تعهـد بـه فـى برنامجه 
النتخابـى الـذى خـاض بـه انتخابـات النقابـة قبـل 
10 شـهور .. وقـال »هدفنـا تحقيـق مصلحـة كل 
مهندسـى مصـر وتقديـم أقصـى خدمـات ممكنـة 

لهم«.”.
وفـى كلمتـه التـى ألقاهـا أمـام الجمعيـة العموميـة 
ملهندسـى مصـر، شـدد نقيـب املهندسـني علـى أن 
جميـع أعضـاء هيئـة مكتـب النقابة متطوعـون، ول 
أيـة  أجـور ول يحققـون  أو  بـدلت  أيـة  يتقاضـون 
اسـتفادة مـن عملهـم النقابـي، متعهدا بـأن يعرض 
جميع األمور بشفافية مطلقة أمام أعضاء الجمعية 
العمومية للنقابة .. وقال »سـنعرض كل شـيء على 
مهندسـى مصر بمنتهى الشـفافية، فليس لدينا ما 

نخفيه”.
وأضـاف نقيـب املهندسـني »تولـى مجلـس النقابـة 
الحالـى مسـئوليته النقابيـة قبل 10 شـهور ، وبدأنا 
فـور تولينـا مهامنـا بتقصـى الحقائـق ومراجعـة 

املشـاكل املتراكمـة فـى الرعايـة الصحية واإلسـكان 
حقـوق  عـن  والدفـاع  الجتماعيـة  والخدمـات 
املهندسـني قضائيـا فـى الداخـل والخـارج ، وبعـد 
التقصى والدراسـة بدأنا العمل فورا على 8 محاور، 
أولهـا حل شـكاوى املهندسـني وتحويـل النقابة إلى 
نقابة إلكترونية، وهو ما سيحقق نقلة نوعية كبيرة 
فـى مسـتوى الخدمات النقابية وفـى مقدمتها القيد 
والتسـجيل واملعاشـات والرعايـة الصحيـة وآليـات 

مزاولة املهنة”.
وواصـل »بدأنـا فـى ضبـط أداء إدارة أصـول النقابة 

وتنميـة مواردهـا وهـو مـا حقـق طفـرة فـى مـوارد 
انعكـس بشـكل واضـح فـى تحقيـق 178  النقابـة 
ا فى ميزانية 2018 بعد أن كان 

ً
مليـون جنيـه فائض

عجـز امليزانيـة 222 مليـون جنيـه عـام 2017، وهو 
مـا يعنـى أننـا نسـير باتجـاه طموحات املهندسـني 

وهدفنا تحقيق آمالهم”.
وأشار نقيب املهندسني، إلى أن مجلس النقابة يعمل 
حاليـا علـى تطويـر منظومـة املحـور الستشـارى 
بالنقابة ، وتطوير منظومة التدريب وعقد مؤتمرات 
علميـة عاليـة املسـتوى .. وقـال »جـارى العمـل على 
تطويـر مبنـى النقابـة العامـة وعـدد مـن النقابـات 
للمهندسـني  خدمـات  لتقديـم  والنـوادى  الفرعيـة 

بشكل لئق”.
وأضـاف »العمل متواصل لتطوير الخدمات النقابية 
وآليـات مزاولـة املهنـة واملحـور الستشـارى لحـني 

النتهاء من املنظومة اإللكترونية للنقابة “
وأكـد نقيـب املهندسـني علـى أن النقابـة تعـد أكبـر 
ركيـزة مـن ركائـز املجتمع املدنـى املحتـرم ، وتدعم 
الخطـط التنمويـة التـى تتـم حاليـا بأيدى مهندسـى 
مصـر .. وقـال »النقابـة جـزء ل يتجـزأ مـن الوطـن، 
وأجـزم أنـه ثقل مهم مـن عوامل اسـتقرار املجتمع ، 
ولهـذا شـاركت النقابـة فـى العديد مـن املجالت فى 
مقدمتهـا توطيد العالقات املصريـة األفريقية، لفتح 
أسـواق عمـل للشـركات واملهندسـني املصريـني فى 
دول قـارة أفريقيـا ، كمـا تـم عقـد بروتوكول تعاون 
»بـادن  بمقاطعـة  املهندسـني  ونقابـة  النقابـة  بـني 
فيتمبـرج« األملانيـة بالتعـاون مـع الجامعـة األملانيـة 
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نقيب المهندسين:هيئة مكتب النقابة تعمل متطوعة 
..والمجلس األعلى يعمل على 8 محاور .. وفتحنا أسواق 

عمل فى أفريقيا وألمانيا



ملف العدد

فيى مصير ملحاولية إيجاد فيرص عمل للمهندسين 
املصرين فى أملانيا”.

مين خيال  فاعيل  بيدور  النقابية  »قاميت  وأضياف 
التمثيل فى لجنة التعليم الهندسى باملجلس األعلى 
للجامعات املصرية فيما يخص تحديد الحد األدنى 
تيم  وكذليك  الخاصية  واملعاهيد  بالجامعيات  للقييد 
التفاعيل ميع وزارة التعلييم العالى ملتابعية تقييم كل 
من يعمل بمجال التعليم الهندسى بالقطاع الخاص 

للحفاظ على مستوى التعليم الهندسي
املهندسيات  لجنية  اسيتضافت  »النقابية  وواصيل 
عليى  املصريية  املهندسية  دور  لتفعييل  العربييات 

مستوى نقابات املهندسن العربية

فائض بعد 5 سنوات عجز
وأميام الجمعيية العموميية للمهندسين أكد املهندس 
مؤمين شيفيق، أمين الصنيدوق ، أن النقابية دعيت 
للجمعية العمومية العادية، والتى تم عقدها األربعاء 
6 مارس بالطرق املنصوص عليها بالقانون رقم 66 
لسينة 74، مشييرا إلى أنه من املعتاد فى الجمعيات 
العموميية للنقابية، أال تتعدى أعيداد الحضور القدرة 
االسيتيعابية ملسيرح النقابة، ولكن مسرح النقابة لم 
يسيتوعب أعداد من شياركوا فى الجمعية العمومية 

العاديية للمهندسين ، مميا يجعلها واحيدة من أكبر 
،  مدليا  النقابية  تارييخ  العموميية فيى  الجمعييات 
عليى ذلك بأعيداد املشياركن فى العموميية املنعقدة 
فيى 24 ديسيمبر املاضيي، حيث بلغ عيدد الحضور 
يمكنيه  املسيرح  أن  حين  مهنيدس  حواليي600 

استيعاب من 1200 إلى 1400 مهندس.
وأضياف شيفيق،: ميا حيدث هو أن اإلقبيال على تلك 
العموميية، كان كبييرا بشيكل ملحيوظ، نتيجية أن 

امليزانيية ملدة 5 سينوات سيابقة، كانيت تحقق عجزا 
متواصيا، حييث بليغ فى العام املاضيى 222 مليون 
جنييه، وبالترتييب كان العجيز كالتاليى 13 ملييون 
جنييه، ثيم 47 ملييون جنييه، ثيم 106 ملييون جنيه، 
ثيم 47 ملييون جنيه ثيم جاء العجيز األكبر 222 فى 

ميزانية 2017 
وأوضح أمن صندوق النقابة العامة للمهندسين أن 
الفائيض جياء نتيجية بيذل جهيود كبيرة عليى مدار 

الفترة املاضية
عين  املفصيل  املاليى  للتقريير  اسيتعراضه  وخيال 
ميزانييات صناديق النقابة لعيام 2018 وكذا املوازنات 
التقديرية لإليرادات واملصروفات املتوقعة لعام 2019، 
أشار املهندس مؤمن شفيق إلى أن صندوق املعاشات 

المركزى للمحاسبات : 
178 مليون جنيه

 زيادة فى  إيرادات النقابة
 عن المصروفات
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المركزى للمحاسبات :  الصندوق حقق فائض يتمثل فى 
زيادة إيراداته عن مصروفاته عن عام ٢٠١٨ بعد أن 

كان يحقق عجزًا متتاليا منذ عدة سنوات

 مراقب حسابات النقابة  
القوائم المالية للنقابة 
تعبر بعدالة ووضوح 
عن المركز المالى 
للصناديق النقابية



ملف العدد

ا قدره 178 مليون جنيه، حيث 
ً

واإلعانات حقق فائض
بليغ إجماليى إيراداتيه 1300800421 جنييه فيى حين 
بلغيت مصروفاتيه 1122770573 جنييه، مشييرا إلى 
أن الصندوق حقق زيادة قدرها 388082596 بنسيبة 

زيادة %42.5 عن العام السابق.
وأرجيع شيفيق أهيم أسيباب هيذه الزييادة إليى زييادة 
إييرادات الدمغية الهندسيية عين العام السيابق بنسيبة 
%51 باإلضافة إلى زيادة إيرادات االستثمارات بزيادة 
قدرهيا %197، باإلضافية إلى زيادة إيرادات شيهادات 

اإلشراف وعائد أذون الخزانة والفوائد الدائنة.
وأوضيح شيفيق أن الصندوق حقيق هذا الفائض رغم 
زيادة قيمة املعاشيات املنصرفة للمهندسن وأسرهم 
بنسيبة %4 عين عيام 2017 بعيد أن بلغيت قيمتهيا 

899.94 مليون جنيه.
أمين  أوضيح  النقابية  بصنيدوق  يتعليق  وفيميا 
الصنيدوق، أن إيراداتيه بلغيت 74650495 جنيًهيا، 
فيما بلغت مصروفاته 79456776 جنيًها. مشييرا 
إليى أنيه حقيق زييادة فيى إيراداتيه عين عيام 2017 

بنسبة قاربت 8.5% .
أمين  أشيار  الصحيية،  الرعايية  مشيروع  عين  أميا 
الصنيدوق، أن إيراداتيه بلغيت 160291451 جنيًهيا 
ومصروفاتيه بلغيت 159631825 جنيًهيا، بفائيض 

قدره 659626 جنيًها.
موضًحا أنه حقق زيادة فى إيراداته عن عام 2017 
قيدره 49541189 جنيًهيا،  بمبليغ  بنسيبة 44.7% 
موضًحيا أن هيذا الصنيدوق ألول ميرة فيى تارييخ 

ا.
ً

النقابة يحقق فائض
الرعايية  مشيروع  إييرادات  أن  شيفيق  وأضياف 
االجتماعيية بليغ 108059 جنيًهيا فيى حين بلغيت 
مصروفاتيه 19615 جنيًهيا بفائيض قيدره 88444 
جنيًها، فى حن بلغت مصروفات مشيروع القرض 

الحسن 3685 جنيًها.
التقديريية  املوازنية  الصنيدوق  أمين  واسيتعرض 
لإلييرادات واملصروفيات املتوقعة خيال عام 2019، 
موضحيا أنيه مين املتوقيع أن تبلغ إييرادات صندوق 

املعاشيات واإلعانيات 1522080000 فيميا يتوقيع 
بفائيض   1482080000 مصروفاتيه  تبليغ  أن 
متوقيع 40000000 جنييه، وفيميا يتعلق بصندوق 
تبليغ  أن  املتوقيع  مين  أنيه  شيفيق  أوضيح  النقابية 
إيراداتيه 90271000 جنييه وأن تبليغ مصروفاتيه 
84494000 جنيه بفائض متوقع 5777000 جنيه، 
وأنيه من املتوقع أن يحقق صندوق الرعاية الصحية 
عجيًزا متوقًعيا بقيمية 6326536 جنيًهيا، حيث من 
املتوقيع أن تبليغ إيراداتيه 168304437 جنيًهيا، فيى 

حن تكون مصروفاته 174630973 جنيًها.

زيادة اإليرادات 
 وفيى كلمتيه خال الجمعيية العمومية للمهندسين 
قيال ممثيل الجهياز املركيزى للمحاسيبات انيه تميت 
مراجعية املركيز املاليى لصنيدوق معاشيات النقابية 
أصولهيا  مجميوع  والباليغ  للمهندسين  العامية 
وثاثمائية وخمسين  ملياريين  مبليغ  وخصومهيا 
ملييون جنييه، وكيذا بعيض بنيود قائمية اإلييرادات 
واملصروفات عن السنة املالية املنتهية والتى أظهرت 

فائض املصروفات بمبلغ نحو 178 مليون جنيه
مشييرا إلى أن أهم ماحظات الجهاز التى تضمنها 
التقريير هيو قيام الصندوق بتحقييق فائض يتمثل 
فيى زييادة إيراداتيه عين مصروفاته عن عيام 2018 
بلغ نحو 178 مليون جنيه بعد أن كان يحقق عجزا 
متتالييا منيذ عدة سينوات حيث بليغ العجز عن عام 
2017 مبليغ نحيو 222 مليون جنيه ويرجع ذلك فى 
املقام األول إلى زيادة إيراداته عن الدمغات الهندسية 
واالسيتثمارات والفوائد الدائنة باإلضافة إلى بعض 

الزيادات األخرى فى بعض البنود املختلفة.
تتضمين حسياب مشيروعات تحيت التنفييذ مبليغ 
أرصيدة  قيمية  جنييه  أليف  و244  ملييون   7 نحيو 
مشيروعات متوقفية منيذ عيدة سينوات، يتمثيل فى 
نيادى املهندسين ببنيى سيويف، ونادى املهندسين 
بالقطاميية، دون قيام النقابة ببحث أسيباب توقفها 
دون  تحيول  التيى  املعوقيات  إزالية  نحيو  والعميل 

استكمالها.
تضمنت االسيتثمارات املالية فى شيركات شيقيقة 
لبعيض  مالهيا  رأس  فيى  املسياهمة  تيم  وتابعية 
الشركات التى لم تحقق أية عوائد منذ عدة سنوات 
نظيًرا لتوقيف البعيض عن العميل، وتصفية البعض 
اآلخير ومنهيا ميازال تحيت التصفيية، وقيد بلغيت 
 37 نحيو  الشيركات  تليك  فيى  املسيتثمرة  األميوال 
ملييون جنيه تتمثل فى شيركة املهندس للمنتجات 
الطفليي،  للطيوب  اإلسيماعيلية  وشيركة  الغذائيية 

وشيركة املهندس الوطنية للحاسبات.
مين  االسيتفادة  عيدم  فيى  الصنيدوق  اسيتمرار 
تشيغيل مصنيع كفير ربييع، والذى تم شيراؤه منذ 

للنقابية،  بالكاميل  واململيوك   2007 عيام  قبيل  ميا 
وتبليغ قيمتيه نحيو 13 ملييون جنييه بميا يحقيق 
 عما تبن اسيتمرار تحمل 

ً
عائدا للصندوق، فضا

الصنيدوق خسيائر مصروفيات املصنيع الحتميية 
دون أى عائيد منيه بلغيت خيال عيام 2018 مبليغ 

نحيو 126 ألف جنيه.
وأوصيى الجهياز بمطالبية النقابات الفرعيية بقيمة 
السييولة  لتوفيير  لديهيا  الصنيدوق  مسيتحقات 

الازمة لصرف املعاشات

تقرير القوائم المالية
وفيى تقرييره عين القوائيم املاليية للنقابية ، أوضيح 
الجمعيية  فعالييات  خيال  الحسيابات  مراقيب 
العموميية العادية للنقابة ‘ أنه تمت مراجعة القوائم 
واإلعانيات  املعاشيات  لصنيدوق  املرفقية  املاليية 
التابيع للنقابية واملتمثلية فيى قائمية املركيز املاليى 
فيى 31 ديسيمبر 2018، وكيذا قائمتيى اإلييرادات 
واملصروفيات والتدفقيات النقديية عن السينة املالية 
املنتهيية فيى ذليك التارييخ، وملخًصيا للسياسيات 

الهامة،  املحاسبية 
املراجعية  أدلية  أن  عليى  الحسيابات  مراقيب  وأكيد 
التيى قيام بالحصول عليهيا كافية ومناسيبة وتعد 
أساًسيا مناسيًبا إلبيداء رأييه عليى القوائيم املاليية 
والتيى تعبير بعدالية ووضيوح فيى جمييع جوانبهيا 

الهامية عن املركيز املالى لصناديق النقابة 
وجياءت فيى تعليقاتيه أن إدارة الصنيدوق ليم تنتيه 
مين تسيجيل بعيض عقيود األصيول الثابتة فى 31 
مقير  ومنهيا  العقيارى  بالشيهر   2018 ديسيمبر 
النقابية بالنوباريية وأرض مدينية العبيور، موضًحا 
أن رصيد قرض صندوق التأمن الخاص بأعضاء 
 31 فيى  بليغ 10500000 جنييه مصيرى  النقابية 
ديسيمبر 2018 وهيو الرصييد املتبقيى مين قرض 
بيدون فائيدة قيمتيه 11000000 جنييه مصرى تم 
منحيه لصنيدوق التأمن الخاص بالنقابة فى سينة 
2009 يسيدد عليى 22 عاميا بشيرط أن تتيم عملية 
السيداد خصًميا مين رصييد الدعم السينوى املقدم 
مين صنيدوق املعاشيات واإلعانات وبشيرط توقف 
الحصيول عليى  القيرض فيى حالية توقيف  سيداد 
الدعيم وقيد توقيف سيداد القرض منذ سينة 2011 
نظيًرا لتوقيف الدعيم املقيدم من صندوق املعاشيات 
بأعضياء  الخياص  التأمين  لصنيدوق  واإلعانيات 

املهندسن. نقابة 
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 أمين الصندوق :
مجلس النقابة الحالى 

حقق فائًضا يقدر بـ 178 
مليون بعد 5 سنوات 
عجًزا متواصًل بالميزانية

 شفيق :عمومية اليوم 
من أكبر العموميات 

فى تاريخ النقابة
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»ضاحى«: سواعد مهندسى مصر تبني الوطن.. 
والمشروعات العمالقة وشبكة الطرق خير دليل

املهندسين  نقييب  املهنيدس هانيي ضاحيي  شيهد 
والليواء أحميد إبراهييم محافظ أسيوان حفيل تكريم 
املهندسين املتميزين في أسيوان وحملة املاجستير 
نقابية  نظمتيه  اليذي  االحتفيال  وهيو   ، والدكتيوراه 
املهندسين الفرعيية بمحافظية أسيوان، وشيارك فيه 
املهنيدس محميود مغياوري األمين العيام واملهندس 
العامية  النقابية  صنيدوق  أمين  شيفيق  مؤمين 
املسياعد  العيام  األمين  عفيفيي  زينيب  واملهندسية 
الفنيي املكتيب  رئييس  ناصير  محميد   واملهنيدس 

الفرعيية  النقابية  رئييس  فيرج  محميد  واملهنيدس 
بأسيوان وأعضياء مجليس نقابية أسيوان، وأعضياء 

مجالس نقابات جنوب الصعيد.

وأعيرب ضاحيي عين سيعادته لتواجيده بمحافظية 
أسيوان والتيي يتسيم أهلهيا بالكيرم والطيبية مؤكدا 
أنهيا مين املحافظات التي تحظي باهتمام كبير علي 
مير العصيور ولهيا مكانه خاصة عنيد الجميع الفتا 
إلي انه بسواعد مهندسي مصر وعمالها بني السد 
العالي ليشيهد التاريخ علي بسيالة الشيعب املصري 
وقيوة إرادة رجاليه مضيفيا أن مصير تشيهد طفيرة 
جدييدة من طفرات التنمية حاليا والتي يسيهم فيها 
بشكل كبير املهندسون املصريون وهذا ما يشهده 

الجميع في املشروعات العمالقة وشبكة الطرق.
قيد  النقييب  برئاسية  العامية  النقابية  وفيد  كان 
أسيوان. إليي محافظية  زييارة قصييرة  فيي   توجيه 

هيئية  وأعضياء  النقييب  توجيه  وقيد 
العاليي  السيد  إليي  وصولهيم  فيور   املكتيب 

جيالل  حسين  املهنيدس  النقابية  وفيد  اسيتقبل 
 رئييس الهيئية العامية للسيد العالي وخزان أسيوان. 

وشيهد أعضياء هيئية املكتيب فيلميا تسيجيليا عين 
أهيم أربعية أييام في تارييخ بناء السيد العالي من يوم 
13 مايو إلي يوم 16 مايو 1965 حيث شيهدت هذه 

األيام تحويل مجري النيل وبدء ملئه باملياه. 
املصريية  الصداقية  رميز  لزييارة  الوفيد  توجيه  ثيم 
الروسيية ومنيه إلي شيركة املحطيات املائية بصحبة 
املهنيدس محميد عميرو عيوض الليه رئييس مجليس 

إدارة الشركة
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بحضور نقيب المهندسين ومحافظ أسوان 
وأعضاء هيئة المكتب  نقابـــة أســــوان تكرم المهندسين المتميزين



حـوارات

علـى مائـدة الحوار يلتقى نقيب مهندسـى الجيزة، 
للنقابـة  العموميـة  الجمعيـة  مهندسـى  بالسـادة 
مجلـس  بـن  العازلـة  للجـدران  »ال  شـعار  رافعـا 
النقابـة وأعضائهـا » وهـذا األمـر لـم يكـن معتـادا 
مـن قبـل ، فقد خصص لقـاءات دورية يتم اإلعالن 
عنهـا مسـبقا علـى صفحـة نقابـة الجيـزة ، حيـث 
وشـكواهم  آلرائهـم  ليسـتمع  املهندسـن  يلتقـى 

. ومقترحاتهم 
وقـد أشـار املهنـدس إيهـاب منصـور فـى حديثـه 
ملجلة املهندسن إلى أنه قام بإنشاء صناديق تلقى 
الشـكاوى فـى مقـر النقابـة الفرعيـة باملهندسـن 
وكذلـك بمقـر األندية التابعـة لنقابـة الجيزة »نادى 
البحـر األعظـم ونادى السـادس مـن أكتوبر« وذلك 
املهندسـن  شـكاوى  متابعـة  علـى  منـه  حرصـا 

املختلفـة ، ويقـوم بمتابعتها أوال بأول.

ما هى أهم المشــاكل التى واجهتموها 
عند استالمكم مقاليد النقابة ؟

الحظت من بداية استالمى مقاليد النقابة الضعف 
الشـديد فى مشـاركة السادة املهندسـن بنقابتهم 
وهو أمر ليس بالجيد ألن مشاركتهم هو الضمان 
الحقيقـى لتعبيـر النقابـة عـن آمالهـم وطموحاتهم 
مـن خالل اللجان والفعاليات والقرارات. باإلضافة 

إلى مشـكلة نادى النقابة بالبحر األعظم .
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المهندس إيهاب منصور : 
شعارنا  ال » للجدران العازلة«

 بين مجلس النقابة وأعضائها 

»المهندسين« تحاور رئيس نقابة الجيزة

إلهام السيد - حازم رخا
حمل ثقيل تحمله على عاتقه منذ أن تســلم عمله كرئيس نقابة المهندســين الفرعية بالجيزة  منذ 
عــام 2018، مابيــن حجــز علــى أرصدة النقابة بالبنوك ومشــاكل عديدة فى نادى المهندســين بالبحر 
األعظم واألمر ذاته فى نادى النقابة بالسادس من أكتوبر ،لم يترك المهندس إيهاب منصور، رئيس 
نقابة مهندسى الجيزة باًبا إال طرقه لحل هذه المشاكل، تحدثنا معه لنعرف مجريات األمور اآلن وآخر 

المستجدات فى مشكلة نادى البحر األعظم 



حـوارات

وماذا كانت المشكلة ؟
املهندسين  نيادى  ألرض  االنتفياع  حيق  مشيكلة 
بالبحير األعظيم حيث كانيت النقابة على خالف مع 
األجهزة التنفيذية، فقد تسيلمت النادى »خسيران« 
ومحجيوًزا علييه بمديونيية قاربيت مين 7 ماليين 
جنييه، مميا أدى إلى وقوع حجز إدارى على النقابة 
والحجيز عليى أرصيدة النقابية فيى البنيوك منيذ 4 
سينوات بخيالف مشياكل متراكمية وليم يتيم حلها 

من 19 عاما .

وكيف تعاملتم مع المشكلة؟
بعقيد  فقمنيا  جديية  بيكل  املوضيوع  ميع  تعامليت 
القانونيية  الشيئون  ميع  االجتماعيات  عشيرات 
عليى  أعتميد  وليم   ، املعنيية  واليوزارات  والجهيات 
املخاطبيات فقيط » ولكننيى كنت أنيزل ارض الواقع 

» فكنيت أتعاميل مباشيرة ميع كل الجهيات املتصلة 
باملوضيوع. وقيد كلليت هيذه املجهيودات بالنجياح 
وتيم رفيع الحجيز عين النادى وعين حسياب النقابة 
بالبنيوك. وليم نكتيف بذليك ولكين بفضيل الجهيود 
الشياقة التيى بذليت تيم تخفييض املديونيية مللييون 
جنييه فقيط ووفرنيا للنقابة 6 ماليين جنيه. وبذلك 
مراحيل  مين  مرحلية جدييدة  فيى  البيدء  نسيتطيع 

تطوير النادي.

هذا يعنــى أن النادى سيشــهد تطورات 
فى المرحلة القادمة؟

بتجدييد  البدايية  وكانيت  التطويير،   بدأنيا  بالفعيل 
ومنطقية  الوسيطى  باملنطقية  واملناضيد  املقاعيد 
اإلدارة, وجيارى تجدييد القاعيات واملطعيم وقيد تيم 
تفعيل خدمة wifi . كما تم عمل الخيمة الرمضانية 
ألول ميرة وتيم بهيا عروض ثقافية ونيدوات وإذاعة 
منطقية  وسينطور  مختلفية.  وأنشيطة  املبارييات 

املالهى وسينقيم منطقة ألعاب بإذن الله. 

وهــل نادى البحر األعظــم فقط هو الذى 
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التدريب على رأس أولوياتنا .. 
2000 منحة مجانية للدورات التدريبية 



حـوارات

سيكون له الحظ من التطوير؟
ال، كل األنديـة ، فنـادى النقابـة بــ 6 أكتوبـر بدأنـا 
تجديـد حمام السـباحة وتم إنشـاء حمام سـباحة 
جديد لألطفال وتم افتتاحه ، باإلضافة إلى افتتاح 
4 قاعـات تدريـب جديدة تتسـع لعدد 40 مهندسـا 
تقريبـا لـكل قاعـة ، وتـم بالفعـل بدء عمـل الدورات 
التدريبيـة  بهـا .. وكـذا تـم بحمـد الله بعد سـنوات 
مـن االنتظـار البـدء فـى أعمـال الجسـات والحفـر 
وطرح األعمال إلنشـاء املسجد على أن يتم التنفيذ 

علـى مراحل طبقـا للتدفقات النقدية املتاحة. 
ونقـوم اآلن بالتعـاون مـع مسـتثمرين السـتثمار 
الخارجـى وجـارى شـراء كراسـى  النـادى  سـور 
وترابيـزات جديـدة للنـادى السـتيعاب تزايد أعداد 

املهندسـن وتم أيضا تجديد القاعات واملطعم.

وهل كان هناك مشاكل فى النادى عند 
استالمكم له؟

نعـم كان هـو اآلخـر بـه العديـد مـن املشـاكل مـع 
العديـد مـن الجهات واألجهزة، مما أدى إلى تجميد 
حسـاب النـادى بالبنـك. فـكان هنـاك مشـاكل مـع 
الكهربـاء واملـاء والغـاز ومشـاكل مع جهـاز مدينة 
السـادس مـن أكتوبـر . وقـد تواصلنـا مـع الجهات 
املعنيـة وتـم تخفيـض قيمـة الفواتيـر علـى أسـاس 
أن النـادى جهـة خدميـة، وجارى التفـاوض مع كل 

الجهات لحل كل املشـاكل املتراكمة.
واضـح أنكم تسـلمتم حمال ثقيال محمال بالديون، 
النقابـة.. مـاذا  وهـو مـا يسـتدعى تعظيـم مـوارد 

قدمتـم فى هذا اإلطار؟  
 ال شـك أن املـورد األساسـى للنقابـة هـو الدمغـة 
الهندسـية ولذلـك أعطـى مجلسـنا اهتماما خاصا 
املسـئولية،  تولينـا  منـذ  الهندسـية  الدمغـة  إلدارة 
فـكان من الواجب االهتمام الفائق بعملية تحصيل 
الدمغـة الهندسـية والتركيـز على ذلـك واالعتناء به 

واعتبـاره من أولويات العمل.

وبدأنـا العمـل الـدؤوب منـذ البداية وتـم وضع خطة 
لتحصيـل الدمغـة ووضع اآلليـات املنظمة واملحفزة 
مكتـب  هيئـة  أعضـاء  وكان  املتحصـالت،  لزيـادة 
أى  وإزالـة  املوضوعـة  الخطـة  يتابعـون  النقابـة  
معوقـات ، ممـا أسـفر عنه زيادة املـوارد بمبلغ 10 
مالين جنيه خالل العام املاضي. وكذلك تم إيقاف 

تجاوزات عديدة.
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 وفرنا للنقابة 6 مليون جنيه من  مديونية نادى البحر األعظم 



حـوارات

وماذا عن دور النقابة المجتمعى ؟
دورهـا  أداء  فـى  تتوانـى  ال  النقابـة  أن  الشـك 
االجتماعـى فمثـا فـور علمنا بمشـكلة مبنى أحد 
املدارس بالعمرانية توجهت على الفور إلى املدرسة 
بهـذا  املعنيـة  والجهـات  املحافـظ  مخاطبـة  وتـم   ،
الشـأن وتم عمـل عدة زيارات للمدرسـة واملحافظة 
وكليـة الهندسـة لعمـل التقارير الازمـة لاطمئنان 
على سـامة املبانى وبالفعل تم بحمد الله االنتهاء 
من كافة اإلجراءات للترميم واالختبار حفاظا على 
أرواح أبنائنـا ، وهـو مـا القـى استحسـان الجميـع 

بتفاعل النقابة ملسـاعدة املجتمع املدني

ال شــك أن هناك العديد من المشــكالت 
التــى تواجه المهندســين خاصة الشــباب 
منهــم، مثــل التوظيــف والتدريــب، ماذا 

قدمتم للمهندسين فى هذا اإلطار؟
والحصـول  التوظيـف  مشـكلة  تعـد  بالتأكيـد 
علـى فرصـة عمـل مـن أهـم املشـاكل التـى تواجـه 
فرصـة  لقلـة  نظـرا  التخـرج  حديثـى  املهندسـن 
العمل بالنسـبة ألعداد املهندسـن الذين يتخرجون 
كل عـام فـى الجامعـات ، باإلضافـة إلـى أن معظـم 
الجهات تطلب مهندسن ذوى خبرة ، وقد تعاملنا 
مـع هـذا األمـر باالتفـاق مـع العديـد مـن ملتقيـات 
التوظيف وتم دعوة املهندسـن إليها، وذلك حرصا 
مـن املجلـس علـى توفير فـرص لهم. ونقـوم أيضا 

بالتواصل املباشـر مع املهندسـن فى هذا الشأن.
كمـا أولينـا ملف تدريـب املهندسـن أولوية خاصة 
كونـه يقـوم بتقليـل الفجـوة بـن مـا يتـم تحصيله 
فى الجامعة وبن ما يتطلبه سوق العمل فالتدريب 

يؤهـل املهندسـن التأهيـل األمثـل القتحـام سـوق 
العمـل ، لـذا حرصـت لجنـة التدريـب بالنقابـة على 
عقـد كافـة الـدورات التدريبيـة الهامـة للمهندسـن 
وتوقيـع بروتوكـوالت تعـاون والتعاقـد مـع العديـد 
من جهات التدريب بخصومات كبيرة للمهندسن. 
وكـذا تـم تطوير قاعـات التدريـب وتجهيزها بكافة 
إلـى  ، باإلضافـة كمـا أوضحـت سـابقا  األجهـزة 
افتتـاح 4 قاعات جديـدة بنادى النقابة 6 أكتوبر.  

املهندسـن  تدريـب  ملتقـى  بتنظيـم  قمنـا  وقـد 
الخامـس بنـادى 6 أكتوبـر بالتعـاون مـع كرييتـف 
جـروب وتـم توزيع أكثـر من 2000 منحـة مجانية 

للدورات التدريبية للمهندسـن.
  هذا وقد قمنا بكثير من األنشطة الهامة منها تنظيم 

ندوات ثقافية وطبية وقانونية لتوعية املهندسن، كما 
تم توصيل خدمة الرعاية الطبية وتجديد االشتراكات 
للمهندسـن فـى أماكـن عملهـم ألول مـرة. وتـم دعم 
مهندسـى واحـة املهندسـن بمدينـة السـادس مـن 
أكتوبر لحل بعض مشـاكل املشـروع، باإلضافة إلى 
تنظيم العديد من املسابقات الرياضية للمرة األولى ، 
واستقبال العديد من الوفود اإلفريقية لدعم العاقات 

بن مصر والدول اإلفريقية.
كمـا عملنـا علـى عـودة العاقـات مـع كلية الهندسـة 
جامعـة القاهرة واملشـاركة فى العديـد من الفعاليات 
املشـتركة وتم تسـليمى درع الكلية. وكذلك شـاركنا 
فى تعديل قانون نقابة املهندسن ليتاءم مع الظروف 

الراهنة وهو اآلن فى مجلس النواب للمناقشة.
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تحقيقات

 م. أحمد عثمان استجابة للمهندسين: 
تخفيض فوائد أقساط الدفع للمرحلة 

الخامسة بمشروع إسكان العبور  

مشروعات إسكان النقابة .. تتجاوز أزماتها  

يعــد ملــف اإلســكان مــن الملفــات الهامة التى تشــغل اهتمــام  المهندســين خاصة الشــباب منهم، 
وقد القى هذا الملف اهتماًما كبيًرا من مجلس النقابة الحالى نظًرا لتســلمه مشــاريع اإلســكان وبها 
عدة مشــكالت مابين مشــاريع متوقفة وأخرى غير مكتملة المرافق إضافة إلى وجود مشكالت مع 
الشــركات المنفذة، وقد قامت لجنة اإلســكان برئاسة المهندس احمد عثمان وكيل النقابة بالوقوف 

عليها لحل أغلبها
وإليمانهم بأهمية مشروعات اإلسكان لجميع مهندسى مصر، يولى  المهندس هانى ضاحى نقيب 
المهندســين وهيئــة مكتــب النقابــة اهتماما كبيرا بهــا ، وال تتوقف جوالت نقيب المهندســين وجميع 
أعضــاء هيئــة المكتــب على تلك المشــروعات للوقف علــى تطوراتها  أول بــأول ، وتذليل أية عقبات 
تواجههــا اســتكمال تشــييدها ، ومتابعة مدى التزام الشــركات المنفذة لتعاقداتها مــع النقابة ، وبناء 
على هذا االلتزام  يوجه هيئة المكتب الشكر للشركات الملتزمة ، وفى المقابل يوجه إنذار  للشركات 

األقل التزاما ، ويطالبها بسرعة االنتهاء من أعمالها فى المواعيد المحددة فى التعاقد معها 



آخـر  كانـت  السـطور  هـذه  كتابـة  حتـى 
مكتـب  وهيئـة  املهندسـن   نقيـب  جـوالت 
مـن  النقابـة  إسـكان  ملشـروعات  النقابـة 
نصيـب مشـروع إسـكان التجمـع الخامـس 
هانـى  املهنـدس  تفقـد  ،حيـث  براديـس”   «
ضاحـى واملهندس محمـود مغاورى األمن 
العـام واملهنـدس أحمد عثمان وكيـل النقابة 
الصنـدوق  أمـن  واملهنـدس مؤمـن شـفيق 
، عمـارات املشـروع .. كمـا أشـار املهنـدس 
أحمـد عثمـان رئيـس لجنـة اإلسـكان إلـى 
حرص أغلب الشـركات املنفـذة على االلتزام 
بأعمالهـا ، بينمـا تـم رصـد  تأخيـر بعـض  
الشركات فى إنهاء بعض األعمال اإلنشائية 
للشـركات  الشـكر  توجيـه  القـرار   وكان   ،
املتأخـرة  الشـركات  كل  إنـذار   ، امللتزمـة 
ومطالبتهـا باالنتهـاء من أعمالها فى املوعد 
املحـدد   ، مـع تكليـف املكتـب االستشـارى 
للنقابـة بإعـداد تقرير أسـبوعى عـن أعمال 

املشروع 

مشروعات النقابة طبقًا للواقع 
مشروع براديس »التجمع

وعن مشـروعات اسكان النقابة قال عثمان 
القاهـرة  »براديـس«  إسـكان  مشـروع  أن 
الجديدة من املشاريع املتميزة، وهو كمبوند 
متكامـل الخدمـات على مسـاحة 44.5 فدان 
ويتكـون من 73 عماره سـكنية بمسـاحات 
مختلفة وتقسـيمات معمارية متميزة حيث 
يقـع بمنطقـة املسـتثمرين الجنوبيـة، وقـد 
تـم طـرح 30 عمـارة باملرحلـة األولـى منـذ 

أكثـر مـن أربـع سـنوات ومـع ذلك لـم يتمكن 
املهندسـن الذين تسـلموا هذه الوحدات من 
اإلقامـة فيهـا نظًرا لعـدم توافر امليـاه، وعدم 
وجـارى  الصحـي،  الصـرف  مـن  االنتهـاء 
حاليـا إزالـة هـذه املعوقـات وإدخـال املرافـق 
»مياه ،كهرباء، وغاز “. وجارى تسليم هذه 
الوحـدات.. كمـا يجرى العمل حاليا لالنتهاء 
مـن إنشـاء باقـى العمـارات وأعمـال »الالند 

سكيب« خالل األيام القادمة.
ويحـاط هـذا املشـروع بسـور مبنـى بطـراز 
لدخـول  بوابـات  وثـالث  حديـث  معمـارى 
الكمبونـد، ويضـم نـادى اجتماعى رياضى 
العمـارات  بـن  املركزيـة  املنطقـة  يتوسـط 
وملحـق به مسـجد، ومـول تجـارى وإدارى 
مبنـى بواجهـة معماريـة معاصـرة ليخـدم 
سـاكنى الكمبونـد حيـث تتوافر فيـه جميع 

الخدمات.
مشروع الواحة »6 اكتوبر” 

ولهـذا املشـروع قصـة كادت أن تكبد النقابة 
الشـركة  طالبـت  حيـث  الجنيهـات  ماليـن 
املنفـذة ملبانـى الخدمـات باملشـروع فـروق 
أسـعار بحوالـى 90 %، تضافـرت الجهـود 
وقام املجلس الحالى بحل املشكلة وتقليص 

الفرق إلى 30 % فقط.
مديـر  أحمـد  فرهـاد  املهنـدس  أشـار  وقـد 
الشـركة كانـت قـد  أن  إلـى  إدارة اإلسـكان 
توقفـت عن العمل بمبانـى الخدمات امللحقة 
بمشـروع الواحـة وهـى عبارة عن »مسـجد 
وثالث حضانات وجراج« منذ ثالث سنوات 
إال أنـه وفـى ظـل مجلـس النقابـة الحالـى تم 
التواصل مع الشـركة وتقليص النسـبة مما 
أسـفر عـن توفيـر ماليـن الجنيهـات كادت 
النقابة أن تتكبدها نظًرا لفروق أسعار مواد 
البنـاء والتشـطيبات، وقد تم االنتهـاء تماًما 

من مبانى الخدمات امللحقة باملشروع
مشروع الـ 18 فدان »منطقة 
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املهندس أحمد عثمان 
رئيس لجنة االسكان



تحقيقات

جنوب األحياء -٦ أكتوبر
شـبه  أيضـا  املشـروع  بهـذا  العمـل  كان   
متوقف حيث كان يسـير ببطء شـديد، وقد 
قامت إدارة اإلسكان، ولجنة اإلسكان بعمل 
اإلجـراءات الالزمـة لسـير العمـل باملشـروع 
حيـث كانـت الشـركة املسـئولة عـن املرافـق 
متوقفـة عـن العمـل، واتخـذت هيئـة املكتـب 
بشـأنه إجراءات حاسـمة لالنتهاء منه حتى 

أصبحت الوحدات جاهزة للتسليم.
ويقـع املشـروع فـى منطقـة جنـوب اإلحيـاء 
حيـث يمكـن الوصـول إلـى املوقـع بسـهولة 
عـن طريـق الواحات، وهو محـاط بمجموعة 
)عمـارات  السـكنية  املجمعـات  مـن  كبيـرة 
بنك اإلسـكان والتعمير، املستثمر الصغير، 
حى البسـتان، قريـة بيتي(، ويتكون من 40 
عمارة سـكنية صممت هندسيا الستغالل 

أمثل للمساحات.
مركزيـة  خدميـة  منطقـة  باملوقـع  ويوجـد 
ووحـدة  ومسـجد  وحضانـة  مـول  تضـم 

صحية لخدمة ساكنى املشروع.
وتتكون املنطقة الخدمية من:

أوال املبنـى التجـارى اإلدارى : يتكـون مـن 
بدروم / أرضى / أول / ثاني

• البدروم يسع لـ 150 سيارة تقريبا .
• الـدور األول 18 محـل تقريبـا بمسـاحات 

مختلفة
• الـدور الثانـى 18 محل تقريبا بمسـاحات 

مختلفة قابلة إلعادة التقسيم.
• مسـاحات املحـات تتـراوح مـن 12 الـى 

90م2 تقريبا.

مبنـى الوحـدة الصحية :- بـدروم / أرضى / 
أول / ثاني

• البدروم يسع لـ24 سيارة
• الـدور األرضـى يحتوى علـى فراغ طوارئ 
واستقبال وإدارة بخدماتها ومركز لألشعة
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• عيـادة خارجيـة 11 الـدور األول / يحتوى 
علـى عيـادات خارجية واسـتقبال وأوفيس 

ودورات مياه 
• الـدور الثانـي/ عبـارة عـن مركـز للنسـاء 

للكشـف  عيـادات  مـن  متكامـل  والـوالدة 
وغرف للوالدة وحضانات وإفاقة.

مبنى الحضانة : أرضي
نـوم  غرفـة  مـن  مكـون  األرضـى  الـدور   

لألطفال وقاعة متعددة األغراض بمسـاحة 
80م2 تقريبـا باإلضافـة إلـى مدخل خاص 
إلـى  باإلضافـة  ومحاطـة بسـور خارجـى 

منطقة العاب خارجية
املسجد 

يوجـد بـه مصلـى سـيدات ورجـال لخدمـة 
سكان املشروع 

مشروع إسكان العبور 
كانـت املشـكلة الرئيسـية فـى هذا املشـروع 
هـى شـكوى املهندسـن مـن فوائد إقسـاط 
هيئـة  وقامـت  الخامسـة،  للمرحلـة  الدفـع 
مكتـب النقابـة بتخفيـض الفوائـد على هذه 
اإلقسـاط للتسـهيل على السادة املهندسن 

وجارى تسليم الوحدات. 
ويتكون مشـروع إسـكان العبور من خمسة 
مراحـل، تـم طـرح املرحلـة األولـى عـام 2013 
بعـدد 266 وحـدة، واملرحلة الثانية عام 2015 
بعـدد 545 وحـدة، وفـى عـام 2017 طرحـت 
املرحلـة الثالثـة بعـدد 345 وحـدة، واملرحلـة 
الرابعـة طرح فيها عـدد 318 وحدة، وتم طرح 
املرحلة الخامسة عام 2018 بعدد 197 وحدة، 
وجـارى إعـداد دراسـة لطـرح باقـى الوحدات 
واالنتهاء من عدادات املياه والكهرباء، ويتميز 
مشـروع إسـكان العبـور بسـهولة الوصـول 

للموقع وقربه لجميع الخدمات.
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نقابات فرعية

النقابة تستعيد 137 شقة
 تم االستيالء عليها خالل ثورة يناير 

المهندس هشام أبوسنة:
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طفرة خدمية فى نقابة القاهرة الفرعية

حرص مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس االستشارى هشام أبوسنة منذ 
توليهــم المســئولية علــى توفيــر كافة الخدمات للمهندســين بكل يســر، لــذا وضع رؤية وإســتراتيجية 
لتطوير األداء الخدمى بالنقابة، وذلك من خالل مقرات النقابة المنتشــرة بأنحاء القاهرة، حيث تمتلك 
نقابــة مهندســى القاهــرة العديــد من المقــرات، منها مقر النقابــة بعماد الدين بمنطقة وســط البلد 
 فى نادى أبــو الفدا ومدينة 

ً
وبمدينــة نصــر ومنطقــة الطــوب الرملى  وآخر بمنطقــة الزمالك متمثال

القاهرة الجديدة ومدينه حلوان ومدينة التبين. 



وفى هذا اإلطار أشار املهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة 
املهندسـن الفرعيـة بالقاهـرة إلـى أنـه إيمانـا مـن مجلـس 
نقابة القاهرة باألهداف التى قامت عليها نقابة املهندسـن 
املصرية وأهمها خدمة أعضائها، فقد حرص املجلس على 
القيـام بالعديـد مـن األنشـطة الخدميـة للمهندسـن، حيث 
شهدت طفرة خدمية خالل النصف األول من العام الجاري. 
وقال »تم تقديم خدمات ما بن اشـتراكات ورعاية صحية  
لــحوالى 40 ألـف مهنـدس، هـذا باإلضافـة إلـى تسـهيل 

إجراءات الحصول على املعاش لحوالى 2500 مهندس. 
وفى السـياق نفسـه، قامت النقابة بعمل شـهادات إشراف 
على التنفيذ  وتقارير ورسومات هندسية من خالل إدارة 

مزاولة املهنة فى حدود 15  ألف شهادة . 
وتأكيـًدا علـى االهتمـام باملهنـة واملهنـدس، فقـد تـم عقـد 
عـدة دورات تدريبيـة فـى مختلـف التخصصـات وعقـد 
بروتوكـوالت تعـاون مع الجهـات األكاديميـة لتقديم خدمة 
التدريب الهندسى للمهندسن أعضاء النقابة، وقد استفاد 

منها حوالى 1000 مهندس. 
وكشـف »أبو سـنة« أن النقابة تمكنت من اسـتصدار قرار 
باستعادة 137 شقة كان قد تم االستيالء عليها خالل ثورة 
يناير 2011، وجاٍر التنسـيق مع األجهزة املختصة إلخالء 

هذه الشقق.
تطويـر وتجديـد نـوادى النقابـة بالقاهـرة وافتتـاح املرحلة 

األولى من نادى القاهرة الجديدة
وفـى إطـار حـرص النقابـة على توفيـر كافة سـبل الترفيه 
للمهندسـن، أوضـح رئيـس النقابـة الفرعيـة بالقاهـرة، أن 
مجلـس النقابـة عمل على اسـتكمال أعمال املرحلـة األولى 
الخاصـة بنـادى نقابـة مهندسـى القاهرة بالتجمـع الثالث، 
حيـث تـم افتتـاح املرحلـة األولى من أعمـال النادي، وشـهد 
حفل االفتتاح حضور السيد املهندس هانى ضاحي، نقيب 
املهندسـن وبرفقته السـادة أعضاء هيئـة املكتب وأعضاء 
املجلس األعلي، الذين تفقدوا أعمال التطوير واإلنشاءات، وتم 
تقديـم شـرح تفصيلى ألعمـال املرحلة األولى التى تشـمل 

إنشـاء البوابات واألسـوار وأعمال البنية التحتية واملمشـى 
ومنطقة األطفال والتى تم تنفيذها بقيمة إجمالية تصل إلى 
نحـو 10 ماليـن جنيه، وتـم االنتهاء منها، وتجهيز النادى 
السـتقبال السادة املهندسن وأسرهم، وجاٍر العرض على 
املجلـس األعلـى لنقابـة املهندسـن لتنفيـذ املرحلـة الثانية 

للنادي. 
وواصـل.. »تـم االنتهـاء مـن تطويـر املمشـى املطـل علـى 
النيـل بنـادى أبـو الفـدا، حيث تـم تركيب األرضيـات وعمل 
سـور بطـول النـادي، كما تـم تطوير منطقة ألعـاب األطفال 
لتصبح أكثر أمانا ومتعة لهم، إضافة إلى تخصيص مكان 
للمعـارض لتقديـم خدمـات متنوعـة لـرواد النـادي، وجـاٍر 
االنتهـاء مـن باقى أعمـال التطوير الخاصـة بالنادى وفيما 
يتعلق بنادى حلوان، قال رئيس نقابة القاهرة: إنه تم عمل 

رسومات وتصميمات جديدة للنادي، حتى يتم االستفادة 
منه مع فتح مقر لتقديم الخدمات النقابية، أما نادى القطامية، 
جاٍر استعادة األرض الخاصة به بعد أن تم سحبها من قبل، 

وجاٍر العمل للبدء فى عملية البناء.  
الدور املجتمعى .. عمل دؤوب وجهود متواصلة

وأوضح املهندس هشـام أبوسنة أن النقابة خالل النصف 
األول مـن عـام 2019 شـهدت أيضـا العديـد من األنشـطة 
االجتماعيـة بتنظيـم العديـد مـن االحتفـاالت والفعاليات، 
فـى مقدمتها تنظيم احتفالية عيـد األم والتى كرمت فيها 
24 أًمـا مثاليـة، وذلـك بمقـر النقابة بنادى أبـو الفدا، وعلى 
أم املهندسـن، املهندسـة  هامـش االحتفاليـة تـم تكريـم 
االستشـارية زينـب عفيفـي، األمن العام املسـاعد للنقابة 
العامـة للمهندسـن، كمـا تـم تنظيم احتفالية بعيـد الربيع  
بنـادى أبـو الفـدا، ومـن جانـب آخر، تـم تكريـم العديد من 
الخريجـن بمراحـل التعليـم املختلفة، حيث تـم تكريم 40 
مهندًسـا مـن خريجـى كليات الهندسـة وحاملى درجتى 

املاجستير والدكتوراه.
وأضـاف.. »قامـت النقابـة بتبنـى العديـد مـن الحمـالت 
الصحيـة، حيـث تـم عقـد نـدوة للتوعيـة بمرض سـرطان 
الثدى وإجراء حمالت للكشف املبكر عن املرض، كما تمت 
املشاركة بحملة 100 مليون صحة وذلك بنادى املهندسن 
بــ أبـو الفدا ومقر النقابة بمدينة نصر. كما نظمت النقابة 
العديد من الرحالت املصيفية للمهندسن وأسرهم ملدينة 
شرم الشيخ، الغردقة، العن السخنة، اإلسكندرية، الساحل 
الشـمال ومرسـى مطـروح، كمـا تـم تنظيـم رحـالت الحج 

والعمرة والتى استفاد منها حوالى 100 مهندس. 
وفـى ختـام تصريحاته، أوضح »أبوسـنة« أنـه توفيرا على 
السـادة املهندسـن، عقـدت نقابـة مهندسـى القاهـرة عـدة 
برتوكوالت تعاون مع عدة جهات لتسهيل حصول املهندس 
على خصومات بموجب كارنيه النقابة، شملت صيدليات 
العزبي، وسيراميك السالب، وسيراميك محجوب، والبركة 

جروب، واألكاديمية البحرية والبيت املسرحي.

املهندس هشام أبو سنة
رئيس نقابة مهندسى القاهرة
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نقابات فرعية

هيئة مكتب النقابة تشارك مهندسي الوادي الجديد في يوم الوفاء

نقيب المهندسين يؤكد :
 المهندس هو الداعم لقاطرة التنمية 
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شــارك أعضــاء هيئــة مكتــب النقابــة العامــة للمهندســين برئاســة المهنــدس هانــي ضاحــى نقيــب 
المهندسين وعضوية المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين 
الصنــدوق والمهندســة االستشــارية زينــب عفيفــي األميــن العام المســاعد والمهنــدس محمد ناصر 
رئيــس المكتــب الفني احتفالية يوم الوفاء بنقابة المهندســين بالــوادي الجديد، بحضور نائب محافظ 
الــوادي الجديــد، وعدد مــن أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والمهندس هشــام الشــافعي رئيس 

رابطة المهندسين المصريين بالسعودية.
أقيــم الحفــل بمقــر نقابــة المهندســين بمدينــة الخارجة ، وشــهد تكريــم قدامى المهندســين بنقابة 
الــوادي الجديــد وتكريــم الــرواد والمهندســين ذو القــدرات الخاصــة والمتميزيــن مــن أبنــاء محافظــة 
الــوادي الجديد..وحضــره عــدد كبير من أســر المهندســين بمراكــز المحافظة ، وتضمــن الحفل تكريم 
األمهات واآلباء المثاليين وتكريم المهندسين الحاصلين على الماجستير، والمهندسين حديثي التخرج 

المتفوقين، والمهندسين المحالين على المعاش.



خـال كلمتـه التـي ألقاهـا أبـدى املهنـدس هاني 
ضاحي سـعادته للمشـاركة فى مثل هذا الحفل 
، كونـه يـوم جنـي ثمـار فتـرة تعـب وفتـرة عمل 
للمتميزيـن مـن أبنـاء البيت الهندسـي ، مشـيرا 
مـن  تحولـت  الجديـد  الـوادي  أن محافظـة  إلـي 
محافظـة نائية ملحافظـة واعدة في فترة قصيرة 
بسواعد وعقول أبنائها الفتا أن محافظة الوادي 
خـال  كبيـر  شـان  لهـا  يكـون  الجديد سـوف 

السنوات القليلة القادمة.
وأضـاف نقيـب املهندسـن فـي كلمتـه ألبنائـه 
وزمائه املكرمن أوصيكم خيرا باملهنة الفتا ان 
املهنـدس فـي موقعه يجب أن يكون أهل ثقة فهو 
الداعم لقاطرة التنمية، مشيدا بتنفيذ اكبر شبكة 
طـرق تـم تنفيذهـا خـال فتـرة اقـل مـن خمـس 
القوميـة  املشـروعات  إلـى  باإلضافـة  سـنوات 
العماقة والتي تنفذ كلها بسـواعد املهندسـن ، 
وأشـار ضاحى إلى أن دور نقابة املهندسـن هو 
الحفاظ على املهنة ودعمها وتبادل الخبرات بن 

أبنائها
عـن  مغـاوري  محمـود  املهنـدس  أعـرب  فيمـا 
سـعادته الغامـرة بتواجـد هيئـة مكتـب النقابـة 
العامـة وسـط كوكبـه مـن أبنـاء محافظـة الوادي 
الجديد ، الفتا أن النقابة ترحب بآراء ومقترحات 
ا من جميع النقابات 

ً
مهندسيها شباًبا وشيوخ

الفرعيـة مضيفـا أنـه عمـل ملـدة سـنوات رئيـس 
الجهاز املركزي للتعمير من 2007 حتى 2012، 
بمحافظة الوادي الجديد، ونائًبا لوزير اإلسـكان 
ودائًمـا مـا كان يـرى فـي أبنـاء محافظـة الـوادي 

الجديد الجدية واملشاركة املجتمعية.

من جانبه ثمن املهندس عادل عبد الله ربوح من 
قيمـة مهندسـي الـوادي الجديد الذيـن يتميزون 
تؤهلهـم  والتـي  املتميـزة  والخبـرات  بالكفـاءة 
لتولـى مناصـب هامـة فـى العديـد مـن الجهـات، 
ومنهم من أصبح مالكا لشركات في العديد من 
التخصصـات، مشـيرا إلـى أنـه رغـم صغر عدد 
مهندسـي النقابة الفرعية بالوادي، إال أن النقابة 

تؤدي الكثير من الخدمات الفورية ملهندسيها
وأضـاف ربـوح، أن النقابـة العامـة للمهندسـن 
سـاعدت الفرعيـة في إجـراء العديد مـن الدورات 
التدريبيـة فـى مجال محطات الطاقة الشمسـية، 
التـي سـاهمت فـي إملـام العديـد مـن مهندسـي 
توليـد  محطـات  تصميـم  بعمليـات  املحافظـة 
الكهربـاء بالطاقة الشمسـية، وأصبحوا قادرين 

على تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمزارعن، 
ملساعدتهم في الزراعة

وخـال الحفـل  قدمت نقابة املهندسـن الفرعية 
بالـوادي الجديـد درع النقابـة للمهنـدس هانـي 
ضاحـي نقيـب املهندسـن ، كمـا أعطـت النقابة 
درعهـا للمهنـدس محمود مغـاوري األمن العام 
للنقابـة واملهنـدس مؤمن شـفيق أمـن صندوق 
العامـة واملهندسـة االستشـارية زينـب  النقابـة 
عفيفـي األمـن العـام املسـاعد واملهندس محمد 
ناصـر رئيس املكتـب الفني بالنقابة ، من جانبه 
طالـب املهنـدس مؤمن شـفيق مهندسـي الوادي 
الجديـد باملشـاركة فـي دورة الشـطرنج املقـرر 
إقامتهـا بالنقابـات الفرعية خاصـة بعد اعتماد 
فريـق املهندسـن للشـطرنج باالتحـاد املصري 

للشطرنج في الدوري املمتاز درجة ‘‘ج‘‘ 
هانـي  املهنـدس  برئاسـة  النقابـة  وفـد  وقـام 
ضاحـي بعقـد لقاء مـع محافظ الـوادي الجديد ، 
اللـواء محمـد الزملوط، لبحث سـبل دعـم النقابة 
ملشـروعات التنمية على أرض املحافظة، وأسفر 
اللقـاء عـن االتفاق على تولي النقابة اسـتصاح 
وزراعـة 1000 فـدان خاصـة فـي مجـال زراعـة 

النخيل.
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 »مغاوري« : نرحب 
بآراء ومقترحات جموع 

المهندسين شباًبا 
وشيوًخا



عليهـا فـى نظريتـه “الطاقـة الداكنة” وهى طاقـة الفراغ أى 
األشياء غير امللموسة أو املحسوسة أو املرئية.

وملعرفـة السـبب ملـاذا السـماء تبـدو مظلمـة سـوداء ليـا 
! يقـول النشـائي: بعـد بحـوث طويلـة اكتشـفنا أن الطاقة 
الكونيـة الداكنـة والتـى تقـدر بنسـبة %95.5 مـن إجمالى 
طاقة الكون.. هى فى الحقيقة ليست نوًعا واحًدا من الطاقة 
بـل نوعـان.. األولى هى الطاقة السـوداء وليس الداكنة.. ألن 
الطاقة الداكنة تعنى غير امللموسـة أو املرئية.. أما السـوداء 
فمن اسـمها يسـتدل عليها بلونها األسـود.. وهذه الطاقة 
السوداء هى التى تسبب ظلمة الليل وتجعلنا نرى السماء 
مظلمـة ليـا بعـد غيـاب الشـمس ودورانها فى جـزء آخر 
مـن كوكـب األرض.. هـذه الطاقـة السـوداء نسـبتها 22% 
من حجم الطاقة الداكنة التى تصبح قيمتها منفصلة عن 

الطاقة السوداء 73.5%.

ونسبتها الثابتة تساوى %4.5 من الطاقة الكلية املوجودة 
فـى الكـون، إذن أيـن نسـبة ال%95.5 الباقيـة مـن الطاقـة 
الكونيـة والتـى لـم يتمكـن اينشـتني مـن التوصـل إليهـا؟ 
“ مجيًبـا بأنـه ظـل يبحـث للوصـول إلـى الطاقـة املتبقيـة 
ومحاولة فك رموزها والغموض الذى يحيط بها لغًزا أمام 
العلمـاء.. حتـى بـدأ فى دراسـات وأبحاث عديـدة مع فريق 
البحث الخاص به.. وبعد سنوات توصل إلى املعادلة اآلتية 
“الطاقة- الكتلة- مربع سـرعة الضوء مقسـوما على 22” 
وكانـت النتيجـة %95.5 وهـى النسـبة الغامضـة التـى لـم 
يتوصل إليها اينشتني فى نظريته النسبية.. وأطلق عليها 
الطاقـة الداكنـة أى غير امللموسـة أو املحسوسـة أو املرئية، 
وعليه فإن نسبة ال%4.5 وفقا للنظرية النسبية الينشتني 
هـى طاقـة األشـياء املاديـة امللموسـة فـى الكـون والتى لها 
كتلة وسرعة.. ونسبة ال %95.5 والتى توصل إليها أطلق 

خـال محاضرتـه ألقـى النشـائى الضـوء علـى تنقيحـه 
لنظرية آينشـتاين الخاصة باملادة والطاقة بمعرفة سرعة 
الضـوء في الفراغE=m.c2 ، مشـيًرا أن الطاقة املظلمة هى 
طاقة ذات تكلفة رخيصة وتتناسـب مع متطلبات التنمية 
الشـاملة ملصـر ولبلـدان العالـم الثالث مؤكًدا أن مسـتقبل 
مصر فى ثورة علمية تطبيقية تصب فى االقتصاد.. كما 
أكـد أن مصـر تسـتطيع أن تنشـأ مفاعل نظيـف مائة فى 
املائـة مـن الفـراغ وذلـك عـن طريـق فهمـه ملعنـى كثير من 
االكتشافات مثل تأثير كازمير )Casimir effect( وكذلك 
إمكانيـة عمـل مراكب فضائية با وقود سـوى ما يعرف 

بالطاقة الداكنة.
ووجـه النشـائى اسـتفهاًما قائـا “ بما أن مفهـوم الطاقة 
الكونية.. التى ظهرت من خال نظرية النسـبية آلينشـتني 
ومعادلته الشهيرة “الطاقة - الكتلة - مربع سرعة الضوء”، 
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ندوات

نظمتها لجنة الطاقة

»استثمار الطاقة المظلمة«..
 ندوة للعالم المصرى »محمد النشائى
تحت عنوان »اســتثمار الطاقة البديلة من الطاقة المظلمة« عقدت لجنة الطاقة بنقابة المهندســين 
المصريــة برئاســة المهنــدس محمــد عبــد العظيــم، ندوة حاضــر فيهــا الدكتور مهنــدس محمد صالح 
النشــائى عالــم النانــو تكنولوجى وأحد أشــهر علماء العالــم فى الفيزياء النظريــة ، بحضور المهندس 

فاروق الحكيم- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية ولفيف من الخبراء والمختصين. 



أكاديمية ألعاب رياضية  بنادى المنيا الجديدة .. و1200 
مهندس يشارك فى إفطار جماعى خالل رمضان الماضى 

بمزيد من الحزن واآلسى ينعى 

المهندس / هانى ضاحى 
نقيب المهندسين وأعضاء وهئية المكتب 

والمجلس األعلى للنقابة 

الزميل العزيز المغفور له بإذن اهلل 

المهندس/ عادل رزق 
رئيس نقابة البحيرة  الفرعية 

سائلين اهلل عز وجل أن يلهم أهله وزمالءه 

ومحبيه  الصبر والسلوان

نظمت نقابة املهندسـن الفرعية باملنيا  برئاسـة 
املهندس محمود حسن إفطارا جماعيا ملهندسى 
املنيا كل يوم جمعة طوال شهر رمضان املبارك،  
وأسـرهم.  املهندسـن  مـن   1200 فيـه  شـارك 
مـن  كل  املنيـا  مهندسـى  إفطـار  اسـتضاف 
نـادى املهندسـن بمدينـة املنيـا الجديـدة ونوادى 
املهندسـن ببنـى مـزار و مطـاى و سـمالوط و 

أبوقرقاص وملوى 
وفـى سـياق متصـل تعاقـد  نـادى املهندسـن 
باملنيا الجديدة مع أكاديمية جولد سـبورت لعمل 
أكاديميـة لأللعـاب )كـرة قـدم- تنس- كـرة طائرة 
– كـرة سـلة – جيـم نسـائي( بنـادى املهندسـن  
وجـارى تطويـر امللعـب الثالثـى نجيلـة صناعى 

بناء على طلب مستخدمى املالعب. 
املهندس محمود حسن
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نقابات فرعية

نقيب المهندسين :تسلمنا النقابة بعجز تجاوز 222 مليون 
جنيه وخالل أشهر أصبح لدينا فائض 178 مليونا

 خالل لقاء مفتوح بمهندسى أسيوط
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عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندســين برئاســة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندســين، 
وعضوية كل من المهندس محمود مغاوري األمين العام والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق 
والمهندسة زينب عفيفي األمين العام المساعد والمهندس محمد ناصر رئيس المكتب الفني لقاء 
مفتوًحــا مــع مهندســي محافظة أســيوط والمحافظــات المجاورة »قنــا، بني ســويف، المنيا، األقصر، 

سوهاج«، بمقر نقابة مهندسي أسيوط.



وأشـار »ضاحـي«، خـال كلمتـه أن املعاشـات 
تكلـف النقابـة مليـار جنيـه فـي العـام الواحـد، 
مشـيرا إلـي أن مـوارد النقابـة كانـت تعانـي مـن 
عجز كبير خال السنوات املاضية، واستطاعت 
النقابـة بمجلسـها الحالي وفـي خال عام واحد 
النجـاح فـي سـد العجـز املمثـل فـي 222 مليـون 
جنيـه، بـل وتم تحقيق فائض قـدره 178 مليون 
جنيـه فـي فتـره قصيـرة ال تتجـاوز 10 أشـهر 
فقـط، ويسـعى املجلس الحالي للنقابة لتحسـن 

موارد النقابة.
وأوضـح »نقيـب املهندسـن« أن القانـون الحالـي 
قديم وهو اآلن ال يخدم جموع املهندسن، وأكثر 
بنـوده ال تناسـب الوقت الحالـي خاصة أن هناك 
مواد تتحدث »بــاملليم« على شـيكارة األسمنت، 

مؤكـًدا أن الحديث عن قانون جديد سيسـتغرق 
أعواما، ولكن مجلس النقابة رأى أن تعديل بعض 

بنود القانون هو األفضل في الوقت الحالي.
وشـدد »ضاحي« علي أن املجلس فوجئ بتقديم 
قانون من قبل بعض النواب املهندسن، وتقدمت 
النقابـة بتعديـات حـول 17 مادة وتـم االتفاق مع 
البرملان علي تقديم تعديل القانون من قبل القنوات 

الشرعية واملتمثلة في مجلس النقابة الحالي.
مـادة   17 تضمنـت  النقابـة  »تعديـات  وتابـع: 
فقـط، وذلـك لتعديـل مسـار املهنـة، ورفـع كفـاءة 
والحفـاظ  النقابـة،  املهندسـن، وتحسـن دخـل 
على أخاقيات املهنة، ومقدرات الوطن من خال 
مهنة الهندسـة، بالتزامن مع املشروعات الكبري 

الجاري تنفيذها بكافة أنحاء مصر”.

فـي  راعـي  أنـه  إلـي  املهندسـن،  نقيـب  ولفـت 
التعديـات املقدمـة للبرملـان كل مـا يهـم مصالح 
لهـا،  األمثـل  االسـتخدام  وكيفيـة  املهندسـن 
موضًحا أن هناك تراخًيا في بعض املشروعات 
والتـي توقفـت بعضهـا خـال الفتـرة املاضيـة 
مثـل »مصنـع املكرونة« وعندمـا بدأنا في العمل 
فوجئنـا بـأن املصنع مقطوع به امليـاه والكهرباء 
بعـض  ننتظـر  و  املشـكلة  هـذه  بإنهـاء  وقمنـا 
الخبـراء لكي يضعوا بن أيدينا التقرير النهائي، 
باالشـتراك مـع املهندسـن لنبدأ العمـل فوًرا في 

إحياء هذا املصنع الهام.
النقابـة إلعـادة االسـتثمار،  اتجـاه  إلـى  وأشـار 
والتـى  النقابـة،  ألصـول  األمثـل،  واالسـتغال 
توقفت منذ فترة طويلة، وتم إجراء تقييم مبدئي 
لها من خال متخصصن، ومن املنتظر وصول 
خبـراء أملـان منتصـف رمضـان املقبل، لدراسـة 
إمكانيـة إعـادة تشـغيل املصنـع، الفتـا إلـى أن 
األمر يتطلب تكاتف النقابات الفرعية مع النقابة 

العامة ليتم تحقيقه بسهولة.
واسـتطرد نقيب املهندسـن:« مـن ناحية أخرى، 
ذوو  الحكوميـة  الجامعـات  مـن  الخريجـون 
مسـتوي راق، إال أن بعـض املؤسسـات األخـرى 
تقـدم تعليمـا هندسـيا ال يرتقـى إلـي املسـتوى 
املطلـوب ملزاولـة مهنة الهندسـة، وبالتالي اهتمت 
النقابـة بالتعـاون مـع النقابـات الفرعيـة، بعمـل 
دورات تدريبية إلعادة تأهيل املهندسن حديثى 
مجلـس  أعضـاء  أن  ضاحـي،  وأكـد  التخـرج”. 
النقابـة الحالـى جميعهم ال ينتظروا أي عائد من 

النقابة، وال يتقاضون أي بدالت مطلقا
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ندوات

الشعبة المدنية تستعرض
 النظم اإلنشائية لسند جوانب الحفر

وسط حضور كثيف من شباب المهندسين

ا خاصة من شباب املهندسني، 
ً
شهدت الندوة إقباال كثيف

نقيـب  هانـى ضاحـي-  املهنـدس  عليـه  أثنـى  مـا  وهـو 
املهندسـني فـى كلمتـه املقتضبـة خالل النـدوة معبًرا عن 
سـعادته باهتمـام شـباب املهندسـني بحضـور مثل تلك 
النـدوات، كونهـم من يسـطرون مسـتقبل مهنة الهندسـة 
تلـك  مثـل  مداومـة حضـور  منهـم  فـى مصـر، مطالًبـا 
الندوات لثقل خبراتهم واالستفادة من الخبرات التراكمية 
إياهـم بتحقيـق مـا يتمنونـه مـن  للمحاضريـن، واعـًدا 

النقابة خالل املرحلة القادمة.
وعظـم ضاحـى من قيمة النـدوة كونها تتناول موضوعًا  
هامًا جًدا، فالحفر هو بداية تنفيذ أى مشروع واالستهانة 
بـه يسـبب كثيـر من املشـاكل، والتى ظهر مؤخـًرا بعض 
آثارهـا سـواء مـن تصـدع بعـض املبانـى أو انهيارها فى 
بعض األوقات مما يودى بحياة كثيرا من األبرياء، وقدم 
نقيب املهندسـني الشـكر والتحية لشعبة الهندسة املدنية 
برئاسة املهندس أحمد رمزى لتنظيمها ملثل تلك الندوات 

الهامة.
الحسـيني- عضـو  املهنـدس محمـد  مـن جانبـه شـدد 
الشـعبة املدنيـة وعضـو املجلـس األعلـى للنقابـة خـالل 
تقديمـه للنـدوة علـى أهميـة هـذه النـدوة ملـا يخلفه سـوء 
سـند جوانـب الحفـر مـن مشـاكل وكـوارث تتسـبب فى 

انهيار املباني.

الحاضريـن  مـن  رمـزى  أحمـد  املهنـدس  طالـب  فيمـا 
التواصـل الدائـم مـع النقابة والشـعبة املدنيـة، الفتا إلى 
أنـه بناء على قرارات الجمعية العمومية للشـعبة سـيتم 
إنشـاء لجنة تحت اسـم »ضمير الشـعبة« للتواصل مع 
كل مهندسـى الشـعبة فى كافـة املحافظات حتى يكون 
هنـاك تواجد للشـعبة فى كل محافظـة ملعرفة متطلبات 
املهندسـني ومسـاعدتهم وخدمتهـم فـى حـدود مـا هو 

متاح. 
وأوضـح رمـزى أن الشـعبة حريصـة دائمـا علـى عقـد 
مهندسـى  بمسـتوى  لالرتقـاء  تقريبـا  شـهريا  نـدوة 
الشـعبة واإلطـالع على أحـدث التكنولوجيا املسـتخدمة 

فى مجال الهندسـة املدنية.
وخالل الندوة اسـتعرض الدكتور مجدى الشـيخ النظم 

 sheet « اإلنشـائية لسـند جوانـب الحفـر ومنهـا نظـام
piling » السـتائر أو الصفائـح املعدنيـة، وهـى عبـارة 
عن ألواح حديدية ذات سـماكات وأطـوال مختلفة، الفتا 
إلى أنها تسـتخدم أكثر عند إنشـاء أساسـات الكبارى 

أو أرصفة املوانئ.
باسـتخدام  السـاند  الحائـط  أعمـال  كذلـك  وتنـاول 
الخوازيـق املتقاطعة واملتماسـكة والتى تسـتخدم حتى 
عمـق 14 متـرا، مشـيًرا إلـى أن هـذا النظـام مـن أكثـر 
إلـى نظـام  األنظمـة شـيوًعا واسـتخداًما، كمـا تطـرق 
»Diaphragm Wall« مشـيرا إلـى أنـه من أقـوى النظم 
يتـم  أنـه  إلـى  الفتـا  الحفـر،  لسـند جوانـب  اإلنشـائية 
اسـتخدامه فـى متـرو األنفـاق ويصـل إلى حفـر بعمق 

يصـل إلى 24 مترا.

عقــدت شــعبة الهندســة المدنيــة 
بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة 
المهنــدس أحمد رمــزى ندوة تحت 
لســند  اإلنشــائية  »النظــم  عنــوان 
الدكتــور  ألقاهــا  الحفــر«  جوانــب 
مجدى ثابت الشــيخ- األستاذ بكلية 

الهندسة- جامعة القاهرة.
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تكريم  61 أًما مثالية..والمهندس
 »أبو النصر المرسى« األب المثالى للمهندسين

وسـط مشـاعر فياضـة وأجواء أسـرية احتفلت  
النقابة العامة للمهندسـن نهاية مارس املاضي 
بعيـد األسـرة .   وخـال االحتفـال تـم تكريـم  
املهندسـن  شـهداء  وأسـر  املثاليـات  األمهـات 

واألب املثالي للمهندسـن..
 حضـر االحتفـال  املهنـدس محمـود حجـازي 
النقابـة،  وكيـا  عثمـان  أحمـد  واملهنـدس 
واملهندسـة االستشـارية زينـب عفيفـي األمـن 
العامـة  الشـئون  لجنـة  املسـاعد ورئيـس  العـام 
رئيـس  ناصـر  محمـد  واملهنـدس  واملـرأة، 
املكتـب الفنـي وعضـو املجلـس األعلـى للنقابـة، 
نقابـة  رئيـس  سـنة  أبـو  هشـام  واملهنـدس 
املهندسـن الفرعيـة بالقاهرة، واملهندس هشـام 
والـى رئيـس نقابـة املهندسـن الفرعيـة بالفيوم 

وعـدد من أعضاء املجلس األعلـى للنقابة 
الـذي  الحفـل  خـال  املقتضبـة  كلمتهـا  وفـى 
اسـتضافه نادي املهندسـن بأبوالفـدا بالزمالك  
لـكل  التحيـة  عفيفـي  زينـب  املهندسـة  قدمـت 
األمهـات الحاضرات، مؤكدة على أن كا  منهن 

تمثـل قصـة كفاح، مشـيرة إلى أن هذا اليوم هو 
احتفـال بيـوم األسـرة املصريـة، فكمـا أن هناك 

أم مثاليـة هنـاك أب مثالي.
مـن  هـم  املصريـن  املهندسـن  أن  وأوضحـت 
علمـوا العالـم الهندسـة،  فهـم بنـاة األهرامـات 
حضـارات  أعـرق  ومؤسسـي   العالـي  والسـد 

الشعوب.

وفـى لفتـة إنسـانية مـن املهندسـة منال السـيد 
إحـدى  وابنـة  املدنيـة  الهندسـة  شـعبة  عضـو 
صـورة  قدمـت  املكرمـات  املثاليـات  األمهـات 
عفيفـي  زينـب  للمهندسـة  مكبـرة  شـخصية 
دعـت الحضور للتوقيع عليها اعترافا بمشـوار 
كفاحهـا وتعبيـرا وتقديـرا لهـا كونهـا حصلت 
علـى لقـب أم املهندسـن كما حصلـت على لقب 
املهندسـة املثاليـة علـى مسـتوى الوطـن العربي 
وفضـا عـن أنهـا  داعمـة منـذ بداية مشـوارها 

املهني ألسـر املهندسـن والشهداء.
ومـن جانبـه عبر املهنـدس محمود حجـازي عن 
سـعادته البالغة ملشاركته بالحضور قائا » نلت 
اليوم تكريما وتشـريفا لن أنسـاه بسـامي على 
كل أمـا مثاليـة، وكل أم شـهيد وهـذا فـى حد ذاته 
أعتبره شهادة تكريم ونوط شرف على صدري.

الشـهداء  أمهـات  مـن   4 تكريـم  الحفـل  وشـهد 
و57 أم مثاليـة من جميـع محافظات الجمهورية 
فيمـا فـاز املهنـدس أبـو النصر السـيد املرسـى 

بلقـب األب املثالي
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النقابة تحتفل  بعيد األسرة 



مؤتمرات

لجنة المهندسات العربيات تعلن من القاهرة 
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3 مارس .. يوم المهندسة العربية
بمشــاركة قيادات اتحاد المهندســين العرب اســتضافت  نقابة المهندســين اجتماع لجنة المهندســات 
العربيات والذي عقد للمرة الثانية بالقاهرة في مطلع مارس الماضي  كبداية انطالق ليوم المهندسة 
العربيــة.. والتقــى نقيــب المهندســين هانــي ضاحــي  بقيــادات االتحاد وعضــوات لجنة المهندســات 
العربيــات، وفــي مقدمتهــم الدكتــور عــادل الحديثــي- أميــن اتحــاد المهندســين العرب والمهندســة 
حنــان بــادى عــواد– رئيــس لجنة المهندســات العربيات... وأعــرب »ضاحي« عن ســعادته وفخر نقابة 
ا أن منظومة 

ً
المهندسين المصرية باستضافة لجنة المهندسات العربيات في مصر قلب العروبة، الفت

العمــل داخــل جمهوريــة مصــر العربية تعطــي اهتماما كبيًرا بالســيدات وعلى رأســهن المهندســات، 
دن 

ّ
ا أن المهندســات المصريات يتقل

ً
مشــيًرا إلى أنه ألول مرة في مصر تتولى المرأة 8 وزارات، مضيف

مناصــب كبــرى فــى كل األماكــن، مثل المهندســة صبــاح مشــالى- وكيــل أول وزارة الكهرباء ورئيس 
الشركة القابضة للتوزيع.



أشار نقيب املهندسني إلى أن  املاضى البعيد والقريب 
شـهد  قيـوًدا خاصة  على املـرأة قى مصر وكل الدول 
العربيـة »وقـال:« اليوم انطلقت املـرأة املصرية والعربية 
وتبـوأت مكانهـا داخـل املجتمـع سـواء كان املجتمـع 
املصـرى أو العربـي، وعندنـا أمثلـة كثيـرة ملهندسـات 

دن مناصب كبرى فى جمهورية مصر العربية. 
ّ
تقل

ـا أن املـرأة العربيـة هـى فى البداية ابنـة ثم أم ثم 
ً
مضيف

 بينها 
ً

تصبح جدة، وبالرغم من ذلك لم يكن هذا حائل
وبـني التعليـم والعمـل واقتحام الحيـاة العملية واعتلء 

املناصب الكبري.
مـن جانبهـا قالـت املهندسـة صبـاح مشـالي- رئيـس 
لجنـة املهندسـات املصريـة »وكيـل أول وزارة الكهرباء 
والطاقة املتجددة ورئيس الشركة القابضة للتوزيع« أن 
السـيدات العربيات قد واجهـن تحديات كبيرة لتجاوز 
القيـود التى فرضتهـا عليهن العادات والتقاليد وبرغم 
ذلـك اسـتطعن كسـر هـذه القيـود والسـماح لبناتهـن 
باالرتقـاء فـى التعليـم، ولـم تكتـف نسـبة كبيـرة مـن 
السـيدات العربيـات بالتعليـم فقط ولكـن صممن على 
دخـول مجـال العمـل، ليـس فقـط الكتسـاب املـال أو 
تحـدى للزمـلء العاملني فى نفس مجـال العمل، ولكن 

لتحقيق آمالهن وطموحاتهن.
وأضافـت »مشـالي« أن املجـال الهندسـى كان يعتبـر 
حكًرا على الرجال فقط ولكن املرأة املصرية كانت من 

أوائل السيدات فى العالم العربى الختراق هذا املجال.

دعم المهندسات
وبـدوره أكد املهندس عـادل الحديثي– أمني عام اتحاد 
املهندسـني العـرب، على أن تأسـيس لجنة املهندسـات 
العربيـات فـى 2010 جـاء مـن أجـل دعـم املهندسـات، 
وأن دور املهندسـة العربية ال يتوقف على العمل فقط، 
ء يمكن االعتماد عليه 

ْ
ولكن دورها األكبر فى بناء نش

ا أن الثالث من مارس سيتم إطلق 
ً
فى املستقبل، معلن

يوم املهندسة العربية.
وأعربـت املهندسـة حنـان بـادى عـواد – رئيـس لجنـة 
املهندسـات العربيـات عـن مدى سـعادتها باملشـاركة 
فـى اجتمـاع  ضـم العديـد من ممثـلت الـدول العربية، 

مؤكـدة علـى الدعـم املتواصـل مـن نقابـة املهندسـني 
املصرية واتحاد املهندسني العرب للجنة.

وأضافت »بادي« أن الهدف األساسى للجنة هو تعزيز 
العمل العربى املشترك والسعى إليجاد منظومة واحدة 
قـدرات  وتعظيـم  الهندسـة  مهنـة  إبداعـات  تحتضـن 
أعضائهـا لتصـل للتنافسـية، وأن لجنـة املهندسـات 
العربيـات هـى البنـاء بشـقيه: بنـاء اإلنسـان وهـذا مـا 
تقـوم بـه األم املهندسـة، والثانى هو املسـاهمة فى بناء 
مجتمعهـا مـن خـلل تصاميـم ومشـاريع أصبحـت 

حقيقة على األرض، وتوجد شواهد إلنجازاتها.

إستراتيجية 2021
املهندسـات  لجنـة  اسـتعرضت  اجتماعهـا  وخـلل   
اإلسـتراتيجية  والخطـة  العامـة  األهـداف  العربيـات 
الزمنـى وتوزيـع  البرنامـج  -2018 2021، وناقشـت  

مهام تنفيذها.
وتمثلـت الخطـة اإلسـتراتيجية التـى اسـتعرضها كل 
مـن: املهندسـة حنـان بـادي- رئيـس لجنة املهندسـات 
العربيـات واملهندسـة صبـاح مشـالي- رئيـس لجنـة 
املهندسات املصرية فى أربعة محاور رئيسية: املحور 
وتنميـة  املهندسـة  كفـاءة  رفـع  فـى  واملتمثـل  املهنـى 
للطالبـات  الهندسـى  الوعـى  املهنيـة وزيـادة  قدراتهـا 
املحـور  ناجحات..ثـم  مهندسـات  إنجـازات  وإبـراز 
الثقافى واالجتماعى املتمثل فى تفعيل دور املهندسـة 
فى العمل النقابى والتطوعى واالرتقاء بالوعى الثقافى 
البيئـة  علـى  للحفـاظ  بمبـادرات  والقيـام  للمهندسـة 

واملوروث التاريخي، مثل مبادرة إحياء فى األردن.
واملحورالثالـث هو االتصـال واإلعلم لتعزيز التواصل 
واللقاءات مع املهندسـات العربيات واسـتخدام اإلعلم 
إليصال رسالة لجنة املهندسات عربًيا وعاملًيا وإعداد 
قاعـدة بيانـات للمهندسـات لتبـادل الخبـرات وفـرص 

العمل.
توعيـة  والقوانـني  التشـريعات  محـور  تضمـن  فيمـا 
املهندسـات بالقوانـني والتشـريعات الخاصـة بالعمـل 

وبرامج التأهيل والتصنيف الهندسي.
وتم فتح باب املناقشات واالقتراحات لألعضاء، والتى 
كان مـن أبرزهـا إعـداد ملتقـى للمهندسـات العربيات 
ومبـادرة مهندسـات بـل حـدود وعقـد دورات مهنيـة 
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نقيب المهندسين : 
مصر تهتم كثيرا بالمرأة 

.. وألول مرة تتولى 
السيدات  8 وزارات



مؤتمرات
ومخيـم قيادى وتدريبي، باإلضافة 
إلى سلسـلة ورش تعريفية للقوانني، 
وإعداد فيديوهات للمهندسـات اللواتى 
لديهـن قصص نجاح أو مشـاريع مميزة، 

وإنشاء قاعدة بيانات للمهندسات.
وانتهـى االجتمـاع بعدة توصيات، منها إنشـاء موقع 
املوقـع  إمـداد  للجنـة مـع وضـع ضوابـط  إلكترونـى 
باملعلومـات وتفعيل صفحة املهندسـات العربية على 
الفيسبوك، وعمل نشرة إخبارية دورية »ربع سنوية« 
تتضمن تغطية إعالمية ألنشطة املهندسات، وإطالق 
مللتقـى  واإلعـداد  حـدود«  بـال  »مهندسـات  مبـادرة 
االقتصاد وتمكني املهندسـة العربية 2020، والترتيب 
لعقـد ملتقـى املهندسـات العربيـات 2020 واالقتـراح 

بأن يكون ببيروت.

تكريم
وخـالل االجتمـاع تـم تكريم املهندسـة زينـب عفيفى 
والتـى طالبـت بأن يكون للمهندسـة املصرية أكثر من 
مقعد فى لجنة املهندسات العربيات، مضيفة أن املرأة 
طاملـا اسـتطاعت العطـاء دائما فعلى املجتمـع أن يذلل 

لها كل العقبات.
مـن جانبـه قال نقيب املهندسـني »إن املهندسـة زينب 
العـام املسـاعد للنقابـة تمثـل أقـدم  عفيفـي- األمـني 
املهندسـات النقابيـات فـى جمهوريـة مصـر العربيـة 
وأكثرهـن خبـرة وتكريًمـا، حيـث تـم تكريمهـا مـن 
ا أنها تدعم 

ً
السـيد الرئيس جمال عبدالناصر، مضيف

بقـوة عمـل اللجنـة وتدعم عمـل املهندسـات العربيات 
وتضيف إلى هذه املجموعة والكوكبة إضافة كبيرة.

شكرا نقابة المهندسين
تقـدم عـادل الحديثـي، أمـني عـام اتحـاد املهندسـني 
نقيـب  هانـى ضاحـى  للمهنـدس  بالشـكر  العـرب،  
املهندسـني املصريـني، السـتضافة النقابـة االجتمـاع 
الثانـى للجنـة، وللوفـود املشـاركة مـن الـدول العربية، 
مشـيًرا إلى أن اللجنة تم تأسيسـها فى 2010، وأنها 

من أنشط اللجان وتنعقد بشكل دائم.
دعمـا  جـاء  اللجنـة  تأسـيس  إن  الحديثـي:  وقـال 
للمهندسـات العربيـات، ومـا نرجوه هو أن تخرج هذه 
اللجنـة إلـى توصيـات تخـدم املهندسـات وتدعمهـم 
فـى كل الـدول العربيـة، ليـس فقـط فى تولـى مناصب 

وزارية، بل فى كافة مجاالت أعمالهم.
وقالـت املهندسـة زينـب عفيفـي- أمـني عـام مسـاعد 
نقابـة املهندسـني، إنهـا حاصلـة علـى عضويـة نقابة 
املهندسـني منـذ 46 عاما، حيث سـتبلغ فـى األول من 
ديسـمبر املقبل 81عاما، مؤكـدة أن املرأة العربية تظل 
تعمـل وتقـدم كل مـا فـى وسـعها أن تقدمـه لخدمـة 
بالدها، طاملا تشـعر أن لديها القوة، الفتة إلى أن 145 
ألف مهندسـة مقيدة فى النقابة املصرية، قائلة، باسـم 
املهندسـات املصريـات البـد مـن زيـادة عـدد ممثالت 

مصر فى اللجنة.

بناء اإلنسان
قدمـت حنـان بـادي، رئيـس لجنة املهندسـات بـاألردن، 
الشكر إلى نقابة املهندسني املصرية، ملا بذلته من جهد 
الستضافة اجتماع لجنة املهندسات العربيات االتحادية، 
مشيرة إلى أن اللجنة تهدف إلى بناء اإلنسان وهو البناء 
األعظم الذى تقدمه املهندسة األم، هذا بجانب بناء الدول، 
والـذى يشـهد عليـه حصـول الكثيـر مـن التصميمـات 
العربيـة علـى جوائـز، والتـى تم تصميمها فى األسـاس 

على يد مهندسات.
وقالـت »بـادي« إننـا لدينا العزم فى البنـاء على إنجازات 
من سبقونا، دعونا نعمل بكل جهد لخدمة أمتنا، مؤكدة 
علـى الدعـم املتواصـل مـن نقابـة املهندسـني املصريـة 

واتحاد املهندسني العرب للجنة .
ووجهت الشـكر لنقابة املهندسـني املصريـة على الدعم 
الـذى تقدمـه للجنـة املهندسـات العربيات وعلـى حفاوة 
االسـتقبال ألعضاء اللجنة، مشـيرة إلى أن مصر دوًما 
ا وعزيزة على قلوب كل العرب. 

ً
كانت بلًدا كريًما ومضياف

وقالت: »نطمح أن تكون لجنة املهندسات العربيات لجنة 
فاعلة، وأن تصل ملواقع القرار املؤثرة فى حياة املهندسات 
العربيات، وأن تتمكن من تطوير القدرات العلمية واإلدارية 
واالجتماعية للمهندسـات العربيات وتنميـة مهاراتهن، 

لتكون الواجهة التى تمثل املهنيات فى العالم العربي«.

تحديات
لجنـة  رئيـس  مشـالي-  صبـاح  املهندسـة  قالـت 
الكهربـاء  وزارة  أول  وكيـل  املصريـات،  املهندسـات 
والطاقـة املتجـددة ورئيس الشـركة القابضـة للتوزيع، 
العربيـات قـد واجهـن تحديـات كبيـرة  السـيدات  إن 
نحـو القيـود التى فرضتهـا عليهن العـادات والتقاليد 
وبرغـم ذلـك اسـتطعن كسـر هـذه القيـود والسـماح 

لبناتهن باالرتقاء فى التعليم، ولم تكتف نسبة كبيرة 
مـن السـيدات العربيـات بالتعليـم فقط ولكـن صممن 
علـى دخـول مجال العمل ليس فقط الكتسـاب املال أو 
تحـدى للزمـالء العاملني فى نفس مجـال العمل ولكن 

لتحقيق آمالهن وطموحاتهن.
حكـًرا  يعتبـر  كان  الهندسـى  املجـال  إن  وأضافـت: 
علـى الرجـال فقط ولكـن املرأة املصريـة كانت من أول 
السيدات فى العالم العربى الختراق هذا املجال، معربة 
عن سـعادتها بإعالن يوم املهندسـة العربية 3 مارس 

من كل عام.
ونوهـت مشـالي، أن مصـر لديهـا أكثـر مـن 140 ألف 
مهندسـة، وهـو عـدد يفـوق كل أعـداد املهندسـات فى 
الوطـن العربـي، وبتخصصـات مختلفـة، ونعمـل فـى 
اللقـاء  الهـدف مـن  أن  الجهـات، مشـيرة  الكثيـر مـن 
هـو إلقـاء الضوء علـى املهندسـة العربية أينمـا كانت، 
بغـض النظـر علـى مـا تقدمـه الدول لهـا، هنـاك توجه 
على مسـتوى الدول العربية فى الوقت الحالي، لتمكني 
املـرأة فـى املناصـب، ولدينـا أمثلة واضحـة فى مصر، 

والسعودية واإلمارات.

المهندسات يتفوقن
مـن جانبهـا قالـت املهندسـة هبـه العلي- رئيـس لجنة 
املهندسـات فى الهيئة العربية السـعودية للمهندسـني: 
إن الدراسة الهندسية كانت متوسعة أكثر بني الشباب 
عن الشابات، ولكن آخر 10 سنوات األمر تغير تماًما 
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فأصبح لدينا تمكني للمرأة السعودية.
وأضافـت .. اليـوم أصبـح مسـموح للمـرأة الدخـول فـى 
مجـاالت هندسـة البتـرول والكهربـاء وامليكانيكا وهى 
مجـاالت لـم تكـن متاحـة مـن قبـل، مشـيرة إلـى أنهـن 

أصبحن يعملن باملواقع أكثر.
وأوضحـت أن هنـاك الكثيـر مـن التشـابه بـني املنهـج 
املصـرى والسـعودي، وأغلـب املشـاريع اآلن أصبحـت 
بمشـاركة مهندسـات، بمعـدالت قـد تفـوق املهندسـني 

أنفسهم.

سن تشريعات
قالـت املهندسـة عبيـر الجبيـل- ممثـل دولـة الكويـت، 
إن عـدد املهندسـات فـى الكويـت يفـوق أضعـاف عدد 
املهندسـني، لـذا فإننـا نرغـب فـى اسـتغالل هـذا العدد 

ليكون لهن دور مؤثر وقوى فى االتحاد واملجتمع.
وأضافـت الجبيـل، أنـه يجـب أن يكون للمـرأة بالكويت 
صوت ودور قوى فى سـن التشريعات وزيادة الخبرة 

ورفع كفاءة املهندسات.
وأشـارت الجبيل أننا ننظـم الكثير من املؤتمرات لدعم 
تمكـني املـرأة ، مشـيرة أن املـرأة ال تقـل فى شـهاداتها 
وخبراتهـا عـن الرجـل، الكثيـر مـن املهندسـات يجدن 
صعوبـة فـى النـزول إلـى املواقـع وتمنعهـن العـادات 
والتقاليـد، رغـم التزامهـن بأخالقيـات املهنـة، وزيهـا 
وهويتهـا اإلسـالمية، نهـدف إلـى عدم وجـود حواجز 

أمام املهندسات.

تمكين المرأة
قالـت املهندسـة حصة الهرمي- أمـني صندوق جمعية 
املهندسـني باإلمـارات العربيـة املتحـدة، إنهـا تشـارك 
ألول مرة فى اللجنة، مشيدة باالهتمام بدور املهندسة 

فى املجال النقابي.
وأشـارت حصـة أن العمـل النقابـى يتـم تسـميته بدول 
الخليـج بالجمعيات الهندسـية، مشـيرة أن تمكني املرأة 
فى اإلمارات ليس فقط فى املؤسسات الحكومية، بل يتم 
تعزيز دورها ليكون فعاال على مستوى الدول العربية.

وكشـفت املهندسـة حصـة الهرمـى أن دولـة اإلمـارات 
تعطى فرصة كبيرة للمرأة حيث لدى الحكومة التوجه 
لتمكينهـا فـى تولى الوزارات، مشـيرة أنهـم لديهم أول 

وزيرة للسعادة، وكراسى باملجلس الوطني.

قالـت املهندسـة إكـرام بـاش إمـام- وزيـرة السـياحة 
الليبيـة السـابقة إنهـا خريجـة الدفعة األولى للهندسـة 
بليبيـا بقسـم عمـارة، وكانـت البنـت الوحيـدة وقتهـا، 
وعضـو  بليبيـا  املهندسـني  نقابـة  عضـو  وأنهـا 

املهندسات العربيات.
وأشـارت أن هنـاك تحديـات كبيـرة تواجه املهندسـات 
بليبيـا ولكـن التحـدى بالعمـل بليبيـا يختلـف، وتبذل 

املرأة املهندسة مجهوًدا أكبر للتساوى مع الرجل.
وأشارت وزيرة السياحة الليبية السابقة، أن فى مصر 
لـدى املـرأة الخبـرة الكاملـة ألنهـا تشـارك فـى مجـال 

العمل منذ وقت طويل.
وأشـارت أن ليبيـا اآلن فـى مرحلـة التغييـر وتحتـاج 

الكثير من الخبرات من الدول العربية الشقيقة.
وأشـارت أنهـا خـالل االجتمـاع مـع املهندسـات العرب 
اتفقـن علـى التعـاون املثمر، ولعـب دور كبير فى الحد 

من البطالة فى الوسط الهندسي.
جديـر بالذكـر أن االجتمـاع شـهد مشـاركة ممثـالت 
عـن الهيئـات الهندسـية األردنيـة اإلماراتيـة، العراقيـة، 
الليبيـة، السـعودية  اللبنانيـة،  الفلسـطينية، الكويتيـة، 

بجانب ممثلة مصر الدولة املستضيفة 
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د. عادل الحديثي : دور 
المهندسة العربية ال 

يتوقف علي العمل فقط 
فدورها األكبر هو بناء 

نشيء يعتمد عليه 

 المهندسة هبه العلي: 
المهندسة السعودية اقتحمت 

مجاالت هندسة البترول 
والكهرباء والميكانيكا 

المهندسة صباح مشالى: 
المرأة المصرية من أوائل 
السيدات فى العالم العربى 
افتحاما للمجال الهندسي



خالل احتفالها الرابع بيوم السالمة العالمى
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مؤتمرات

أمين عام النقابة: مجال استشارى 
جديد فى السالمة والصحة المهنية

حازم رخا
نظمــت لجنــة الســامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندســين برئاســة المهنــدس محمد عزب 

احتفالها الرابع بيوم السامة العالمي، والذى يوافق يوم 28 إبريل من كل عام.
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مغـاورى  محمـود  املهنـدس  أعلـن  االحتفـال  خـال 
سـتضيف  املهندسـن  نقابـة  أن  العـام  األمـن 
السـامة  مجـال  فـى  جديـد  استشـارى  تخصـص 
النقابـة  قانـون  أن  إلـى  مشـيرا   ، املهنيـة  والصحـة 
أى  نشـاطها  يحمـل  التـى  املنشـآت  الجديـد سـيلزم 
تهـدد للمجتمـع والبيئـة بتعيـن مهنـدس متخصص 
العـام  األمـن  املهنية وقـال  والسـامة  الصحـة  فـى 
أن كثيـر مـن القطاعـات فـى مصـر تلتـزم بمعاييـر 
السـامة وفـى مقدمتهـا شـركات املقـاوالت الكبـرى 
 واملستشـفيات، وعدد كبير من الشـركات واملصانع “
يتعلـق  فيمـا  الرئيسـية  املشـكلة   « وأضـاف 
بالسـامة والصحـة املهنيـة هـو أن أغلـب املصريـن 
والصحـة  السـامة  بمعاييـر  االلتـزام  يتقبلـون  ال 
املهنيـة ، رغـم أنهـا تحمـى حياتهـم وتكفـل لهـم أداء 
“ أمانـا  وأكثـر  أفضـل  بيئيـة  ظـروف  فـى   عملهـم 
وتوقـع أمـن عـام النقابـة أن تشـهد السـنوات القادمـة 
السـامة  ملعاييـر  واسـعا  وتطبيقـا  كبيـرا  اهتمامـا 
والصحـة املهنيـة فـى مصـر ، وقـال » أتوقـع أن تكون 
مصـر ضمـن أكثر 30 دولة فى العالم التزاما بمعايير 
السـامة والصحـة املهنيـة ، خـال السـنوات الخمـس 
القادمة ، وذلك فى ضوء االهتمام الكبير الذى شهدته 
 مصـر بتطبيـق تلـك املعاييـر فـى السـنوات األخيرة “
بالنقابـة  املهنيـة  والصحـة  السـامة  لجنـة  وكانـت 
العامـة برئاسـة املهنـدس االستشـارى محمـد عـزب 
قـد نظمـت احتفالهـا السـنوى الرابـع بيـوم السـامة 
العاملـى ، والـذى يوافـق يـوم 28 أبريـل مـن كل عـام .. 
األمـن  عفيفـى  زينـب  املهندسـة  االحتفـال  حضـر 
العـام املسـاعد واملهنـدس محمـد نصـر مديـر املكتب 
وشـارك   ، األعلـى  املجلـس  وعضـو  للنقابـة  الفنـى 
املهنيـة  والسـامة  الصحـة  خبـراء  مـن  عـدد  فيهـا 
كبيـر  عـدد  و   ، العاملـة  القـوى  وزارة  عـن  وممثلـن 
 مـن املهندسـن املهتمـن بالصحـة والسـامة املهنيـة.

ومـن جانبـه أعلن املهنـدس محمد عزب خـال كلمته 
أنـه سـوف يتـم تنظيـم محاضـرات مجانيـة للتوعيـة 
العامة للمهندسـن بمبادئ وقواعد السامة والصحة 
املهنيـة خـال الفتـرة القصيـرة القادمـة، كمـا كشـف 
عـن أن اللجنـة سـوف تقـوم بعمـل مراجعـة ملعاييـر 
العامـة  النقابـة  ملبنـى  املهنيـة  والصحـة  السـامة 
املجـال. فـى  االستشـارين  بأعضائهـا   للمهندسـن 

وأوضح عزب أن االحتفال بيوم السامة العاملى يحث 
العمـال علـى إتبـاع معايير السـامة والصحـة املهنية 
لكـى نصـل إلـى بيئـة عمـل أمنـة خاليـة مـن املخاطر، 
مشـيرا إلـى أن أخـر اإلحصاءات تشـير إلـى أن معدل 
شـدة إصابات العمل فى املنشـآت بلغت 49,8 إصابة 
لـكل مليـون سـاعة عمل بعـد أن كانـت 142,7 إصابة 
لكل مليون سـاعة عمل عام 2014 ، كما تشـير أيضا 
أن معدل الخطورة فى الحوادث ) متوفى ومصاب لكل 
حادثـة ( بلـغ 1,8 سـنة 2018 بعـد أن كانت 2,1 سـنة 
2014 وهذا يوضح تنفيذ خطط تهتم بمعايير السامة 
 والتـى أدت إلى انخفـاض معدالت املتوفن لكل حادث.

ووجـه رئيـس لجنـة السـامة والصحـة املهنيـة دعـوة 
واالجتهـاد  بالجـد  فيهـا  طالـب  كلمتـه  نهايـة  فـى 
للوصـول  وااللتـزام  اإلنتـاج  لزيـادة  العمـل  فـى 
املهنيـة. والصحـة  السـامة  درجـات  أقصـى   إلـى 

وفـى كلمتـه خـال االحتفاليـة أكـد املهنـدس جمـال 
عسـكر – خبير السـيارات وهندسـة الطرق أن مصر 
حققت نجاحات كبيرة فى مجال السامة على الطرق 
.. وقال » شاع بن الناس أن مصر هى أكثر دول العالم 
فـى حـوادث الطـرق ، وهذا كام خاطـئ تماما فمصر 

فى املرتبة رقم 94 من بن 172 دولة فى حوادث الطرق 
 أى أنها تقع فى املنطقة الخضراء فى حوادث الطرق » 
وأضاف » شبكة الطرق الجديدة كان لها دور رئيسى 
فـى تراجـع حوادث الطرق ، ورغم تنفيذ حوالى 66 % 
مـن الشـبكة فـإن حـوادث الطـرق تراجعت بنسـبة 26 
%، وتراجع أعداد قتلى الطرق من 6 آالف و904 قتيل 
 فـى عـام 2014 ألـى 5 آالف و111 قتيـل عـام 2018”

وتابـع » شـبكة الطـرق الجديـدة التـى تنفذهـا مصـر 
حاليـا تلتـزم بمواصفـات األشـتو األمريكيـة ، وهـى 
أعلى مواصفات فى الطرق ، وهو ما أعاد الحياة لطرق 
مصر التى كانت قد تهالكت بسبب أحمال »التريات« 
الكبيـرة وهـو مـا تـم التنبه لـه تماما فى شـبكة الطرق 
 الجديـدة بتشـييد طـرق اسـفلتية وأخـرى أسـمنتية”
وأشـار »عسـكر« إلـى أن شـبكة الطـرق الجديـدة كان 
مقررا لها أن تصل أطوالها إلى 5 أالف كيلو متر بتكلفة 
40 مليـار جنيـه ، ولكـن الشـبكة وصلـت حاليا إلى 8 
أالف و78 كيلو متر ، بتكلفة 53 مليار جنيه ، مع رفع 
كفـاءة جميـع الكبارى لتصـل حمولتها إلى 120 طن ، 
وهـو مـا سـيتكلف 7 مليـارات جنيـه .. وقال » شـبكة 
الطرق الجديدة رفعت ترتيب مصر فى كفاءة الطرق من 
املرتبة 114 عامليا لتصل إلى 53 حاليا ، وبعد االنتهاء 
من تشـييد شـبكة الطرق الجديدة بالكامل سـتصبح 
 مصـر ضمـن أفضـل 30 دولـة فـى مجـال الطـرق “
وأضاف » أغلب حوادث الطرق فى مصر حاليا بسبب 
العامل البشـري، فـ 26 % من الحوادث بسـبب تجاوز 
السـرعة ، 22 % بسـبب اختـال عجلـة القيادة نتيجة 
انشـغال السـائق باملوبايـل ، و19 % بسـبب انفجـار 
االتجـاه  عكـس  السـير  بسـبب   % و17   ، اإلطـارات 
 ، و18 % بسـبب التصـادم بـن سـيارتن أو أكثـر “
وتوقع » عسـكر » أن يحدث قانون املرور الجديد عند 
تطبيقـه بشـكل كامـل بعد 18 شـهرا نقلـه كبيرة فى 

املـرور فـى مصر وقال » بعد عامن ونصف سـتكون 
مصر قد انتهت من تنفيذ كامل شبكة الطرق الجديدة 
ورفع كفاءة الكباري، مشيرا إلى أن بعض الكبارى فى 
مصـر كانـت تحوى أخطأ إنشـائية جعلتهـا مصيدة 
للسـيارات وفـى مقدمتهـا كوبـرى السـيدة عائشـة .. 
وقال » كل أخطاء الكبارى سيتم عاجها خال الفترة 
 القادمة مع رفع كفاءتها لتصل حمولتها حتى 120 طن 

لجنـة  عضـو  الشـاذلى  محمـد  املهنـدس  وحـذر 
السـامة والصحـة املهنيـة ، وقـال » لألسـف قطاعـى 
القطاعـات  أكثـر  فقـط  همـا  والطيـران  البتـرول 
والصحـة  السـامة  بمعاييـر  التزامـا  مصـر  فـى 
 ، املعاييـر  بـذات  يلتـزم  ال  ذلـك  دون  ومـا  املهنيـة 
“ للعاملـن  واألمـان  الحمايـة  تحقـق  أنهـا   رغـم 

وأضـاف » قوانـن السـامة والصحة املهنيـة ال تطبق 
بشـكل صحيح ، وأغلب العمال فى مصر ال يلتزمون 
وهـذا  عليهـا  يعملـون  التـى  املعـدات  أمـان  بمعاييـر 
الحـال دفعنـا فـى لجنة الصحـة والسـامة املهنية فى 
عقـد لسـلة دورات تدريبيـة مجانية لجموع مهندسـى 
مصر حول السامة والصحة املهنية وهو ما سيوفر 
 فـرص عمـل جديـدة لكثيـر مـن شـباب املهندسـن » 
ومـن جانبـه اسـتعرض املهنـدس محمد عبدالباسـط 
عضو لجنة السامة والصحة املهنية أنشطة وفعاليات 
اللجنـة خـال الفترة السـابقة والتى عكسـت النشـاط 
املكثـف الـذى قامـت به اللجنـة واملشـاركة بفاعلية فى 
 كافـة األحداث ذات الخصوص على املسـتوى القومي.
وفـى نهايـة الحفـل قـام املهنـدس محمـود مغـاورى 
يشـاركه كل مـن املهندسـة زينـب عفيفـى واملهنـدس 
محمـد نصر واملهندس محمد عزب بتقديم شـهادات 
التقديـر للسـادة املحاضرين املشـاركن فـى فعاليات 
اللجنـة خـال الفترة السـابقة، وكذا شـهادات التكريم 

للرعاة وأعضاء لجنة السامة والصحة املهنية.

 رئيس لجنة السالمة :محاضرات مجانية للمهندسين 
للتوعية بقواعد السالمة والصحة المهنية
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أخــــبار

ُشعب النقابة السبعة ..
 تعقد جمعياتها العمومية

مجدى عبدالوهاب - سيد الفرماوى - حازم رخا 
إعمــاال للقانــون رقــم 66 لســنة 1974 عقــدت شــعب النقابة الســبعة جمعياتها العمومية لمناقشــة 
السياسة العامة لكل شعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خالل عام 2018، 

وعرض خطة الشعبة لعام 2019، والنظر في االقتراحات المقدمة من األعضاء لدراستها .
وكان القاســم المشــترك بيــن كل الشــعب هــو العمــل على محور تأهيل شــباب المهندســين وثقل 
خبراتهــم مــن خــالل عقد الدورات التدريبية ســواء في مقــر النقابة أو بمقر الجهــات المتعاقد معها. 
والمساهمة الفعالة في تطوير التعليم الهندسي ومزاولة المهنة وتوفير فرص عمل للمهندسين. 

كما ناشدت الشعب مهندسيها بالتواصل الدائم مع شعبتهم والمشاركة الفعالة في أنشطتها 
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التعديـن  هندسـة  لشـعبة  العاديـة  العموميـة  الجمعيـة  كلفـت 
والبترول والفلزات، مجلس الشـعبة بالنقابة العامة للمهندسـن 
بالتواصل مع لجنة القطاع الجامعي باملجلس األعلى للجامعات 
لتقليـل أعـداد خريجـي التعديـن والبتـرول ملواجهـة البطالة في 

صفوف مهندسي التعدين والبترول.
وقـررت الجمعيـة العموميـة مخاطبـة وزيـر البتـرول والثـروة 
املعدنيـة لوضـع مهندسـي التعديـن على رأس أولويـات التعين 
فـي وظائـف هيئة الثروة املعدنية، كما قررت الجمعية العمومية 

عقد مؤتمر موسع للصناعات الثقيلة خالل الفترة القادمة. 
وقـد سـيطرت قضيـة بطالة مهندسـي البتـرول والتعدين على 
مناقشات الجمعية العمومية، وكشفت املناقشات أن البطالة بن 
مهندسـي البتـرول بلغت 17 % ، حيـث يعاني أكثر من 3 آالف 
مهندس بترول من البطالة، فيما أكد عدد من مهندسي التعدين 
مزاحمـة الجيولوجيـن مـن خريجـي كليات العلوم فـي التعين 

بوظائف مهندسي التعدين. 
وكشـف املهنـدس محمـود مغـاوري- أمـن عـام النقابـة، الـذي 
شـارك في اجتماع الجمعية العمومية لشـعبة التعدين والبترول 
والفلـزات، أن النقابـة تـدرس حاليـا أوضـاع سـوق العمـل فـي 
القطاعات الهندسـية املختلفة، وبناء على هذه الدراسـة، ستقدم 
النقابـة مقترحـا شـامال للمجلس األعلى للجامعـات بتقليل أو 
زيـادة عـدد طـالب األقسـام الهندسـية املختلفة فـي الجامعات، 
مشـيًرا إلـى أن النقابـة نجحـت فـي الوصـول إلـى اتفـاق بعـدم 
إنشـاء معاهـد هندسـية جديـدة ملدة 5 سـنوات قادمـة، وهو ما 

سيقلل من عدد خريجي الهندسة في السنوات القادمة. 
وجـدد األمـن العام دعوته لجموع مهندسـي مصـر بالتواصل 
مـع النقابـة، مؤكـًدا أن النقابـة ترحـب بمشـاركة كل مهندسـي 

مصر في أنشطتها وفعالياتها. 
وأمـام الجمعيـة العموميـة لشـعبة التعديـن والبتـرول والفلـزات 
طنطـاوي-  مهنـدس مصطفـي  الدكتـور  األسـتاذ  اسـتعرض 
رئيـس الشـعبة، مـا قـام بـه مجلـس الشـعبة خالل عـام 2018، 

ـا عـن قرب توقيـع بروتوكول تعاون مع الشـركة القابضة 
ً
معلن

للصناعـات املعدنيـة يتـم بمقتضـاه تدريـب خريجـي هندسـة 
البتـرول والتعديـن والفلـزات بمصانع الشـركة القابضة ، ومنح 

عقود عمل ألوائل الخريجن، تخصص فلزات. 
وقـال »طنطـاوي«: إن مجلـس الشـعبة عقـد 22 اجتماعا خالل 
عام 2018، تجاوزت نسـبة حضورها 90 %، فيما تم تشـكيل 
5 لجـان شـملت اللجنـة االستشـارية ولجنـة القيـد واملعـادالت 
ولجنـة التدريـب ولجنـة التواصـل واإلعـالم ولجنـة الشـكاوى 
وتقديـر األتعـاب.. وعقـدت اللجنـة االستشـارية 11 اجتماعـا، 

فيما عقدت لجان القيد 25 اجتماعا.
وأضـاف.. »فـي مجـال التدريب شـاركت اللجنة العامة للشـعبة 
فـي صياغـة الالئحـة التنفيذيـة للـدورات التدريبيـة والنـدوات 
بالنقابـة، وتواصلـت مع رؤسـاء شـركات البترول لبحث سـبل 
التعـاون والتدريـب للمهندسـن حديثـي التخـرج، وتـم إجـراء 
اسـتبيان لتحديـد احتياجـات سـوق العمـل الخـاص بشـركات 

البتـرول، إضافـة إلى توفيـر دورات تدريبية بأسـعار مخفضة 
ملهندسي السويس بالتعاون مع مركز بيت املهندسن للتدريب 

الهندسي. 
ووضعـت اللجنـة برنامجا متكامال لتدريب شـباب املهندسـن 
)حتـى 3 سـنوات خبـرة( في جميع املجاالت الخاصة بهندسـة 

البترول والتعدين والفلزات. 
البتـرول  هندسـة  بقسـم  األكاديميـن  مـع  اللجنـة  وتواصلـت 
اقتراحـات لحـل مشـكلة  لتقديـم  القاهـرة  والتعديـن بجامعـة 
التوظيـف الخاصـة بمهندسـي الشـعبة، بالتعـاون مـع النقابـة 

العامة. 
وأوضـح رئيـس شـعبة التعديـن والبتـرول والفلـزات أن مجلس 
الشـعبة تمكـن مـن عمـل قاعـدة معلومـات بأسـماء وعناويـن 
فـي مجـال  العاملـة  الشـركات  وفاكسـات جميـع  وتليفونـات 
البترول بالوطن العربي، إضافة إلى فتح قنوات تواصل رسمية 
مـع وزارة البتـرول إلمـداد النقابـة باملعلومـات الضروريـة عـن 
احتياجات سـوق العمل ومتطلبات التعين للمهندسـن الجدد، 
والتواصـل مـع األكاديميـن بقسـم هندسـة البتـرول والتعديـن 
التوظيـف  لحـل مشـكلة  اقتراحـات  لتقديـم  القاهـرة  بجامعـة 

الخاصة بمهندسي الشعبة. 
السـكري  ذهـب  منجـم  إدارة  مـع  الشـعبة  مجلـس  وتواصـل 
الدكتـور  وقـال  الشـعبة..  مهندسـي  تدريـب  علـى  واالتفـاق 
طنطـاوي: إن لجنـة القيـد بشـعبة التعديـن والبتـرول والفلـزات 
وافقـت خـالل عـام 2018 علـى منح لقب دكتور لـ 5 مهندسـن 
ولقب استشاري لـ 7 مهندسن ولقب مكتب استشاري نوعي 
في مجال الهندسـة الجيولوجية وهندسـة الصخور ، وقيد 18 
مهندًسا حاصلن على بكالوريوس الهندسة من خارج مصر. 
دعـا  العموميـة،  الجمعيـة  شـهدتها  التـي  املناقشـات  وخـالل 
املهنـدس صـالح عبدالكريـم- رئيـس إحـدى شـركات البتـرول 
إلى وضع آلية لتأهيل املهندسـن حديثي التخرج لسـوق العمل، 
التعليـم فـي هندسـة  ومشـدًدا علـى ضـرورة تغييـر مناهـج 

البترول لتتالءم مع سوق العمل. 
ودعـا املهنـدس محمـد عبـد العظيـم، إلـى ضـرورة أن يكـون 
تدريب شباب املهندسن بشركات البترول والتعدين من خالل 
النقابة، مشدًدا على أن سوق العمل في قطاع البترول والتعدين 
يخضـع للعـرض والطلب، وأن الفوز بوظيفة يتطلب من شـباب 

املهندسن امتالك مهارات وظيفية متميزة. 
وطالـب املهنـدس أحمـد الجهينـي بمخاطبـة الجامعـات لتوقف 
العمـل بأقسـام البترول والتعدين لعدة سـنوات مـن أجل تقليل 

نسبة البطالة بن مهندسي البترول والتعدين. 
وحـذر الدكتـور مهنـدس محمـد وجيـه مـن منـح نقابـة املهـن 
العلميـة لقـب مهنـدس جيولوجـي لخريجـي كلية العلوم، قسـم 
جيولوجيا.. وعقب املهندس محمود مغاوري- أمن عام النقابة، 
مؤكـًدا أن مصـر بهـا جهـة واحـدة هـي صاحبة الحـق في منح 
لقب مهندس، وهى نقابة املهندسـن، مشـدًدا على أن النقابة لن 

تسمح ألية جهة في مصر بمنح لقب مهندس.

الهندسـة  لجنـة  أن  مشـيًرا   2018 عـام  خـالل  ولجانهـا 
االستشـارية بالشـعبة اسـتقبلت 56 طلًبـا للحصـول علـى 
لقـب استشـاري ومكتـب استشـارى، وافقـت علـى 30 طلًبـا 
منهـا وتـم رفـض 4 طلبـات، فـي حـن تـم تأجيـل 16 طلًبـا 
 لالسـتيفاء واملقابلـة، و6 طلبـات تـم تحويلهـا للجنـة البينية.

وأضاف.. اسـتقبلت لجنة القيد واملعادالت بالشـعبة 32 طلب 
إضافة لقب دكتور، تمت املوافقة على 31 طلًبا منها بينما تم 
تأجيل طلب واحد السـتيفاء البيانات، كذلك اسـتقبلت اللجنة 
69 طلـب قيـد ومعادلـة شـهادات أجنبية، تمـت املوافقة عليها 

بالكامل.
وفـي نهايـة مراسـم الجمعيـة وعـد رئيـس الشـعبة بدراسـة 
كل األفـكار واملقترحـات ومـن ثم عرضها علـى أعضاء هيئة 
مكتـب النقابـة لدراسـتها وعرضهـا علـى أعضـاء املجلـس 

األعلى.

امليكانيكيـة  الهندسـة  لشـعبة  العموميـة  الجمعيـة  شـهدت 
 كبيـًرا مـن الحضـور في تقديـم األفـكار واملقترحات 

ً
تفاعـال

مـن بينهـا إنشـاء مكتـب لتمثيـل نقابـة املهندسـن فـي كل 
الطـالب  بـن  للتواصـل  جسـًرا  ليكـون  الهندسـية  الكليـات 
والنقابـة، كذلـك عـرض الكورسـات التدريبيـة ومـا تقـوم بـه 
النقابـة فـي هـذا املجـال »أون اليـن« حتـى يتسـنى لجميـع 
 مهندسـي املحافظـات وباألخـص البعيـدة منهـا متابعتهـا.

وفـي كلمتـه االفتتاحيـة ملراسـم الجمعيـة العموميـة أوضـح 
الدكتـور مهنـدس حاتـم صـادق رئيـس الشـعبة أن الهـدف 
مـن إقامة املؤتمر السـنوي للهندسـة امليكانيكيـة قبل انعقاد 
الجمعية العمومية للشعبة بأيام قليلة هو مناقشة التوصيات 
واملقترحـات التـي طرحـت في املؤتمـر على أعضـاء الجمعية 

العمومية وتفعيل ما يمكن منها.
وأكـد صـادق أن النقابـة من خالل شـعبها ولجانهـا املختلفة 
تقوم بدورها في التعليم التطبيقي ملا يتم دراسته نظرًيا في 
الكليات الهندسية، ويتأتى ذلك من خالل الدورات والكورسات 
التدريبية والزيارات امليدانية للمشروعات العمالقة التي تقوم 

بها الدولة.
سيشـهد  امليكانيكيـة  للهندسـة  الرابـع  املؤتمـر  أن  وأشـار 
مشـاركة كبيرة لبعض الشـركات العاملية ومتحدثن وخبراء 
أجانب، مؤكًدا أن هذه املؤتمرات تشـهد طرح أفكار هندسـية 
جديدة من شأنها توفير مبالغ كبيرة على الدولة في مجاالت 
عـدة، وهـو مـا حدث فـي فعاليات املؤتمر الثالـث والذي ناقش 

مجاالت الطاقة ومستقبل السيارة الكهربائية. 
الشـعبة  عضـو  تـرك-  سـامي  املهنـدس  قـام  جانبـه  مـن 
امليكانيكيـة  الهندسـة  شـعبة  نشـاط  عـن  تقريـر  بعـرض 

عمومية التعدين والبترول والفلزات تعلن الحرب على بطالة المهندسين

..وعمومية ميكانيكا تطالب بكورسات  تدريبية »أون الين«



أخــــبار

أكـدت الجمعيـة العموميـة لشـعبة الهندسـة 
الطاقـة  اسـتغالل  أهميـة  علـى  الكهربائيـة  
املتجـددة باعتبارهـا تمثـل مسـتقبل الطاقة في 
العالم، وأكد املهندس فاروق الحكيم- رئيس شـعبة الهندسـة 
الكهربائية أن مجلس الشعبة يضع حالًيا رؤية إستراتيجية 
للشـعبة فـي مجـال الطاقـة الكهربائيـة واقتراح حلـول للفقد 
في الطاقة الكهربائية وجودة التغذية الكهربائية، وفي الوقت 
ذاتـه تكفـل ملهندسـي الكهرباء العمـل واالرتقـاء واإلبداع في 
بيئـة محفـزة وآمنـة، وقال: »سـنطلق خـالل العـام الجاري 3 
مشـروعات سـيكون لها تأثير إيجابي كبير على مهندسي 
الكهربـاء، أولهـا مشـروع بنـك األفـكار ملهندسـي الكهربـاء 
الـذي سـيجمع كل األفـكار املبدعـة واملخترعـات ملهندسـي 
الشـعبة ويتبناهـا حتـى تـرى النـور، واملشـروع الثانـي هـو 
مشـروع شـركاء النجاح، الذي سـيعمل يًدا بيد ويسـاند كل 
أصحاب املشـروعات ذات الجدوى، واملشـروع الثالث هو دعم 

الصناعات املحلية«.
وأضاف.. »سنشـارك بقوة في تحقيق رؤية الدولة في قطاع 
الكهرباء من خالل إستراتيجية 2030 التي تعتمد على تنوع 
مصـادر الطاقـة وتعظيـم دور الطاقـات املتجددة واسـتخدام 
تكنولوجيـات حديثـة في مجال الطاقة، والتطوير املؤسسـي 
االسـتثمارات  وتشـجيع  والطاقـة،  الكهربـاء  قطاعـات  لـكل 

الخاصة في مجال الطاقة«. 
وكشف التقرير السنوي ملجلس الشعبة منح لقب استشاري 
خـالل  استشـاريني  مكتبـني  وتأسـيس  مهندًسـا   42 لــ 

تصدرت هموم وآمال صناعة الغزل والنسيج في مصر 
املشـهد خالل اجتماع الجمعية العمومية لشـعبة الغزل 
والنسـيج بالنقابـة العامـة للمهندسـني والتـي افتتحـت 
بكلمـة للمهنـدس محمـد سـيد عـزام- وكيـل الشـعبة، 
أعـرب خاللهـا عـن سـعى الشـعبة للوصـول إلـى مـا 
يرضى أعضاء الجمعية العمومية، مشـيًرا إلى أن لجنة 
الصناعة بالشعبة قامت بمناقشة عدة مواضيع خاصة 
للنهـوض بصناعـة الغـزل والنسـيج، كمـا قامـت لجنـة 
التدريب بالشـعبة بعقد ندوة بنادي املهندسـني باملحلة 
وبالتعـاون مـع الحملـة القوميـة للنهـوض بالصناعـات 
النسيجية، مشيًرا إلى أن الشعبة سعت لحل مشكالت 
العديـد مـن أعضـاء الجمعيـة العمومية للشـعبة سـواء 

بالشركات القابضة أو القطاع الخاص.
وفي االجتماع أكد أعضاء الشعبة على أن الفترة القادمة 
ا كبيًرا للشـعبة لتعزيز صناعة الغزل 

ً
ستشـهد نشـاط

والنسـيج في كافة مراحلها اإلنتاجية من زراعة القطن 
وحتـى الوصـول للمنتـج النهائـي، كونهـا تمثـل أهميـة 
قصـوى لالقتصاد القومي وتسـهم فـي الناتج املحلى، 
لذا البد من االرتقاء بها للوصول نحو مستويات عاملية.

الشـعبة  أعضـاء  بـني  دارت  التـي  املناقشـات  وخـالل 
وأعضـاء الجمعيـة العمومية كانت هموم صناعة الغزل 
والنسيج صاحبة النصيب األكبر فى الحوار، حيث كان 
هنـاك إجمـاع علـى ضـرورة التصـدي والتكاتـف ضـد 
بيـع بعض شـركات ومصانع الغزل والنسـيج وهدمها 
وإقامة بعض املشـروعات السـكنية على أرضها، وكذا 
ضرورة التصدي ملواجهة خريجي بعض الكليات التي 
تدعى أنها متخصصة في النسـيج، والتي تنتشـر فى 
كافـة محافظـات الجمهورية وهى ليس لها أي صلة من 

عـام 2018، فيمـا تـم تأجيـل 21 طلًبـا للحصـول علـى لقـب 
استشـاري السـتكمال البيانـات ورفض 34 طلًبـا، كما تمت 
املوافقة على منح لقب دكتور لـ 87 مهندًسا ورفض3 طلبات، 
بينمـا تمـت املوافقـة علـى قيد 93 مهندًسـا جديًدا بالشـعبة 

الكهربية، ورفض قيد خريجني اثنني.. 
واستعرض املهندس أحمد فؤاد- أمني الشعبة، التقرير السنوي 
ألنشـطة الشـعبة خـالل عـام 2018، وقال: إن مجلس الشـعبة 
شـارك بقـوة فـي دعـم وإنشـاء أول محطـة للطاقة الشمسـية 
وات  كيلـو   10 بقـدرة  الجديـد  بالـوادي  املهندسـني  بنقابـة 
باالشـتراك مـع مركز تحديـث الصناعة، الذي سـاهم بـ50 % 
ا لبروتوكول تعاون بني املركز والنقابة، وبموجب ذات 

ً
فيها طبق

البروتوكول تم تدريب 90 متدرًبا من شباب املهندسني. 
كما تم تشكيل لجنة فنية ملجمع الصناعات باملنوفية ملراجعة 
الحالـة الفنيـة والعمر االفتراضـي لآلالت واملعـدات ومصادر 
الشمسـية  الطاقـة  نـدوة عـن  إلـى تنظيـم  التغذيـة، إضافـة 

ستتبعها سلسلة من ورش العمل. 
واسـتعرض املهنـدس أشـرف نصيـر- وكيـل الشـعبة، خطة 
عمل مجلس الشـعبة خالل 2019، مؤكًدا أن مجلس الشـعبة 
يسـعى إلـى تحقيـق طموحـات وآمـال مهندسـي الكهربـاء، 
واملساهمة الفعالة في تطوير التعليم الهندسي ومزاولة املهنة 
وتوفير فرص عمل للمهندسني، كما سيعمل مجلس الشعبة 
على أن تكون الشعبة هي املرجع األساسي للمهندس املصري 
للتعبيـر عـن مهاراتـه وطموحاتـه وأحالمـه وتقديـم خدمات 
متميـزة ترفـع املسـتوى العلمـي واالجتماعـي وتعمـل علـى 

قريب أو بعيد بهندسـة الغزل والنسـيج، مشددين على 
ضـرورة حمايـة املهنة من هذا التيار، كما طالب أعضاء 
الجمعيـة بضـرورة وجـود قنـوات تواصـل فعالـة بـني 

الشعبة وأعضاء الجمعية العمومية.
انعقـدت الجمعيـة بحضـور كل مـن املهنـدس محمـد 
سيد عزام- وكيل الشعبة، والدكتور األمير محمد إمام- 

وضع الحلول للمشـكالت التي تواجهه، وزيادة املوارد وإدارة 
االسـتثمارات السـتقاللية صنـع القـرار، وتقديـم الخدمـات 
واالستشـارات للمشـروعات الهندسـية، وتشـجيع االبتـكار 
باحتياجـات  وربطهـا  األعمـال  وريـادة  والتطويـر  والبحـث 
املجتمع، وإعداد خطة تدريبية ملهندسي الهندسة الكهربائية، 
ورفـع املسـتوى العلمي واملهني ونشـر الوعي الهندسـي بني 

مهندسي الشعبة.
وبعدها اسـتعرضت الجمعية العموميـة مقترحات لعدد من 
مهندسـي الشـعبة، فـي مقدمتهـا مقتـرح للمهنـدس أحمـد 
هاشـم بضـرورة عـودة كهربـة الريـف مؤكـًدا أن هـذه الهيئة 
بكوادرهـا املتميـزة مـن املهندسـني قـادرة علـى القيـام بدور 
كبيـر فـي دول أفريقيـا واملشـاركة فـي إعادة إعمار سـوريا 
والعراق كما اقترح بتحديد يوم ملهندسي مصر جميعا يتم 

خالله تكريم املتميزين من املهندسني من جميع الشعب. 
واقتـرح املهنـدس محمـد الزياتـي إنشـاء موقـع إليكترونـي 
خاص بمهندسـي الشـعبة، واقترح املهندس عاطف عسـران 
بـأن يكـون انعقـاد الجمعيـة العموميـة للشـعبة يـوم جمعـة 
ليسمح ملهندسي الصعيد باملشاركة فيها، واقترح املهندس 
صبـره سـيد نـوح بربـط ترخيص الـورش بتواجـد مهندس 

كهرباء يشرف على العمل بها.
كما دارت مناقشات موسعة حول تعديل قانون النقابة وأكد 
املهنـدس فـاروق الحكيـم- رئيـس الشـعبة أنـه لن يتـم تقديم 
مشـروع قانون جديد للنقابة إال بعد مناقشـات موسـعة من 

مهندسي جميع الشعب.

أمني الشـعبة، واملهندس يحيى الطنبارى- أمني مساعد 
الشـعبة، واملهنـدس سـمير أبوالفتـوح- عضـو املجلس 
األعلى للنقابة وعضو الشعبة، واملهندس عالء ريحان- 
عضو املجلس األعلى للنقابة وعضو الشعبة، والدكتور 
شادى كمال- عضو الشعبة، والدكتور عماد شمندى- 

عضو الشعبة.

أخــــبار
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عمومية الكهرباء استراتيجية جديدة لمهندسى الشعبة.. 
و٣ مبادرات جديدة فى ٢٠١٩



أخــــبار

خالل الجمعية العمومية لشعبة الهندسة املدنية اقترح 
املهنـدس أحمـد رمـزي رئيس الشـعبة املدنية تشـكيل 
هيئـة أو لجنـة أو مجموعـة مـن غيـر أعضـاء الشـعبة 
املنتخبني وعلى امتداد كافة محافظات مصر يشـارك 
أعضاؤهـا بتقييـم وتقويـم وإرشـاد أعضـاء الشـعبة 
املنتخبني، وهذا االقتراح سـوف يسـهم في فتح مجال 
املشـاركة علـى اتسـاعه، واألهـم أنـه سـيجعل مـن كل 
مهندس أيا ما كان موقعه املهني أو الجغرافي صاحب 

حق فى توجيه شعبته املنتخبة.
وأشـار رمـزي إلـى أن هـذه اللجنـة أو الهيئـة سـتكون 
بمثابـة )ضميـر الشـعبة( تهديهـا للحـق وتنـأى بهـا 
عـن أخطـاء قد ال يراها األعضـاء املنتخبون فى زحمة 

مهامهم اليومية.
وكان اسـتهل رمزي كلمته بالجمعية العمومية مؤكدا 
علـى ان لقـاء الجمعيـة العموميـة هـو لقـاء يسـتهدف، 
النقاش حول ما أنجزته الشعبة وما يجب أن تستكمله 
واسـتطرد قائـال »إن آمالنـا فـى تطويـر مهمتنـا كمـا 
الكثيـر مـن  ننشـدها، ومـا زال أمامهـا كـى تتحقـق 
الخطوات التي علينا أن نقطعها باإلصرار نفسه الذي 
بدأنـا بـه مشـوارنا منذ سـنوات«، مؤكًدا أنـه مازال فى 
جعبة أحالم أعضاء الشعبة الكثير ليحققوه بالتعاون 
والتكاتـف، موضًحـا أن املهنـدس املدنـى هـو قاطـرة 

تنمية الوطن وإعماره«.
وأضـاف.. البـد أن نتـدارس معـا مـا قمنـا بـه جميعـا 
لنسـتخلص منـه عيوبـا وشـوائب نسـعى للتخلـص 
منها، كذلك لنرى إيجابيات ما أنجزنا لندعمها ونؤكد 

عليها ونبنى فوقها.
ولفـت النظـر إلـى أن الشـعبة بكامل أعضاء مجلسـها 
تولـي اهتماًمـا كبيـًرا بتفعيـل دور املهنـدس املـزاول 
واإلخصائى لكل مرحلة، ووضع قواعد وضوابط ملنح 
درجة االستشاري فى كل تخصص، وتطوير واختيار 
لجـان منـح درجـة االستشـاري، وتحديـد الشـهادات 
املعتـرف بهـا لـكل تخصـص واالحتياجـات املطلوبـة 
لتطبيقها والدورات التدريبية الالزمة للحصول عليها.
وقـال: إن الدفـاع عـن مهندسـي الشـعبة املدنيـة وعـن 
مصالحهـم وشـئونهم داخل وخـارج جمهورية مصر 

العربيـة يأتـي مـن بـني األهـداف التـي توليهـا الشـعبة 
اهتماًمـا شـديًدا، كمـا أكـد أن مجلـس الشـعبة خـاض 
معركـة مهنيـة فـى فتـح مجال »استشـاري اإلشـراف 

على التنفيذ«.
وبـدوره قـام املهنـدس »هانـي العتـال« أمـني مسـاعد 
الشعبة بإلقاء الضوء على لجنة القيد واملعادالت، حيث 
أوضح أنه تمت موافقة اللجنة املشكلة من الشعبة على 
قيد )60( مهندًسا من الخارج و)52( درجة دكتوراه.

كمـا وافقـت اللجـان املشـكلة مـن الشـعبة بمنـح )79( 
»مكتـب   )11( وعـدد  استشـاري  درجـة  مهندًسـا 

استشاري نوعى«.
مـن جانبـه قـام املهنـدس محمـود السـمري- عضـو 
بعـرض  األعلـى  املجلـس  وعضـو  الشـعبة  مجلـس 
وإنجازاتهـا  الشـعبة  نشـاط  عـن  السـنوى  التقريـر 
عـدة  بينهـا  مـن  جـاء  والتـي   2018 عـام  خـالل 
وورش  املبانـي،  فـى  التصالـح  قانـون  عـن  نـدوات 
التصالـح بحضـور  نـدوة  توصيـات  ملناقشـة  عمـل 
أعضـاء مجلس النواب، وندوة عن اسـتخدام األلياف 
للكبـاري،  املسـلحة  الخرسـانة  فـى  البالسـتيكية 
مـع  بالتواصـل  يقـوم  الشـعبة  مجلـس  أن  ـا 

ً
مضيف

الزمـالء مـن خـالل الصفحـة الرسـمية علـى الفيـس 
بـوك والتـى تعـدى عـدد أعضائهـا واملتابعني لها 70 
ا مـن خالل قناة الشـعبة 

ً
ألـف عضـو ومتابـع، وأيض

علـى اليوتيـوب، ويقـوم املجلـس مـن خاللهـا بنشـر 
ألنشـطة  ومصـورة  مكتوبـة  صحفيـة  تغطيـات 

وفعاليات الشـعبة.
وفيمـا يخـص اللجان الفنية الخارجية قالت املهندسـة 
منال سري- عضو الشعبة إنه تم تشكيل لجنة لبحث 
أسـباب عـدم تحمل شـبكات الصرف واملطر للسـيول 
التي سقطت على منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة وتم 

إعداد تقرير وإرساله إلى الجهات املعنية.
كمـا تم تشـكيل لجنـة ملعاينة عقـار بمدينة السـويس 
بنـاء علـى طلـب نقابـة السـويس الفرعيـة بتكليف من 

محافظ السويس.
وعـن أهـم الفعاليـات التـي قامـت بها شـعبة الهندسـة 
املدنيـة ألقـى املهنـدس عبدالكريـم آدم- عضـو املجلس 

األعلى للنقابة وعضو الشـعبة، الضوء على يوم تفوق 
املهنـدس املدنـي الخامـس والـذي شـهد تكريـم أوائـل 
الدفعـات مـن خريجـي الجامعـات واملعاهـد الحكومية 

والخاصة.
كمـا تـم فيـه تكريـم 30 شـخصية من رواد الهندسـة 
املدنيـة ممـن أثـروا مهنـة الهندسـة املدنيـة بخبراتهـم 
السـابقني  الـوزراء  رؤسـاء  السـادة  تكريـم  ـا 

ً
وأيض

ورئيـس الـوزراء الحالـي ووزراء الـري والنقل ورئيس 
بجامعـة  الهندسـة  كليـة  وعميـد  القاهـرة  جامعـة 
لتقديـم  صبـور  حسـني  املهنـدس  وتكريـم  القاهـرة 

الحياتية. تجربته 
وعـن نشـاط الشـعبة خـالل عـام 2019 قـال الدكتور 
مهنـدس محسـن األميـر القاضـي- عضـو الشـعبة، 
مـن  فعاليـات،  عـدة  إقامـة  سيشـهد  العـام  هـذا  إن 
بينهـا محاضـرة عـن »سـند الجوانـب« سـتقام فـي 
شـهر فبرايـر القـادم، باإلضافـة إلـى اسـتكمال ندوة 
»تعزيز املشـاركة املحلية فـي محطة الضبعة«، وندوة 
عـن »تأثيـر األسـمنت األبيـض فـي اسـتخدامه فـي 
الخرسـانة املسلحة« بالتعاون مع الجامعة األمريكية.
فيما تناول املهندس حسـني منصور- عضو الشـعبة 
وعضـو املجلـس األعلـى املجـاالت الثمانية عشـر التي 
من خاللها يتم منح لقب استشاري، مؤكًدا أن الشعبة 

تحاول دائًما تجديد الدماء.
وأشـار »منصـور« أن الشـعبة حريصـة علـى حقـوق 
املهندسـني الراغبني في الحصول على اإلشـراف على 

ا لشروط اللجنة االستشارية العليا.
ً
التنفيذ طبق

وفي مشاركته املقتضبة أكد املهندس أحمد حشيش- 
عضـو الشـعبة وعضـو املجلـس األعلى أن عـام 2019 
سـيكون عـام التدريب وذلـك لتدريب أكبـر عدد ممكن 
مـن املهندسـني املدنيـني من خـالل كورسـات تدريبية 

متخصصة ومتميزة.
في ختام الجمعية العمومية للشـعبة دارت مناقشـات 
مفتوحة بني الحضور ورئيس شعبة الهندسة املدنية 
التوصيـات واملقترحـات  إلـى  وأعضائهـا لالسـتماع 
لدراسـة مـا سـتراه الشـعبة مناسـًبا لتحقيقـه علـى 

أرض الواقع.
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عقـدت شـعبة الهندسـة املعماريـة بالنقابـة العامـة 
للمهندسـن جمعيتهـا العموميـة برئاسـة الدكتـور 
مهنـدس ماجـد سـامى- رئيـس الشـعبة، وحضور 
املهندس مؤمن شفيق- أمن صندوق النقابة العامة 
للمهندسـن والـذى عبـر فـى كلمتـه املقتضبـة عـن 

اعتزازه النتمائه لشعبة الهندسة املعمارية.
وبعـد إعـان املهنـدس ماجد سـامى صحـة انعقاد 
الجمعية العمومية بعد تأجيلها ساعتن، استعرض 
املهنـدس محمـود العربـى- أمـن مسـاعد الشـعبة 
نشاط لجنة القيد واملعادالت خال عام 2018 وكذا 
نشـاط اللجنة االستشارية مشيًرا أن كلتا اللجنتن 

تجتمعان بصفة دورية كل أسبوعن.
كمـا عـرض العربى علـى الجمعيـة العمومية تقريرا 
عـن النـدوات واملؤتمـرات واملشـاركات التـى قامـت 
بها الشـعبة منها مشـاركة الشـعبة فـى اجتماعات 
العـرب  املعماريـن  لهيئـة  العموميـة  الجمعيـة 
واملشـاركة فـى إعـداد كراسـتى مسـابقة تصميـم 
نـادي املهندسـن بالفيـوم وبني سـويف، باإلضافة 
إلـى توجيـه 3 خطابـات إلـى رئيس مجلس الشـعب 
ووزيـر اإلسـكان برفـض قانـون املصالحـة، وكذلك 

رفض قانون التعلية لدور فى املدن الجديدة.
فيمـا اسـتعرض املهنـدس محمـد أحمـد حسـنن- 
وكيـل الشـعبة نشـاط اللجنـة الدائمـة للمسـابقات 
تقـدم  أنهـا  إلـى  مشـيًرا  والتخطيطيـة،  املعماريـة 
وتختـص  املسـابقات  ملنظمـي  االستشـارات 
باإلشـراف على املسـابقات لضمان تطبيق الائحة 

والتأكـد مـن سـامة اإلجـراءات، مستشـهًدا بمـا تم 
تقديمـه فنًيـا فى مسـابقة نـادى بنى سـويف وكذا 

تصميم بيت الزكاة والصدقات.
والتـي  الشـعبة  أنشـطة  حسـنن  اسـتعرض  كمـا 
تعكس دورها فى املشاركة في كل ما يخص مجال 
عمل الشعبة واملشاركة بفاعلية في تناول القضايا 
الهندسـية املعماريـة، منهـا املشـاركة فـي جلسـات 
العقـاري،  املطـور  قانـون  بشـأن  النـواب  مجلـس 
الداخليـة  للتشـطيبات  الخاطئـة  املعالجـة  ومعاينـة 
الديـر بالشـرقية  لكنيسـة املـاك ميخائيـل بقريـة 
وإعـداد تقريـر باملخالفـات ورفعهـا لوزيـر اآلثـار.. 
باإلضافـة إلـى العمل على إعادة إحيـاء فكرة مركز 
التحكيـم بنقابـة املهندسـن، وكـذا مخاطبـة وزيـر 
الائحـة  فـى  املقترحـات إلدراجهـا  ببعـض  املاليـة 
التنفيذيـة لقانـون رقـم 182 لسـنة 2018 والخـاص 

بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
من جانبه تناول املهندس ماجد سامى نشاط لجنة 
الشـكاوى وتقديـر األتعـاب موضًحا أنهـا مختصة 
بدراسـة الشـكاوى املحولـة إليهـا مـن اللجـان العليا 
املختصـة  العليـا  للجنـة  تقريـر  ورفـع  ودراسـتها 
لاعتماد مسـتعرضا النماذج التى تم حل شكواها 

خال العام املاضي.
وفيما يخص مقترحات الجمعية العمومية السـابقة 
لتوصيـة  بالنسـبة  أنـه  سـامى  أوضـح  للشـعبة 
لقانـون  التنفيذيـة  الائحـة  فـي  املـادة 125  تفعيـل 
توقيـع  لسـنة 2008 بضـرورة  املوحـد 119  البنـاء 

املهنـدس علـى الرسـومات الهندسـية ) التصميمات 
( كل فـي تخصصـه، قـد تم تقديـم مقترحات للجنة 
االستشـارية وتـم مناقشـة مقرر لجنـة مزاولة املهنة 
وجار  العمل للتفعيل، مشيًرا أنه بناء على توصيات 
الجمعيـة العموميـة السـابقة جـار اسـتكمال الئحـة 
أخاقيـات ممارسـة املهنة الهندسـية وتم عمل لجنة 
لوضـع الجـزاءات لتكـون مكملـة لائحـة حتى يمكن 

إرسالها للجامعات والتوصية بتدريسها. 
وعن الخطة املقترحة لعمل الشعبة خال عام 2019 
أشـار املهندس محمد حسـنن أن الشـعبة سـتعمل 
علـى اسـتمرارها فى دعم املؤسسـات املعمارية فى 
القيام بدورها دون الدخول فى عملها، وكذا متابعة 
املواضيـع الهامـة مثـل قصـر البـارون وأيضا دهان 
واجهات املباني والتدخل لتوجيه مسار املوضوعات 
فـى االتجـاه الصحيـح، إضافـة إلـى متابعـة إنهـاء 
قـرارات اللجنـة االستشـارية العليـا ولجنـة مزاولـة 
املهنـة الخاصـة بدرجـات املهنـدس والئحـة األتعاب 

وكود أخاقيات املهنة.
نقـاش حـول  دار  العموميـة  الجمعيـة  نهايـة  وفـى 
مسودة الئحة مزاولة املهنة املقدمة من الشعبة، وتم 
املوافقة عليها، وتشـكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء 
مـن  وعضويـن  سـامى  ماجـد  املهنـدس  برئاسـة 
أعضـاء الجمعيـة العموميـة وعضويـن من الشـعبة 
وعضويـن من جمعية املعمارين لتلقى االقتراحات 
وإعـداد الائحـة النهائيـة وعرضهـا علـى املجلـس 

األعلى لنقابة املهندسن.

أخــــبار

   .. وعمومية المعمارية توافق على مسودة الئحة مزاولة المهنة 
المقدمة من الشعبة وتشكيل لجنة لتلقى االقتراحات 
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والنوويـة  الكيميائيـة  الهندسـة  شـعبة  عقـدت   
بنقابـة املهندسـن املصريـة السـبت 23 فبرايـر 
بعـد  وذلـك  العاديـة،  العموميـة  2019 جمعيتهـا 
القانونـي،  النصـاب  اكتمـال  لعـدم  تأجيلهـا 
بحضـور املهنـدس خالد العطار- رئيس الشـعبة، 
واملهندسـة زينـب أحمـد فهيـم- وكيـل الشـعبة، 
أمـن  إسـماعيل-  إبراهيـم  مهنـدس  والدكتـور 
الشـعبة، واملهندسـة رضـوى مـراد فضـل- أمـن 
مساعد الشعبة، وأعضاء مجلس شعبة الهندسة 

الكيميائية والنووية.
افتتحـت الجمعيـة بعـرض تقريـر أعمـال مجلس 
الشـعبة عـن الفتـرة مـن 1 ينايـر 2018 حتـى 31 
ديسمبر 2018 عرضه رئيس الشعبة أوضح من 
خاللـه أن لجنـة القيـد واملعـادالت تلقـت 12 طلًبـا 
إلضافـة لقـب دكتـور تـم املوافقـة عليهـا جميًعا، 
ـا 20 طلًبا للقيـد ومعادلة 

ً
كمـا تلقـت اللجنـة أيض

الشهادات األجنبية قوبلت جميعها باملوافقة.
وفيمـا يخص لجنة الهندسـة االستشـارية والتي 
تلقـت 6 طلبـات للحصـول علـى لقب استشـاري 
أكد رئيس الشعبة أنه بعد دراسة هذه الطلبات تم 

املوافقة على 3 منها.
مـن جانبهـا قامـت املهندسـة زينـب فهيـم بعرض 

سـريع ألهـم فعاليـات شـعبة الهندسـة الكيميائيـة 
والنووية من بينها »دراسة مشكلة تعين مهندسي 
مجـال  فـي  خصوًصـا  الكيميائيـة«  الهندسـة 
الصناعـات البترولية حيـث تم عمل توصيف ملهام 
املهندس الكيميائي إلرسالها إلى الوزارات املختلفة 
والشـركات الكبرى لألخذ في االعتبار عند اختيار 

املهندسن املناسبن للقيام باملهام املطلوبة.
وأضافت فهيم أن الشـعبة حريصة على حضور 
العديد من مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه 
فـي مجـال الهندسـة الكيميائيـة، كمـا تم حضور 
امللتقى األول لخريجي قسـم الهندسـة الكيميائية 
لكليـة الهندسـة »جامعـة املنيـا« وكذلـك مناقشـة 

مشاريع التخرج بها.
وبـدوره قـام الدكتور مهندس إبراهيم إسـماعيل 
بحصر عدد من الندوات واملؤتمرات التي شاركت 
فيها شعبة الهندسة الكيميائية من بينها »تقييم 
األثـر البيئي ملحطات الكهرباء، تقييم األثر البيئي 
والسـالمة  األمـن  بالضبعـة،  النـووي  للمفاعـل 
عـن  مؤتمـر  باملنصـورة،  التكنولوجـي  باملعهـد 
السالمة والصحة املهنية بفندق شيراتون املطار، 
مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر، ندوة عن مدابغ 
الجلود بالروبيكي، معايير السالمة في استخدام 

املركبات وصيانتها، ندوة عن األيزو 45001«.
بـاب  وفتـح  الجمعيـة  فعاليـات  اختتـام  وقبيـل 
املناقشـة لألعضاء قامت املهندسـة رضوى مراد 
فضـل بعـرض خطـة الشـعبة لعـام 2019 مؤكدة 
أن شـعبة الهندسـة الكيميائيـة مـن خالل أعضاء 
مجلسها يشاركون في عدة لجان بالنقابة العامة 
والطاقـة  املهنيـة،  والصحـة  السـالمة  بينهـا  مـن 
والبئيـة، والقيد، واإلعالم، والشـكاوى، واملصرين 

بالخارج، واالستشارية العليا.
خلصـت املناقشـة املفتوحة بن أعضـاء الجمعية 
إلـى الخـروج بعدة توصيـات من بينهـا عمل يوم 
احتفالـي خاص باملهنـدس الكيميائي لبيان مدى 
أهميـة االسـتعانة بـه وخاصة في مجـال البترول 
وبـن  بينـه  الخلـط  وعـدم  الكيماويـة  واملصانـع 
خريـج كليـة العلـوم، وعودة استشـاري السـالمة 
والصحـة املهنيـة للشـعبة كونـه األجـدر بتحليـل 
أسـباب أي حادث في أي منشـأة تعمل في مجال 
لشـعبة  وبقـوة  املشـاركة  الكيماويات،ضـرورة 
الهندسة الكيميائية في مبادرة رئيس الجمهورية 
خاصـة في توحيد دهـان الواجهات، عقد اجتماع 
للشـعبة إلضافـة  االستشـارية  باللجنـة  عاجـل 

موضوعات تسجيل جديدة.

.. وعمومية كيمياء ونووي توصي بتخصيص يوم احتفالي بالمهندس 
الكيميائى وعودة استشاري السالمة والصحة المهنية للشعبة



شعبة الهندسة الميكانيكية تعقد مؤتمرها الثالث

نحو مستقبل أفضل

مؤتمرات
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سيد الفرماوى
تحت رعاية المهندس هانى ضاحى- نقيب المهندســين وبحضور المهندس محمود مغاوري- أمين 
عــام النقابــة، والدكتــور مهنــدس حاتــم صــادق- رئيــس شــعبة الهندســة الميكانيكية، عقدت شــعبة 
الهندســة الميكانيكيــة بنقابــة المهندســين المصريــة المؤتمــر الثالث لهــا تحت عنوان “نحو مســتقبل 

أفضل” قام بتنسيقه المهندس سامى ترك.



بحـث املؤتمـر العديد من القضايـا التى تهم االقتصاد 
الوطنـى والتنميـة املسـتدامة، حيـث أكـد الدكتور حاتم 
صادق- رئيس الشعبة فى كلمته أن النسخة الثالثة من 
املؤتمـر ركـزت على محـاور الطاقة املتجـددة والتنمية 
الجـودة  ومعاييـر  مواصفـات  ضـوء  فـى  املسـتدامة 
والتحديـات  األعمـال  ريـادة  وإسـتراتيجيات  الدوليـة 

االقتصادية العاملية.
كمـا أوضح صادق أن االرتقـاء بقيمة املهندس واملهنة 
مـن أهـم املحـاور التـى يعمـل عليهـا املجلـس الحالـى 
للنقابـة، والتـى تبـدأ مـن التعليـم الجيـد الـذى يضمـن 
تخريـج مهنـدس كـفء يقبله سـوق العمل، مشـيًرا أن 
املؤتمر تناول واحدة من أهم القضايا التى تشغل بال 
العديـد مـن املصريـن حاليـا، وهـو مسـتقبل صناعة 

السيارات الكهربائية ومدى جدواها االقتصادية.
بـدوره دعـا املهندس هانى ضاحي- نقيب املهندسـن 
خريجى كليات الهندسة إلى التمسك بآداب وأخالقيات 
وأعـراف مهنـة الهندسـة.. مؤكـًدا أن الهندسـة مهنـة 
سـامية تمـس حيـاة اإلنسـان علـى مـدار اليـوم، وهـى 
املسـئولة عـن بنـاء الحضـارات وتنميـة األمـم، ولهـذا 

فعلى كل مهندس أن يكون فخوًرا بمهنته«.
وأشـاد نقيـب املهندسـن باسـتمرار انعقـاد املؤتمـر 
السـنوى للهندسـة امليكانيكيـة بشـكل دورى سـنوًيا 
منـذ 3 سـنوات.. وقـال: »املؤتمـر يقدم كل عـام الجديد 
فى عالم الهندسة امليكانيكية فى العالم، كما أنه يجمع 
سـنوًيا رواد الهندسـة امليكانيكيـة والخريجـن الجدد 
مـن جميـع الجامعـات املصريـة، ولهـذا يعتبـر فرصـة 
رائعـة لتواصـل األجيـال، وانتقـال خبـرات الـرواد إلـى 

شباب املهندسن«. 
وفـى ذات االتجـاه قال املهندس محمود مغاوري- أمن 
عام النقابة: »العمل الهندسـى هو أسـاس الحياة، داعًيا 
التخـرج،  حديثـى  املهندسـن  بشـباب  االهتمـام  إلـى 
وحثهم دوًما على أن يمتلكوا فكًرا مبدًعا، وأن يكونوا 
على الدوام قادرين على مواجهة أعباء العمل وتحديات 

الحياة«.
ومـن جانبـه أشـاد املهنـدس عبدالكريم محمد سـعيد 
– ممثـل شـركة فارمـك للمقـاوالت- الراعـى البالتينى 
للمؤتمـر بالـدور املهنـى والنقابـى الـذى تقدمـه نقابـة 
املهندسـن  »نقابـة  وقـال:  ألعضائهـا..  املهندسـن 
أحـد أهـم قاطـرات التدريـب والتأهيل وتبـادل الخبرات 

الهندسـية فى مصر«، مشـيًرا إلى أن عمليات التجديد 
العالـم  والتطويـر ال تتوقـف للحظـة واحـدة فـى دول 
املتقـدم.. وقـال: »كل سـاعة يظهـر جديد فى الهندسـة 

امليكانيكية فى العالم«.
وأضاف.. »الهندسة امليكانيكية فى العالم تواجه حالًيا 
تحديات كثيرة، فى مقدمتها أزمة الطاقة، والتوسع فى 
استخدام اإلنسان اآللى والسيارات الكهربية وغيرها«.
وواصل.. »بحكم تعامل شركاتنا مع أغلب دول العالم 
تـم رصـد 5 محـاور أساسـية تحكـم عمـل مهنـدس 
امليكانيكا الناجح فى دول العالم املتقدم، وهى ضرورة 
 فنيـا وعملًيـا 

ً
أن يكـون املهنـدس امليكانيكـى مؤهـال

ومدرًبـا تدريًبـا جيـًدا لصقـل مهاراتـه ومنحـه الثقـة 
العمليـة، وأن يواكـب كل مـا هـو جديـد فـى الهندسـة 
امليكانيكية، وأن يكون لديه قدرة على التفكير اإلبداعى 
وطـرح أفـكار مبتكرة خـارج الصنـدوق، ويمتلك قدرة 
على التكيف مع كل ما هو جديد، وأن تكون لديه دوًما 
خطـط بديلـة ملواجهة أى تحـٍد يواجهه أثناء العمل، وأن 
يكـون لديـه خطـط لنجاح العمـل الذى يشـارك فيه فى 

أسرع وقت ممكن، دون إهدار للمال أو الوقت.
“ممـدوح  الدكتـور  ألقـى  املؤتمـر  فعاليـات  وخـالل 
الدوليـة  الجـودة  نظـم  استشـارى وخبيـر  سـليمان” 
للمجموعـة  التنفيـذى  واملديـر  املؤسسـى  والتطويـر 
الدوليـة املصرية لالستشـارات EIG محاضرة مطولة 
عـن الطاقـة املتجـددة والتنميـة املسـتدامة فـى ضـوء 
مواصفـات ومعاييـر الجـودة الدوليـة وإسـتراتيجيات 

ريادة األعمال والتحديات االقتصادية العاملية.
 كمـا تحـدث املهندس “تامر الشـيخ” املديـر التنفيذى 
بدولـة   DFS والتهويـة  للفالتـر  الهولنديـة  للشـركة 
الكويـت عـن أهميـة التحـول إلـى السـيارات الكهربائية 
خـالل الفتـرة املقبلـة باعتبارها املسـتقبل الواعد لتلك 

الصناعة.
شـهدت النسـخة الثالثة من املؤتمر تكريم األوائل على 
كليـات الهندسـة فـى الهندسـة امليكانيكيـة، وأفضل 3 
مشـروعات علـى مسـتوى الجامعـات املصريـة، كمـا 
تـم تكريـم كل مـن املهنـدس هانـى ضاحـي- نقيـب 
املهندسـن، واملهنـدس محمـود مغـاوري- أمـن عـام 
النقابة، واملهندس تامر الشيخ املدير التنفيذى للشركة 
الكويـت،  دولـة   –  DFS والتهويـة  للفالتـر  الهولنديـة 
واملهنـدس عبـد الكريـم محمـد سـعيد- مديـر شـركة 
فارميـك، والدكتور مهنـدس حاتم صادق رئيس لجنة 

التكريم.
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نقيب المهندسين يدعو خريجي الهندسة للتمسك 
بأخالقيات المهنة.. ويؤكد: الهندسة مهنة سامية 

وعلى كل مهندس أن يكون فخوًرا بمهنته 



التكريمـات  قائمـة  ضمـت  كمـا 
األسـاتذة واملهندسـن رواد الهندسـة 
امليكانيكيـة وهـم أ.د. سـعد بهـى الديـن 

الديـن على الدين- أسـتاذ مسـاعد ورئيس سـعد 
»كليـة  السـفن   وعمـارة  البحريـة  الهندسـة  قسـم 
عـوض  مدحـت  أ.د.  بورسـعيد«،  جامعـة  الهندسـة 
أحمـد بـدر الحـاذق- أسـتاذ ورئيـس قسـم الهندسـة 
امليكانيكية »هندسـة بور سعيد«، أ.د. مصطفى هانى 
عرفه- األسـتاذ بقسـم الهندسـة امليكانيكية »الجامعة 
األمريكيـة«، أ.د. صادق زكريا كسـاب- أسـتاذ متفرغ 
بقسـم الهندسـة امليكانيكيـة بكليـة الهندسـة »جامعة 
أ.د. محمـود مصطفـى علـى عـوض-  اإلسـكندرية«، 
بكليـة  امليكانيكيـة  الهندسـة  بقسـم  متفـرغ  أسـتاذ 
الهندسـة »جامعـة املنصـورة«، أ.د. توفيـق امليدانـي- 
أسـتاذ هندسـة اإلنتـاج والتصميـم امليكانيكـى بكلية 

الهندسة »جامعة املنصورة«. 
ا أ.د. سـمير عبد الغني- 

ً
وكان مـن بـن املكرمـن أيض

أسـتاذ متفـرغ  بشـعبة الهندسـة امليكانيكيـة بكليـة 
الهندسـة »جامعـة عـن شـمس«، أ.د. عـادل األهواني- 
امليكانيكيـة  القـوى  هندسـة  بقسـم  متفـرغ  أسـتاذ 
كليـة الهندسـة »جامعـة عـن شـمس«، أ.د. مصطفـى 
كامل- أسـتاذ متفرغ كلية الهندسة »جامعة القاهرة«، 
أ.د. محسـن املهـدى سـعيد- أسـتاذ بقسـم التصميـم 
امليكانيكـى واإلنتـاج كلية الهندسـة »جامعة القاهرة«، 
أ.د. طه الشافعي- أستاذ متفرغ ووكيل كلية الهندسة 
»الجامعة الحديثة«، أ.د.م. يحيى هنداوي- رئيس قسم 
الهندسـة امليكانيكية وأسـتاذ هندسـة امليكاترونكس 
الحميـد-   عبـد  عاطـف  اللـواء.  املسـتقبل«،  »جامعـة 
محافظ القاهرة السـابق، أ.د. احمد محمد عبد العزيز 
كحيـل- أسـتاذ وعضـو هيئـة تدريـس بالكليـة الفنية 
العسكرية سابقا والعميد السابق لألكاديمية الحديثة 

للهندسة.
كما شهد املؤتمر تكريم أ.د.م. محمد صفوت زهران- 
رئيـس جامعـة بنهـا السـابق، أ.د. جمـال الديـن علـى 
أبـو املجـد- رئيـس جامعـة املنيـا السـابق، أ.د. نبيـل 
حسـن كليـة الهندسـة »جامعـة الزقازيـق«، أ.د. سـعد 
الديـن محمـد حابك- أسـتاذ دكتـور متفرغ للهندسـة 

امليكانيكيـة ومديـر مركـز بحـوث ودراسـات الطاقـة 
كلية الهندسة »جامعة بور سعيد«، أ.د. محمد سالمة 
عبـد الهـادى محمـد- عميـد كليـة الهندسـة »جامعـة 
بنـى سـويف«، أ.د. أحمـد حزين أسـتاذ متفـرغ– كلية 
الهندسـة »جامعـة بنهـا«، م. أشـرف رسـالن- رئيـس 
سـميرة  أ.د.  مصـر،  حديـد  لسـكك  القوميـة  الهيئـة 
الشـريف- رئيس قسـم الهندسـة امليكانيكية هندسـة 
أحمـد  فتـوح  محمـد  أ.د.  حلـوان«،  »جامعـة  املطريـة 

غطـاس- عميد كلية هندسـة املطريـة »جامعة حلوان« 
سـابقا، أ.د. هشـام نبيـه املهـدى محمـد- وكيـل كليـة 
الحاسـبات واملعلومات لشـئون خدمة املجتمع وتنمية 
البيئـة »جامعـة القاهـرة«، أ.د. جمـال نـواره- أمـن عام 
الخاصـة ونائـب رئيـس  للجامعـات  املجلـس األعلـى 
أسـتاذ  قاسـم  سـعد  أ.د.  سـابقا،  الزقازيـق  جامعـة 
عبـد  أ.د.  القاهـرة«،  »جامعـة  الهندسـة  كليـة  متفـرغ 
الهندسـة  كليـة  عميـد  الفتـاح مصطفـى خورشـيد- 
الجامعـة الحديثـة للتكنولوجيـا واملعلومـات بالقاهرة، 
أ.د.محمود أحمد فؤاد- أستاذ ومدير معمل الطاقة فى 
املبانى كلية الهندسة »جامعة القاهرة«، م. استشاري. 
عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن الشـريف- رئيس 
مجلس إدارة والعضو املنتدب لشـركة مصر للطيران 
سـابقا ورئيـس وعضو استشـارى محكـم ألكثر من 
شـركة »الكليـة الفنيـة العسـكرية«، د. هانـى منيـب- 
هندسـة املطريـة »جامعـة حلـوان«، د. مصطفى أحمد 
إسـماعيل- هندسـة املطريـة »جامعـة حلـوان«، اسـم 
املرحـوم املهنـدس عبد الرءوف عبد العليم أحمد فايد-  
املهنـدس  املرحـوم  اسـم  امليكانيكيـة،  الهندسـة  رواد 
أحمد محمد أحمد قاسم-¬ رواد الهندسة امليكانيكية.

وقامـت لجنـة التكريـم باملؤتمـر بتكريـم األوائـل  مـن 
كليـات الهندسـة بأقسـام الهندسـة امليكانيكيـة علـى 

مستوى الجمهورية وهم: 
خالـد رجـب يحيـى عبـد العزيـز هندسـة املطريـة – 
جامعـة حلـوان هندسـة القـوى امليكانيكيـة، مايـكل 
فتحـى إبراهيم سـاويرس هندسـة املطريـة – جامعة 
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مؤتمرات

أمين عام النقابة:العمل الهندسى أساس الحياة.. 
والفكر المبدع وتحمل أعباء العمل أساس نجاح 

شباب المهندسين



حلوان هندسة السيارات والجرارات، محمد حشاش 
علـى محمـد كليـة الهندسـة – جامعة جنـوب الوادى 
الهندسـة امليكانيكية، سـعيد إسماعيل محمد السيد 
هيبـه كليـة الهندسـة – جامعـة طنطا هندسـة القوى 
امليكانيكية، محمد أحمد أحمد السـيد املسـلمى كلية 
الهندسـة – جامعة طنطا هندسـة اإلنتاج والتصميم 
امليكانيكـي، محمـد شـعبان عبـد اللـه علـى عيسـى 
الهندسـة  اإلسـكندرية  جامعـة   – الهندسـة  كليـة 
امليكانيكيـة، محمـود عبـد الحـق عبـد الجليـل عبـد 
اللـه كليـة الهندسـة – جامعـة اإلسـكندرية هندسـة 
بحريـة، محمـود سـعيد عبـد اللـه عبـد العزيـز كليـة 
اإلنتـاج،  هندسـة  اإلسـكندرية  جامعـة   – الهندسـة 
إسـام محمد فضل أبو سـيف جامعة بدر بالقاهرة 
هندسـة الطاقـة والطاقـات املتجـددة، سـعيد محمـد 
سـعيد صادق العنانى جامعة بدر بالقاهرة هندسـة 
الطاقـة والطاقـات املتجـددة، أنـس محمد على حسـن 
جـوده جامعـة بدر بالقاهـرة هندسـة امليكاترونيات، 
هندسـة  البحريـة  األكاديميـة  محمـد حسـن  معتـز 
امليكاترونكـس، سـميحة محمـد صـادق احمـد عـن 
االنتـاج، مهنـد حسـام  التصميـم وهندسـة  شـمس 
علـى عبـد القـادر عمـر عـن شـمس هندسـة القـوى 
امليكانيكيـة، محمـود محمـد محمـود محمد جاسـر 
عـن شـمس هندسـة السـيارات، هشـام صـاح عبد 
الفتـاح موسـى عـن شـمس هندسـة امليكاترونيـات، 
الحديثـة  الجامعـة  الشـريف  سـيد  عمـرو  مهـاب 
الهندسـة  بالقاهـرة  واملعلومـات  للتكنولوجيـا 

امليكانيكيـة تخصص ميكاترونيات.

واختتم املؤتمر فعالياته بتكريم أفضل ثاثة مشاريع 
الهندسـة – جامعـة  كليـة   .. األول«  »املشـروع  وهـى 
اإلسـكندرية والفائـز بدروع املراكـز األولى وامليداليات 
السـيارات  الذهبيـة فـى مسـابقة جمعيـة مهندسـى 
األمريكيـة SAE للطائـرات املوجهـة بالراديـو بمدينـة 
أنجلـوس بواليـة كاليفورنيـا بأمريـكا خـال  لـوس 
أبريل عام 2018 أ.د. محسـن محمد عثمان- األسـتاذ 
املتفرغ بكلية الهندسة »جامعة اإلسكندرية«  املشرف 

على املشروع.
الهندسـة  كليـة  مـن  باملشـروع  املشـاركون  الطلبـة 
أحمـد  : محمـود محمـد  اإلسـكندرية وهـم  جامعـة 
أمـن  أيمـن  فايـد،  إبراهيـم  محمـد  أحمـد  الشـيخ، 
حسـن محمـود غـاب، دينـا هشـام محمـد محمـد، 
هشـام محمـد عـادل عـوض، عبداللـه محمـد عطيـة 
الـرءوف،  عبـد  عبدالرحمـن سـامح خميـس  الديـب، 
عيـون  عبـادي،  حسـن  الديـن  عـز  السـيد  محمـد 
أسـامه عبدالوهاب البدوي، أحمد إيهاب كمال أحمد، 
عبدالرحمـن عـادل جـودة املخراطـي، عمـر محمـود 
عاء جال درويش، منة الله عماد عادل حسـن عطا 
اللـه، محمـد رمضـان لطفى عبـد العزيـز، يمنى على 
عبـد اللـه محمـد عطا اللـه، أحمد جمعه حسـن علي، 
فـادى هانـى إبراهيـم نجيـب، محمـد حسـن أحمـد 
حسـن، أحمد عزت عبد السـام عبد الرحمن، عمرو 
محمـد أحمـد قطـب، باهر مجدى عطيـة الزواوي، آية 
عز عبد فتح الله حسـنن، أحمد محمد حربى خلف، 
زيـاد حسـن علـى محمديـن، محمـد أسـامة حسـن 
أحمـد  الباهـي،  أحمـد  مصطفـى  مؤمـن  الدميـري، 

محمـد عبـد الحميـد شمسـية، محمد حسـنى أحمد 
عبد الرسول.

كمـا كان عنـوان املشـروع الثانـى املكـرم مـن كليـة 
الهندسـة »جامعـة جنـوب الـوادي« التهويـة الطبيعية 
للمبانى باسـتخدام الطاقة الشمسـية وشـمل تكريم 
بكليـة  املـدرس  مغربـي-   محمـد  حسـن  الدكتـور 
علـى  املشـرف  الـوادي«  جنـوب  »جامعـة  الهندسـة 
عبدالسـميع-  عبدالهـادى  أحمـد  الدكتـور  املشـروع، 
الـوادي«  جنـوب  »جامعـة  الهندسـة  بكليـة  املـدرس 

املشرف على املشروع.
الهندسـة  كليـة  مـن  باملشـروع  املشـاركون  الطلبـة 
علـي،  حسـن  بـدوى  وهـم:  الـوادى  جنـوب  جامعـة 

الحسـن على بهيج، عبد الرحمن عبده أحمد.
فيما كان املشروع الثالث من كلية الهندسة »الجامعة 
الحديثـة للتكنولوجيـا واملعلومـات بالقاهـرة« وكان 
أ.د  الهيدروجـن«  إلنتـاج  هجينـة  »طريقـة  عنوانـه 
محمـد الفـوال- رئيـس قسـم هندسـة امليكاترونكس 
للتكنولوجيـا  الحديثـة  »الجامعـة  الهندسـة  كليـة 
املشـروع،  علـى  املشـرف  بالقاهـرة«  واملعلومـات 
الدكتور خالد كمال- أسـتاذ مسـاعد بقسـم هندسـة 
الحديثـة  »الجامعـة  الهندسـة  بكليـة  امليكاترونكـس 
للتكنولوجيـا واملعلومـات بالقاهـرة« املشـرف علـى 

املشروع.
الحديثـة  الجامعـة  باملشـروع  املشـاركون  الطلبـة 
للتكنولوجيا واملعلومات بالقاهرة مهاب عمرو سـيد 
الشريف، عمر محمد عبد املنصف، كريم عميد عبد 

العظيـم، مايكل إيهـاب ثابت، كريم احمد إبراهيم.
وتـم تكريـم اللجنـة املنظمـة للمؤتمـر ملـا قدمـوه مـن 
جهـد إلنجـاح املؤتمـر وهـم : املهنـدس عفـت أديـب، 
املهندس سـامى فهمى ترك، املهندسة انتصار أحمد 
عباس أحمد، املهندس هشام محمد حافظ، املهندس 
محمـد عبـد الواحـد موسـي، املهندس محمد حسـن 
عبـد الرحمن،املهندس حسـام دياب، األسـتاذ محمد 

أحمد عيد.

املهندس هانى ضاحى املهندس محمود مغاورىاملهندس حاتم صادق
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رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية:مستقبل صناعة 
السيارات الكهربائية ومدى جدواها االقتصادية من 

أهم القضايا التى ناقشها المؤتمر



نقابات فرعية

نقابة اإلسماعيلية تكرم 43 مهندًسا حصلوا
 على الدكتوراه والماجستير و122 مهندًسا حديثى التخرج
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فى حضور نقيب مهندسى مصر وهيئة مكتب النقابة العامة ومحافظ اإلسماعيلية

شـارك فـى االحتفـال قيـادات هندسـية وبرملانية وتنفيذيـة وتعليمية ومهنيـة، فى مقدمتهم 
املهنـدس هانـى ضاحـي- نقيب املهندسـن، وهيئة مكتب النقابة العامـة متمثال فى املهندس 
محمـود مغـاوري- األمـن العـام، واملهنـدس أحمـد عثمـان- وكيـل النقابـة، واملهنـدس مؤمن 
شـفيق- أمن الصندوق، واملهندسـة االستشـارية زينب عفيفي- األمن العام املساعد، واللواء 
حمـدى عثمـان- محافـظ اإلسـماعيلية، واملهنـدس أحمـد املصـري- رئيس نقابة املهندسـن 
الفرعية باإلسماعيلية، وجميع أعضاء مجلس النقابة والدكتور طارق راشد رحمي- رئيس 
جامعة قناة السـويس، والدكتور عاطف أبوالنور- نائب رئيس الجامعة، ونواب اإلسـماعيلية 
فـى البرملـان املهنـدس محمـود عثمان  و املستشـار عبدالفتاح عبدالله واللواء أشـرف عمارة 

والعميد أحمد سعيد شعيب  وأحمد بدران البعلى وعصام منسي. 
كمـا شـارك فـى االحتفاليـة املهنـدس عبداللـه الزغبـي- السـكرتير العـام للمحافظـة، واللـواء 
سـامى عـالم- السـكرتير العـام املسـاعد، ونقيـب املحامن باإلسـماعيلية نبيل عبدالسـالم، 
والدكتور سعيد الشربيني- نقيب األطباء، والدكتور خليل فتحي- جاد نقيب أطباء األسنان، 
وخالـد القبيصـي- وكيـل وزارة التربية والتعليم باإلسـماعيلية، ومها الحفناوى وكيل وزارة 

التضامن االجتماعي، ووكالء كلية الهندسة جامعة قناة السويس.
شهد االحتفال تكريم 43 من مهندسى اإلسماعيلية الحاصلن على  الدكتوراه واملاجستير 

، و122 من خريجى كليات الهندسة دفعة 2018
وفـى كلمتـه خـالل االحتفـال أكـد املهندس هانـى ضاحى أن النقابة تسـعى دائمـا لالحتفاء 
بمهندسـيها والحفاظ على التواصل الدائم  معهم باعتبارها  راعى مهنة الهندسـة ، مشـيرا 

إلى أن مجلس النقابة ال يدخر جهدا من أجل رفعة النقابة وخدمة أعضائها 
واسـتعرض املهنـدس أحمـد املصـرى  مـا قدمـه مجلـس نقابـة اإلسـماعيلية خـالل عـام ، 

وتضمن العرض فيلما قصيرة عما شهدته النقابة فى العام األخير من إنجازات 
 وفى نهاية االحتفال اهدى نقيب املهندسن درع النقابة العامة ملحافظ اإلسماعيلية ولرئيس 

جامعة قناة السويس ولنائب رئيس الجامعة وللمهندس محمود عثمان 
فيما أهدى رئيس نقابة اإلسماعيلية  املصحف الشريف لنقيب املهندسن ، كما أهدى درع 
نقابة اإلسماعيلية ملحافظ اإلسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس جامعة 

قناة السويس 
وفـى سـياق متصـل  شـهدت نشـاطا نقابيـا مكثفـا خـالل الفتـرة األخيرة ، تضمـن تنظيم 
سـيمنار »مهـارات املسـتقبل ملديـر املشـروع » حاضـر فيـه خبيـر إدارة املشـروعات محمد 

PMI خليفة وعضو اللجنة االستشارية لألخالق املهنية  بمعهد إدارة املشروعات
 حضـر السـمينار عـدد كبيـر مـن قيـادات شـركات املقاولون العـرب والكهربـاء ، وجمع من 

مهندسى النقابة 
 وعلى جانب آخر وقع  املهندس أحمد املصرى رئيس النقابة الفرعية باإلسماعيلية مسودة  
بروتوكول تعاون مع كلية تجارة جامعة قناة السويس لفتح أفاق تعاون جديدة فى املجاالت 
 MBA  العلمية التى تمنحها الكلية للمهندسن  والعاملن بالنقابة ، حيث يتم منح شهادات
MPA DBA بنسب خصم عالية للمهندسن ، إضافة إلى الدبلومات املختلفة فى املحاسبة 
واملوارد البشرية والتسويق والحاسب اآللى وإدارة األعمال والحكم املحلى والعالقات الدولية  

فى ذكرى ميالد  أيقونة اإلسماعيلية المهندس عثمان أحمد عثمان أحد أشهر نقباء المهندسين ) 
يوم 6 أبريل من كل عام(، نظمت نقابة اإلسماعيلية احتفاال كبيرا لتكريم  الخريجين الجدد من طلبة 

كليات الهندسة، وحملة الماجستير والدكتوراه من المهندسين 



آثار فى السويس والبحيرة واإلسكندرية تتعرض للتدمير

ـه األسـتاذ  وفـى محاضرتـه التـى ألقاهـا خـال النـدوة، وجَّ
الدراسـات  الدكتـور سـامى صبـرى شـاكر–عميد معهـد 
القبطية وأسـتاذ الهندسـة املعمارية بكلية الهندسـة جامعة 
القاهرة، الشـكر للرئيس عبدالفتاح السيسـى على تشـييده 
ملسـجد الفتـاح العليـم ولكنيسـة ميـاد املسـيح بالعاصمـة 
اإلدارية، وقال: »تشييد املسجد والكنيسة وافتتاحهما مًعا، 
يمثـل لفتـه إنسـانية رائعـة تحمـل دالالت ذات رمزيـة بالغة 

الرقي«.
ـح الدكتـور سـامى  وعلـى مـدى أكثـر مـن سـاعتني، صحَّ
صبـرى شـاكر مقولـه خاطئـة شـائعة تقـول بـأن تصميـم 
ـا على شـكل  مبنـى كنيسـة قبطيـة أرثوذوكسـية يكـون إمَّ
صليـب أو دائـرة أو علـى شـكل سـفينة نوح، مؤكـًدا وجود 
عاقة تبادلية بني العمارة املسـيحية واإلسـامية، ومشـيًرا 
إلـى أن أفـكاًرا معمارية فرعونية األصل يتم حاليا نسـبتها 

إلى إيطاليني ويونانيني!
وانتقد »شاكر« التجاهل التام لـ 1100 لوحة تاريخية أثرية 
شهيرة، واملعروفة باسم »وجوه الفيوم« والتى تعود بدايتها 
للنصـف األول مـن القـرن امليـادى األول، واسـتمرت علـى 
مـدى 3 قـرون.. وقـال: »هـذه اللوحات، والتى تم كشـفها فى 
مصر، تزعم جهات بحثية إيطالية أنها ذات أصول إيطالية، 
وتزعـم جهـات يونانية أنهـا يونانية األصـل، والحقيقة أنها 
لوحـات مصريـة أصيلـة، ومـع ذلـك لـم يهتم مصـرى واحد 
بتأصيلها، ولم ُيكتب مقال صحفى واحد عنها فى مصر، 

رغم أهميتها التاريخية واألثرية«.
وأوضح أن التراث القبطى عموًما يتميز بالرمزية والتلقائية 
للكنائـس  معماريـة  أنمـاط   9 »هنـاك  وقـال:  والبسـاطة.. 

القبطيـة، يحددهـا شـكل صحـن الكنيسـة وطريقـة وضـع 
التسـعة تضـم  األنمـاط  أن  إلـى  األسـقف فوقهـا، مشـيًرا 
كنائس القبة الواحدة واملنارة، وهى قريبة الشـبه باملساجد، 
وأحيانـا يتـم بنـاء قبتـني أو أكثر للكنيسـة الواحدة، ووصل 
عددها إلى 12 قبة كما هو الحال فى كنيسة الرسل بالبحر 
األحمر، وهناك أيضا كنائس ذات صحن مسقوف بقبوات، 
وثالثة ذات صحن وممرات جانبية مسقوفة بقباب وقبوات 
مًعـا، ورابعـة ذات صحـن مربع، والخامسـة كنائـس أخميم 
والسادسـة  هيـاكل  و7  ممريـن  تضـم  التـى  املسـتعرضة 
الكنائـس التـى تأثـرت بالعمارة البيزنطية، وخاصة كنيسـة 
أيا صوفيا بالقسـطنطينية، والتى تم تشييد الجامع األزرق 
بالسـليمانية ومسـجد محمـد علـى بقلعـة صـاح الديـن 
علـى ذات طرازهـا املعمـاري.. النـوع السـابع مـن الكنائـس- 
كمـا حـدد الدكتـور سـامى صبـرى شـاكر– هـى الكنائـس 
البازيليكية، وهى أشـهر طراز معمارى لكنائس مصر، وتم 
تشـييد الكاتدرائيـة املرقسـية بالعباسـية وكنيسـة ميـاد 
املسـيح بالعاصمـة اإلداريـة علـى نسـقها املعمـاري، وهـى 
عبارة عن ممر أوسـط رئيسـى بارتفاع كبير، وحوله أروقة 
أقـل ارتفاًعـا، أعاهـا بلكونـات تطـل علـى الفراغ الرئيسـي، 
وفكرتها مسـتوحاة من املعابد املصرية القديمة التى كانت 
شـيد بـذات الطريقـة، ولكـن الغريـب أن البعض يـروج على 

ُ
ت

أنها على الطراز املعمارى الروماني!
الكنائـس فهـى كنائـس بازيليكيـة  الثامـن مـن  النـوع  أمـا 
هيكلهـا مسـقوف بقبة وحولها 3 حنيـات متعامدة، والنوع 

األخير فهى الكنائس البازيليكية على شكل صليب. 
د »شـاكر« علـى وجـود عاقـات تبادليـة بـني العمارة  وشـدَّ

اإلسـامية والعمـارة املسـيحية، مشـيًرا إلـى أن الـذى شـيد 
مسـجد أحمـد بـن طولون هو مهندس معمـارى قبطي، وأن 
الذى شيد مسجد األقمر هو أيضا مهندس معمارى قبطي، 
وفـى رشـيد بالبحيـرة هنـاك كنائـس ومسـاجد شـيدها 
مهنـدس واحـد وبناها نفـس البنائني. وقـال: »َمن يدقق فى 
واجهـة مسـجد األقمـر سـيجدها صـورة طبـق األصـل من 
واجهة املعبد القبطي، كما أن املشـربيات هى اختراع قبطي، 

ومع ذلك تم التوسع فى استخدامها فى املساجد«. 
وأضـاف »هنـاك أديـرة مصريـة تـم تشـييدها بعـد دخـول 
اإلسـام مصـر، وتأثـرت بالفـن اإلسـامي، خاصـة كتابـة 
آيـات الكتـاب املقـدس علـى جدرانها، وهو ما لـم يكن متبًعا 
فى أديرة مصر قبل دخول اإلسـام، وكتابة اآليات القرآنية 

على جدران املساجد«.
وتابـع.. »املربعـن املتداخلـني، هى أكثر النقوش املسـتخدمة 
على جدران املسـاجد، وذات املربعني كان يتم رسـمها على 
جـدران األديـرة والكنائـس فى مصر قبل قـرون من دخول 

اإلسام مصر«.
وعلـق األب صليـب جمـال- كاهـن كنيسـة أبو سـيفني بأنه 
ليـس للفـن ديـن، وأن لـكل عصـر فنونـه التـى يتوارثهـا من 

بعده األجيال مهما كانت دياناتهم. 
وقالـت الدكتـورة مهـا أبـو بكـر– منسـق النـدوة: إن التـراث 
 بعد جيل عبر 6 حضارات 

ً
املعمارى املصرى متوارث جيا

شهدتها مصر، منها الحضارة القبطية. 
وفـى نهاية الندوة، أكد املهندس االستشـارى ماجد سـامى 
للتصـدى أليـة  بالنقابـة علـى اسـتعداد  أن شـعبة عمـارة 

مخالفة معمارية يتعرض لها أى من آثار مصر.
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ندوة عمارة الكنائس القبطية تحذر:

حــذرت نــدوة »عمــارة الكنائــس القبطيــة.. تــراث.. حاضــر ومســتقبل« التى نظمتها شــعبة الهندســة 
المعمارية بالنقابة العامة من وجود مسئولين فى األروقة الحكومية يجهلون قيمة اآلثار، ويساهمون 
عــن جهل فى تخريبها. وكشــف المشــاركون فــى الندوة عن تعرض عدد مــن اآلثار فى محافظات 
ا آخر دون أن تتحرك 

ً
ا وبتسرب المياه الجوفية حين

ً
السويس والبحيرة واإلسكندرية للتدمير بالجرافات حين

األجهزة المسئولة عن اآلثار لحمايتها. 



ندوات

 كود مصرى جديد للفايبر.. العام الحالى  
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ندوة للشعبة المدنية كشفت أهم مالمحه

مجدى عبدالوهاب
كشــفت ندوة لشــعبة الهندســة المدنية بالنقابة العامة حول »اســتخدام ألياف الكربون البالســتيكية 
فى الخرسانة سابقة اإلجهاد بالكباري« عن إصدار كود مصرى جديد للفايبر خالل عام 2019، وطالب 
المشاركون فى الندوة بضرورة تأهيل العمالة الفنية فى مختلف القطاعات لتكون قادرة على أداء 
دورهــا المهنــى  بشــكل أفضــل، مؤكديــن أن العمالــة الفنيــة حالًيا تعانى كثيًرا بســبب غيــاب التأهيل 

والتدريب الحقيقي.



ندوات

شـارك فـى النـدوة التـى عقـدت مؤخًرا املهنـدس محمود 
مغـاوري- أمـن عـام النقابـة واملهنـدس مؤمـن شـفيق- 
أمـن الصنـدوق وأعضـاء مجلـس شـعبة مدنى برئاسـة 
املهندس أحمد رمزي، وعدد من خبراء وأساتذة الهندسة 

املدنية، ومهندسون من 17 محافظة.
وفى محاضرته التى ألقاها خالل الندوة، أوضح الدكتور 
االستشـارى  املجلـس  نبيـل جريـس- عضـو  مهنـدس 
العلمى لرئيس الجمهورية وعميد كلية الهندسة- جامعة 
لورانـس بواليـة ميتشـجان بالواليات املتحـدة األمريكية 
أن قـوة أليـاف الكربـون البالسـتيكية تعـادل 6 أضعـاف 
قـوة الحديـد فيمـا يبلـغ وزنهـا )1/7( مـن وزن الحديـد، 
مشـيرا إلـى أن أول كوبرى تم بنـاؤه فى الواليات املتحدة 
باسـتخدام أليـاف الكربـون كان فـى عـام 2001 وتولـى  
بنفسـه تخطيطه واإلشـراف على تنفيذه.. وقال: »وقتها 
حذرنـى كثيـر مـن أسـاتذة الهندسـة مـن العمـل فـى هذا 
املجـال، وقالـوا إنـه بال مسـتقبل، ولكنى قلـت إننى أؤمن 

بأن هذا املجال هو املستقبل«.
وأضاف.. »تم تجهيز معمل أللياف الكربون البالستيكية 
بتكلفـة 11 مليـون دوالر، وفـى هـذا املعمـل تـم تحضير 
املـواد التـى سنسـتخدمها وإخضاعها لـكل االختبارات، 
بمـا فـى ذلك تعريضها لدرجة حرارة بلغت 3000 درجة 
مئويـة، وبعدهـا تم تنفيـذ الكوبرى داخـل املعمل لتفادى 
أى أخطـاء فـى التنفيـذ، وبعدهـا تشـييد الكوبـرى فـى  

املكان املخصص له«. 
وواصـل.. »خضـع كل مـن شـارك فـى العمل مـن الفنين 
علـى تدريبـات مكثفة؛ ألن من يعمل فى هذا املجال يجب 
أن يكـون مثـل طبيـب جـراح، يمـارس عملـه بـكل يقظـة 

وحرص«.
أليـاف  اسـتخدام  اسـتقبلت  املتحـدة  الواليـات  أن  وأكـد 
الكربـون البالسـتيكية فـى الكبـارى بحـذر كبيـر، ولهـذا 
انتظـرت 10 سـنوات كاملـة بعـد تشـييد الكوبـرى األول 
قبـل أن تشـيد الكوبـرى الثانـى مـن هـذا النـوع فـى عـام 
2011، ولكـن اآلن زاد الطلـب علـى تلـك الكبـارى بشـكل 

كبير«.
مـن جانبـه أوضـح الدكتـور مهنـدس إبراهيـم محفـوظ-  
رئيـس اللجنـة الدائمـة لكـود الفايبـر أن مصـر شـهدت 
اسـتخدام الفايبر فى الكبارى واملنشـآت مع مطلع القرن 

الحالـي، وتـم وضـع كـود يضبط تلـك االسـتخدامات فى 
عام 2005.

اسـتخدامات  علـى  طـرأت  كبيـرة  طفـرة  »وألن  وتابـع.. 
الكـود  تحديـث  تقـرر  األخيـرة  السـنوات  فـى   الفايبـر 
املصـرى الخاص بـه، ووضع كود جديد يتم حاليا وضع 

رتوشه النهائية ليصدر خالل العام القادم«.
وأوضـح »محفـوظ« أن الكـود الجديـد يتضمـن 3 مـواد 
رئيسية تشمل اختبارات ضبط الجودة فى استخدامات 
الفايبـر، واملـادة الثانيـة تتعلـق باسـتخدام الفايبـر فـى 
سـابقة  والخرسـانات  الخرسـانية  املنشـآت  تدعيـم 
اإلجهـاد، واملبانـى املقاومـة للزالزل، واملـادة الثالثة تتعلق 
بتحويل الفايبر إلى مواد شبيهة باملواد املعدنية، ولكنها 

ا وأكثر قوة. 
ً
أخف وزن

ـا إلى اسـتخدام 
ً

مؤكـًدا أن الكـود الجديـد سـيتطرق أيض
أليـاف الكربـون فـى الخرسـانة سـابقة اإلجهـاد بدال من 
الحديـد.. وقـال: »كنا فى اللجنة الدائمة لكود الفايبر نريد 
أن يتضمن الكود اسـتخدام الفايبر فى املنشـآت املقاومة 

للعمليـات اإلرهابيـة، ولكـن الوقـت لـم يسـعفنا لتحقيـق 
ذلك«.

وأضـاف.. »الفايبـر هو املادة األساسـية للقـرن الـ 21 وال 
يمكن أن نتخلف عن التوسع فى استخدامه«.

ومـن جانبـه دعـا املهنـدس حسـن عبـد العزيـز- نائـب 
رئيـس االتحـاد املصـرى للمقاولن، أن العمالـة الفنية فى 
قطـاع التشـييد ال تخضـع حاليـا ألى نـوع مـن التدريب.. 
وقال: »اتحاد املقاولن مسـئول عن تصنيف املهندسـن 
واملقاولن والشـركات، ولكن الفنين وتأهيلهم وتدريبهم 
وتصنيفهـم، هـو مسـئولية وزارة القـوى العاملـة واتحاد 
العمال، ومن العجيب أن وزارة القوى العاملة هى املسئولة 
ـا التـى تمنـح شـهادات 

ً
عـن تدريـب العمالـة، وهـى أيض

التدريـب، ولألسـف تمنـح تلـك الشـهادات بـدون تدريـب 
حقيقي«.

نشـئ مجلـس أمنـاء للتدريـب 
ُ
 وتابـع.. »فـى عـام 2008 أ

الفنـي، ولكنـه لـم يجتمـع أبـًدا حتى تم إحيـاؤه من جديد 
ا حتـى اآلن، وهذا أمر 

ً
عـام 2013، ولكنـه لـم يجتمـع أيض

ال يمكـن السـكوت عليـه خاصـة وأن العمالـة الفنيـة فـى 
مصر حاليا تعانى بشـدة، وبعض الشـركات بدأت تفكر 
فى االسـتعانة بعمالة من جنوب شـرق آسيا لعدم خبرة 
العمالـة املصريـة، كمـا أن هنـاك مصانـع عديـدة تعانـى 

بسبب عدم وجود عمالة فنية مدربة«.
املجلـس  أن  نبيـل جريـس،  املهنـدس  الدكتـور  وكشـف 
اآلن  يولـى  الجمهوريـة  لرئيـس  االستشـارى  العلمـى 
اهتماًمـا كبيـًرا بتطويـر التعليـم الفنـى وتدريـب العمالـة 
الفنيـة، مؤكـًدا أن كل صاحب حرفـة فى الواليات املتحدة 
ال يمكـن أن يمارسـها إال بعـد الحصـول علـى تدريـب 
ودراسـة ملـدة عامن، وبعدها يحصل علـى رخصة ألداء 
عملـه، بمـا فـى ذلـك »الحالقـن« و«الفنين« فـى كل املهن 

جدد كل 3 سنوات. 
ُ
والحرف، وتلك الرخصة ت

 وفـى نهايـة النـدوة التـى أدارهـا املهندس عمـاد توماس، 
م أمـن عـام النقابة درع شـعبة مدنى  للخبيـر العاملى  قـدَّ

الدكتور مهندس نبيل جريس. 
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ندوات

االستغالل األمثل للموارد المائية 

افتتـح املهنـدس هانى ضاحي، النـدوة بكلمة أكد خاللها 
علـى أهميـة قضيـة امليـاه وضرورة ترشـيد االسـتهالك 
مستشـهًدا بمبـادرة الرئيس عبدالفتاح السيسـى والتى 
سـتعمل على توفير نحو مليار م3 باإلضافة إلى أهمية 
نشـر الوعـى بالحفاظ على املياه لـدى كافة املواطنني فى 

ظل تزايد التعداد السكاني.
وأشـار »ضاحي« إلى أن وزارتى الرى والزراعة خفضتا 
حجـم زراعـة األرز من 2.5 مليون فدان، إلى مليون فدان، 

ألن زراعة األرز تستهلك وحدها %27 من املياه.
من جانبه أشار الدكتور محمود أبوزيد إلى أن أزمة املياه 
فـى املنطقـة العربية واضحـة ودقيقة، مشـيًرا أن املنطقة 
العربيـة لديهـا %1 مـن املياه العذبة على مسـتوى العالم، 
وأن%40 من سكانها يعيشون فى مناطق الشح املائي.

وقـال أبوزيـد: إننـا فـى مواجهـة صعبـة مـع تحديـات 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  واآلثـار  املناخيـة  التغيـرات 
املترتبـة عليهـا، األمـر الـذى يحتـم اسـتخدام التقنيـات 
الحديثة فى مجال املياه الجوفية واستخدام تكنولوجيات 
االستشـعار عن بعد وغيرها لتطبيـق التقنيات الجديدة 

القتصاديات املياه.
بعـرض  شـوقى  شـيرين  الدكتـورة  قامـت  وبدورهـا، 

ملخـص ألهـم إنجـازات لجنة امليـاه، الفتـة أن الهدف من 
عقـد هـذه الندوات الخروج بتوصيات قائمة على أسـاس 
علمـى ودراسـة أكاديميـة من كبـار الخبراء بهـذا املجال، 
ـم تقديمها إلى املسـئولني املختصـني، كما تهدف 

َ
ومـن ث

ـا إلى تبـادل اآلراء ونقل الخبـرات من كبار 
ً

النـدوات أيض
العلماء إلى شباب املهندسني وهو ما تحرص عليه نقابة 

املهندسني ألهمية هذه القضية.
وأشـارت »شـوقي« أن هنـاك عدة تحديـات تواجه مصر 
 عن زيـادة االحتياجات 

ً
فـى مجـال املوارد املائيـة، فضال

املائية نتيجة التزايد املسـتمر فى السـكان، مشـددة على 
أهميـة التواصـل الداخلـى والخارجى والتنسـيق والعمل 
املشـترك مـع منظمـات املجتمـع املدنى والنقابـات املهنية 
ذات الصلـة واتحادات املهندسـني واملؤسسـات والهيئات 

والجامعات ومراكز البحوث.
وفـى كلمتـه أوضـح الدكتور عبد الغنى الجنـدي- العميد 
األسـبق لكلية الزراعة بجامعة عني شـمس وعضو لجنة 
الغـذاء والزراعة بأكاديمية البحـث العلمى والتكنولوجيا، 
أن مشـروع »تطويـر الـرى الحقلـى فـى الـوادى والدلتـا 
بمسـاحة خمسـة ماليـني فـدان« لـه فوائد كثيـرة، أهمها 
التقديريـة لـأرض،  القيمـة  زيـادة دخـل املـزارع، ورفـع 

وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك فوائد على املستوى 
القومي، أهمها توفير قدر كبير من املياه.

كمـا تنـاول “عبـد الغني” مشـروع الـ”1.5 مليـون فدان” 
وعـدم  الجوفيـة  امليـاه  مخـزون  علـى  الحفـاظ  وكيفيـة 
اسـتنزافه بما يحقـق التنمية الزراعية املسـتدامة وزيادة 
املـوارد املائيـة غيـر التقليديـة بمعالجـة ميـاه الصـرف 
املختلـط بيولوجًيـا لالسـتخدام اآلمـن واسـتثمارها فى 
الزراعة، مشـيًرا إلى ضرورة العمل على ترسـيخ مفهوم 
اإلدارة املائيـة الرشـيدة فـى سـد العجزالحالـى واملتوقـع 
 مـن امليـاه، والتى تعتمد على أربـع ركائز، هي: 

ً
مسـتقبال

عدالـة التوزيـع، ومرونـة اإلدارة، وتنويـع مصـادر امليـاه 
وتنميتها، والبعد االجتماعى والبيئى واالقتصادي.

ـا أن إسـتراتيجية التنميـة الزراعية املسـتدامة 
ً

ه أيض ونـوَّ
2030هى املرجعية الرئيسية لالستغالل األمثل للموارد 
املائيـة املتاحـة )نهـر النيـل- تحليـة ميـاه البحـر- امليـاه 
العاليـة- وإعـادة اسـتخدام ميـاه  الجوفيـة ذات امللوحـة 
الصـرف الصحـى والزراعـي( بما يحقق مفهـوم التنمية 
ـا  الزراعيـة املسـتدامة وتحسـني اإلنتاجيـة الزراعيـة كّمً

ونوًعا.
وطالـب »عبـد الغنـي« بالتركيـز على دور البحـث العلمى 

ناقشتها ندوة للجنة المياه بالنقابة 
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أدارتها الدكتورة شيرين شوقي- مقرر اللجنة.



ندوات

واالسـتفادة بمـا تـم تحقيقـة مـن إنجازات سـاهمت فى 
اسـتخدام التقنيات العلمية املحلية فى ترشـيد استهالك 
امليـاه وتنميـة مواردهـا، واسـتخدام الطاقـة املتجـددة فى 
معالجـة ميـاه الصـرف الزراعـى والصحى وتحليـة املياه 
لتحقيـق التـوازن بـن الطلـب علـى امليـاه مـن القطاعـات 

املختلفة وحجم املوارد املائية املتاحة.
واختتـم الدكتـور عبـد الغنى الجندى كلمته مشـدًدا على 
ضرورة رفع الوعى لدى املزارعن إلدراك أن مشكلة املياه 

هى مشكلة مجتمعية وأمن قومي.
وحـول كيفيـة إدارة مشـروعات امليـاه لتحقيـق أقصـى 
اسـتفادة مـن املـاء، أكـد  الدكتـور سـامى زهـران-  كبيـر 
 ICT  مديـرى املشـروعات فـى بريطانيا وأوربا وشـركة
Limited - علـى ضـرورة أن يكـون لـكل مشـروع مائـى 
هـدف محدد يسـعى إلى تحقيقه، ثـم يتم صياغة أفضل 
السياسـات لتحقيـق هـذا الهـدف، ومـن هذه السياسـات 
يتـم وضـع إسـتراتيجيات التنفيـذ، وبعدهـا يأتـى دور 
هـذه  تطبيـق  كيفيـة  يحـدد  الـذى  املشـروعات  مديـرى 

اإلستراتيجيات بأفضل السبل املمكنة. 
لجميـع  املتميـزة   اإلدارة   أن  علـى  »زهـران«   وشـدد 
مشـروعات املياه صارت ضرورة حتمية، فى ظل األزمة 
املائية التى تطل برأسها على كل سكان الكرة األرضية.. 
وموضحـا أنـه رغـم أن %75 مـن سـطح الكـرة األرضيـة 
تغطيهـا امليـاه، إال أن  %97.5 مـن تلـك امليـاه هـى ميـاه 
املحيطـات املالحـة، أمـا امليـاه الصالحة للشـرب فـال تزيد 
علـى %1 مـن امليـاه املوجودة على سـطح األرض، مؤكدا 
أن 1.5 بليون إنسان فى الكرة األرضية يعانون من عدم 
وجـود ميـاه شـرب، وأكثر مـن 80 دولة فـى العالم تعانى 

أزمة مائية. 
وقـال: »مـن املهـم جـدا اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة 

فـى مواجهـة أزمـة نقـص ميـاه الشـرب«، مؤكـدا وجـود 
تكنولوجيـات حديثـة جـدا  قادرة على حل مشـكلة املياه 

فى العالم كله. 
 وأضـاف.. البـد أيضـا من وجـود جهات تكون مسـئولة 
عـن حمايـة مصـادر امليـاه وتنظيـم توزيعهـا علـى كل 
قطـاع مجتمعـى طبقا لحاجاته ، مع ضمان وصول مياه 
الشـرب الصالحة لكل مواطن ، والتصدى بحسـم لكل ما 

من شأنه أن يحدث فقًدا فى املياه«.
وتابـع.. »فـى بريطانيـا قوانـن تتيـح محاكمـة كل مـن 
يتسبب فى فقد أية كمية من املياه أو يسيء استعمالها«.

 مـن جانبـه، أشـار الدكتـور حسـن العطفـي- وزير الرى 
األسـبق، إلى أن قضية املياه أصبحت على رأس أولويات 
األجنـدة  السياسـية  فـى مصـر، مؤكدا أن إسـتراتيجية 
امليـاه  أزمـة  مواجهـة  فـى  كبيـر  بشـكل  تسـهم   2030
املصرية، ودعا إلى التوسـع الرأسـى فى الزراعة املصرية 
لزيـادة اإلنتـاج الزراعـى دون الحاجـة السـتخدام كميات 
أكبر من مياه الري، مؤكدا أن كفاءة اسـتخدام مياه الرى 
تصـل إلى %75 ، وهى نسـبة جيـدة جدا، ومعدل متميز 

– على حد وصفه.
وطالـب »العطفـي« بضـرورة وجـود تنسـيق كامـل بـن 
وزارتـى الـرى والزراعـة فـى مجـال امليـاه، وقـال: هنـاك 
مجهودات جيدة تتم فى مجال املياه فى مصر، ولكننا ال 
نزال نطمع فى املزيد من أجل تحقيق مستقبل أفضل«. 
وشهدت الندوة مناقشات موسعة شارك فيها عدد كبير 
مـن الحضـور، فدعا البرملانـى فتحى ندا– عضو مجلس 
النواب ونقيب الرياضين، إلى ضرورة أن تتعامل الجهات 
املسئولة فى مصر مع أزمة املياه بشكل مختلف عما هو 
قائم حاليا.. وقال: »لألسـف، مازلنا نتعامل بسياسة رد 
الفعل، وال يزال كثير من املصرين ال يعرفون بأن مصر 

تعانى أزمة مائية!« متعهًدا بأن يكون للبرملان دور كبير  
فى مواجهة أزمة املياه خالل الفترة القادمة. 

وأكد الدكتور أحمد بيومي- رئيس مجلس إدارة املجلس 
القومى ملكافحة الفساد، على أهمية أن يدرك كل مصرى 
الحجـم  الحقيقـى ألزمة املياه فى مصر، وأن يكون هناك 
حوار مجتمعى حول أفضل السبل ملواجهة هذه األزمة.

وأشـار الدكتـور صفـوت عبدالدايـم– األسـتاذ باملركـز 
خبـرات  تمتلـك  مصـر  أن  إلـى  امليـاه،  لبحـوث  القومـى 
كبيـرة فـى مجال امليـاه، وفـى مراكزها العلمية دراسـات 
مستفيضة لكيفية التعامل مع هذه األزمة،  بعضها يعود 
إلـى سـبعينيات القرن املاضي، وهنـاك مجهودات كبيرة 
تبـذل فـى مجال بث رسـائل توعيـة للمواطنـن بمخاطر 
أزمـة امليـاه، ولكـن املشـكلة أن تلك الرسـائل ال تصل لكل 
املصريـن بدليـل أن عـدًدا غيـر قليـل مـن املصريـن ال 

يعلمون حتى اآلن أن مصر تعانى أزمة مياه!
ومـن جانبـه، أكـد املهندس حمدى السيسـي- مدير إدارة 
الطاقـة الجديـدة واملتجـددة بالهيئة العربيـة للتصنيع، أن 
الهيئـة ترحـب بجميـع االبتكارات واالختراعـات الخاصة 
بترشـيد امليـاه، ولديهـا اسـتعداد كامـل لتصنيعهـا تلك 

املخترعات. 
وطالبـت املهندسـة منـى عـوض– مسـاعد رئيـس هيئـة 
البترول لسـالمة البيئة سـابقا، بالتوسـع فى تحلية مياه 

البحر ملواجهة أزمة املياه فى  مصر.
 واتفـق املشـاركون فـى الندوة على عـدة توصيات أعلنها 
الدكتـور محمـود أبوزيـد – رئيس لجنة امليـاه ووزير الرى 
واملـوارد املائيـة األسـبق، وكان فـى مقدمتهـا ضـرورة أال 
ينفـرد بـإدارة ملف املياه والتخطيط املسـتقبلى لها وزارة 
واحدة، فالبد من وجود تنسيق كامل وتعاون مستمر بن 
 عن ضرورة 

ً
وزارتى الزراعة والرى فى مجال املياه، فضال

التواصـل الدائـم بـن هاتـن الوزارتـن ووزارات الكهربـاء 
والصناعة والبيئة، بما يؤدى فى النهاية إلى تحرك جماعى 

لتحقيق أفضل إدارة للموارد املائية املصرية.  
وضـع  فـى  فـوًرا  البـدء  بضـرورة  النـدوة  وطالبـت 
إستراتيجية مائية ملصر فيما بعد 2037، أى بعد انتهاء 

اإلستراتيجية الحالية التى تنتهى عام 2037.
 وشـددت النـدوة علـى ضرورة التصدى بـكل قوة لتلوث 

املياه، باعتباره أحد أخطر ما يواجه املياه فى مصر. 
ودعت الندوة إلى ضرورة وجود نوع جديد من اإلرشاد، 
وهـو اإلرشـاد املائـى الـذى يعمـل جنبـا إلـى جنـب مـع 
الفالحـن،  التواصـل مـع  أجـل   الزراعـي، مـن  اإلرشـاد 
ا، مع  وتزويدهم بأفضل سبل الرى التى تحقق وفًرا مائّيً
ضـرورة تطويـر نظم الرى الحقلية بما يحقق فى النهاية 
تقليـل املياه املسـتخدمة فـى الرى وفـى ذات الوقت زيادة 

املساحات املنزرعة. 

د. محمود أبو زيداملهندس هانى ضاحى 
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نقابات فرعية

حيـث عقـدت اللجنـة العلميــة برئاســة املهنـدس هــاني 
عبـد السـام 11 دورة تدريبيـة  و6 نـدوات علميـة  فـي 
الفتـرة مـا بـني مارس وسـبتمبر املاضيني، شـملت دورة 
تشغيل وصيانة املحطات الغازية GIS بنادي املهندسني 
 Revit for structural بأسـوان، ودورة رفيـت إنشـائي
engineering، ودورة PMP، ودورة عمليـة عـن كيفيـة 
اسـتخدام أجهـزة NDT التفتيـش الهندسـي واألجهـزة 
الرصـد  محطـة  ودورة  كيمـا،  بشـركة  اإلتافيـة  غيـر 
املتكاملـة، التدريـب امليدانـي بشـركة كيمـا، وكـورس لغة 
إنجليزيـة ألبناء املهندسـني بكوم أمبـو ودورة بريمافيرا 

&Primavera(
بريمافيـرا  ودورة  بأسـوان,   )advanced primaver
)Primavera( أدفو، ودورة بريمافيرا )Primavera( كوم 

أمبو، ودورة بريمافيرا )Primavera( بأسوان. 
 أمـا النـدوات العلميـة، فشـملت نـدوة  Primavera بمقـر 
كوم أمبو، وندوة تعريفية عن برنامج الفوتوشوب، وندوة 

علميـة عن كتابة السـيرة الذاتيـة )C.V( ونبذة مختصرة 
عـن املقابلـة الشـخصية، وورشـة عمـل )نظـري– عملي( 
 classic control and introduction of circuit( بعنوان

:MAP TOGO ( وندوة علمية بعنوان ،)components
Away to smart map( بنادي املهندسـني بأسـوان، ورحلة 
علميـة لشـركات املحطـات املائيـة.. وقدمـت اللجنـة عـدًدا 
مـن األنشـطة األخـرى، شـملت »معسـكر صيفـي« ألبنـاء 
املهندسـني- برنامج ترفيهي وتعليمي )أغسـطس 2018(، 
وورشـة عمل )نظري – عملي( بعنوان أساسيات الكهرباء 
وأجهـزة الوقايـة والكنترول بكـوم أمبو مع يوم عملي بأحد 
املواقع.  ومن جانبها، عقدت اللجنة الثقافية بالنقابة، برئاسة 
املهندس  وليد عز الدين،  ندوة في التنمية البشرية بعنوان: 
كيف تتطور وتصبح إيجابًيا.. وكيف تقاوم الفشل.. وكيف 
تتعامل مع املحيطني، حاضرت فيها املهندسة هناء محمد 
بشـير- عضـو االتحاد الدولي للتدريـب، كما نظمت اللجنة 
أمسـية ثقافيـة  بالتعـاون مـع قصـر الثقافـة بكـوم أمبـو، 

وعقدت ورشة عمل عن مهارات الحوار بالتعاون مع املعهد 
الدنماركي بنادي املهندسني بأسوان. 

 وأقامـت اللجنـة  احتفـاال لتكريـم املتفوقـني مـن أبنـاء 
املهندسـني باملراحـل التعليميـة املختلفة تـم خاله تكريم 

74 طالًبا وطالبة باملراحل التعليمية.. 
 وكانت مشـكات املهندسـني مع شـركة املدائن املسئولة 
عـن شـقق النقابـة هـي القضيـة األولـى للجنـة اإلسـكان 
بنقابة أسوان برئاسة املهندس الحسيني أحمد إبراهيم، 
واسـتمعت اللجنـة لشـكاوى كثيـر مـن املهندسـني، كمـا 
التقـت باملهنـدس حسـني قاطرجـي- نائب رئيس شـركة 
املدائـن، مـن أجـل وضـع حلـول لجميـع املشـكات التـي 

قدمها املهندسون. 
أمـا  لجنـة مزاولـة املهنـة  برئاسـة  املهنـدس عمرو أحمد 
األمـني، فخصصـت مكتًبـا إلدارة مزاولـة املهنة وفصلها 
أفضـل  خدمـة  لتقديـم  النقابيـة  الخدمـات  إدارة  عـن 

للمهندسني..

املهندس محمد فرج الله

11 دورة تدريبية ..6 ندوات علمية ..
ومكتب خاص لمزاولة المهنة

نقابة أسوان.. أنشطة وخدمات 

88 العدد 658 - ابريل 2019

شهدت نقابة المهندسين بأسوان خدمات مكثفة في جميع المجاالت النقابية واألنشطة 
العلميــة واالجتماعية والترفيهية، تحت رعاية المهندس محمد محمد فرج اهلل- رئيس 
النقابــة والمهندس أحمد عبدالراضي على الزوال- أمين عام النقابة والمهندس أحمد 

الضوي- أمين الصندوق.



ملف العدد

3 مبادئ أساسية تحقق األمان  فى المنشآت النووية 
أكدتها ندوة للجنة السالمة والصحة المهنية 

فـى كلمتـه، أكـد املهندس محمد عـزب من أهمية موضـوع الندوة؛ 
كونهـا تلقـى الضـوء علـى اإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا لحمايـة 
العاملـن داخل املنشـآت النووية، مشـدًدا علـى أن موضوع  الندوة 

يحتاج لعدة ندوات أخري، نظًرا ألهميته وتشعبه.
وأوضح الدكتور مهندس محمد نصر– الخبير بهيئة الطاقة الذرية 
أن املنشـآت النووية تبدأ من املنشـآت التى تحوى مصادر مشـعة 
صغيـرة مـن أجهـزة أشـعة X  وورش اللحـام، وتنتهى باملحطات 
النووية، مروًرا بكثير من املنشآت الصناعية، مثل مصانع الحديد 
والصلب والورق وغيرها، وجميعها يصدر داخلها إشعاع نووي. 
وأشار خبير هيئة الطاقة الذرية أن الوقاية من اإلشعاع النووى تقوم 
على خمسـة أعمدة رئيسـية، أولها: عدم استخدام النشاط النووى 

إال فى حالة الضرورة القصوي، وفى حالة عدم وجود بديل له.
• الثاني: هو التشديد على عدم استخدام أنشطة نووية تؤثر على 

األجيال القادمة. 
• الثالث: التأكد من أن مالك كل منشأة نووية لن يستخدم منشأته 

فى اإلضرار باإلنسان أو فى أية أعمال غير مشروعة.
• الرابع: الحرص الكامل على أال يتم فقد أو إفساد أى مصدر مشع. 
والخامـس: التشـديد علـى أال تقع أية حوادث إشـعاعية باملنشـأة، 
وذلك بالتأكيد على وجود أكثر من معامل أمان فى كل جزء خاص 
باملنشأة النووية، وفى حالة حدوث مثل تلك الحوادث يجب أن يكون 

فى أضيق نطاق. 
 وقال الدكتور مهندس محمد نصر: “إن التعرض لإلشعاع فى حد 
ذاته ال يمثل مشكلة، ولكن الكارثة تكمن فى التعرض لكميات كبيرة 

من اإلشعاع، حيث ال يستطيع جسم اإلنسان التخلص منها”..
وأضاف: “التعرض للقليل من اإلشـعاع قد يكون مفيدا، ولهذا نجد 
سـكان الجبال- حيث توجد نسـبة من اإلشـعاع- أفضل صحة من 
سكان السفوح الخالية من اإلشعاع، ولكن املشكلة تكمن فى التعرض 
لكميات كبيرة من اإلشعاع النووي، حيث ال يستطيع الجسم التخلص 

منها، وعندها تتجه تلك اإلشعاعات إلى العظام فتنخرها “. 
 وشـدد الدكتـور “نصـر” علـى خطـورة نقل املصادر املشـعة، 
مؤكـدا أن عمليـة النقـل هـذه تخضـع لرقابة مشـددة مـن هيئة 

الرقابـة النوويـة واإلشـعاعية، مشـيرا إلى وجـود أجهزة قياس 
تحـدد نسـبة اإلشـعاع فـى كل بقعـة مـن املنشـآت الصناعيـة، 
وقال: بناء على ما تقوله تلك األجهزة يتم تحديد وسائل األمان 
التـى يسـتخدمها العاملـون فـى تلـك املنشـأة، والتـى تتنـوع ما 
بـن مالبـس خاصة وماسـكات محكمة، وأجهزة عازلـة تماًما، 
مشـيرا إلـى أن بعـض العاملن فـى املنشـآت النووية يحصلون 
على راحة تامة ويتوقفون عن الذهاب للعمل إذا وصلت نسـبة 

اإلشعاع فى أجسادهم إلى حد معن. 

بمشــاركة عدد كبيــر من الخبراء والمهتمين بمجــال الطاقة النووية والســامة والصحة المهنية، 
عقدت لجنة الســامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندســين برئاسة المهندس االستشارى  
محمد عزب ندوة بعنوان “السامة والصحة المهنية فى المنشآت النووية واإلشعاعية”  حاضر فيها 

األستاذ الدكتور محمد نصر- أستاذ الهندسة النووية بهيئة الطاقة الذرية.
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حدث فى نقابة بنى سويف 

طفرة إنشائية .. دورات تدريبية ..ندوات ورحالت علمية  وترفيهية
شـهدت نقابـة املهندسـن الفرعيـة ببنـى سـويف العديـد مـن 
الخدمات ، تنوعت مابن طفرة إنشائية و دورات تدريبية وندوات 

ورحالت علمية  ، إضافة إلى رحالت ترفيهية 
وقـال املهنـدس محمـد ثروت عبدالعزيز رئيـس النقابة إن نادى 
املهندسن صار متنفسا حقيقيا للمهندسن وأسرهم  بفضل 
التجديـدات الكبيـرة التـى  طرأت عليه و شـملت إنشـاء وتجهيز 
اإلليكترونيـة  لأللعـاب  وأخـرى  والـدورات  للمحاضـرات  قاعـة 
والبليـاردو، مـع شـراء معدات جديدة للبوفيه  ، وشـراء وتجديد 
ألعاب األطفال بالنادى إلضفاء روح املرح واالبتسامة على وجوه 
األطفال، بخالف البدء فى إجراءات طرح استكمال أعمال تطوير 

نادى املهندسن بالتنسيق مع النقابة العامة. 
وأضـاف » جـارى التعاقـد مـع إحـدى الشـركات إلنشـاء موقـع 
للنقابة ، من أجل زيادة التواصل مع املهندسـن وتعظيم املوارد 

عـن طريـق اإلعالنـات ، كمـا تـم تقديم طلـب لجهـاز املجتمعات 
العمرانية لشراء قطعة أرض إلنشاء ناد للمهندسن بمدينة بنى 

سويف الجديدة بشرق النيل. 
 ومن أجل تدريب أكبر عدد ممكن من املهندسن وقعت النقابة 
 Egy( برتوكوالت تعاون مع الشركة املصرية للتدريب الهندسى
set( ومجموعة البيت الهندسى للتدريب الهندسى وأكاديمية د. 
سماح األمن الدولية للتدريب واالستشارات ، كما نظمت النقابة 
3 دورات تدريبيـة  فـى مجـال إدارة املشـروعات PMP، ودورة 

PRIMAVIRA، و دورة القائد الصغير ألبناء املهندسن
ونظمـت النقابـة 4 رحـالت علميـة ملؤتمـر اإلنتربيلـد وملعـرض 
الكتـاب وملؤتمـر امليـاه والـذى عقـد بالقاهـرة ، وملؤتمـر التبريـد 
وأسـوان   لألقصـر  ترفيهيـة  رحلـة  عـن  فضـال   ، والتكييـف 

ورحلتن ملدينة الغردقة. 
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نقابات فرعية

انطالق مشروع تدريب شباب المهندسين .. وتسليم 133 
وحدة سكنية .. والجمعية العمومية تعتمد ميزانية 2018 

تسليم 133 وحدة 
بمشروع برج العرب

انتهـت لجنـة املشـروعات الهندسـية، برئاسـة املهنـدس 
السـيد حسـن، مـن تسـليم 133 وحـدة سـكنية متعددة 
النماذج  لحاجزيها وذلك ضمن املرحلة الثالثة واألخيرة 

من مشروع إسكان املهندسني بمدينة برج العرب
 شيكات الدم 

برئاسـة  واملعاشـات  الصحيـة  الرعايـة  لجنـة  نظمـت 
املهنـدس كريـم الكسـار، بالتعـاون مـع وزارة الصحـة، 

حملة للتبرع بالدم داخل نادى املهندسني بسابا باشا.
  أوضح الكسار، أن الحملة تهدف لتوفير »شيكات الدم«  
مجانـا فى حـاالت الطوارئ للمهندسـني كأحد الخدمات 

التى تقدمها النقابة ملهندسيها.
وفـى السـياق ذاتـه تـم تنظيـم مبـادرة »صحتـك تهمنا«، 
والتى استمرت فعاليتها على مدار 4 أيام، تقام بمشاركة 
العديد من املراكز الطبية املختلفة »مستشفيات، عيادات، 

معامل تحاليل، مراكز تغذية..

بروتوكوالت ودورات تدريبية
انطالقـا مـن الـدور الرائد الـذى تقوم به نقابة املهندسـني 
الفرعيـة باإلسـكندرية؛  فـى مجـاالت التدريـب املختلفـة 
للمهندسـني، َعقـدت لجنـة العلـوم الهندسـية والتدريـب 
مـن  العديـد  الحضـرى  مصطفـى  الدكتـور  برئاسـة 
بروتوكـوالت التعـاون مع مراكز التدريـب املختلفة منها؛ 
مركـز اإلسـكندرية للتدريـب ومركـز اإلسـكندرية مـن 
أجلـك للحصـول علـى دورات فـى كافـة التخصصـات 
الهندسـية باإلضافـة إلى مركزَجـودة فى مجالى الجودة 

وااليزو.
وفـى ذات السـياق تـم َعقـدت اللجنة بروتـوكل تعاون مع 
شـركة الشـرق األوسـط للغـوص التجـارى فـى مجاالت 
تحـت  اللحـام  فـى  ودورات  املهنيـة  والصحـة  السـالمة 
امليـاه، وبروتوكـول مـع مجموعة قـادة املسـتقبل الدولية 
ومؤسسـة  و  البشـرية،  والتنميـة  اللغـات  مجـال  فـى 
وشـركة«« األملانيـة،  التعليميـة  Komett”«للخدمـات 

.SaletsEnginetetringوذلك فى مجال»STEP

كمـا تم تنظيـم العديد من الدورات التدريبية فى املجاالت 
املختلفة«كهربـاء، ميكانيـكا، مدنـي، عمـارة« بهدف رفع 

الكفاءة اإلدارية واملهارية للمهندسني. 

دعوه لمهندسى المعاشات
محافـظ  قنصـوه  العزيـز  عبـد  مهنـدس  الدكتـور  أكـد 
الهندسـى هـو مجتمـع  املجتمـع  أن  اإلسـكندرية، علـى 
فريـد مـن نوعـه وأن مهنة الهندسـة مهنة هامـة ذو طابع 
خاص منوها إلى تالقى أفكار املهندسني داخل املجتمع 
الهندسـى حيـث يعدوا هـم رواد البنائني فـى الوطن وهو 

ما يعد مجد يستحق الفخر.
 جـاء ذلـك خـالل مشـاركته فى حفـل تكريم املهندسـني 

الذين بلغوا سن املعاش
  ووجـه محافـظ اإلسـكندرية الذى شـغل منصب عميد 
كليـة الهندسـه ونائـب رئيـس الجامعـه قبـل ذلـك دعـوة 
محافظـة  بنـاء  فـى  للمشـاركة  املكرمـني   للمهندسـني 
اإلسـكندرية لإلسـتفادة مـن خبراتهـم التـى اكتسـبوها 
خالل سـنوات العمل الطويلة، مشـيرا إلى أن اإلسكندرية 

شــهدت نقابة المهندســين الفرعية باإلسكندرية برئاســة الدكتور مهندس محمد هشام 
سعودى ،نشاطا نقابيا مكثفا، فى شقيه المهنى و االجتماعي.. 

وعقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة اجتماعها ، بعد اكتمال النصاب القانوني، واعتمدت  
ميزانية العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018، ووافقت على اعتماد الموازنة التقديرية 

للعام المالى الجديد 2019 باإلضافة إلى تعيين الدكتور حسن لطفي، كمراقب للحسابات 

فى نقابة اإلسكندرية 
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بها العديد من امللفات الهامة التى يتم العمل عليها.
وبمشـاركة رئيس النقابة نظمت  لجنة الرعاية الصحية 
واملعاشـات برئاسـة املهنـدس كريـم الكسـار، احتفاليـة 
كبـرى تحـت عنـوان »يـوم الوفـاء ورد الجميـل« لتكريـم 
الذيـن بلغـوا سـن املعـاش لعام2018.وذلـك  املهندسـن 

بمقر نادى املهندسن بـ«سابا باشا”.
وفى كلمة له بعد أن رحب بالحضور قال الدكتورمحمد 
هشـام سـعودي، إن يـوم الوفـاء يشـهد تكريـم قامـات 
املهندسن الذين بلغوا سن املعاش هو يوم فخر وشرف 
، مؤكـدا علـى احتيـاج النقابـة لخبراتهم الكبيـرة وأهمية 

نقلها لشباب املهندسن.

تبادل الخبرات وتكريم الرواد
نظمـت اللجنـة االجتماعيـة والثقافيـة برئاسـة املهنـدس 
أحمـد الغمرى النـدوة التثقيفية »أجيال هندسـية” والتى 
جـاءت ضمـن سلسـلة لقاءات بـن األجيـال املختلفة من 
املهندسن ، لنقل وتبادل الخبرات بينهم وتكريماً  ووفاًء 

لرواد املهنة من أساتذتها وقيادتها. 

انطالق مشروع تدريب المهندسين

بـدأت نقابـة املهندسـن باإلسـكندرية ، مـن خـال لجنة 
الصناعة والطاقة برئاسة املهندس كريم عزت، بالتعاون 
باإلسـكندرية، مشـروع  الصحـى  الصـرف  مـع شـركة 
تدريـب املهندسـن حديثـى التخـرج داخل مركـز تدريب 
محطة التنقية الشـرقية التابعة لشركة الصرف الصحى 

باإلسكندرية.
و قال الدكتورمهندس محمد هشام سعودي: إن التدريب 
يأتـى فـى إطـار االتفـاق الـذى تـم بـن النقابـة وشـركة 
املهندسـن  لتدريـب  باإلسـكندرية،  الصحـى  الصـرف 
حديثى التخرج من كليات الهندسة باإلسكندرية، وبحث 
أوجـه التعـاون املشـترك بـن النقابة والشـركة، بما يعود 

بالنفع على مدينة الثغر.
دعـم  علـى  الدائـم  الحـرص  إلـى  النقابـة،  رئيـس  ونـوه 
املهندسـن حديثـى التخرج باإلسـكندرية سـواء بالعمل 
علـى خلـق فـرص تدريبيـة لهـم داخـل كبـرى املصانـع 
والشـركات باإلسـكندرية، أو مـن خال الـدورات العلمية 

التى تقوم النقابة بإعدادها لهم.
ومـن جانبـه أوضـح املهنـدس كريـم عـزت، أن  تدريـب 
املهندسـن حديثـى التخـرج، سـيتم داخـل العديـد مـن 
إلـى  باملحافظـة، مشـيًرا  املختلفـة  والهيئـات  الشـركات 
محطـات  داخـل  التدريـب  املشـروع  فعاليـات  انطـاق 
الصـرف التابعـة للشـركة وفقـا للتخصصـات املختلفـة 
للخريجن، حيث سيتم تقسيم املتدربن إلى مجموعات 
، بـدأت املجموعـة األولـى منهـا بعـدد 55 مـن املهندسـن 

حديثى التخرج.
وفـى هـذا اإلطـار تـم االنتهـاء مـن  تدريـب 94 مهندًسـا 
داخـل شـركة مصـر للبترول »مجمع خلـط الزيوت«، فى 

إطار بروتوكول التدريب املشـترك بن النقابة والشـركة، 
بالشـركات  العاملـن  اإلسـكندرية  مهندسـى  لتدريـب 
املختلفـة فى مجـاالت التزييت والتشـحيم لرفع كفاءتهم 
بمجال الصيانة، بناًء على ترشيحهم من ِقبل الشركات 
العاملن بها، لاستفادة من بروتوكول التدريب املشترك 

بن النقابة وشركة مصر للبترول 

ملتقى التوظيف 
السنوى بكلية الهندسة

شـارك الدكتـور محمـد هشـام سـعودي، رئيـس نقابـة 
الفرعيـة باإلسـكندرية، فـى إطـاق ملتقـى  املهندسـن 
التوظيـف السـنوي، الـذى أقيـم بكليـة الهندسـة، جامعـة 

اإلسكندرية، فى دورته الـ19.
وقـال رئيـس النقابة فى كلمة له خال امللتقي، إن النقابة 
تسـعى دائمـا إلى إحـداث التكامل بن العمليـة التعليمية 
بالجامعـة وسـوق العمـل، مـن خـال مشـاركة النقابـة 
كوسـيط لتأهيل الشـباب الخريجن لسوق العمل املحلى 

والدولـى واألفريقـى مـن خـال تنميـة املهـارات العلميـة 
والعمليـة للخريجـن، منوها إلى العمـل على عقد دورات 
تدريبيـة بالتعـاون بـن النقابـة والكليـة مـن خـال لجنة 

العلوم الهندسية والتدريب.
وأكد »سعودي«، عن أهمية الشراكة والعمل الجماعى من 
قبـل األفـراد والجامعات واملؤسسـات والنقابات، وأهمية 
مواكبة التطور التكنولوجى وماله من أهمية فى تسـهيل 
سـبل التواصل فى مجاالت األعمال املختلفة، معربا عن 
ثقتـه فـى مـا وصفه بأحد أعظـم الصـروح التعليمية فى 
مصـر، »كليـة الهندسـة جامعة اإلسـكندرية« ملـا لها من 
ثقل علمى وعملى على املستوى املحلى والدولي، مشيرا 
إلـى أن ذلـك يظهـر جليـا مـن خـال النوابغ مـن خريجى 

الكلية واملتواجدين فى مختلف املحافل الدولية.
امللتقـى  أن  اإلسـكندرية،  مهندسـى  نقيـب  وأوضـح 
التوظيفـى يفتـح البـاب أمـام الشـباب مـن طـاب الكليـة 
للتعـرف علـى الفرص الوظيفيـة واملهـارات املطلوبة لذلك 
إلعداد أنفسـهم وزيادة مهاراتهم لسرعة الدخول لسوق 

العمل عقب التخرج مباشرة.
أعياد الربيع

مهندسـى  مـن  األالف  احتفـل  املاضـى  ابريـل  وفـى 
النسـيم  وشـم  الربيـع  بأعيـاد  وأسـرهم  اإلسـكندرية 
اليوم داخل نادى املهندسـن بسـابا باشـا بتوزيع علم 
مصـر علـى األطفـال مـن أبنـاء املهندسـن للمشـاركة 
النقابـة،  نظمتهـا  التـى  الربيـع  كرنفـال  أحتفاليـة  فـى 
متضمنـة مسـرح العرائـس الخـاص باألطفـال والذيـن 
مـع  وفـرح  بهجـه  وسـط  عاليـا  األعـام  برفـع  قامـوا 

الشـخصيات الكرتونيـة املختلفة. 
املسـابقات  مـن  العديـد  اإلحتفاليـة  تضمنـت  كمـا 
املختلفة”التلويـن والرسـم” ومسـرح العرائـس لألطفال، 
الشـو  فقـرة  إلـى  باإلضافـة  األطفـال،  سـينما  وفقـرة 

اإلفريقي.
كمـا شـهد الحفـل فقـرات اسـتعراضية لفرقـة الفنـون 
الحفـل  إلـى  باإلضافـة  والحصـان،  والتنـورة  الشـعبية 

الساهر على أنغام فرقة املوسيقى العربية.

 إفطار جماعى 
 وفـى  شـهر رمضـان املاضـى نظمـت النقابـة  حفلهـا 
السـنوى لإلفطـار الجماعـى للمهندسـن واسـرهم  فـى 

نادى “سابا باشا.
جـاء حفـل اإلفطـار فـى إطـار حـرص النادى علـى إقامة 
حتـى  وذويهـم  املهندسـن  لجمـوع  جماعـى  إفطـار 
يتسـنى لهـم قضـاء يـوم رمضانـى مميـز مـع زمائهـم 
مـن املهندسـن بناديهـم وما لذلك من أثـر كبير فى دعم 
الترابـط والتكاتـف بينهـم، وخلـق روح التآخـى فـى هـذا 
الشـهر الكريـم؛ والـذى يعد فرصة للحـوار املفتوح ودعم 

سبل التواصل.
وفـى السـياق ذاتـه تـم الحـرص هذا العـام علـى أن يكون 
هنـاك أكثـر مـن حفل افطـار جماعى للمهندسـن، حتى 

يتسنى ألكبر عدد من األعضاء املشاركة فى اإلفطار.

محافظ اإلسكندرية 
يشارك فى تكريم رواد 
الهندسة بالنقابة  .. 

ويدعو كبار المهندسين  
للمشاركة فى بناء 

عروس البحر المتوسط  
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عشـنا جميعا أحداث الجمعية العمومية للنقابة 
فـي 6 مـارس املاضـي- وأراهـا عموميـة تقودنـا 
فقـط  فيهـا  الحضـور  لعـدد  ليـس  للديمقراطيـة 
، والـذي يعتبـر األكبـر علـى مسـتوى مثيالتهـا  
مـن العموميـات السـابقة ، وإنمـا لحضـور أجيال 
مختلفـة مـن مهندسـي مصـر، فقـد حضر شـيوخ 
املهنة وشبابها، وما بني االثنني ظهر جيل الوسط 
، لكنى أصدقكم القول فاملشهد برغم ما حدث من 
أمـور تسـببت فـي قدر من اسـتياء بعـض الزمالء  
إال انه كان إجماال قد أظهر تعبيرا حقيقيا لكثير 
مـن الزمـالء عـن آمالـه وأحالمـه ، فيمـا يتمنى أن 

تحققه له نقابته 
لطريـق  العموميـة  هـذه  قادتنـا  فقـد  حقيقـة   
الديمقراطيـة املأمـول لتسـير نقابتنـا على النهج 
الذيـن  مـن  سـابقا  األمـر  يخلـو  فلـم  الصحيـح. 
حضـروا  “لنزهـة وتأييد دون نقاش” ، وال اقصد 
بذلـك التعميـم، لكـن حقـا هـذه الظاهـرة اختفـت 
تمامـا فـي عموميـة 6 مـارس املاضـي ..فوجدنـا 
مـن يرفـض ومن يقبل ومـن يطالب بحقوقه وهذا 
أجمـل مـا حـدث إثنـاء هـذه العموميـة فبشـكل أو 
بأخـر عبـر كل مهنـدس عـن شـعوره نحـو نقابته 

وما يتمناه منها 
احترمنا  أصوات الرافضني للميزانية رغم أنها تحمل 
فائـض 178 مليـون جنية، وهـو أكبر فائض حققته 
النقابة بعد عجز خمس سنوات متتالية، وصل في 
أخـر عـام إلـي 222مليون جنيه ، ولكن من أهم ركائز 

الديمقراطية احترام وجهة نظر اآلخر أيا كانت  
لـم ندعـي مطلقـا إننـا دعمنـا صندوق املعاشـات 

أموالنـا  مـن  »االنهيـار«  وشـك  علـي  كان  الـذي 
الخاصـة بـل إننـا أعلناهـا صادقـه للجميع بأننا 
فقط قمنا بترشـيد اإلنفاق ودعمنا تنمية املوارد 
“وهذه هي مهمتنا” فقط قمنا بتقنني مصروفات 
مبـرر  غيـر  ببـذخ  عليهـا  يصـرف  كان  وبنـود 
وبالتالي انخفضت مصروفات ميزانية هذا العام 
) عام 2018( عن ميزانية العام السابق عليه ) عام 
2017( بحوالـي 11 مليـون جنيه،بالرغم من زيادة 

األسعار واملرتبات .   
امليزانيـة  ذلـك فجميـع تفاصيـل  مـن كل  دعونـا 
مرفقـة فـي هـذا العدد مـع تقارير الجهـاز املركزي 

واملراقب املالي ومرفق أيضا املوازنة التقديرية .
فاألمـر بالنسـبة لنـا تـم عرضـه علـي الجمعيـة 
العمومية بشفافية مطلقه فليس لدينا ما نخافه 

أو نخفيه .
هـذه  بـه  تميـزت  مـا  أهـم  عـن  فقـط  ولنتحـدث 
التـي  الديمقراطيـة  نحـو  السـير  مـن  العموميـة 

سوف تسهم في رفع شان نقابتنا .
وقد شـهدت هذه السـنة املنقضية جهودا متميزة 
 ، الفرعيـة  النقابـات  فـي  الزمـالء  مـن  للكثيـر 
ومجالسها ، ومجالس الشعب السبعة واللجان ، 
واملذكور بعض أمثلة لها في هذا العدد من املجلة 
وأخيرأ فى وسط هذا الزخم واالنخراط فى العمل 
النقابـى فقدنـا زميل عزيز وافته املنية مما أحزنا 
جميعـا وهـو الزميل الفاضـل املهندس عادل رزق 
رئيـس نقابة البحيرة الفرعية نعزى أنفسـنا أواًل 
وندعو الله له بالرحمة واملغفرة والسـرته الصبر 

والسلوان. 

عمومية.. فى طريق الديمقراطية 

م. مؤمن شفيقبقلـم
رئيس التحرير
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