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نقابةالمهندسينتسعىلتحقيـقدورهاالري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
زمالئى وأبنائى وبناتى األعزاء مهندسى
مصر األوفياء:
فى بداية كلمتى يهمنى أن أشيد
بجهودكم وأدائكم فيما تشاركون فيه
من تحقيق آمال وأحالم الشعب المصرى
وتحقيق هذه الطفرة فى كافة مجاالت
العمل الهندسي ،فى مجاالت الطاقة
والبترول ،والبنية األساسية من شبكات
طرق حديثة وأنفاق ،ومجال التشييد
والبناء ،وكافة ما تشهده بلدنا الحبيب
مصر اآلن من نقلة نوعية تاريخية فى
كافة المجاالت ،وتح ّولها من مرحلة
الشح إلى مرحلة الفائض ،وهذا يعكس
بشكل إيجابى وكبير دور المهندس
المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات
العمالقة التى تم تنفيذها على مدار
الخمس سنوات الحالية بكفاءة عالية
وفى مدة زمنية غير مسبوقة كعهد
مصر بأبنائها المهندسين على مر
العصور.

فتحيـة إعـزاز وتقديـر لـكل مهندسـى مصـر األوفيـاء
الذيـن يسـاهمون بالجهـد والعـرق فى سـبيل تحقيق
التنمية املستدامة لبلدنا الحبيب وتحقيق مستهدفات
مصر املستقبلية.
إن نقابـة املهندسين املصريـة ،وهـى أعـرق النقابـات
تسـعى لتحقيـق دورهـا
املهنيـة فـى مصـر وأقدمهـا،
ً
الريـادى واالستشـارى للدولـة طبقـا ملـا نـص عليـه
قانـون إنشـائها ،وقـد تقلص هـذا الـدور للنقابة على
فتـرات زمنيـة كثيرة ألسـباب كثيـرة ال نخوض فيها،
ولكـن مـا يهمنـا هـو عـودة النقابـة لتقـوم بدورهـا
ً
واضحـا فـى تولـى نقابـة
االستشـاري ،وظهـر هـذا
املهندسين باالشـتراك مـع جهـات الدولـة لتطبيـق
قانون التصالح.
وقد تم عقد عدة اجتماعات تمهيدية بحضور السادة
أعضـاء املجلـس األعلـى للنقابة ،ثم تالهـا اجتماعات
للنقابـات الفرعيـة نتـج عنهـا تشـكيل لجنـة مركزيـة
بالنقابـة العامـة ولجـان بالنقابـات الفرعيـة للبـدء
فـى تطبيـق الالئحـة التنفيذيـة ،ثم عقد نـدوة للحوار
الفنـى واملجتمعـى حـول تطبيقات القانـون والالئحة
التنفيذية بحضور السـادة املعنيني بتطبيق القانون
مـن مكاتـب استشـارية وأصحـاب بعـض العقـارات
واملهندسين ،وبحضور السـادة أعضـاء هيئة املكتب،
والسـيدة وكيـل أول وزارة اإلسـكان والسـيد الدكتـور
مهنـدس رئيـس جهاز التفتيش الفنـي ..تم الرد خالل
النـدوة علـى استفسـارات الحضـور ،وتلا ذلك إصدار
َّ
خطـة العمـل من اللجنة املركزية املشـكلة لهذا الغرض
وإصدار نموذج َّ
مؤمن بثالث وسائل تأمني صادر من

نقيب املهندسين

م .هانى ضاحى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادىواالســتشارىلل ــدولة
ً
النقابـة العامـة ليتم التعامل به بما ال يدع مجال ألى
تالعب.
وقـد حرصـت النقابـة العامـة منـذ اليـوم األول علـى
أن تؤكـد أن هـذا العمـل عمـل قومـى فـى املقـام األول
تعود به النقابة لدورها املفقود كاستشـارى هندسـى
للدولـة ،والغـرض منه املحافظة علـى أرواح املواطنني
والثـروة العقاريـة وتحقيـق التـوازن ،وليـس الغـرض
منه أى مكتسبات مادية ،ولذلك تم إقرار نسب زهيدة
من املجلس األعلى للنقابة نظير ما ستقوم به النقابة
ممثلة فى النقابات الفرعية من أعمال لتنفيذ القانون.
وتعمل النقابة العامة والنقابات الفرعية على حل أى
مشـكالت أو الرد على االستفسـارات من خالل اللجنة
ُّ
املركزيـة املشـتركة ،ومـن خلال عقـد اجتماعـات كلمـا
وهيئة
دعت الحاجة للزمالء رؤساء النقابات الفرعية
ً
مكتـب النقابـة العامـة للتأكـد مـن سـير العمـل طبقـا
للقواعـد والنمـوذج املصـدق عليه مـن املجلس األعلى
للنقابة.
وقـد فوجئنـا فـى اآلونـة األخيـرة بهجـوم غيـر مبـرر
صـادر مـن بعـض أصحـاب املصالـح علـى النقابـة
بدعـوى أن دخـول النقابـة فى خطـوات تنفيذ القانون
تعوق تنفيذه ،واتضح بعد عقد اجتماعات مع معالى
وزيـر اإلسـكان ولجنـة اإلسـكان بمجلـس النـواب أن
هـذه االدعـاءات صـادرة مـن بعـض املغرضين وليس
لهـا أسـاس مـن الصحـة ،بـل وتأكـد أن وجـود نقابـة
املهندسين بمـا تـم اتخـاذه مـن إجـراءات تنفيذية من
ِقبـل النقابـة إنمـا هـو صمـام األمـان لسلامة تنفيـذ
ً
انتصـارا
القانـون والئحتـه التنفيذيـة ،ويعتبـر ذلـك

للقيم واملبادئ التى أنشئت من أجلها نقابة املهندسني
ومحافظـة علـى سلامة تطبيقـات مزاولـة املهنـة بكل
تفهم ووعى واحترام لقدسية العمل الهندسي.
وهكـذا زمالئـى وأبنائـى تعـود نقابتكم إلـى موقعها
الصحيـح كاستشـارى فاعـل للدولـة املصريـة فى ظل
هـذه الطفـرة والنقلـة الكبيـرة فـى مختلـف مناحـى
العمـل الهندسـى الجـارى تحقيقه علـى أرض الواقع..
أرض مصـر الغاليـة ،بجهودكـم ومثابرتكم وتفاعلكم
مـع كل الزملاء واألبنـاء مـن املهـن األخـرى ،رافعين
ً
ً
ً
واحدا :مصر أول وقبل الجميع.
شعارا
تحية إعزاز وتقدير لكم جميعا ولكل من يسهم بمجهود
وفكر فى سـبيل رفعة شـأن هذا الوطن الذى حماه الله
من شـر الفنت وكتب له النصر على مر التاريخ بفضل
أبنائه املخلصني ،وأدعوكم جميعا للمشاركة فى العمل
النقابي ،تاركني خلفكم أى خالفات أو انتماءات ،وأن
نعمل جميعا بروح الفريق.
وأدعو الله أن يوفقنا جميعا كفريق عمل واحد
ال يبغـى إال رفعـة شـأن بلدنـا الحبيـب ،دون
مزايدات ودون مفارقات ،وأن نسـتطيع جميعا
تحمـل هـذه املسـئولية الكبيـرة فـى حمايـة
مهنـة الهندسـة واملهندسين بمصـر وتحمـل
كل أثقالهـا ،واثقين بـإذن الله مـن النجاح بفضل
دعمكم وقدرتكم وثقتكم بأنفسكم واحترامكم
للمهنـة وحرصكـم عليهـا ..وفقنـا اللـه
وإياكم ملا فيه خير بلدنا الغالى مصر
وجمـوع املهندسين املصريين فى
مختلف ربوع العالم.

نشاط

ضاحى يلتقى وزير الصناعة والتجارة
والوزير المفوض والسفير التشادى
التقى المهندس هاني ضاحي ،نقيب مهندســي مصر ،كال من الدكتور أحمد
محمد بشــير ،وزيــر المناجم والصناعــة والتجارة التشــادي والدكتور األمين
الــدودو عبــداهلل الخطري "ســفير جمهورية تشــاد" والدكتــور فضل جمعة
األزهري ،الوزير المفوض.
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وقـد أوضح املهنـدس هاني ضاحي ،أن هذا
اللقـاء يأتـي في إطار اهتمـام مصر بتقوية
العالقات مع دول حوض النيل ودول الجوار
تزامنا مع رئاسـة مصـر لالتحاد األفريقي
ومـا يقـوم به الرئيس السيسـي لدعم الدولة
املصرية وزيادة الروابط مع الدول األفريقية
ومـا تصبـو إليـه اآلمـال والطموحـات
األفريقية الجديدة.
تنـاول اللقـاء مناقشـة سـبل التعـاون بين
نقابة املهندسين املصرية واملنظمات املدنية
والحكومية بجمهورية تشاد..
واسـتعرض املهنـدس هانـي ضاحـي ،مـع
الحضور ما تم في مصر من تنمية وطفرة
فـي املشـروعات التنمويـة العمالقـة خلال
الفتـرة الحاليـة فـي مجـاالت الطاقـة والبنية
التحتيـة ومشـروعات اإلسـكان ومشـروع
ازدواج قنـاة السـويس ومشـروعات الطـرق
واملشروعات القومية.
وأوضـح نقيـب املهندسين دور املهنـدس
املصري في تحقيق هذه التنمية واملساهمة في
تحقيق خطة الدولة للوصول للتنمية املستدامة

نقيب المهندسين  :للمهنس المصرى دور كبير فى تحقيق
خطة الدولة للوصول للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠
وتحقيق الخطة الشاملة ملصر .2030
ولفـت النظـر إلـى اهتمام مصر بشـكل عام
ونقابـة املهندسين بشـكل خـاص بتنميـة
العالقـات مـع دول الجـوار األفريقية ،ومنها
مـا تـم تحقيقـه بالفعـل من تبـادل الخبرات
وتوقيـع بروتوكـوالت تعـاون بين النقابـة
ونظيراتهـا فـي الـدول األفريقيـة ،موضحـا
أنـه تـم عمـل دورات تدريبية ملهندسـي دول
حـوض النيـل مثـل دول “روانـدا وأوغنـدا”
خالل عامي  2018و .2019
من جانبه ،استعرض الدكتور أحمد بشير،
وزير املناجم والصناعة والتجارة التشادي،
الخطـة املسـتقبلية املسـتهدفة لتنميـة دولـة
تشـاد فـي املرحلـة الحالية والقادمـة لتنفيذ
مشـروعات تنمويـة كبـرى فـي مجـاالت

الطاقة واسـتخراج املعادن والبترول والثروة
املعدنيـة والزراعيـة واملشـروعات القوميـة..
وأضـاف أنـه علـى ثقـة كبيـرة مـن مـدى
اسـتفادة دولـة “تشـاد” مـن التعـاون مـع
الخبـراء املصريين في كافـة املجاالت ،وذلك
ملـا يتمتـع بـه املهندسـون املصريـون مـن
خبرات كبيرة وواسعة.
وشـدد علـى ضـرورة التواجـد املصري في
كافـة املجـاالت بجمهوريـة تشـاد وكذلـك
املستثمرين املصريني.
وفي السياق ذاته ،أكد الدكتور األمني الدودو
الخطري سـفير “تشاد” على أهمية تفعيل
التعـاون املشـترك بين الجانـب املصـري
والجانب التشـادي لالسـتفادة من الخبرات
املصرية في كافة املجاالت.
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حوار

المهندس محمد ناصر رئيس وفد النقابة المشارك فى المنتدى االقتصادى الدولى بـ"إنجامينا":

تشاد تفتح ذراعيها للمصريين ..والرئيس التشادى
يحتفى بمهندسى مصر
اســتكمال لمســيرة التواصل مع دول أفريقيا ،رحبت النقابة العامة للمهندسين بدعوة السفارة التشادية
ً
للمشاركة فى المنتدى االقتصادى الدولى (تشاد – العالم العربي) بالعاصمة إنجامينا..
شــارك فى المؤتمر الذى عُقد أواخر شــهر يونيو الماضي ،وفد نقابى رفيع المســتوي ،برئاسة المهندس
محمد ناصر ،رئيس المكتب الفنى وعضو المجلس األعلى للنقابة وعضوية المهندس االستشارى عبدالخالق
ممثل لشركة المقاولون
ممثل "لقطاع الغزل والنســيج المصري" والمهندســة أمانى خضيرً ،
أحمد ياســينً ،
العرب.
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و قـال املهنـدس محمـد ناصـر :إن دولـة تشـاد
بـدأت تخطو على طريق التنمية ،وتمتلك ثروات
ً
مشيرا إلى أنها تسعى بقوة إلى
طبيعية هائلة،
مشاركة الدول العربية وعلى رأسها مصر فى
تحقيـق تنميتهـا االقتصاديـة وبنـاء علـى ذلك
ً
ترحب باملهندسين املصريين للعمل بها ،الفتا
إلـى أن حـرص دولـة تشـاد علـى دعـوة مصـر
ممثلة فى نقابة املهندسني املصرية والشركات
الكبرى واملسـتثمرين املصريني للمشـاركة فى
املؤتمر ،يعكس عمق الروابط التاريخية بيننا.
* سـألنا املهنـدس محمـد ناصـر :ما هو
أكثر ما لفت انتباهكم خالل هذه الزيارة
وهل تراها زيارة متأخرة بعض الشيء؟
 أكثر ما لفت أنظار كل من شـارك فى املؤتمرهـو األراضـى الزراعيـة الشاسـعة ومصـادر
امليـاه املوجـودة بدولـة تشـاد الشـقيقة والثروة
الحيوانيـة وأعدادهـا املهولـة ،أمـا عـن التأخيـر
فهـو ليـس فـى الزيـارة فحسـب ،ولكننـى أراه
ً
تأخيـرا فـى التعـاون بيننا وبني تشـاد ،خاصة
أن التاريـخ يشـهد علـى روابـط عميقـة تربطنـا
منذ القدم.
*تـرى مـا هـى أوجـه التعـاون التـى
ً
يمكـن أن يشـارك فيهـا املصريـون طبقـا
ملشاهدتكم للوضع هناك؟
 املهنـدس محمـد ناصـر :أوجـه التعـاون مـعدولـة تشـاد كثيرة وتثمر بالقطع عن اسـتفادة
املصريين والتشـاديني علـى حد سـواء ،فهناك
علـى سـبيل املثـال ال الحصـر 120مليـون
رأس ماشـية ،يمكننـا عمـل مجـازر آليـة هنـاك
للمشـاركة فـى التصنيع واإلنتـاج ،وأيضا دولة
تشاد تحتاج إلى الخبرات املصرية وإلى األيدى
العاملة السـتغالل األراضى الزراعية الشاسعة

البترول والمناجم ومشروعات البنية األساسية والزراعة
وصناعات اللحوم ..مجاالت واعدة فى تشاد
التى شهدناها أثناء الزيارة ،وال يخفى على أحد
الخبـرة املصريـة فـى مجال الزراعـة ،باإلضافة
إلى الثروة البترولية ومناجم الذهب واملاس ،كل
ما سـبق ذكره يمكن أن يكون سـبل تعاون بني
مصر وتشـاد ،بل إننى أرى أن هذا التعاون إذا
تم سيكون بمثابة نقلة نوعية للدولتني.
*ومـاذا عـن أوجـه االسـتفادة للمهندس
املصري؟
ً
 -ال أعتقـد أن هنـاك عملا يمكـن أن يتـم فـى

أغلب املجاالت إال بمشاركة املهندسني ،وجميع
املجـاالت هنـاك متاحة كما قلت ،وسـوف تقوم
نقابة املهندسني املصرية بالتنسيق مع سفارة
تشـاد لوضـع رؤيـة تسـهم فـى عمل مشـاريع
مشـتركة وتدريـب مهندسين لتبـادل الخبرات
بيننـا ،وأعتقـد أن حضـور ثمانـى شـركات
مصريـة كبـرى ملشـاركة نقابة املهندسين فى
هـذا املنتـدى الكبير يؤكد على أن أوجه التعاون
بـدأت بالفعـل ،خاصـة أن شـركة مصريـة مثل
املقاولـون العـرب لهـا وضـع خاص لـدى الناس
فـى تشـاد ،ولهـا بصمات متميزة فـى عدد من
املشروعات هناك.
ِّ
*حدثنـا عـن فعاليـات املؤتمـر وأبـرز ما
تم فيه.
 بـدأت فعاليـات اليـوم األول للمؤتمـر بجلسـةافتتاحيـة تضمنـت كلمـة لوزيـر االقتصـاد
وتخطيـط التنميـة التشـادي ،سـرد خاللهـا
تفاصيـل الوضـع االقتصـادى فـى دولة تشـاد
وثرواتهـا ،وأكـد علـى ضرورة تكثيـف الجهود
للتعـاون بين تشـاد وباقـى الـدول العربيـة ،ثـم
عقـب ذلـك خطـاب للرئيـس التشـادى إدريـس
ديبـى إتنـو ،رحـب فيـه بالوفـود الرسـمية التى
حضـرت للمشـاركة فـى املنتـدى االقتصـادى
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الدولـي ،ثـم اصطحـب الرئيس التشـادى الوفود
إلـى املعـرض امللحـق باملنتـدى لعـرض جوانـب
مـن األنشـطة االقتصاديـة لبعـض الشـركات
التشـادية التـى تطلـب دعمهـا فـى االسـتثمار،
وانتهت فعاليات هذا اليوم باجتماع الرئيس مع
ممثلـى الجهـات املانحـة واملمولـة ،تلاه اجتماع
خاص بالوفد املصرى .
*مـاذا تضمـن اجتماعكـم مـع الرئيـس
التشـادي ..وهـل تـرى أن عقد لقاء خاص
بالوفد املصرى له دالالت خاصة؟
 اجتمـاع الرئيـس التشـادى مـع الوفد املصرىبشـكل خـاص يـدل علـى تأكيد عمـق العالقات
القديمة املمتدة وما لها من أثر طيب لدى الشعب
التشـادي ،وحضر هذا اللقاء سـفير مصر فى
تشـاد ومستشـار وزيـر التجـارة والصناعـة
املصرى املوفد لحضور املنتدى وبعض الوزراء
التشـاديني ورئيـس الغرفـة التجارية التشـادي،
وأود أن ألفـت النظـر أن هـذه الشـخصية
ً
تحديـدا لهـا تأثيـر وأهميـة وقيمة كبيـرة بدولة
تشـاد ،والحقيقـة أن حفـاوة اسـتقبال الرئيـس
التشـادى لنـا ال يمكننى وصفهـا ،وقد عبر لنا
فـى كالمـه عن عمق مشـاعره وتقديـره ملصر،
ً
ً
وشـعبا وعـن عمـق الروابـط
رئيسـا وحكومـة
التاريخيـة بين مصـر وتشـادَّ ،
وحملنـا التحية
للرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية
والدكتـور مصطفـى مدبولـي ،رئيـس مجلـس
الوزراء والدكتور على عبدالعال ،رئيس البرملان
املصـرى وللمهنـدس هانـى ضاحـي ،نقيـب
مهندسـى مصر ..وأشـار الرئيس التشادى فى
حديثـه معنـا إلـى تطلعـه للمشـاركة القوية بني
ً
مؤكـدا علـى أن مصـر البـد أن يكـون
البلديـن،
لهـا دور كبيـر فـى تنمية دولة تشـاد بوصفها
الشـقيقة الكبـرى ..وشـكر شـركة املقاولـون
العرب على مجهوداتها البارزة فى دولة تشـاد،
وخـص بالشـكر نقابـة املهندسين املصريـة
ً
علـى جهودهـا الحثيثة نحـو دولة تشـاد قيادة
ً
وشعبا ..وتمنى أن يفتح باب التعاون بيننا بما
يعود بالنفع على الشعبني املصرى والتشادي.
وال أخفـى عليكـم أن سـعادتنا بهذا اللقاء زادت
عندمـا رأينـا الرئيـس التشـادى يوجـه وزراءه
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ورئيـس الغرفـة التجارية التشـادى الحاضرين
معنا بأن يستفيدوا من مشاركة الوفد املصرى
املشـارك باملنتـدي ،وطالبهـم بالتواصـل معنـا
طوال فترة الزيارة لتحقيق أقصى استفادة من

مشاركتنا.
ثـم تلا ذلـك عـرض لـوزراء الحكومة التشـادية
علـى مـدار اليومين الثانـى والثالـث ،حيـث
اسـتعرض كل وزيـر توجهـات وزارتـه وعرض

املشـروعات التنمويـة التى يرغب فى املشـاركة
فيها مع مستثمر أجنبي.
ِّ
*حدثنـا عن نشـاط الوفـد املصرى خالل
أيام املنتدى.
 قـام الوفـد املصـرى علـى هامـش املنتـدىبعقـد عـدة لقـاءات واجتماعـات مـع العديـد من
الـوزراء التشـاديني ورئيـس الغرفـة التجاريـة
التشـادية ،ورافق الوفد املصرى السـيدة وزيرة
الزراعـة والثـروة الحيوانيـة فـى جولـة ميدانيـة
ممتـدة اطلعنـا خاللهـا علـى الثـروة الكبيـرة
غيـر املسـتغلة مـن األراضـى الخصبـة وأيضـا
الثـروة الحيوانيـة الهائلـة ..وأعربـت الوزيرة عن
آمالها فى دعم مصر لدولة تشـاد ومشـاركتها
استغالل هذه الثروة.
ً
ً
التقـى الوفـد املصـرى أيضـا عـددا مـن شـباب
املهندسين التشـاديني ،وناقشـنا معهـم سـبل
الدعـم التـى يمكـن تقديمهـا لهـم مـن نقابـة
املهندسين املصرية ،إلنشـاء نقابة للمهندسني
التشاديني ،وتم التنسيق على التواصل املستمر
معهم لتنفيذ ما تم االتفاق عليه..
كمـا قمنـا بزيـارة فرع شـركة املقاولـون العرب
بإنجامينا ،وتفقدنا مع املهندس محمد القيعي،
رئيـس الفـرع ،مشـروع إنشـاء مبنـى وزارة
الخارجية التشادية الذى تنفذه الشركة.

رؤية شاملة للتعاون االقتصادى واالستثمارى
بين مصر وتشاد بما يحقق تنمية البلدين
التنسيق مع سفارة تشاد لوضع رؤية إلقامة
مشاريع مشتركة وتدريب مهندسين وتبادل
الخبرات بين القاهرة وإنجامينا
*وما هى التوصيات التى خلصتم إليها
من هذه الزيارة؟
 رؤيتنـا لهـذه الزيـارة يمكـن أن نلخصهـا فىالتوصيـة بالتأسـيس ألركان رؤيـة شـاملة
للتعـاون االقتصـادى واالسـتثمارى بني مصر
وتشـاد ،بمـا يحقق الدعم التنمـوى القوى لدولة
تشـاد الشقيقة ،والذى من خالله يمكن تحقيق

النفـع املتبـادل بين الدولتين ،خاصـة أن دولـة
تشـاد ال زالـت دولـة فـى بدايـة طريـق التنميـة،
وتتطلـع إلـى برنامـج تنمـوى لشـعبها ،وتمتلك
أيضا ثروة طبيعية هائلة غير مسـتغلة بنسـبة
تزيـد علـي ،% 90وتتمثـل هـذه الثـروات فـى
الثـروة الحيوانيـة الهائلـة واملصـادر التعدينيـة
واملناجـم واملحاجـر واملـواد الخـام وغيرهـا من
ُ
ثروات عديدة لم تستغل بعد ،كما تفتقر تشاد
بحدة لوجود بنية أساسية تقود عملية التنمية
متمثلـة فـى (الطـرق ،ميـاه الشـرب ،الصـرف
الصحـي ،اإلسـكان ،الكهرباء ،املبانـى الخدمية،
التعليـم ،الصحة ،الثقافـة ،التدريب وتكنولوجيا
املعلومات).
ولذلك نرى أن تقوم نقابة املهندسين املصرية
بوصفهـا “االستشـارى األول للدولـة فـى
مجـال تخصصهـا” بالتنسـيق مـع الجهـات
املعنيـة بالدولـة لرفـع األمر للمسـتويات العليا
وعـرض مخطـط لتنفيـذ الدعـم التنمـوى
والتعـاون االقتصـادى واالسـتثمارى مـع
دولـة تشـاد ،وكذلـك تكليـف بيـت خبرة يضم
عناصـر فنيـة واقتصاديـة وقانونيـة ...إلـخ،
تكون مهمته مسـاعدة الحكومة التشـادية فى
تنقيـح برنامـج التنميـة الخـاص بهـا وتحديـد
املشروعات املجدية فى هذا اإلطار ،وكذا عمل
دراسـات جدوى لهذه املشـروعات ،األمر الذى
سـيكون له أبلغ األثر فى إسـناد تنفيذ العديد
مـن هـذه املشـروعات للشـركات املصريـة ،ملا
لهـا من خبرة عريضة وحرص على املصلحة
العامـة للدولتني..
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رئيسا لمجموعة
«المهندسين» تواصل الطريق للقارة السمراء َّوتتوج ً
شمال أفريقيا «باتحاد المنظمات الهندسية األفريقية»
واصلت نقابة المهندسين المصرية م ّد جسور التعاون مع دول أفريقيا ..وبعد أن نجحت في
تحقيق تواصل كبير وفعال مع دول حوض النيل في قلب القارة السمراء ،ووقعت بروتوكوالت
تعاون مع عدة دول أفريقية ،منها أوغندا ورواندا وتنزانيا..
بعد كل ذلك بدأت النقابة جولة جديدة من التقارب مع األشــقاء األفارقة ،وكانت االنطالقة
هذه المرة من الشمال األفريقي ،وتحدي ًدا من تونس الخضراء ،البلد العربي األفريقي الشقيق،
التي شهدت في شهر يونيو عدة فعاليات هندسية كبرى..

كعادتها دائما ،كانت نقابة املهندسني املصرية
علـى رأس املشـاركني ،بوفـد نقابـي رفيـع
املستوى برئاسة املهندس هاني ضاحي ،نقيب
مهندسـي مصر واملهندس مؤمن شفيق ،أمني
صنـدوق النقابـة العامة واملهندس أيمن عفيفي
واملهنـدس باسـم الزفتـاوي ،عضـوي لجنـة
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العالقات الدولية.
وكان الحضـور املصـري فـي كل الفعاليـات
ًّ
ً
إيجابيا
الهندسية التي شهدتها تونس
ومثمرا،
نتـج عنـه فـي النهايـة تتويـج نقابـة املهندسين
املصريـة برئاسـة مجموعـة شـمال أفريقيـا
باتحاد املنظمات الهندسية األفريقية.
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تنافـس األشـقاء وفازت مصر “الشـقيقة
الكبرى”
وينقسـم اتحـاد املنظمـات الهندسـية األفريقية
إلـى خمـس مناطـق ،منهـا مجموعـة شـمال
أفريقيـا ،والتـي تضـم كال مـن «مصـر وليبيـا
والسـودان وتونـس والجزائـر واملغـرب» وفـي

انتخابات سـادها الطابع األخـوي ،تنافس على
رئاسـة املجموعـة كل مـن مصـر ودولـة تونس
الشقيقة التي استضافت االنتخابات..
كمـا شـارك وفـد النقابـة برئاسـة نقيـب
املهندسين فـي فعاليـات مؤتمـر «الهندسـة
واألمـن الغذائـي بأفريقيـا» والـذي تـم تنظيمـه
تحـت رعايـة الحكومة التونسـية ومنظمة األمم
املتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافة «اليونسـكو»
ونظمتـه عمـادة املهندسين التونسـية «نقابـة
املهندسين التونسـية» والفيدراليـة العامليـة
للمنظمـات الهندسـية ،بحضـور وزيـر الفالحة
“الزراعة” التونسـي ورؤساء وممثلي العمادات
واملنظمـات والنقابات الهندسـية لكل من اتحاد
املنظمات األفريقية واتحاد املهندسني العرب..
وقد شـملت األهداف الرئيسية للمؤتمر تعميق

وفد نقابي برئاسة نقيب المهندسين يشارك في المؤتمر الدولي
األول للهندسة واألمن الغذائي األفريقي ..في تونس
الحوار حول تحديات األمن الغذائي في أفريقيا
وسـبل تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة ذات
الصلـة ،وإبـراز دور ومسـاهمة املهندسين فـي
تحقيـق هـذه األهداف ،وإيجاد الحلـول امليدانية
لتطبيقهـا فـي مختلف املراحل ً
بـدءا من اإلنتاج
إلى التسليم للمستهلك ،وبناء مقارنة ملزيد من
التنسـيق والتشـاور بين املهندسين والخبـراء
والزراعيين وصنـاع القـرار مـن مختلـف الدول

األفريقية لتبادل املعلومات والتجارب والحلول،
مـن أجل كسـب رهـان األمن الغذائـي مع تقييم
السياسات املعتمدة.
كمـا شـهدت فعاليـات املؤتمر عـدة ورش عمل
هامـة ،تضمنـت دور التكنولوجيـا فـي الحفاظ
علـى املـوارد الطبيعيـة والسياسـات الزراعيـة،
ومسـاهمة الهندسـة والعلـوم في تحـدي األمن
الغذائي واملائي ،وتطوير املوارد البشـرية الفنية
والعلمية لبناء القدرات الذاتية.
مـن جانبهـا قدمـت نقابـة املهندسين املصرية
ً
ً
ورشـة عمـل القـت استحسـانا وقبـول مـن
ً
ً
حضورا كثيفا من أعضاء
الحضور ،وشـهدت
النقابات الهندسية املشاركة في املؤتمر ..شملت
ً
الورشـة عرضـا ملـا تقـوم بـه نقابـة املهندسين
فـي مجال التدريب وعقـد بروتوكوالت مع عدة
دول أفريقيـة ،منهـا “تنزانيـا وأوغندا ورواندا”
وقيـام النقابـة باسـتضافة عـدد مـن أعضـاء
تدريبـا ًّ
ً
هـذه النقابـات وتدريبهـم
عمليـا داخـل
معامـل «شـنايدر” بنقابـة املهندسين املصرية
وخارجهـا في املصانع والهيئات واملؤسسـات،
وكـذا التدريـب النظـري وزيـارة معالـم مصـر
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السـياحية ،كمـا اسـتعرضت الورشـة التـي
حاضـر فيها املهندس أيمـن عفيفي واملهندس
باسـم الزفتـاوي ،أعضـاء الوفـد املشـارك مـن
نقابـة املهندسين املصريـة ،مـا تقوم بـه النقابة
فـي مجـال تنميـة املهـارات وقدرات املهندسين
حديثي التخرج ملختلف األعمار ،واسـتعرضت
ً
ً
أيضـا اإلمكانـات املتاحـة للنقابـة ،وأيضـا
إمكانات الشـركات املتعاونـة من مراكز تدريب
في مختلف التخصصات الهندسية.
ً
تـم أيضـا إلقـاء الضـوء علـى الزيـارات التـي
تمـت للـدول األفريقيـة التـي عقـدت نقابـة
املهندسين املصريـة معهـا بروتوكوالت تعاون
لتوطيـد العالقـات معهـا ..وفي البيـان الختامي
للمؤتمـر تـم توجيه الشـكر للنقابة على ما يتم
مـن جهـد كبيـر وتفاعـل قـوي لدعـم وتدريـب
شـباب املهندسين األفارقـة ،كمـا تـم تكريـم
نقابـة املهندسين املصرية متمثلة في شـخص
املهندس هاني ضاحي ،النقيب العام ملهندسـي
مصـر ،وسـط احتفـال واحتفـاء خـاص مـن
األشقاء األفارقة بشقيقتهم الكبرى.
السـفير املصـري بتونـس يسـتقبل
«ضاحي وشفيق»
وعلـى هامـش زيـارة وفـد نقابـة املهندسين
املصرية لتونس ،استقبل السفير نبيل حبشي،
ً
سفير مصر في تونس ،كل من املهندس هاني
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مشاركة إيجابية كبيرة للوفد المصري في المؤتمر الذي ناقش
دور الهندسة في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا
ضاحـي «نقيـب مهندسـي مصـر” واملهنـدس
مؤمـن شـفيق «أمين صنـدوق النقابـة» علـى
مأدبـة غداء بمنزله ..حضر اللقاء رئيس عمادة
املهندسين التونسـية ،وتضمـن اللقـاء تسـليم
درع نقابـة املهندسين للسـفير املصـري بدولة
تونس.
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وشـهد نقيب املهندسين والوفد املرافق له ،على
ً
هامش الزيارة أيضا ،حفل تدشني شارع باسم
املرحـوم املهنـدس محمـد بالحـاج ،وهـو أحـد
مؤسسـي عمـادة املهندسين التونسـية ،والذي
شـغل منصب رئيـس اتحاد املهندسين العرب
لفترة.

جديـر بالذكـر أن هذه هي املـرة األولى التي يتم
فيهـا تسـمية شـارع باسـم مهنـدس فـي دولـة
تونـس ..شـهد االحتفال رؤسـاء هيئـات اتحاد
املهندسين العـرب ورئيـس وأعضـاء عمـادة
املهندسين التونسـية ورئيـس البلديـة بتونـس
الشـقيقة والدكتـور عـادل الحديثـي ،أمين عـام
اتحـاد املهندسين العـرب وأسـرة املرحـوم
املهندس محمد بالحاج عمر.
أزمة خريجي قسـم عمـارة بكلية الفنون
الجميلـة العاملني بالكويـت ..كانت على
رأس القائمة
“ضاحـي” يدافـع عـن حـق أبنائـه
املهندسين العاملين بالـدول العربيـة..
خالل اجتماع اتحاد املهندسني العرب
وخلال العـرس الهندسـي األفريقـي الكبيـر،
شهدت تونس الخضراء ،انعقاد اجتماع التحاد
املهندسين العـرب ،وخالل االجتمـاع الذي ضم
األشـقاء العـرب باالتحـاد ،أثـار املهنـدس هاني
ضاحـي ،نقيب مهندسـي مصر ،أزمة عدد من
أبنائه املهندسني املصريني من خريجي الفنون
الجميلة «قسـم العمـارة» املقيمني بدولة الكويت
ً
مهندسـا،
والذين يقترب عددهم من الخمسين
ولفـت “ضاحـي” أن مشـكلة أبنائـه تأتـي فـي
سـياق اعتـراض جمعيـة املهندسين الكويتيـة
عليهـم وعـدم اعترافهـا بمؤهلهـم الدراسـي،
وأشار “ضاحي” أثناء اجتماعه بنظرائه العرب
إلـى أن املجلـس األعلـى للجامعـات املصريـة
يجيز شـهادة خريج كلية الفنون الجميلة قسم
العمارة ،وكذلك نص املادة الخامسة من الالئحة

عمادة المهندسين
ووزارة الزراعة
تكرمان
التونسية ِّ
“ضاحـــى”
الخاصـة بجمعيـة املهندسين الكويتيـة ،والتـي
تعطـي الحـق باالنتسـاب لـكل مهنـدس يحمـل
جنسـية أخـرى طاملـا أنـه حاصل على شـهادة
البكالوريـوس أو مـا يعادلهـا أو شـهادة أعلـى
فـي الهندسـة أو العمـارة مـن جامعـة أو معهـد
معترف به من الجهات املختصة.
كما أوضح “ضاحي” في كلمته أثناء االجتماع
بأن وزارة الشئون االجتماعية والعمل الكويتية
أصـدرت ً
قـرارا في عـام  2006بأحقيـة اعتماد
املهندس غير الكويتي كمهندس منتسـب طاملا
كان حاصلا علـى شـهادة البكالوريوس أو ما
يعادلهـا ..وأكـد نقيـب املهندسين املصريين،
علـى أنـه إذا كان قـد طـرأ أي تغييـر فـي الئحـة
املهندسين الكويتيـة خلال عـام ِّ 2019
يعرض
املهندسين املقيمين فـي دولة الكويت الشـقيقة
واملنتسـبني ً
فعليـا للجمعيـة للضـرر ،فـإن هذا
التغييـر لـن يضـر فقـط املهنـدس املصـري،
بـل سيشـمل كل املهندسين الوافديـن للعمـل
بالكويـت من كل أنحاء الدول العربية الشـقيقة،
ً
وتسـاءل قائلا“ :نحـن فـي حاجـة لتفسـير

األمـر مـع كامـل احترامنا لزمالئنـا في الكويت
الشقيقة».
مـن جانبـه أوضـح رئيـس جمعية املهندسين
ً
أعـدادا مـن املهندسين الوافديـن
الكويتيـة ،أن
للعمـل بدولـة الكويـت ،منهـم خريجـو كليـات
ومعاهـد خاصـة وغيـر معتمـدة بدولهـم،
ولهذا السـبب تم االتفاق مع اتحاد املهندسين
العـرب علـى تشـكيل لجنـة مختصة للكشـف
علـى شـهادات هـؤالء املهندسين ،للتأكـد إذا
كانـت شـهاداتهم معتمـدة مـن ِقبـل دولهـم
أم «ال» ..وفـي حـال التأكـد مـن أن الشـهادة
ً
معتمـدة
رسـميا ،يتـم علـى الفـور اعتمادهـم
لـدى جمعية املهندسين الكويتية.
وعلـى مـدار أيـام هـذا العـرس الكبيـر الـذي
ً
ضـم اإلخـوة األفارقـة والعرب أيضـا ،وبجانب
ً
تتويجهـا
رئيسـا ملجموعـة شـمال أفريقيـا
باتحـاد املنظمـات الهندسـية األفريقيـة ،نالـت
نقابـة املهندسين املصريـة أيضـا ً
عـددا مـن
التكريمات الخاصة والدروع من األشقاء ،منها
تكريـم خـاص للنقابـة مـن عمـادة املهندسين
التونسـيني ،ومـن وزيـر الفالحـة التونسـي،
وتكريم آخر لنقيب مهندسـي مصر ،املهندس
هانـي ضاحـي ،مـن نقابـة مهندسـي غانـا..
وبـدوره قـام “ضاحـي” بإهـداء درع نقابـة
املهندسين املصريـة لـكل مـن وزيـر الفالحـة
التونسـي ورئيـس عمـادة تونـس ،كمـا قـدم
النقيـب درع النقابـة للدكتـور عـادل الحديثـي،
أمني عام اتحاد املهندسين العرب.
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المهندس أحمد السيد :انتخابات نقابتي الغربية والبحيرة على مقعد الرئيس

خرجت بسالسة متناهية وعكست
الوجه الحضارى للمهندسين
شهدت انتخابات رئيسي نقابتي الغربية والبحيرة منافسة شريفة وسط أجواء سادتها
المحبة والود واالحترام الكامل بين المرشحين ،ولم تشهد أى خروج عن النص ..وخرجت
االنتخابات بسالســة متناهية دون أى طعون أو تشــكيك ،خاصة نقابة الغربية والتى
توقع البعض أن تكون معركة ،كونها شهدت ترشح ثالثة من أعضاء المجلس وبعض
مــن الرموز الهندســية ،إال أنها خرجت فى أبهى صورة من التحضــر ..بهذه الكلمات
بــدأ المهندس أحمد الســيد ،أمين الصندوق المســاعد بالنقابة العامة للمهندســين
ورئيس اللجنة المشرفة على االنتخابات ،حديثه لمجلة المهندسين عن االنتخابات التى
شهدتها نقابتا الغربية والبحيرة على مقعد الرئيس.
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ً
مشـيرا إلـى أنـه بعـد تقديـم الدكتـور محمـد
ضبعـون ،اسـتقالته من منصـب رئيس النقابة
الفرعيـة بالغربيـة ،وقبولهـا .ووفـاة املهنـدس
عـادل رزق ،رئيـس النقابـة الفرعيـة بالبحيـرة،
وفور قرار املجلس األعلى للنقابة بشأن إجراء
االنتخابـات علـى املنصـب ،تـم تشـكيل لجنـة
عامـة لالنتخابـات برئاسـته ،وعضويـة كل
مـن املهنـدس أحمـد درويـش واملهنـدس أحمـد
حشيش وبعض من أعضاء الجمعية العمومية،
وفور تشـكيل اللجنة تم اتخـاذ كافة اإلجراءات
القانونية في هذا اإلطار.
وعبـر «السـيد» عـن سـعادته للصـورة التـى
خرجت بها االنتخابات والتى عكسـت السـلوك
الحضـارى للمرشـحني قبـل الناخبني ،مشـددا
على أن الالفت للنظر هو نسبة الحضور والتى
وصفهـا باملتوسـطة والتـى فاقـت االنتخابـات
السابقة ،رغم أن االنتخابات على منصب واحد
فقط وليسـت على كافة مقاعد مجلس النقابة،
وكذلـك خـروج االنتخابـات دون أى مشـكالت،
كونهـا تحت إشـراف قضائى كامل وبحضور
مناديـب املرشـحني فـى كافـة خطـوات العمليـة
االنتخابية.
ووجه رئيس اللجنة املشـرفة علـى االنتخابات،
الشـكر للمهنـدس هانـى ضاحـى ،نقيـب
املهندسين والسـادة أعضـاء هيئـة املكتـب،
لدعمهـم للجنـة ومتابعـة أعمـال سـير العمليـة
االنتخابيـة أوال بأول .كما تقدم بالشـكر للجنة
القضائيـة املشـرفة علـى االنتخابـات ولـكل
املشـاركني فـى إجـراءات العمليـة االنتخابيـة
سواء من موظفي النقابة العامة أو نقابة الغربية
والبحيرة لقيامهم بدورهم على الوجه األكمل.

رئيسا
المهندس عادل عطية
ً
لنقابة المهندسين بالغربية
أسـفرت انتخابـات نقابـة الغربيـة عـن فـوز
املهنـدس عـادل عطيـة سـعد ،بمنصـب رئيـس
النقابـة ،بعـد منافسـة مـع  6مرشـحني آخرين،
وهـم املهنـدس عبـده الشـناوي ،واملهنـدس
علـى بسطويسـى ،واملهنـدس فتـوح الوردانـى،
واملهندسـة إينـاس خاطـر ،واملهنـدس حسـام
طلعت ،واملهندس عالء فهمى.
الجولة األولى من االنتخابات تسفر عن
جولة إعادة بني «عطية» و«فهمي»
أوضـح املهنـدس أحمـد السـيد ،أن الجولـة
األولـى مـن االنتخابـات أجريـت يـوم الجمعـة

نسبة الحضور متوسطة وفاقت االنتخابات
السابقة رغم أنها على منصب واحد فقط
 14يونيـو املاضي ،بمنافسـة الـ «7مرشـحني»،
وتمت تحت إشـراف قضائـي كامل وبحضور
مناديـب املرشـحني داخـل اللجـان ،مشـيرا إلى
أن االنتخابـات أجريـت فى مقريـن ،األول بمقر
نقابـة طنطـا والثاني بنادي املهندسين باملحلة
الكبـرى .وتـم تقسـيم اللجـان إلـى سـت لجـان
فرعيـة ،منهـا أربع فى طنطـا ،بإجمالي 23612
مهندسـا لهـم حق التصويـت ،ولجنتان باملحلة
الكبـرى ،بإجمالـي  10604مهنـدس لهـم حـق
التصويت.
وأشـار «السـيد» إلـى أن العمليـة االنتخابيـة
تمـت علـى الوجـه األكمـل وبـكل يسـر ،وذلـك
ً
نظـرا للمراجعـة الدقيقـة التـي تمـت لقواعـد
البيانـات والتجهيـزات التـي سـبقت العمليـة
االنتخابيـة مـن نشـر قاعـدة البيانـات واللينـك
الخاص باالسـتعالم للناخبني قبل أسـبوع من
إجـراء االنتخابـات علـى موقـع النقابـة العامـة
ً
والنقابة الفرعية ،تسـهيل للمهندسين ،ملعرفة
لجانهم وأرقامهم بالكشوف واملقر االنتخابي.
وقـد أسـفرت هـذه الجولـة عـن اإلعـادة بين كل
من املهندس عادل عطية سعد عطية واملهندس
علاء أحمـد فهمـي يوسـف ،حيـث حصـل
املهندس عادل عطية ،على نسبة أصوات بلغت

 % 47مـن إجمالـي الناخبين بعـدد أصـوات
 876صوتـا ،بينمـا حصـل املهنـدس علاء
أحمـد فهمي ،على نسـبة تصويت  % 22بعدد
أصوات  411صوتا.
وأسـفرت باقـي النتائـج عن حصول املهندسـة
ً
إينـاس محمـد علـي خاطـر ،علـى  ٢٣٦صوتـا،
واملهنـدس حسـام طلعـت أحمـد جمعـة ٩٣
ً
ً
صوتـا ،واملهنـدس عبده الشـناوي  ١٢٤صوتا،
ً
واملهنـدس علي محمد بسطويسـي  ٦٨صوتا،
ً
واملهندس فتوح الورداني  ٤٤صوتا.
وشـهدت هذه الجولة مشاركة  ١٩٠٤مهندس..
وكانـت األصـوات الصحيحـة  ١٨٥٢صوتـا
وعدد األصوات الباطلة  ٥٢صوتا.
ً
ونظرا لعدم حصول أي من السادة املرشحني
على النسبة املقررة للفوز ( )١+ %٥٠من
أصوات الحضور ،لذا تم إجراء جولة اإلعادة
بني كل من املهندس عادل عطية سعد عطية
واملهندس عالء أحمد فهمي يوسف ،يوم
الجمعة 21يونيو املاضى.

المهندس عادل عطية سعد
يحسم جولة اإلعادة
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حسـم املهنـدس عـادل عطيـة سـعد ،جولـة
اإلعـادة ،بعـد حصولـه علـى  1066صوتـا مـن
أصـوات الناخبين بنسـبة  % 67تقريبـا ،فيمـا
حصـل املهنـدس علاء أحمد فهمـى ،على 517
صوتا بنسبة قرابة . % 33
وقـد أعلنـت اللجنـة املشـرفة علـى االنتخابـات
برئاسـة املهنـدس أحمـد السـيد ،أن املشـاركني
ً
مهندسـا،
فـى جولـة اإلعادة بلـغ عددهم 1631
ً
وبلـغ عـدد األصـوات الصحيحـة  1583صوتـا
ً
فيما كانت األصوات الباطلة  48صوتا.

من الجولة األولى  ..المهندس
رئيسا لنقابة
«حمدي الخولي»
ً
المهندسين بالبحيرة

		
فـاز املهنـدس حمـدي الخولـي ،برئاسـة نقابـة
املهندسين بالبحيـرة مـن الجولـة األولـى مـن
االنتخابـات والتـي شـارك فيهـا ً 1252
ناخبـا،
ً
وكان عـدد األصـوات الصحيحـة  1233صوتا،
ً
وعـدد األصـوات الباطلـة 19صوتـا ،وحصـل
ً
املهنـدس حمـدي الخولـي ،علـى  664صوتـا
ً
انتخابيا ،بينما حصل املهندس أشـرف وجيه،
ً
ً
انتخابيا.
على 569صوتا
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وكانـت انتخابـات نقابـة البحيـرة قـد أجريـت
يـوم  19يوليـو  2019الختيـار رئيـس نقابـة
ً
املهندسين الفرعيـة بالبحيـرة ،خلفا للمهندس
عادل رزق الذي وافته املنية في أبريل املاضي.
وكان املشـهد األول فـي االنتخابـات هـو تعانق
املرشـحني حمـدي الخولـي وأشـرف وجيـه،
فـور وصولهمـا ملقـر االنتخابـات ،مؤكديـن أن
تنافسهما من أجل خدمة املهندسني ،فيما كان
املشهد األخير لالنتخابات هو سجود املهندس
«حمدي السـيد الخولي» سـجدة شـكر لله بعد
إعلان فـوزه ،ثـم توجـه لتحيـة مؤيديـه الذيـن
احتشدوا أمام باب النقابة ،هاتفني باسمه.
وفـي أول تصريـح لـه ،عقـب إعلان فـوزه ،قـال
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املهندس حمدي الخولي :أشـكر كل املهندسين
الذيـن شـاركوا فـي االنتخابـات ،مؤكـدا أنـه
سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال مهندسي
ً
البحيرة،
ومشـددا على أنه سيقف على مسافة
واحدة من كل مهندسي املحافظة.
وأكـد املهنـدس أحمـد السـيد ،أمين الصنـدوق
املساعد بالنقابة العامة ورئيس لجنة اإلشراف
علـى االنتخابـات ،أن النقابـة وضعـت كافـة
إمكاناتهـا لضمـان نزاهـة االنتخابات ،مشـيرا
إلى أن العملية االنتخابية تمت بانتظام ويسـر،
وأن عمليـات االقتـراع تمـت فـي إطـار مـن الـود
واالحتـرام الكامل من جميع املشـاركني ،سـواء
كانوا ناخبني أو مرشحني.

دراسة رقمية الحتياجات سوق العمل
الهندسى لتحديد أعداد الخريجين
صرح املهندس أحمد السيد ،أمني الصندوق
املسـاعد ،أن النقابـة العامـة للمهندسين
تعكـف اآلن لعمل دراسـة رقمية الحتياجات
سـوق العمـل مـن املهندسين ،بهـدف تحديد
أعـداد الخريجين املطلوبني كل عام.
مشـيرا إلـى أن لجنـة شـئون املهندسين
املسـتحدثة فـى عهـد املهنـدس هانـى
ضاحـى ،نقيـب املهندسين ،ملناقشـة كافـة
شـئون املهندسين وخاصـة صناعـة فـرص
عمـل خاصـة للمهندسين حديثـى التخـرج
بالتواصـل مـع الجهـات الهندسـية وتقنين
أوضـاع املهندسين فـى جهـات العمـل
الخاصـة وإلغـاء التأمين الوهمـي علـى
املهنـدس ..تعكـف حاليـا ملعالجـة ضوابـط
سـوق العمـل وتحديـد احتياجـات سـوق
العمـل الهندسـية ،فخلال الفتـرة املاضيـة
ً
سـنويا بالنقابة أكثر
تبين أن مـا يتم قيدهم
مـن  30ألـف مهنـدس ،فـى حين أن سـوق
العمـل ال يسـتوعب كل تلـك األعداد.
فتـم إرسـال خطابـات رسـمية مـن السـيد
املهنـدس نقيـب املهندسين لـكل الجهـات
املعنيـة بالدولـة ،مثل جهـاز التنظيم واإلدارة
والجهـاز املركـزي للتعبئة العامة واإلحصاء
والجهـات والشـركات الكبـرى لحصـر كافـة
املهندسين العاملين بالجهـاز اإلداري
بالدولـة وباألخـص الذيـن تـم تعيينهم خالل
العشر سـنوات األخيرة.
كمـا يتـم حصـر كامـل للمهندسين املعينني
خلال الــ  10سـنوات املاضيـة سـواء فـى
القطـاع الخـاص أو الحكومـى وبالتـوازي مع
حصـر أعـداد املهندسين املقيديـن بالنقابـة
خلال الــ  10سـنوات األخيـرة للوصـول
للفجـوة بين عـدد الخريجين واحتياجـات

سـوق العمـل ،وفـى النهايـة يتـم تحديـد
األعـداد التـى يحتاجهـا ويسـتوعبها سـوق
العمـل وليـس األعـداد التـى يتـم تخريجهـا
اآلن ،ومـن خلال ذلـك يتـم تحديـد املطلـوب
ً
سـنويا لاللتحـاق بكليـات الهندسـة ،وكذلـك
األعـداد املطلوبـة فـى كل تخصص هندسـى
ً
ً
سـنويا.
طبقـا لنوع املشـروعات وحجمها
بعـد ذلـك يتـم رفـع توصيـة للمجلـس
األعلـى للجامعـات لتحديـد األعـداد مـن كل
تخصص..
وأشـار «السـيد» إلـى أن النقابـة تلقـت الكثيـر
من الردود من بعض الجهات ،على أن يتم بعد

ذلك االسـتعانة بشـركات لتحليل هذه البيانات
لتكـون هنـاك أرقـام فعلية تخاطب بهـا النقابة
املجلس األعلى للجامعات قبل تنسيق .2020
ً
مشـدد ا علـى أنـه فـى كل األحـوال ،النقابـة
جهـة استشـارية ،وأن الجهـة التنظيميـة
اإلداريـة املسـئولة عـن التعليـم الهندسـي
هـى وزارة التعليـم العالـى واملجلـس
األعلـى للجامعـات ..ودور النقابـة يقتصـر
علـى تقديـم دراسـة فنيـة هندسـية كـرأي
ً
استشـاري وليـس ً
إجباريـا مـن واقـع
رأيـا
مسـئوليتها الوطنيـة ،وهـو دور تأخـرت فيه
النقابـة خالل العشـرين سـنة املاضية.
العدد  - 659يوليو 2019
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المهندس أحمد السيد رئيس
لجنة الشكاوى والتظلمات:

إصالحات وضوابط جديدة
خاصة بشهادات اإلشراف
كتب  :حازم رخا

واحــدة من أهم لجان النقابة العامة للمهندســين ،ليس فقــط لكونها تقدم الدعم
القانونــى الكامل للمهندســين حال تعرضهم ألى مشــكلة قانونية ،ولكنها تســعى
إلى الحفاظ على المنشــآت وأرواح المواطنين ..إنها لجنة الشــكاوى والتظلمات التى
يترأسها المهندس أحمد السيد ،أمين الصندوق المساعد ،لذا كان لمجلة المهندسين
هذا اللقاء معه للتعرف والوقوف على أهداف اللجنة وإنجازاتها خالل الفترة الماضية.
فى البداية ،أشار “السيد” إلى أن أهداف اللجنة
هى :بحث كافة الشكاوى املقدمة للنقابة وفض
كافـة املنازعـات الواقعـة بين املهندسين فيمـا
بينهـم أو بين املكاتـب واملؤسسـات الهندسـية
قبـل اللجـوء للقضـاء وغيـره بالطريقـة الوديـة
املتاحـة أو بالطرق الرسـمية حسـب مـا يتطلب
األمـر ،وكـذا مـن أهدافها تقديم الدعـم القانونى
الكامل للمهندسني حال تعرضهم ألى مشكلة
قانونية بجهات عملهم وإجراء البحث القانونى
الالزم حال عرض أى موضوعات والتى تتطلب
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تقصى الحقائق.
وأوضـح رئيـس لجنـة الشـكاوى والتظلمـات،
أن اللجنـة تجتمـع بشـكل أسـبوعى لحـل كافة
مشـكالت املهندسين واملكاتـب والشـركات
الهندسـية بـكل املحافظـات والدفـاع عن حقوق
ً
موضحا أن أغلب
املهندسني مع جهات عملهم،
الشكاوى تتعلق بمخالفات ملزاولة املهنة لبعض
املهندسين ،فاللجنـة اسـتقبلت منـذ بدايـة عام
 2019وحتى اآلن  60شكوى منها  27شكوى
خاصـة بمخالفـات مزاولـة املهنـة و 18خاصـة
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بالدعـم القانونى و 15شـكوى خاصة باملكاتب
الهندسـية والشـركات ..وعن الشـكاوى التى تم
حلها والتوصل إلى حل ودى بلغت  35شكوى،
فيما تم إحالة  10شـكاوى إلى لجان التحقيق،
فيما يتم اآلن فحص  15شكوى.
ولفت املهندس أحمد السـيد ،إلى أن الشـكاوى
املتعلقـة بمخالفـات مزاولـة املهنـة تتعلـق
بإصـدار بعـض املهندسين لتقاريـر هندسـية
غيـر دقيقـة ،والسـماح لبعـض العقـارات ببناء
أدوار جديـدة رغـم عـدم الصالحيـة ،ممـا

يعرض املنشـأ واملواطنني للخطر ،مشـيرا إلى
أنه ً
نظرا لكثرة الشكاوى فيما يخص شهادات
اإلشـراف والتـى كانـت تتـم بشـكل صـورى،
حيث كان املهندس “يبيع مسـتند” لإلشـراف
ويتـرك املواطـن ينشـئ كمـا يرغـب ويتعاقـد
مـع مقـاول مـن الخـارج ،وفى النهايـة يتعرض
املكتـب للخطـر ،لذلـك خاطبنـا كل املحافظـات
والجهـات اإلدارية إللـزام املهندس الذى يصدر
شهادة إشراف ألى منشأة أو مبنى بإحضار
نهايـة األعمـال للنقابـة وخطـاب مـن املحافظة
أو الجهـة اإلداريـة باإلفـادة باإلشـراف الفعلـى
علـى املنشـأة حتـى نهايتهـا ،وبذلـك أصبحت
شـهادة إشـراف بالكامل وليس مجرد شهادة
ُ
إشـراف ،لالطمئنـان أن املنشـأ أنشـئ بشـكل
فنى وهندسـى سـليم لعدم تعرض املنشـأة أو
املواطـن للخطـر ..وتسـتقبل اللجنـة مثـل تلـك
ً
أبراجا،
الشـكاوى من املواطنني الذين ُينشئون
ومـن األحيـاء ومجالس املدن الذيـن يرصدون
املخالفـات ،كمـا يتـم اسـتقبالها مـن أجهـزة
التفتيـش الفنـى بالدولـة ،مثـل جهـاز التفتيش
الفنى أو مراكز بحوث اإلسـكان.
وأشـار “السـيد” إلـى أنـه يتـم اللجـوء ألجهـزة
التفتيـش الفنى بالدولة التابعة لوزارة اإلسـكان
ومركـز بحـوث اإلسـكان لعمـل تحليـل فنـى
لهـذه الشـكاوى ،ونحـدد بعـد ذلك عمـا إذا كان
املهندس ارتكب خطأ ،ملطالبته وإلزامه بمعالجة
الخطأ سـواء بشـكل فنى أو بتصحيح املخالفة
مع اإلدارة أو الجهة املعنية بهدف املحافظة على
املالك واملنشأ.
الشـئ املهـم أن املهنـدس الـذى ال يلتـزم ،يتـم
تطبيـق اللوائـح والقوانين ،ويتـم إحالتـه للجـان
املعنيـة ،ألنـه يعـرض املواطنين والقطاعـات

ويعلن :قريبا نموذج إلكترونى على صفحة النقابة أو صفحة خاصة إلتاحة
الفرصة لتقديم أى شكاوى إلكترونيا للتسهيل على المهندسين
الهندسية للخطر.
ولفـت رئيـس لجنـة الشـكاوى والتظلمـات أنـه
تـم التواصـل مـع جهـاز التفتيـش الفنى لرصد
املخالفـات والتواصـل مـع النقابـات الفرعيـة
لتخصـص  2مـن املهندسين للحصـول علـى
صفـة الضبـط القضائـى مـع التفتيـش الفنـى
لتنشـيط رصد املخالفات فى كل محافظة ،وتم
إصدار خطابات لكافة النقابات الفرعية موجهة
مـن املهنـدس هانـى ضاحى ،نقيب املهندسين
لترشـح اثنين ألخـذ خبـرات التفتيـش الفنـى
ورصـد املخالفـات بشـكل أسـبوعى وشـهرى
بمحافظاتهم إلكسـاب شباب املهندسني خبرة
فـى التفتيـش الفنـى ورصـد املخالفـات لعمـل
كوادر مستقبلية لتنشيط هذا األمر.
وفيما يتعلق بمشـكالت املهندسين مع جهات
عملهـم ،أوضـح املهنـدس أحمـد السـيد ،أن
هنـاك عشـرات الشـكاوى اسـتقبلتها اللجنـة
مـن مهندسين يعملـون فـى شـركات خاصـة
تعرضـوا إليقـاف مسـتحقاتهم ملـدة تصـل
إلـى سـتة أشـهر أو فصـل بـدون وجـه حق أو
إنهـاء العقـد ،مشـيرا إلـى أن هنـاك أمثلـة تـم
حلها مع بعض الشـركات واملكاتب الهندسـية
والجهـات الخاصة والجهـات الحكومية ،فمثال
فـى محافظـة الشـرقية كانـت هنـاك بعـض

املشـكالت ،أن بعـض املهندسين تـم تعيينهـم
علـى درجـة مخالفـة لتخصصهـم ،حيـث تـم
تعيينهم على الدرجة الخامسة بدال من الثالثة،
فهـذه الحـاالت عنـد رصدها يتـم التواصل مع
الجهـات املعنيـة ،مـع لفـت نظـر الجهـات بعـدم
تكـرار مثـل هـذه التصرفـات ،حفاظـا علـى
حقوق املهندسني.
وأضاف “السيد” أن اللجنة تستقبل الشكاوى
الهندسـية العامة مثل النقابات الوهمية التى تم
ترخيصهـا ورصدهـا خلال الفتـرة األخيـرة،
مثـل نقابة مهندسـى الجـودة والديكور ،فطبقا
للقانـون ال يوجـد أى نقابة هندسـية فى مصر
إال نقابة املهندسين ،فتـم مخاطبة وزارة القوى
العاملـة ،بهـدف حصر املنظمـات املوازية لنقابة
املهندسين ،وتـم اسـتقبال ردود رسـمية مـن
الوزارة تفيد بحصر هذه املنظمات ،وأن الوزارة
لـن تخالـف القوانين ،وتقـوم برصـد مثـل تلـك
املنظمـات ،وال يوجـد أى نقابـة هندسـية فـى
مصر إال نقابة املهندسني ،وإن كان يوجد مثل
تلك املنظمات يتم محاسبة أصحابها عنها ،وال
يوجد أى رخصة من الدولة ملثل تلك املنظمات.
ونـوه “السـيد” إلـى أن اللجنـة تعكـف حاليـا
لعمـل نمـوذج إلكترونـى علـى صفحـة النقابـة
أو صفحـة خاصـة إلتاحـة الفرصـة لتقديم أى
شـكاوى إلكترونيا للتسـهيل على املهندسين.
ً
الفتـا إلـى أن املجلـس الحالـى للنقابة ،برئاسـة
املهنـدس هانى ضاحى ،ألغى رسـوم الشـكوى
والتـى كانـت املجالـس السـابقة تحصـل عليها
والتى تقدر بـ  500جنيه ،تسهيال للمهندسني.
يذكـر أن اللجنـة تضم نخبة من االستشـاريني
املتخصصين فـى الهندسـة املدنيـة واملعماريـة
واألعمـال الكهربيـة والكيميـاء ،وممثلا لهيئـة
املكتب وهو املهندس أحمد السيد وأعضاء من
املجلـس األعلـى وبعض املتطوعين من أعضاء
الجمعية العمومية.
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لرفع كفاءة المهندسين في مجال تخصصهم

لجنة التدريب بالنقابة العامة تنظم دورات إدارة المخاطر
ودبلومة ميكانيكا وإدارة المشروعات االحترافية
بــدأت لجنة التدريب بالنقابة العامة للمهندســين أولى حلقات دوراتهــا التدريبية في إدارة
المخاطر ،ودبلومة ميكانيكا «تكييف ،وحريق ،وصحي .”Hvac, Fire Fighting, Plumbing
وقـد أشـار الدكتـور محمـد سـليم أبوحطـب،
استش�اري إدارة مش�روعا ت �PMP,RMP,SP,P
 BAواملحاضـر فـي هـذه الـدورة ،إلـى أن علم إدارة
املخاطـر يعـد أحـد فروع علم إدارة املشـاريع ،وكأي
علـم آخـر مثـل الطـب واملحامـاة لـه قواعـد وأسـس
ومراجـع لتأهيـل املهنـدس للتعامـل مـع أمـور عـدم
التيقن التي يمر بها املشـروع ،وأن مبادئ هذا العلم
تعتمـد علـى توقـع حـدوث األمـور املسـتقبلية ،ثـم
تحليل احتماليات الحدوث والتأثيرات التي قد تنتج
عنها على املشروع ،ثم وضع ردود األفعال املناسبة
للتعامـل مـع كل هـذه األمور ،وكذلك عمليـة املتابعة
لتنفيـذ الخطـط ،وعمـل دراسـة شـاملة للـدروس
املستفادة منها.
وأكـد “أبـو حطـب” أن هـذه الـدورة تؤهـل لدخـول
االمتحـان الدولي للحصول على شـهادة «احترافية
دراسـة املخاطـر للمشـاريع» وهي شـهادة معترف
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ً
بهـا
عامليـا مـن املعهـد امللكـي األمريكـي إلدارة
املشروعات.
وفـي شـأن دورة دبلومـة امليكانيـكا ،أوضـح مقـرر
لجنـة التدريـب أنهـا دبلومـة متخصصـة ،تشـرف
لجنـة التدريـب بتقديمهـا للمـرة الثانيـة فـي خلال
شـهرين متتاليينً ،
نظـرا ألهميتهـا ،وكثافـة الطلب،
إضافـة إلـى كفـاءة املحاضريـن ،وتقدمهـا النقابـة
بدعـم وخصـم يصـل إلـى  % 50عن السـعر املعلن
ً
في الخطة التدريبية لتكون بسعر  1200جنيه بدل
من  2400جنيه ،وهي تكلفة أقل من مثيلتها خارج
النقابة بما يزيد على ..% 50
وتابـع ..هـذه الدورة تؤهل مهندس امليكانيكا للعمل
باملجاالت املختلفة وتتيح له الفرصة لإلشراف على
ً
منوهـا أنهـا ستسـتمر ملـدة
املشـروعات الكبـرى،
شهرين ،يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ،وأن
ً
باب الحجز مفتوح للمجموعة الجديدة أيضا.
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من جانبه ،أوضح املحاضر املهندس إسالم محمد
مجدي ،أن هذه الدورة تشهد تدريب املهندسني على
كيفية عمل تصميم لشبكة مكافحة الحريق وعمل
الرسـومات التنفيذية للشـبكة ،وسـيتم عمل تنفيذ
مشـروع خلال الـدورة وحسـاب قـدرة املضخـات
ً
للشـبكة باسـتخدام برنامج “ ”ELITEوأيضا يتم
التدريـب علـى مكافحة الحريق باسـتخدام الغازات،
ً
مؤكـدا علـى أن هذه الدورة تزيد من فرص املهندس
ً
وتؤهلـه جيـدا للعمـل بشـركات املقـاوالت واملكاتب
االستشارية.
مـن جانبـه ،صرح املهنـدس أنطونيو القـس دانيال،
مقـرر لجنـة التدريب ،أن اللجنة تقـوم بهذه الدورات
املعتمـدة ً
دوليـا السـتكمال خطتهـا فـي رفـع كفاءة
املهندسين املهتمين بمجـال إدارة املخاطـر والتـي
تعد ً
جزءا من إدارة املشروعات لتأهيلهم لالمتحان
الدولي بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.

الطاقة الشمسية تضيء مبنى نقابة الوادى الجديد
شــهدت نقابة المهندســين بالوادي الجديد عددا من المشــروعات التي تساهم في تقديم
خدمات نقابية أفضل ،وفي الوقت ذاته تساهم في تنمية موارد النقابة ،كان في مقدمتها
التعاقد مع إحدى شــركات الطاقة الشمســية على تركيب محطة طاقة شمســية بقدرة 19
كيلــو وات لمبنــى نقابة المهندســين بدعم  % 50مــن التكلفة من مشــروع أنظمة الخاليا
الشمســية الصغيرة المتصلة بالشــبكة التابعة لمركز تحديث الصناعة والـ % 50األخرى دع ًما
من النقابة العامة ..وتبلغ تكلفة المحطة  222ألف و 500جنيه،
وجار تركيب المحطة حاليا.
ٍ

وفـي سـياق متصـل ،انتهـت النقابـة مـن
إعـداد دراسـة الجـدوى االقتصادية للمشـروع
االسـتثماري الزراعـي  1000فـدان نخيـل بلـح
بمحافظـة الـوادي الجديـد ،وقدمـت النقابـة
مقترحـا إلـى محافـظ الـوادي الجديـد ورئيـس
جامعـة الـوادي الجديـد إلنشـاء معاهـد
متخصصـة فـي تكنولوجيا صناعـات النخيل
والطاقـة الشمسـية ،وتـم التصديـق عليـه مـن

وزيـر التعليـم العالي ومحافظ الـوادي الجديد..
وجـار البـدء فـي إنشـاء معهـد تكنولوجيـا
ٍ
صناعات النخيل.
وفـي املجـال الخدمـي ،أقامـت النقابـة ً
ملعبـا
ً
بنادي املهندسني بالخارجة ،وكعادة
خماسيا ّ
كل عـام ،نظمت النقابة “حفل إفطار جماعي”
ملهندسي الوادي الجديد ،خالل شهر رمضان
املاضي ،شـارك فيه  250مهندسـا ومهندسـة

وأسـرهم ،بمركـزي الخارجـة والداخلـة..
تضمـن الحفـل مسـابقات دينيـة وتسـليم
جوائـز مسـابقة التجويـد التي نظمتهـا اللجنة
الثقافية بالنقابة..
كمـا انتهـت النقابـة مـن حصـر أسـماء جميـع
املهندسين العاملين بالقطـاع الحكومـي
والشركات العامة بالوادي الجديد لتكون ضمن
قاعدة بيانات املهندسني باملحافظة.
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برعاية نقابة المهندسين

مصر تستضيف الملتقى السنوي
للعقود الهندسية «الفيديك»
أكد المهندس هاني ضاحي ،نقيب المهندســين ،على أهمية عقود الفيديك لما تحققه من توازن
بين المالك وشركات المقاوالت واالستشاريين ،مشيرا إلى أن تلك العقود تتيح لشركات المقاوالت
التوسع في أعمالها في ظل الطفرة الكبرى التي تشهدها مصر حاليا في مجاالت متعددة.
ودعا نقيب المهندســين ،اتحاد التشــييد والبنــاء إلى توحيد الجهود للوصول إلــى صيغة متوازنة
للعقود الخاصة بتنفيذ المشروعات وأعمال المقاوالت ،تكون عقود الفيديك هي القاعدة األساسية
لتلك العقود.
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وقال نقيب املهندسني :إن عدد املقاولني املسجلني
مصـر عـام  2019أكثـر مـن  40ألـف عضـو
فـى
ً
عامـل ،وفقـا لتقديـرات االتحاد املصـرى ملقاولى
التشـييد والبنـاء ،فـي حين يقـدر عـدد املكاتـب
االستشـارية املسـجلة بالنقابـة  925مكتبـا
استشـاريا ما بني بيوت الخبرة ومكاتب متعددة
وأخرى نوعية.
جـاء ذلـك خلال مشـاركة نقيـب املهندسين
فـي افتتـاح امللتقـى السـنوي للعقـود الهندسـية
«الفيديـك» صبـاح السـبت  27يوليـو  2019الـذى
عقـد تحـت عنـوان «عقـود الفيديـك بين القانـون
والهندسة واالستثمار”.
قـال املهنـدس هانى ضاحى :إن امللتقى السـنوي
للعقـود الهندسـية يهـدف إلـى تسـليط الضـوء
علـى املسـتجدات التى طـرأت على نمـاذج العقود
الهندسـية الصـادرة عـن الفيديـك ،ال سـيما فـي
ظل اسـتمرار تحديث االتحاد الدولي للمهندسني
االستشـاريني لهـذه النمـاذج مـن العقـود بمـا
ً
مشيرا إلى أن عقود
يتناسب مع طبيعة األعمال،
الفيديـك تنظـم العالقـة بين املالـك واالستشـاري
واملقـاول فـى عقـود التشـييد والبنـاء ،وتقوم تلك
النمـاذج مـن العقود علـى أن املهنـدس هو املحور
الرئيسى فى تنفيذ العقد.
وقـال نقيـب املهندسين« :إيمانـا مـن نقابـة
املهندسين باألهميـة الكبيـرة لتطبيـق عقـود
الفيديك ملا تحققه من توازن بني املالك وشـركات
املقاوالت واالستشـاريني ،شـاركنا بهـذا املؤتمر،
ً
سـعيا منـا للتركيـز علـى توضيـح طبيعـة
واسـتخدام هذا النوع مـن العقود لوضع مرجعية
الفيديـك العامليـة لحـل املطالبات وفـض املنازعات
بين األطـراف املتعاقـدة فـي أقصـر وقـت ممكـن،
وبما يحقق الصالح العام لجميع أطراف التعاقد.
وأشـار نقيـب املهندسين إلـى أن أهميـة االتحـاد
الدولـي للمهندسين االستشـاريني تتمثـل فـي
إصـداره لنمـاذج العقـود التـي يحدد مـن خاللها
التزامـات أطـراف عقـد التشـييد ،ويعتبـر إعـداد
الشـروط العامة لعقود التشييد من أهم نشاطات

نقيب المهندسين:
نتطلع إلى عقد فيديك مصري
االتحـاد ،وتشـمل هـذه الشـروط جميـع األطراف
املشـاركة فـي املشـروع بحيـث تغطـي جميـع
العالقـات التـي تنتـج عـن عقـود التشـييد ،وعلى
الرغـم مـن ذلـك فـإن عقـود الفيديـك غيـر ملزمة،
أي أنهـا ليسـت مـن عقـود اإلذعـان ،حيـث يحـق

لألطـراف رفضهـا أو تعديـل بعـض شـروطها،
لكنهـا وجـدت القبـول والثقـة بين أطـراف العقود
الهندسية املختلفة.
وأضـاف «ضاحـي» ..فـي فتـرة خمسـينيات
وسـتينيات القـرن املاضـي ،شـهد الفيديـك
تطـورا كبيـرا ،وذلـك مـع ازديـاد االهتمـام العاملي
بصناعـات البناء والتشـييد ،وهـو ما انعكس في
صالته القوية مع املنظمات الدولية كاألمم املتحدة
والبنك الدولي.
وأشار نقيب املهندسني إلى أن كل عقد من عقود
الفيديك اشتهر بلون غالفه ،حيث تختلف العقود
باختالف املشروعات ،كالتالي:
• الكتـاب األحمـر :وهـو عقـد اإلنشـاءات وأعمـال
الهندسـة املدنية ،ويستخدم في مشروعات البناء
ومقـاوالت أعمـال الهندسـة املدنيـة التـي يوفـر
صاحـب العمـل تصميمها ،ويكـون دور املهندس
فيها اإلشراف وإعداد التقديرات.
األصفـر :وهـو عقـد التجهيـزات اآلليـة،
• الكتـاب
ً
ً
تصميمـا وتنفيـذا ،ويسـتخدم فـي مشـروعات
األعمـال الكهروميكانيكيـة ،واملشـروعات
الصناعيـة أو فـي املشـروعات التـي يقـوم فيهـا
املقاول بإعداد التصاميم ،باإلضافة للتنفيذ.
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• الكتاب الفضي :وهو عقد املشروعات املتكاملة،
ويسـتخدم في عقود الهندسـة والشراء واإلنشاء
بنظام تسليم املفتاح.
• الكتاب األخضر :وهو العقد املوجز ،ويسـتخدم
فـي املشـروعات الصغيرة نسـبيا أو املشـروعات
ذات الفترة القصيرة.
وتعـد نمـاذج عقـود الفيديـك مـن أهـم العقـود
الهندسـية وأكثرهـا انتشـارا وفاعليـة ،وهـي
مجموعـة متكاملـة مـن العقود تحدد مسـئوليات
أطراف العقد «املالك واملقاول واالستشـاري» بدقة
ووضـوح ،وتراعـي مصالـح جميـع األطـراف ،مـا
يجعلها موثوقة لدى املنظمات واملؤسسات املالية
الدولية ،وفي مقدمتها البنك الدولي.
وأضـاف «ضاحـى» أنـه وفقـا لتقديـرات االتحـاد
املصـرى ملقاولـى التشـييد والبنـاء بلـغ عـدد
املقاولين املسـجلني فـى مصـر عـام  2019أكثـر
مـن  40ألـف عضـو عامـل ،فـي حين يقـدر عـدد
املكاتب االستشارية املسجلة بالنقابة  925مكتبا
استشـاريا ما بني بيوت الخبرة ومكاتب متعددة
وأخرى نوعية.
أكـد املهندس هاني ضاحي ،نقيب املهندسين ،أن
نقابـة مهندسـي مصـر تتطلـع إلى صـدور العقد
املتوازن «أو ما يطلق عليه عقد الفيديك املصري»
لضمـان حمايـة حقوق املالك وشـركات املقاوالت
واالستشـاريني في إطار هندسي وفني متوازن..
وقـال« :تتيـح عقـود الفيديـك لشـركات املقـاوالت
التوسـع فـي أعمالهـا ،خاصـة فـي ظـل الطفـرة
الكبرى التي شـهدتها مصر في مجاالت متعددة
من املشروعات القومية العمالقة التي تم إطالقها
ملضاعفـة قـدرات أوليـة الطاقة الكهربيـة وإضافة
شـبكة عمالقـة مـن الطـرق الرئيسـية والعاصمـة
اإلداريـة الجديـدة ،وبنـاء آالف الوحـدات السـكنية
وتطوير املوانئ ،وغيرها».
وأضـاف« ..تلك املشـروعات التنموية والهندسـية
الكبرى تسـاهم بشـكل قوي وفعال في االنطالق
نحـو تحقيـق التنميـة املسـتدامة بمصـر وزيـادة
معـدالت النمـو التـي بلغـت  % 5.2خلال عـام
 2019والتـي تعـد طفرة اقتصادية كبيرة تشـجع
االستثمار وتدعو له.
ودعـا نقيـب املهندسين ،اتحـاد التشـييد والبنـاء
إلـى توحيد الجهـود للوصول إلى صيغة متوازنة
للعقـود الخاصـة بتنفيـذ املشـروعات وأعمـال
املقـاوالت تكـون عقـود الفيديـك هـي القاعـدة
األساسية لتلك العقود .
وشـارك مـن نقابـة املهندسين فـي الجلسـة
االفتتاحيـة للملتقـى ،املهنـدس مؤمـن شـفيق،
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أمين صنـدوق نقابـة املهندسين واملهنـدس أحمد
السـيد ،أمني الصندوق املسـاعد واملهندس هشـام
أبـو سـنة ،رئيس نقابـة القاهرة الفرعيـة والدكتور
عـادل الحديثي ،أمني عام اتحاد املهندسين العرب،
وعدد كبير من املهندسني االستشاريني واملقاولني
املصريين ،ووفـود عربيـة من السـعودية والكويت
وليبيـا وسـلطنة عمان ،باإلضافـة إلى ممثلني عن
االتحاد الدولي للمهندسني االستشاريني.
وقـال الدكتـور إبراهيـم فهمـي ،رئيـس أكاديميـة
العدالـة ،التـي تنظـم املؤتمـر :إن ملتقـى هـذا العام
سـيتناول العديـد مـن القضايـا الخاصـة بعقـود
الفيديـك ،كمـا سيشـهد ورشـة عمـل تطبيقيـة
للمقارنـة بين عقود الفيديك الصـادرة عام 1999
والنسخة الجديدة الصادرة في ديسمبر .2017
تعريب عقود الفيديك

وفـي مسـتهل محاضرتـه والتـي كان عنوانهـا
«تعريـف لعقـود الفيديـك والقواعـد الذهبيـة لـه»
والتـي ألقاها فـي امللتقى ،تمنـى الدكتور مهندس
نبيـل عبـاس ،مدير عـام مركز الخبرة الهندسـية
فـي جدة وعضـو لجنة تعريب عقـود الفيديك ،أن
تتكرر مثل هذه اللقاءات العلمية ،ملا لها من أهمية،
ً
مشـيرا إلـى أن أكثـر مـن  % 75من املهندسين ال
يعرفـون الكثير عن عقود الفيديك وال يعلمون أن
أمانـة اتحاد املهندسين العرب ونقابة املهندسين
املصرية بها نسخ من هذه العقود.
وقـال« :اشـتركت مـع مجموعـة مـن املهندسين
العـرب لتعريـب عقود الفيديك ملدة سـبع سـنوات،
ً
موضحـا أن أصـل عقـود الفيديـك فرنسـية ،ثـم
تدخـل اإلنجليـز بقـوة فـي صياغتهـا ،مؤكـداً
أن عصـر محمـد علـى باشـا ،شـهد أول إصـدار

ً
لنمـاذج العقـود عـام  ،1840الفتا أنـه كانت توجد
عـدة ترجمات لعقـود الفيديك ،ولكن غير معتمدة
ببعـض الـدول العربيـة ،إلـى أن أصبحـت ناضجة
وكافية».
وأضـاف «عبـاس» أن عقـد الفيديـك الخـاص
بالهندسـة الدولية يتميز بأنه يمتلك شـروطا ذات
أهميـة كبيـرة ،توفـر االلتـزام بـه وإعطـاء الحقوق
وتحمـل املسـئولية تجـاه األطراف املعنيـة بتنفيذ
العقـد ،وتابـع ّ ..
كرس االتحاد الدولي للمهندسين
االستشـاريني نفسـه لتصنيـف وثائـق اإلدارة
الخاصـة بجميـع املشـاريع ،وتـم إصـدار الطبعـة
األولى من عقد الفيديك والخاص بأعمال الهندسة
املدنية وأعمال البناء في عام 1957م ،وأطلق عليه
لقـب الكتـاب األحمر ،ثم تم إصـدار الطبعة الثانية
والثالثـة والرابعـة فـي األعـوام 1963م ،و1977م،
و1987م على التوالي.
ثـم تطـرق املحاضـر إلـى إصـدارات الفيديـك
الحديثة ،شمل عقد الفيديك تحديثات وإصدارات
جديـدة ،سـاعدت علـى إثـراء متطلبـات عاليـة
لألطراف املعنية بمجال إدارة العقود ،ومن ضمن
هـذه التحديثـات عقـد الفيديك الذي يشـتمل على
شـروط البناء ،وأطلق عليه مسمى الكتاب األحمر
الجديد ،وعقد الفيديك الذي ُ يشـتمل على شـروط
وأسس البناء والتصميم ،وأطلق عليه لقب الكتاب
األصفـر الجديد ،وعقد الفيديك الخاص بشـروط
عقـود املشـاريع الجاهـزة ( ،)EPCوأطلـق عليـه
مسـمى الكتـاب الفضـي ،وعقـد الفيديـك الخاص
بالعقـود القصيـرة ،وأطلـق عليـه مسـمى الكتـاب
األخضر.
وفي اسـتعراضه للقواعد الذهبية للفيديك ،أشـار
«عبـاس» إلـى أن «فيديـك» وضعـت مـا يسـمى
بالقواعـد الذهبيـة لعدم املسـاس بالعقـد ،للحفاظ
علـى حرمـة مبـادئ عقودهـا وعـدم املسـاس
بمبادئ التوزيع العادل واملتوازن للمخاطر وإبقاء
القواعد الذهبية في الشروط الخاصة.

“ضاحي» يدعو اتحاد البناء والتشييد إلى وضع
صيغة متوازنة للعقود تستند على الفيديك
علـى تعديـل
وتنـاول «عبـاس» اآلثـار املترتبـة ً
الشروط الخاصة بتوزيع املخاطر ،خالفا للقواعد
الذهبيـة ،ومنهـا ارتفاع األسـعار ،وإخفاق مرحلة
العطـاءات وتأخيـر برنامـج املشـروع ،وإخافـة
املقاولين الجيديـن ،والترسـية علـى مقـاول غيـر
مطلع على املخاطر وتأثر سمعة املقاول ملطالباته
املتكـررة ،ثم املنازعات املتعددة بني املالك واملقاول
والتأثيـر علـى عالقة الثقـة املتبادلة واالحترام بني
طرفي العقد.
مخاطر عقود الفيديك
كمـا شـهدت الجلسـة األولـى للملتقـى محاضرة

بعنـوان «املخاطـر فـي عقـود الفيديـك» ألقاهـا
الدكتـور مهنـدس محمـد عبدالرحمـن ًغولـة ،مـن
«ليبيـا» تنـاول فيهـا أنـواع العقـود ،طبقـا لتوزيـع
املخاطر ،وتقييم املخاطر ذاتها.
كمـا ألقـى املحاضر ،الضوء علـى التناقضات بني
عقـد األعمـال واتفاقيـة الخدمـة وإدارة املخاطـر
املتعلقة بأداء املهندس وتحليلها.
واسـتعرض «غولـة» مفاهيـم تحديـد وتحليـل
املخاطـر بموجـب عقـد البنـاء ،ونهـج الفيديك في
تخصيـص املخاطـر بالنسـبة لصاحـب العمـل
واملقـاول واحتياطـات املقـاول من العقـد األحادي
الجانب وعواقب تعديل العقد النموذجي.
درع املؤتمـر لــ «ضاحـي» ..وتكريـم «الحديثـي»
و«عباس» و«غولة”
عقـب كلمتـه االفتتاحيـة ملؤتمـر «عقـود الفيديـك
بين القانون والهندسـة واالسـتثمار» والـذي أقيم
بالقاهـرة ،تحت رعاية نقابة املهندسين املصرية،
ّ
كـرم املهنـدس هانـي ضاحـي ،نقيب املهندسين،
ً
عددا من الشـخصيات املشاركة في املؤتمر ،وهم
الدكتـور مهندس عـادل الحديثي ،أمني عام اتحاد
املهندسني العرب ،والدكتور مهندس نبيل عباس،
عضـو اتحـاد فيديـك ومديـر عـام مركـز الخبـرة
الهندسـية في جدة ،واملهندس تحسني صالح من
«األردن» ،والدكتـور مهنـدس محمـد عبدالرحمن
غولة ،عضو لجنة تعريب فيديك من «ليبيا».
كمـا قام الدكتـور إبراهيم فهمي ،رئيس أكاديمية
العدالة للدراسـات القانونية واالقتصادية بتسليم
املهنـدس هانـي ضاحيً ،
ً
تذكاريـا للمؤتمر،
درعا
ودعـا الحضـور اللتقـاط الصـور التذكاريـة مـع
نقيب مهندسي مصر.
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ندوات

نظمتها لجنة العالقات العامة والرحالت

نقابة المهندسين تحتفل بزوار بيت اهلل الحرام
نظمــت لجنة العالقات العامــة والرحالت ،برئاســة المهندس مؤمن شــفيق ،أمين صندوق
النقابة العامة للمهندسين ،ندوة لشرح مناسك الحج للمهندسين وأسرهم الذين سيؤدون
الفريضة هذا العام..

عقـدت النـدوة بمسـرح النقابـة العامـة ،ظهـر األحـد
ً
مهندسـا
 28يوليـو  2019وحضرهـا أكثـر مـن 180
ومهندسة وأسرهم.
وهنـأ املهنـدس مؤمن شـفيق ،أمني صنـدوق النقابة،
جميع املهندسني واملهندسات الذين ّلبوا نداء الحج هذا
العام ،متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا ،والعودة
ساملني ألرض الوطن بعد أداء الفريضة ..وقال“ :هنيئا
لـكل مـن ّلبى نـداء إبراهيم عليه السلام وخرج ً
حاجا
إلى رب العاملني”.
وأضاف“ ..الحج رحلة إلى بيت الله الحرام ..أعظم بيوت
األرض ،وهـي رحلـة النجاح بـكل ما تحمل الكلمة من
معان”.
ٍ
وواصل“ ..يكفي الحاج أنه يكون في وفد الله سبحانه
وتعالى ،فالرسـول صلى الله عليه وسـلم قال :إن وفد
الله ثالثة منهم الحاج واملعتمر”.
وعلـى مـدى أكثر من سـاعتني ،شـرح الدكتور محمد
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عبدالرحمـن موسـى ،األسـتاذ باألزهـر الشـريف،
والداعيـة الشـيخ محمـود عمـر أبوعبدامللـك ،جميـع
مناسـك الحـج ،وأجابا عن جميع االستفسـارات التي
طرحها املهندسون عن الحج ومناسكه.
واستعرض الشـيخ “أبو عبدامللك” التفاصيل الكاملة
لحج الرسول صلى الله عليه وسلم ،فقال :إن الرسول
حج في العام العاشر للهجرة بعد عام كامل من فرض
الحج ،وكان في صحبته ما بني  66و 124ألف صحابي،
وكل زوجاته أمهات املؤمنني ،وبمجرد أن توجهت ناقة
الرسول تجاه مكة بدأ التلبية للحج وردد التلبية جميع
الصحابة ،وسـاعتها نزل جبريل األمني على الرسول
صلى الله عليه وسلم ليقول له“ :إن الله يأمرك بأن تأمر
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية”.
وأضـاف“ ..حـج الرسـول كان قمة الحج املبـرور ،وهو
الـذي ال يرتكـب فيه الحاج ذنبا واحـدا طوال أيام الحج،
وجـزاء مـن يفعـل ذلك هو أن يعود بال ذنوب ،وليس له

جزاء إال الجنة”.
ودعـا “أبـو عبدامللـك” حجـاج مصـر أن يكثـروا مـن
الدعاء في ثالثة مواضع ،الدعاء فيها مستجاب ،وهي
عقـب أداء ركعتـي السـنة فـي الحرم املكـي بعد طواف
القدوم وعقب رمي جمرتي العقبة الصغرى والوسطى،
مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عقب
كل منسك يتوجه إلى الكعبة ويدعو الله ،حتى أنه يوم
عرفة ظل ً
رافعا يديه الشريفتني باتجاه السماء ملدة 6
ساعات كاملة يدعو الله فيها.
وشدد الدكتور محمد عبدالرحمن موسى ،على أهمية
خالصة ًلله ،وأن يكـون املال الذي يؤدي
أن تكـون النيـة ً
به الحاج حجته مال حالل ،وأال ينشـغل الحاج بأمور
الدنيا أثناء أداء مناسك الحج.
حضـر النـدوة ،املهندسـة زينـب عفيفـي ،أمين عـام
مسـاعد النقابـة واملهنـدس خالـد تـوكل ،مقـرر لجنة
العالقات العامة والرحالت.

تشجيعا للمواهب الشابة
ً

«جنية على البحر وبيت فى حارتنا»  .على مائدة لجنة المكتبات
فــى إطار اهتمام نقابة المهندســين المصرية بالجانب الثقافــى للمهندس ،وحماية حقوق
المؤلف ..عقدت لجنة المكتبات برئاســة المهندســة جوالن حنا جريس ،ندوة بعنوان "كاتب
وكتــاب" ،اســتضافت خاللها الكاتبين الشــابين المهندس محمــود عبدالحميد ،مؤلف قصة
"جنية على البحر" ،والمهندس محمد محرم ،مؤلف قصة "بيت فى حارتنا"..
فـى بدايـة النـدوة ،أكـدت املهندسـة فوزيـة راشـد،
عضـو لجنة املكتبـات ورئيس اللجنة العلمية بنقابة
املهندسين الفرعيـة باملنوفيـة ،أن العالـم يحتفل فى
الثالـث والعشـرين مـن أبريـل مـن كل عـام باليـوم
العاملـى للكتـاب وحقوق املؤلـف ،موضحة أن الهدف
الرئيسـى وراء االحتفـال يتمثـل فـى تعزيـز التمتـع
بالكتـب والقـراءة وإبـراز القـوة السـحرية للكتـب،
بوصفهـا حلقـة وصـل بين املاضـى واملسـتقبل
ً
وجسرا يربط بني األجيال.
وأضافـت “راشـد” أن فـى هـذه املناسـبة ،تقـوم
اليونسـكو ومنظمـات دولية تمثـل القطاعات الثالثة
املعنيـة بصناعـة الكتـب “الناشـرون وباعـة الكتـب
واملكتبات” باختيار مدينة كعاصمة عاملية ًللكتاب،
وأن هذا العام شـهد اختيار الشـارقة عاصمة عاملية
ً
تتويجـا لجهودها الحثيثة ومسـيرتها فى
للكتـاب،
دعم مجالى الكتب والثقافة.
وخلال مقدمتـه لقصتـه القصيـرة “جنيـة علـى
البحـر” أوضـح الكاتـب محمـود عبدالحميـد ،أن

القصـة تناقـش أجـواء ثورة ينايـر  2011حيث كان
للشـباب طموحات وأحالم ،ولكنهم صدموا بالواقع
وتبـددت أحالمهـم؛ ولذلـك منهم َم ْن هاجـر للخارج
ومنهـم َمـن اضطـر ملعايشـة الواقـع الـذى مـرت بـه
البالد عقب الثورة.
وقـال “عبـد الحميـد” إنـه تأثر فى كتاباتـه بالكاتب
“سـعيد الكفراوي” من حيث رسـم املشـاهد الفنية،
وهـو األسـلوب الـذى كان دائمـا ما يتبعـه الكفراوى
ويخرج قصصه على شكل لوحات فنية.
وأضـاف “عبـد الحميـد” أن القصـة يمكـن قراءتهـا
علـى أكثـر مـن مسـتوي ،يتمثل املسـتوى ًاألول فى
القـراءة العاديـة والتى يجد فيهـا القارئ كهل يقابل
فتـاة ويتذكـران ً
معا ذكرياتهما فـى املاضي ..بينما
كان املستوى الثانى من القراءة يتمثل فى الذكريات،
وهـى عبارة عن رموز ألحالم الشـباب التى تبددت،
ً
مختتمـا بـأن القصـة تعتمد علـى الرمزيـة ..وفازت
باملركز األول فى مسـابقة نقابة املهندسني الثقافية
عام .2016

مـن جانبـه ،ألقى الكاتب محمد محـرم ،الضوء على
قصتـه “بيـت فـى حارتنـا” حيـث أفاد أنهـا تناقش
فكـرة األسـطورة وكيفيـة اختالطهـا باملجتمـع،
ً
موضحا أن األسـطورة تعتمد فى اسـتمرارها على
ُ
اختفاء سببها ،ولكن إذا عرف السبب ماتت.
وأوضح “محرم” أن قصته فازت باملركز الثانى فى
ً
مسـابقة النقابة الثقافية عام ،2016
مشـيرا إلى أنه
بـدأ أولـى خطواته فى مجال الكتابة وهو فى الصف
األول اإلعـدادى عـام  1993مـن خلال ثقـل هوايتـه
بالقراءة ألكثر من كاتب فى القصة القصيرة.
شـارك فـى النـدوة األسـتاذ الدكتـور مهنـدس خالد
البـدرى خضـري ،مقـرر اللجنـة ،واملهنـدس أسـامة
إسـماعيل واملهنـدس ناصـر الجـزار عضـوا لجنـة
املكتبـات ،وعـدد مـن املهندسين املهتمين بالثقافـة
واألدب.
العدد  659يوليو 2019
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نقابات فرعية

نشاط مكثف لنقابة القاهرة

تطوير النوادى االجتماعية والخدمات النقابية
وتدريب قرابة  1400مهندس
كثفت نقابة المهندســين الفرعية بالقاهرة ،برئاســة المهندس هشــام أبو ســنة،
جهودهــا خــال الفترة الماضية ،لتقديــم خدماتها للمهندســين .وإيمانا من النقابة
بدورها الوطنى والقومى فى خدمة المهندس ،فقد حرصت على تطوير العمل النقابى
والذى جاء من خالل محورين ،هما محور خدمة المهندس ومحور الحفاظ على المهنة.
فـى هـذا اإلطـار أكـد املهنـدس هشـام أبوسـنة،
أن مجلـس النقابـة دائـم الحـرص علـى خدمـة
املهندس والسعى نحو تطوير الخدمات املقدمة
لـه واملتمثلـة فـى تطويـر النـوادى االجتماعيـة
والخدمـات النقابيـة باإلضافـة إلـى إصقـال
مهارات املهندسني من خالل التدريب.
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النوادي ..مزيد من التطوير
ففـى إطـار تطوير النوادى تـم االنتهاء من جزء
كبير من تطوير النوادى التابعة لنقابة مهندسى
القاهـرة والتـى تعـد املتنفـس الوحيـد سـواء
نـادى املهندسين بـ “أبوالفـدا” أو نادى القاهرة
الجديـدة ،حيـث تـم توقيع بروتوكـول بني نقابة
مهندسـى القاهـرة وإحـدى الجهـات السـيادية

يتضمـن حـق تشـغيل وإدارة مسـاحة 2677
متـرا مربعـا من نادى املهندسين بــ “أبوالفدا”
وذلـك لتجهيزهـا كمطاعـم وكافتيريـات ذات
مواصفات وجودة .
هـذا إلـى جانـب قيـام النقابـة بتطويـر املمشـى
وعمل إحالل وتجديد للبالط باملمشى وتنظيفه
وعمل صبة خرسانية بعرض أكبر من املمشى

القديـم ،كمـا تـم فـك السـور الحديـدى وإعـادة
تركيبه بعد الترميم والدهان ،هذا باإلضافة إلى
عمـل أحـواض زرع باملبانى وتجليدها بالحجر
ً
تقريبا مقسمة لعدة
الهاشمى بطول  160مترا
أحـواض وعمـل سلالم بني كل حـوض واآلخر
وتركيب درج رخام للساللم.
وأضـاف أنـه تـم نقـل منافـذ بيـع املأكـوالت
والكافتيريـا مـن املنتصـف إلـى جـوار السـور
املطـل علـى شـارع «أبوالفـدا» وتـم تصميمهـا
بشـكل جمالـى يليـق بالنـادي ،األمر الـذى أدى
إلى توسعة النادى وإظهاره باملظهر الالئق ،إلى
جانـب تركيـب نافـورة مضيئة بمدخـل النادى
وعمـل ثالثة منافذ تسـتغل كمعـارض بالجزء
األمامـى بالنـادي ،وتـم تجديـد قاعـة الحفلات
ً
اسـتعدادا إلقامـة
الصيفيـة املطلـة علـى النيـل،
األفراح والحفالت عليها.
أمـا نادى القاهرة الجديدة ،فيتم اآلن التحضير
للمرحلـة الثانيـة والتى تشـمل تجهيـز املالعب
(تنـس– كـرة قـدم خماسـية– كـرة يـد– كـرة
سـلة– الكـرة الطائـرة) كما تشـمل تلـك املرحلة
أعمال الشـبكات (الصرف الصحى – الكهرباء
– واألمن الصناعى والحرائق).
لصقل مهاراتهم ..تدريب قرابة 1400
مهندس واستفادة
قرابة  2300مهندس من الرحالت
وتأكيـدا علـى االهتمـام بصقـل مهـارات
املهندسين وتأهيلهـم لسـوق العمـل ،فقـد
عقـدت النقابة عـدة دورات تدريبية فى مختلف
التخصصـات وعقـد بروتوكـوالت تعـاون مـع
الجهـات األكاديميـة لتقديـم خدمـة التدريـب
الهندسـى للمهندسين أعضـاء النقابـة ،وقـد
استفاد منها قرابة  1400مهندس.

مشاركة فعالة بالملتقى
السنوى للعقود الهندسية

م .هشام أبوسنة
كمـا نظمـت النقابـة العديد من الرحلات ملدينة
شـرم الشـيخ– مرسـى مطـروح– الغردقـة–
اإلسكندرية ورأس سدر ،وبلغ عدد املستفيدين
 2271مهندسـا ،كمـا تـم تنفيـذ رحلات حـج
وعمـرة لحوالـى  100مهنـدس ،هـذا باإلضافـة
إلى توفير نسب خصم للسادة املهندسني على
تذاكر البيت الفنى املسرحى ومالهى بالى تيم
والسيرك األوروبى وأفريكا بارك.
كمـا تـم اإلعـداد والتجهيـز للعديد مـن الندوات
والحفلات ،منهـا حفـل إفطـار جماعـى بدعوة
من السـيد املهندس االستشـاري ،رئيس نقابة
القاهـرة ،للسـادة املهندسين رؤسـاء وأعضـاء

النقابـة العامـة للمهندسين والنقابـات الفرعيـة
وبعـض الشـخصيات العامـة ،وعقـد نـدوة
تثقيفيـة تحـت مسـمى (مبـادرة) وذلك لعرض
مشـروع تعليـم أبنـاء السـادة املهندسين لفـن
النحـت والرسـم واألعمـال اليدويـة ،باإلضافـة
إلـى إقامـة حفـل موسـيقى تحــت مســمى
أحبــاء عبـد الحليم حافظ وحفـل لفرقة ليالينا
للموسيقى العربية.
مشـاركة فعالـة فـى فعاليـات امللتقـى
السنوى للعقود الهندسية
فيما يتعلق بمحور مهنة الهندسة ،فقد شاركت
نقابـة مهندسـى القاهرة بالتعاون مـع أكاديمية
العدالـة للدراسـات القانونيـة واالقتصاديـة،
فعاليات امللتقى السنوى للعقود الهندسية والذى
عقد خالل الفترة من  29-27يوليو  2019والذى
شارك فى فعالياته العديد من املهندسني ورجال
القانون من العديد من الدول العربية كالسعودية
واألردن وسلطنة عمان وليبيا.
وخلص امللتقى إلى تكثيف الجهود لضم نقابة
املهندسني املصرية لالتحاد الدولى للمهندسني
االستشـاريني ،باإلضافـة إلـى ضـرورة
التواصـل بين الجهـات ذات االختصـاص وهى
نقابـة املهندسين املصريـة ،متمثلـة فـى اللجنة
االستشـارية واالتحـاد املصـرى للتشـييد
والبنـاء والشـركات املصريـة واملصانـع العاملة
فـى ذات املجـال ،لنشـر ثقافـة وأهميـة عقـود
الفيديـك لحمايـة مصالـح الشـركات واملصانـع
العاملـة بالخارج ،وكذلـك التوعية بأهمية عقود
الفيديـك وتوحيـد الجهـود للوصـول لصيغـة
معينـة لضمـان حمايـة حقوق املالك وشـركات
املقـاوالت واالستشـاريني فـى إطـار هندسـى
وفنـى متوازن ،والتطلع إلصـدار عقود الفيديك
املصرى وإنشاء مركز تحكيم هندسى بمصر.
هـذا باإلضافـة إلـى االهتمـام والتركيـز علـى
برامـج التدريـب والتأهيل املسـتمر ضمن خطة
تخصصيـة للتعريـف بأهميـة عقـود الفيديـك
واسـتهداف الشـركات واملصانـع العاملـة
بمشروعات بالدول العربية واألفريقية.
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نقابات فرعية

خدمات في كل المجاالت ..شعار نقابة الجيزة

م .إيهاب منصور

«توظيف  .تدريب  .إسكان  .صحة  .خدمات اجتماعية .
تطوير في نوادي النقابة» .
كل هذه عناوين ألنشطة شهدتها نقابة المهندسين بالجيزة خالل الشهور الثالثة األخيرة..
والبداية كانت بالسير في استخراج تراخيص نادي نقابة المهندسين بالجيزة فرع البحر األعظم
بعد النجاح في رفع الحجز عن النادي خالل الشهور القليلة الماضية..
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وفـي سـياق تجديـد وتطويـر أنديـة النقابـة ،تـم
تجهيـز وافتتـاح  4قاعـات للتدريـب بنـادي 6
أكتوبـر ومقـر للتدريـب بالهـرم ،فيمـا تـم تجديد
املالهـي بنـادي البحـر األعظـم ،وفـي ذات النـادي
تم تركيب التندة الجديدة بتراس النادي ،وتجديد
منفذ بيع البيتزا والكريب بالنادي ،كما تم تطوير
حديقـة األطفـال بنـادي  6أكتوبـر وتزويدهـا
بالعديد من األلعاب الجديدة.
وفـي مجـال التوظيـف أعلنت النقابـة عن وظائف
للمهندسين بعدة شـركات ،وتواصلت مع الغرفة
التجاريـة األمريكيـة ،ومركـز تهيئة فـرص العمل
بكليـة الهندسـة جامعـة القاهرة ،وكلية الهندسـة
جامعـة « »MSAوشـاركت فـي العديـد مـن
ملتقيـات التوظيـف؛ لتوفير أكبر عـدد ممكن من
الوظائف للمهندسني.
ومن أجل توفير وحدات سـكنية بأسـعار مميزة
للمهندسني ،أجرى وفد من النقابة زيارات معاينة
لعدد من مشاريع اإلسكان لبعض الشركات.
قانـون التصالـح في بعض مخالفـات البناء ،كان
علـى أجنـدة النقابـة خالل الفترة األخيـرة ،فبدأت
فـي تنفيـذ إجـراءات القانـون ،وأشـاد مسـئولو
وزارة اإلسكان بمجهود النقابة والتواصل الفعال
للمهندس إيهاب منصور ،رئيس نقابة مهندسي
الجيزة مع الوزارة فيما يتعلق بملف التصالح.
وفـي املجال الصحي ،نظمـت النقابة ندوة توعية
عـن كيفيـة اكتشـاف مـرض سـرطان الثـدي
والكشف املبكر وكيفية التعامل معه..
ً
ً
معرضـا ً
دائمـا للكتـاب
وثقافيـا ،نظمـت النقابـة
بنـادي نقابـة املهندسين بالجيـزة فـرع  6أكتوبـر
طـوال فتـرة الصيـف ،كمـا أقامـت العديـد مـن
الندوات والدورات التثقيفية وورش العمل لألطفال
باالشتراك مع قصر ثقافة مدينة  6أكتوبر بنادي
نقابة املهندسني بالجيزة فرع  6أكتوبر.
ً
واجتماعيـا ،نظمـت النقابـة نـدوة عـن كيفيـة

الحفـاظ علـى أسـرة مترابطـة بحضـور اإلذاعيـة
دكتـورة عطيـات أبـو العينين واإلذاعـي صلاح
معاطـي بنـادي نقابـة املهندسين بالجيـزة فـرع
البحر األعظم.
ً
وشـهدت رحلات النقابـة إقبـال مـن املهندسين
وأسـرهم ،وارتفـع عـدد املهندسين وأسـرهم
املسـتفيدين مـن الرحلات بإجمالـي عـدد 945
ً
فردا.
ً
وأقامـت النقابـة حفلا لتكريـم أبنـاء املهندسين
املتفوقين فـي الشـهادات (االبتدائيـة– اإلعدادية–
الثانويـة) لعـام  ،2019كمـا نظمـت طـوال شـهر

رمضان واألعياد حفالت بنادي نقابة املهندسني
بالجيزة فرع البحر األعظم.
وفي سـياق متصل استضافت النقابة اختبارات
األحزمـة باالتحـاد املصـري للوشـو كونـغ فـو
بنـادي نقابـة املهندسين بالجيـزة فـرع البحـر
األعظـم ،فيمـا نظمـت دورات للرسـم والكروشـيه
والكونغ فو بنادي نقابة املهندسين بالجيزة فرع
البحـر األعظـم ألول مـرة كنشـاط ألبنـاء السـادة
املهندسين ،فيما نظمت دورة صيفية للشـطرنج
وتنـس الطاولـة والبلاى ستيشـن بنـادي نقابـة
املهندسني بالجيزة فرع  6أكتوبر.
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نشاط

معمل «شنايدر إلكتريك» بنقابة المهندسين ..
عطاء يمتد ألبناء القارة السمراء
إيمانًا منها بالتزامها تجاه المجتمع المصري بإعداد الكوادر الهندسية المؤهلة بشكل
جيد لســوق العمل ،وتوفير التدريب ألعضائها ،خاصة الشــباب حديثــي التخرج ،والذي
يعمل على رفع مســتوى األداء وتنفيذ المشــروعات المصرية بأســلوب يواكب التطور
العالمي الذي يشــهده مجال الكهربــاء والطاقة ..أولت نقابة المهندســين المصرية
خاصا وذلك من خالل الدورات التدريبية
ملف التدريب بشــقيه العلمي والعملي اهتماما ً
التي يشــهدها معمل «شــنايدر إلكتريك» والذي يعد أحدث معمل متكامل ومتخصص
في هندسة الكهرباء وإدارة الطاقة ،والتحكم في المباني الذكية.
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شـهد معمـل شـنايدر هـذا العـام فقـط تدريـب
 1000متـدرب (بين خريجين وطلبة السـنوات
النهائيـة بكليـات ومعاهـد الهندسـة املعتمـدة)
على دورات Electrical Distribution Phase1
.& 2. + KNX
كمـا تـم عمـل زيـارات لبعـض املتدربين ملقـر
شـركة «شـنايدر إلكتريـك» للتعـرف علـى
تكنولوجيـا املبانـي الذكيـة ،ومراكـز البيانـات،
وع�رض مكونا ت �Medium Voltage switch
 gear & Ring Main Unitوبعـض املنتجـات
الجديـدة ،والتعـرف علـى بعـض التجـارب
واألجهزة الحديثة بمعامل الشركة.
وقـد أشـار املهنـدس محمـد الحسـيني ،رئيس
ً
لجنـة معامل شـنايدر إلكتريك ،إلـى أنه تفعيل
لدورهـا في توطيد العالقات املصرية األفريقية

عـن طريـق املؤسسـات الهندسـية األفريقيـة،
وباألخص بعد عودة مصر لالتحاد األفريقي..
قامت النقابة بالتنسـيق مـع عدة دول أفريقية..
ً
أوغندا وتنزانيا ورواندا،
وقريبا زامبيا وتشـاد
فـي تدريـب مهندسـي الكهرباء في هـذه الدول،
واسـتضافتهم اسـتضافة كاملـة فـي نقابـة
املهندسين وفـي معمـل شـنايدر إلكتريـك
وتدريبهـم علـى أعلـى مسـتوى فيمـا وصـل
ً
إليـه العلـم في مجـال الكهرباء والطاقـة ،وأيضا
تنظيـم زيـارات علميـة للمشـروعات القوميـة
املصريـة واملتخصصـة فـي مجـال الكهربـاء،
والتي شهدت نقلة نوعية خالل الفترة السابقة
لـم تشـهدها مصر منذ ثالثين ً
عاما ..وقد لقي
ً
هـذا النشـاط الـذي تقوم بـه اللجنة استحسـانا
ّ
ً
وثنـاء مـن كافـة الوفـود األفريقيـة التـي تلقـى

ً
مهندسـوها
تدريبـا بمعمـل شـنايدر ،وكذلـك
أشاد سفراء تلك الدول بهذا التدريب ،نتيجة ما
ملسوه من املهندسني املتدربني..
وبعـد النجـاح الـذي حققتـه معامـل شـنايدر
بالنقابـة العامة للمهندسين ،قال «الحسـيني»:
اسـتطاعت لجنـة املعمـل ،التوصـل إلـى اتفـاق
مـع شـركة شـنايدر إلكتريك لتجهيـز معملني
بنفـس مواصفـات املعمـل املجهـز بالنقابـة
العامـة وبنفـس املسـتوى ،بتكلفـة تخطـت 4
ماليني جنيه ،كمسـاهمة من الشـركة للنقابة..
وتـم اختيـار محافظتـي املنوفيـة وأسـيوط،
حتـى نقـوم بنقـل هـذه الخدمـة التدريبيـة
ً
املتميـزة إلـى صعيـد مصـر متمثلا فـي
ً
محافظة أسيوط ،وإلى ريف مصر متمثل في
محافظـة املنوفيـة ..وبالفعل تم بـدء العمل هذا
العـام وتدريـب مهندسـي كهربـاء املحافظتني،
وأشـاد املتدربـون باملسـتوى املهنـي والعلمـي
للمدربني.
وقد تم التنسيق مع الجامعات املصرية لتدريب
طلاب كليـات الهندسـة ،قسـم كهربـاء ،داخـل
معامل شنايدر إلكتريك بالنقابة العامة.
كما تم التنسـيق مع هيئة املجتمعات العمرانية
الجديدة لتدريب مهندسـي الكهرباء في الهيئة،
وتـم مقابلـة املهندس محمـد عبداملطلب عمارة،
نائـب رئيـس الهيئة ،وسـيتم ً
قريبـا تدريب أول
ً
مجموعة من مهندسي الهيئة
تدريبا على أعلى
مسـتوى ،علـى آخـر مـا توصـل إليـه العلـم في
مجال الكهرباء والطاقة ،واملدن الذكية.
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في حدث أول من نوعه

نقابة المهندسين تستضيف كأس مصر للشطرنج
على مدار  5أيام اســتضافت نقابة المهندســين ،فعاليات بطولة كأس مصر للشطرنج
«رجال -سيدات» وهو الحدث األول من نوعه داخل أروقة النقابة..
افتتح المهندس هاني ضاحي ،نقيب المهندســين ،فعاليات البطولة يوم الســبت 20
يوليــو الماضي ،وهو اليوم الذي وافق «مصادفة» مرور  125عا ًما على إنشــاء االتحاد
المصري للشطرنج.
شـارك فـي بطولـة الرجـال  12فريقـا ،هـي مصر
للتأمنيونقابةاملهندسنيومقاولونأسوانوالصيد
والشرقية للدخان و 6أكتوبر وسموحة والحوامدية
وجزيرة الورد والبنك األهلي وإمبابة وهليوبوليس.
وقسـمت الفرق إلى  3مجموعات ،ومثل كل فريق
ُ
 6العبين ،وأجريـت البطولـة بنظام الـدوري ،حيث
تقابلـت كل فـرق املجموعـة مـع بعضهـا البعض،
وصعـد لألدوار النهائيـة فريق مصر للتأمني أول
فرق املجموعة األولى والشـرقية للدخـان أول فرق
املجموعة الثانية وجزيرة الورد أول فرق املجموعة
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الثالثة،فيماصعدفريقهليوبوليسكأحسنفرقة
ثانية في البطولة.
وفي الدور قبل النهائي ،فازت مصر للتأمني على
جزيـرة الـورد بنتيجـة  ،1-5وبـذات النتيجـة فازت
الشرقيةللدخانعلىهليوبوليس.
وفي املباراة النهائية فاز فريق مصر للتأمني على
فريـق الشـرقية للدخـان بنتيجـة  3.5مقابـل 2.5
لتفوز مصر للتأمني ببطولة كأس مصر للشطرنج
لهـذا العـام ،وبذات النتيجة فاز فريـق جزيرة الورد
على هليوبوليس ليحتل جزيرة الورد املركز الثالث.
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وفي بطولة الشـطرنج للسـيدات شـاركت  4فرق،
كل فريق ضم  4العبني ،منهم العبة ناشئة ،والتقت
الفـرق األربعة مع بعضها البعض بنظـام الدوري،
وفـازت سـيدات الشـرقية للدخان بـكأس البطولة،
وجاءت سـيدات فريق سـموحة فـي املركز الثاني
وسيدات مركز شيبة بالزقازيق باملركز الثالث.
أوضح املهندس مؤمن شـفيق ،أمني الصندوق،
«املشـرف العـام واملديـر التنفيـذي للبطولـة»
حصـول فريـق النقابـة علـى املركـز الثالـث في
ً
مجموعتـه ،الفتـا النظـر إلـى أن مشـاركة نقابة

املهندسين في هذه الفعاليـة هي تجربة جديدة
ً
مؤكدا أن فريق النقابة سوف يشارك
ومتميزة،
خلال الفتـرة القادمـة فـي دوري الدرجة األولى
للشـطرنج ..وقـال :إن نجـاح التنظيـم جهـد
ً
جماعـي وليـس ً
فرديـا،
مشـيدا بثقـة االتحـاد
املصـري للشـطرنج فـي نقابـة املهندسين
ً
مشـيرا إلـى
وقبولهـا رعايـة وتنظيـم البطولـة،
حـرص هيئـة مكتـب النقابـة علـى مواصلـة
التعاون مع االتحاد.
من جانبهّ ،
وجه هشـام الجندي ،رئيس االتحاد
املصـري للشـطرنج ،الشـكر لنقابة املهندسين
ونقيبها وهيئة مكتبها على استضافة البطولة
والتنظيـم الجيـد لهـا والـذي أشـاد بـه الجميـع،
ً
مشـيرا إلـى أن االتحـاد املصـري للشـطرنج
حريـص كل الحـرص على مواصلة التعاون مع
ً
النقابـة ،الفتـا إلـى أن بطولـة الـكأس لهـذا العام
فنيا ً
شهدت منافسات قوية ومستوى ً
رائعا.
كمـا أشـادت الدكتـورة منـى البـودي ،رئيـس
النشاط النسائي وعضو مجلس إدارة االتحاد،
بتنظيم نقابة املهندسني للبطولة.
وفـي ختـام البطولـة تم تنظيم احتفالية تسـليم
كأس البطولـة لفريـق مصـر للتأمين «رجـال»
والشرقية للدخان «سيدات».

رئيس االتحاد المصري للشطرنج يشكر النقابة على استضافة البطولة ..وأمين صندوق
النقابة :مشاركة نقابة المهندسين تجربة جديدة ومتميزة ..والتعاون مع االتحاد متواصل
فريق النقابة
يشارك
في دوري
الدرجة األولى
للشطرنج
كمـا قـام املهندس مؤمن شـفيق بتوزيع بعض
شـهادات التقديـر ،مقدمـة من النقابـة ألعضاء
مجلـس إدارة االتحـاد ،علـى رأسـهم الدكتـور
هشـام الجنـدي ،رئيـس االتحـاد ولـواء دكتـور
يوسـف وصـال ،نائب رئيـس االتحـاد ..وكذلك

تقديم درع نقابة املهندسني لالتحاد.
وشـهدت االحتفالية أيضا تسـليم درع االتحاد
ّ
لنقيب املهندسين ،تسـلمه عنه املهندس مؤمن
شفيق ،أمني الصندوق ،كما قام الدكتور هشام
الجندي ،بتكريم «شفيق» املشرف العام واملدير
التنفيذي لنادي النقابة وإعطائه درع االتحاد.
ُ
أقيـم حفـل الختـام بحضـور أعضـاء االتحـاد
املصـري للشـطرنج واملهنـدس أحمـد شـريف
سـعد ،املديـر الفنـي لفريـق النقابـة واملهنـدس
عمرو عرجون ،املدير اإلداري لفريق النقابة.
جدير بالذكر أن اعتماد فريق نقابة املهندسين
باالتحاد املصري للشـطرنج «بالدوري املمتاز»
جـاء بعـد لقـاء مهم ،جمـع بني املهنـدس مؤمن
شـفيق وأركادي دفـور كوفيتـش ،نائب رئيس
وزراء روسـيا األسـبق ورئيس االتحـاد الدولي
للشـطرنج والدكتـور هشـام الجنـدي ،رئيـس
االتحاد املصري للشطرنج في أبريل املاضي.
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رئيس نقابة المهندسين بالمنوفية فى حوار شامل:

دكتور مهندس شبل ضحا :مبنى جديد للنقابة
ومستشفى و 3مشاريع إسكان ..وأنجزنا ٪ 90
من خططنا للنهضة بنقابة المنوفية
أجرى الحوار  /الهام السيد
رغــم تقلــده لمناصــب عــدة ،منهــا
نيابــة رئاســة مجلــس إدارة جمعيــة
رجــال األعمــال بالمنوفيــة وعضويــة
مجلــس كليــة الهندســة اإللكترونيــة
بمنــوف وعضوية مركز البحوث بكلية
الهندسة جامعة المنوفية واستشارى
الغرف التجارية وعضوية لجنة التنسيق
المنوفيــة ،إال
الحضــارى بمحافظــة
ً
أن العمــل النقابــى كان دائمــا أهــم
أولوياتــه ،فحمــل علــى عاتقــه آمــال
وطموحــات مهندســى المنوفيــة
البالــغ عددهــم ما يقرب مــن  23ألف
مهنــدس ..إنــه الدكتــور مهنــدس
شــبل ضحــا ،رئيس نقابة المهندســين
الفرعيــة بالمنوفيــة وعضــو اللجنــة
التنفيذيــة لهيئة المكاتب االستشــارية
باتحاد المهندسين العرب.
«مجلــة المهندســين» التقت به فى
حوار شــامل عن الحاضر والمســتقبل،
كشــف خاللــه عمــا قدمتــه نقابــة
المنوفيــة خــال األربــع ســنوات
الماضية ،وتحدث عن طموحاته خالل
الفترة القادمة ،وكذلك إنجازات النقابة
العامة خالل العامين الماضيين والتى
شــهدت إنجــاز العديــد مــن األمــور
بهدف رفعة المهنة والمهندس.
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مـاذا قدمتـم ملهندسـى املنوفيـة خلال األربـع
سنوات املاضية؟
بعـد أن تولينا املسـئولية ،بدأنا بوضـع خطة على عدة
مستويات ،املستوى األول خطط عاجلة إلنقاذ مواقف
مترديـة كانـت فـى نقابـة املنوفيـة ،واملسـتوى الثانـى
خطـط آجلـة علـى مـدار  4سـنوات وخمـس سـنوات
وحتـى  10سـنوات للوصـول إلـى املسـتوى املأمـول
للنقابـة ،وخطـة أخـرى ملا سـنقدمه لنقابة املهندسين
بشكل عام كعضو فعال فى املجلس األعلى للنقابة.
الخطـة األولـى التـى تـم وضعها للنقابـة كانت طموحة
ً
جـدا ومحـددة ،فاسـتهدفنا أوال إدارة النقابـة بشـكل
جماعـى وتفعيـل دور اللجـان ،وثانيـا زيـادة مسـطح
مبنـى النقابـة ،حيـث كانـت ال ترقـى ملسـتوى نقابـة
ً
خصوصـا وأننـا نقـع بني نقابـة املحامني
املهندسين،
ونقابـة األطبـاء ،فـكان البـد مـن زيـادة رقعـة النقابـة
الفرعيـة ملزيـد مـن الخدمات ،واملسـتهدف كان عمل 5
مراكز للتدريب وعمل قاعتني للغة.
وهل تحقق ذلك على أرض الواقع؟
  % 90مـن الخطـط تـم إنجازهـا ،علـى سـبيل املثـالتوسـعنا فـى النقابـة بزيـادة مسـاحتها ،مـن خلال
إضافـة قطعـة أرض ،حاربنـا ً
كثيرا للحصـول عليها،
وتم اسـتغاللها بعمل كافتيريا وإنشـاء مبنى على 5

حققنا حلم بناء مستشفى للمهندسين
على مساحة 3000متر
أدوار ،وتـم عمـل  5قاعـات تدريـب ،وتـم عمـل قاعتين
للغة وعمل قاعة مؤتمرات ،وكذا تم عمل إضافة لقاعة
األفـراح العلويـة ،وعمـل إضافـة عدد  2مصعد وسـلم
زيادة ،باإلضافة إلى عمل كافتيريا سـفلية على النيل
بإضافة مساحة تتراوح بني  200وً 259
مترا.
كل هـذا تـم بالفعـل ،وتـم تشـطيبه وإضافتـه للنقابة،
فضلا عـن تطويـر شـامل للمبنـى القديـم بمـا يليـق
باملهندسني ،فكل هذا تحقق على أرض الواقع.
وماذا عن مستشفى املهندسني؟
مستشفى املهندسني ،كانت ً
حلما ملهندسى املنوفية،
واسـتطعنا الحصـول علـى األرض وبنـاء املستشـفى
بالفعـل علـى  3000متـر مسـطح لتخـدم عمـوم
املهندسني ،وبدأنا اآلن فى مرحلة التشطيبات ،ونسعى
لتقديمها بالشكل الالئق للمهندسني باملنوفية.
مـا تفاصيـل مشـاريع اإلسـكان التـى قدمتهـا

النقابة ملهندسى املنوفية؟
اسـتلمنا النقابـة ،وكانـت مشـاريعها اإلسـكانيةمحـدودة ،ولكـن بفضل مجلس نقابـة املنوفية الحالى
اسـتكملنا وسـلمنا  56وحدة سـكنية تليها  36وحدة
سكنية أخري ،واآلن نقيم أضخم مشروع سكنى يتم
فى نقابة املهندسين ،وهو إنشـاء  220وحدة سـكنية
تمتلـك النقابـة منهـا الـدور األرضـي ،وهـو يمثل قيمة
كبيرة لألصول الثابتة للنقابة.
وأسـتطيع القـول بـأن املجلس الحالى للنقابة اسـتطاع
رفـع قيمـة أصـول النقابة بقيمـة تتجـاوز  150مليون
جنيـه بعـد أن كانـت أصولهـا ال تتعـدى مبنـى النقابة
فقـط ،فاليـوم هنـاك أصـول ثابتـة فـى هـذا املجلـس
تتجـاوز  150مليـون جنيـه مـا بين مستشـفى
املهندسين وبين األرض التـى تـم إضافتهـا دون دفـع
أى مليـم ،والتـى تـم الحصـول عليهـا مـن وزارة الـري،
باإلضافة إلى املجمعات السكنية الضخمة التى نمتلك
منها الدور األرضي.
ومـاذا عـن اإلشـاعات التى تناولـت أرض الرى
مع نقابة املهندسني؟
ً
نحـن حصلنـا علـى الجـزء الـذى كان مالصقـا لنـا،
ّ
وادعوا ملكيتهم له ودخلنا معهم فى ً سـجال ،لكن هو
حديقتنا ،وأخذنا فى هذا األمر شوطا ً
كبيرا.
هذا السؤال الذى كنت سأطرحه عليكم ..فجموع
املهندسين باملنوفيـة مـن حقهـم أن يعلمـوا
الحقيقـة بعـد فتـرة التوتـر التـى كانـت علـى
السوشـيال ميديـا فقط ،بخصـوص االتهامات
التـى طالـت النقابـة دون تقديـم أى أوراق أو
مسـتندات ،لكـن يقـال بـأن األرض عليهـا نزاع..
ً
فما هو موقف هذه األرض
تحديدا؟
أرض الرى ّ
مقسمة إلى جزأين ،حصلنا على موافقات
معالى الوزير السـابق الدكتور حسـام مغازي ،فقطعة
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األصول الثابتة للنقابة الفرعية قاربت  150مليون جنيه
األرض بجـوار مبنى النقابـة تقع فى حديقتناّ ،
وادعوا
أنهـا ملـك للـوزارة ،وتنازعنـا بـأرواق قديمـة تثبـت
ملكيتنـا لهـا ،وخاطبنـا املحافظـة بأحقيتنـا لهـذه
األرض ،ثـم حصلنـا علـى ً تخصيـص من وزيـر الري،
ً
تخصيصا مشروطا وليس هبة وال استغناء.
وكان
ووزارة الرى أشارت إلى أن هذه األرض كانت تحصل
علـى ميـاه مـن النيـل وتضخها من تحـت األرض لرى
السـتة أفدنـة املقابلـة لنقابـة املهندسين ،وطالبـوا مـن
النقابـة إنشـاء مبنـى جديـد مقابـل االسـتغناء عنهـا،
ووافقنـا ،فحـددوا التكلفـة مبدئيـا بـــ  400ألف جنيه،
وتـم ذلـك كله مـن خلال لجـان وأوراق وتخصيصات
ومخاطبات رسمية بني السيد الوزير والسيد املحافظ
والنقيـب العـام للمهندسين ،انتهـت بموافقـة الوزيـر
بضـم القطعـة ،وأنـه ال مانـع للـوزارة واألجهـزة املعنية
بضـم قطعـة األرض إلـى مبنـى النقابـة ،علـى أن تقوم
النقابـة بإقامة ُمنشـأين على دورين وتركيب طلمبات
غاطسـة لعمل شـبكة رى بالتنقيط للستة أفدنة وعمل
محوالت كهرباء.
وماذا حدث بعد ذلك؟
ً
بعـد ذلك بدأت الوزارة تشـكل لجانا ،إحداها السـتالم
املنشـآت واألخـرى للطلمبـات واألعمـال امليكانيكيـة..
وقامـت النقابـة بعمل تلك اإلنشـاءات علـى أكمل وجه،
وتم تسليمها إلى وزارة الري.
وعنـد التسـليم كان هنـاك عقـد مكتمـل األركان،
وتـم عمـل محضـر «انضمامـي» السـتالمنا األرض
وتسـليمهم املنشـآت ،ولكنهـم تحججـوا بـأن لهـم
مالحظات قدرت وقتها بــ  10000جنيه.
ومتى كان ذلك؟
كان ذلـك فـى عـام  ..2016 – 2015اسـتلموا املبانـى
ً
مختومـا
ووثقـوا محضـر اسـتالم األرض لنـا ولهـم
بخاتـم النسـر بتوقيـع مدير عـام الرى ووكيـل الوزارة
وبتوقيـع وكيـل املديريـة وبخاتـم النسـر ،ومرفـق بـه
خطاب التخصيص من وزير الري.
وعنـد الحصـول علـى األرض وضمهـا توجهنـا
للمحافظ ،وتم إصدار تراخيص للبناء وأنشـأنا مبنى
بتراخيص مجمعة عشرية كاملة ،فكل إجراءاتنا كانت
محسـوبة خطـوة خطـوة ،وغيـر صحيـح اسـتيالء أو
تعدى نقابة املهندسين علـى األرض ،فالنقابة تضرب
املثـل فى اتباع القوانني واسـتخراج التراخيص ،لنكون
قدوة لكل الناس ،ولسـنا متعدين ،بل بالعكس نسـاعد
الدولـة املصريـة علـى االنضبـاط وتطبيـق القانـون،
فقطعة األرض اسـتخرجنا لها تراخيص كاملة وقرار
إزالة تحت بصر وزارة الري.
واتبعنا كافة اإلجراءات القانونية واستلمنا النادى فى
هـذا العـام بموجـب لجنـة وبموجـب خرائط مسـاحية
وبموجب «دق حديد» وحضور ممثلني من وزارة الرى
واملسـاحة ونقابة املهندسني ،وبعد االستالم تم وضع
حجر األساس.
هذا ما تم مؤخرا؟
نعـم فـى حضور محافظ املنوفيـة ،وممثل لوزير الرى
وقيادات تنفيذية من وزارة الري.
ثـم نأتـى بعـد ذلك لنقـول إن النقابة لم تتبـع اإلجراءات
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استلمنا أرض النادى بلجنة وخرائط وبحضور ممثلين
لوزارة الرى ..ووزير الرى األسبق الذى خصصها لنا
القانونيـة« ..فمـا قيل كالم دون معنـي ،غير أننا نقابة
منضبطـة وتضـرب املثـل فـى االنضباط ،وباملناسـبة
بعـض املهندسين املنافسين فـى االنتخابـات تقدمـوا
ببالغـات للنائب العـام ،والقرار كان انتهى فى محكمة
جنايـات مسـتأنف بحفـظ الشـكاوى الكيديـة والتأكد
ُمن سلامة اإلجـراءات املاليـة واإلداريـة ،فاملوضوعات
ً
قضائيـا ،وال داعـى للخـوض فيهـا مـرة
فصـل فيهـا
أخـري ،فأنـا أتكلـم بمسـتندات ومحاضـر اسـتالم
وجوابـات تخصيـص مـن وزير الـرى مباشـرةّ ،
وتوج
ذلك بحكم قضائي».
ورؤية حضرتك أن املهندسني «بيخلصوا على
بعض» على حساب النقابة؟
أكيد ً
طبعا ،فاالنتخابات لها حسابات أخري ،والبد أن
يعلـم الجميـع أننى واملجلس لن نسـتفيد بشـيء ،وكل
هذه مكتسـبات للمهندسين والنقابة .فنحن ال نسعى
ملكاسـب شـخصية وإنمـا نسـعى لخدمة املهندسين،
«وأنا مش هاخد حاجة معايا وأنا ماشي» نبتغى فقط
مصلحة املهندسني.
حدثنا اآلن عن الخطط قصيرة األجل ..هل أنت
راض عـن األربـع سـنوات األولـى مـن توليكـم
ٍ
املسئولية؟
ال يوجد أحد يرضى عن أدائه  ، % 100فكل شخص
يريد أفضل ما يمكن .فلدينا قضايا كبيرة ،من أهمها
قضية التعليم الهندسـي ،فأنا ُمصر أنه البد أن يكون
للنقابـة موقـف ضد املعاهد التى وصل عددها إلى 56
ً
معهدا ً
خاصا.
ولكننـا أيضـا راضـون عن بعض ما قدمنـاه ،فأصبح
هنـاك مبنـى جديـد ،وأصبـح هنـاك مستشـفي،
وتوسـعات ،و 3مشـاريع لإلسـكان ،وأصبحت النقابة
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ً
تمتلـك أصـول ثابتة من الصفر إلى ما يزيد على 150
مليـون جنيـه ..رأس مالنا تضاعـف مرتني فى البنوك،
ونترك الحكم لجموع املهندسني.
قررت سيادتكم خوض االنتخابات مرة أخرى
علـى مجلـس رئيـس النقابـة باملنوفيـة ..أكيـد
كان هناك أمور تريد استكمالها ..ما هي؟
بالطبع ،ال زال لدينا أهداف مقسـمة إلى أهداف محلية
داخـل مصـر وأخـرى علـى مسـتوى الوطـن العربـي،
فـأول طموحاتى ملهنة الهندسـة هـو الدفاع عن حقوق
املهندسين ،والتـى تبـدأ بقضيـة التعليـم الهندسـي،
فكرامـة املهنـة تحتـم أن يحصل املهنـدس املتخرج فى
جامعـة حكوميـة على وظيفـة وكادر محترم ،وهذا ما
أجتهـد فيـه مـن خلال املجلـس األعلى وهيئـة املكتب،
وحضرنـا فى مجلس النـواب أكثر من مرة للدفاع عن
هذه القضية.
ووصلنـا اليـوم لخطـوة جيـدة جـدا ،وأنه لن يسـتطيع
أى معهـد هندسـى أن يقبـل الحاصلين علـى مجموع
أقـل مـن  % 80بدايـة من هذا العام ..فما تعليقكم على
هذه الخطوة؟
خطـوة علـى الطريـق ،أشـكر فيهـا املهنـدس هانـى
ضاحـي ،نقيـب املهندسين ،لوضـع حد أدنـى ملجموع
القبول بتلك املعاهد ،وهو حلم طاملا انتظرناه ،وأشكره
ً
أيضا على قرار وقف إنشاء املعاهد الهندسية الجديدة
ملدة خمس سـنوات ،وهـذا مجهود النقيب العام وهيئة
املكتـب مـع مجلـس النواب ،وهـذه خطوة تحسـب لهذا
املجلس ،وهى خطوة على الطريق.
لكنهـا خطـوة موفقـة ،حيـث إنـه فـى السـابق،
كان يلتحـق بمهنـة الهندسـة الحاصلون على
مجموع  ..% 62أليس كذلك؟

فـى الحقيقـة إن املجلـس السـابق لـه محـاوالت ،لكـن
النجـاح بـدأ يتحقق فى هذا املجلـس ،فاملجلس الحالى
اسـتطاع التنفيـذ ،وليـس ذلـك كل مبتغانـا ،ولكنهـا
خطوة على الطريق.
وبالنسبة ملزاولة املهنة ،فأنا أتشرف بأننى مقرر لجنة
املزاولـة فـى النقابـة العامة ،وأتشـرف بأننى أمثل هيئة
املكاتـب االستشـارية فـى اتحـاد املهندسين العـرب..
وعندى أحالم فى أن نصل إلى مزاولة مهنة الهندسـة
بالشـكل السـليم ،املزاولـة بالشـكل الهندسـى كما فى
الـدول املتقدمـة ،وأن يكون هناك إشـراف حقيقى على
كل األعمـال ،والقضـاء علـى ظاهـرة بيـع الشـهادات
واألختـام ،وخالفـه مـن املهندسين ،لسـمو هـذه املهنة
والحفـاظ علـى الثـروة العقاريـة ،والحفـاظ علـى النظم
املعماريـة الخاصـة بخطـوط التنظيـم وحـد النظـر
واالرتفاعات وعودة مصر جميلة ونظيفة.
وبتضافـر الجهـود مـع هيئـة املكتـب مع لجنـة املزاولة
ومع وكيل النقابة عند إصدار الالئحة ،سـيكون هناك
ضوابـط صارمـة وضوابـط هامـة جـدا ملزاولـة العمـل
الهندسي.
وما هى أهم مالمح الالئحة؟
الالئحـة ُيعـاد ترتيبهـا مـن أول تصنيـف املهنـدس،
مـن مهنـدس ممـارس ثـم بعـد الحصـول علـى بعض
الشـهادات والـدورات يصبـح «مهنـدس إخصائـي»
ثـم «مهنـدس خبيـر» ثـم «مهنـدس استشـاري» ،فكل
مرحلة لها فئة معينة من األعمال التى يستطيع القيام
بهـا ،فاملهنـة سـتصبح أكثـر تدقيقا ،وسـنفتح مجال
التدريب بشكل موسع إلعداد املهندسني.
مـا أهـم األدوار الفعالـة للنقابـة باتحـاد
املهندسني العرب؟
نحـن كنقابـة عضـو فى هيئـة املكتب ومكاتـب أخرى
باالتحاد ،وأمني صندوق النقابة العامة يمثل مناصب
جيـدة فـى االتحـاد ،وزمالء آخـرون فى لجـان التعليم
الهندسى وخالفه.
ومـن خلال عضويتنـا فـى هيئـة املكتـب ،اسـتطعنا
ألول مـرة توحيـد الـدول العربيـة ملزاولـة مهنـة عربيـة
مشـتركة ،اجتمعنـا بجامعـة الـدول العربيـة أكثـر من

نساعد الدولة على تطبيق القوانين ..فكيف نخترقها؟!
مرة لعمل كود مشـترك فى أسـس التصميم واقتربنا
مـن االنتهـاء منـه ،وأنـا أحضـر نيابـة عـن االتحاد فى
هذا األمر.
«ونعـد فـى املقابـل الئحـة مزاولـة يتم إعدادها بشـكل
جيـد ،حيـث سـتتيح ملهندسـى الـدول العربيـة املوقعة
عليها ممارسـة أى عمل استشـارى بحرية داخل هذه
الـدول ،والتقديـم فـى عمـل مناقصة مشـروع تصميم
بـدون الروابـط والقيـود املوجـودة بموجـب انتمائـى
التحـاد املهندسين العـرب ،ولـو تمـت هـذه الخطـوة
سـتكون خطـوة غيـر مسـبوقة فـى اتحاد املهندسين

العرب».
بعـد قطـع شـوط كبيـر فـى قضيـة التعليـم
الهندسـى ومزاولـة املهنـة ..مـا الطموحـات
األخـرى التـى تـم إنجازهـا خلال العامين
املاضيني؟
أرى أن وصولنـا إلـى الئحـة مزاولـة مهنـة بشـكل
سـليم ،يعنـى فتـح سـوق عمـل لـكل املهندسين،
ً
مناسـبا لسـوق العمل ،ومن
وحصـر عددهـم ليكـون
ثـم نرتقـى باألتعـاب ،ومحاولـة الوصـول إلـى كادر
مناسـب للمهندسين مـن أهم القضايـا التى نطمح أن
نحلها ،وكذلك زيادة موارد النقابة ،وزيادة املعاشات،
ومشـروعات صحية عمالقة فى الطريق للمهندسني،
وباملناسـبة أشـيد ببرنامـج الرعايـة الصحيـة فـى
النقابة العامة ،ألنه استطاع بالفعل عمل برنامج جيد
يضـم أكفـأ األطبـاء ..منظومة رائعـة الجمال ،وجربت
بنفسـي ،وعنـدى أمـل كبيـر خلال العامين املتبقيني
للمجلـس فـى إنجـاز كثيـر مـن املشـروعات ،وأهمها
رفعـة املهنـة وانضبـاط املزاولـة للحفـاظ علـى الثـروة
العقاريـة ًفـى مصـر ،وعـودة املهنـة كمهنـة قمـة كمـا
كان سابقا.
ومـا تطلعاتكـم خلال العامين القادمين
ملهندسى املنوفية؟
افتتـاح املستشـفي ،وأن يكون فيهـا جناح بدون أجر
لخدمـة أصحـاب الحـاالت الخاصـة ،وعندنا صندوق
تـم عملـه بشـكل خـاص بدأنـاه بــ  10000جنيـه،
وصـل لنصـف مليـون جنيـه ،نخـرج إعانـات بلجـان
متخصصة ً
جدا ..أحلم أن تعمل املستشـفى بسـرعة
لخدمة املهندسين بشـكل الئق  5نجوم ،فغير القادر
يجـد الرعايـة الكاملة« ،أتمنى إنجاز هذا الحلم» ،وكذا
نـادى السـادات يتـم تطويـره ،أتمنى االنتهاء بسـرعة
ناد مطور
مـن تطويـره ،فخالل  6أشـهر يكون لدينـا ٍ
عال..
بشكل ٍ
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ندوات

استعرضتها ندوة لشعبة الغزل والنسيج

عناصر القوة في صناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة
مشكالت صناعة الغزل والنسيج والحلول المقترحة للنهوض بالصناعة وعناصر قوتها،
كانــت محاور الندوة التحضيرية الثانية واألخيرة التى عقدتها شــعبة الغزل والنســيج
بالنقابة العامة للمهندســين برئاســة الدكتور مهندس حماد عبــداهلل حماد ،لإلعداد
للمؤتمر المزمع عقده خالل الفترة القادمة ،تحت عنوان «نقاط القوة فى صناعة الغزل
والنسيج» تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المختصين والمهتمين
بهذه الصناعة.
خلال النـدوة التـى حضرها املهنـدس محمود
مغـاوري ،األمين العـام لنقابـة املهندسين
املصرية ،واملهندسـة زينب عفيفي ،األمني العام
املسـاعد والدكتـور مهنـدس محمـد نجم ،نائب
رئيس االتحاد العاملى لبحوث القطن واألسـتاذ
بمعهـد بحـوث القطـن ولفيـف مـن الخبـراء
واملختصين فـى صناعـة الغـزل والنسـيج..
أوضـح الدكتـور حمـاد عبداللـه حمـاد ،أنـه تـم
عقـد العديد مـن املؤتمرات والندوات بمشـاركة
رؤسـاء اتحـاد املسـتثمرين ،ورؤسـاء روابـط
الصناعة بشبرا الخيمة ،واملحلة الكبرى ،وكفر
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الـدوار ،ودمنهـور ،واملجلـس القومـي للبحـوث،
وأسـاتذة هندسـة الغـزل والنسـيج بجامعـات
اإلسـكندرية واملنصـورة وحلـوان ،تـم الخـروج
منهـا بإعـداد ُمذكرة ودراسـة كاملة ،وتقديمها
للرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي ،تشـتمل علـى
أسـباب مشـكلة الغزل والنسـيج وسـبل حلها،
وجهات االختصاص التي يمكن االستعانة بها
لحل العقبات في هذا امللف.
كمـا أكـد «حمـاد» أن مصر كانـت مزدهرة من
قديـم الزمـان بالكتـان ،واآلن اختفى من مصر،
وذلـك ضمـن خطـة ممنهجـة وهـدف مقصـود
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لتدهـور صناعـة القطـن والكتـان فـي مصـر،
ً
مبديا تأسفه إلى ما آل إليه حال صناعة الغزل
والنسيج بعد أن بنيت القاهرة الخديوية بضمان
ً
مشـيرا إلـى أن مصـر
زراعـة القطـن املصـري،
ً
تسـتورد قطنـا بمليـار و 250مليون دوالر في
السـنة كي تسـتطيع تشـغيل الطاقة الصناعية
املصريـة مـن قطـن (قصيـر ومتوسـط) التيلـة
مـن بنجالديـش ،وأنه يتم تصدير القطن طويل
ً
التيلـة للخـارج بـ 60سـنتا للكيلو ثم اسـتيراده
ً
دوالرا للقميـص
فـي شـكل  4قمصـان بــ 120
الواحـد ،وهـذا الفـارق يسـبب خسـارة فادحـة

ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام.
وأوضـح أن الرئيـس عبدالفتـاح السيسـي كان
ً
قـد أصـدر ً
قـرارا
جمهوريـا بـأن جميـع الطرق
الصحراويـة فـي طريـق العلمين والـذي يبلـغ
طولـه  135كيلـو ً
متـرا ،ملـك للقـوات املسـلحة،
فاقترحنـا أن يتـم منـح مسـاحة قدرها  2كيلو
ً
ً
مـن جانبـي الطريـق يمينـا
ويسـارا لخدمـة
مشـروع قومـي ضخـم ،أال وهـو زراعـة القطـن
فـي تلك املسـاحة ،ألن نتائج األبحـاث أثبتت أنه
يمكن زراعة قطن قصير التيلة في تلك املنطقة،
ً
واقترحنا أيضا أن نقوم بفتح ماسورة صرف
صحـي في تلك املنطقـة ،ألن عملية زراعة قطن
قصير التيلة يمكن أن ترتوي من مياه الصرف
دون أي ضرر.
وأضاف ..أنه حال تنفيذ هذا املشـروع سـننتج
 20مليـون «قنطـار قطـن» (قصير ومتوسـط)
التيلـة فـي كل  6أشـهر فقـط ،ولحصـد مـا تـم
زرعه توجد ماكينات يمكن االستعانة بها بكل
سهولة ،باإلضافة إلى أن هذا املشروع يوفر من
ً
مليارا و 250مليون دوالر.
ميزانية الدولة
وأكـد «حمـاد» فـي نهايـة كلمتـه علـى ضرورة
إعـادة صناعـة الغـزل والنسـيج إلـى مـا كانـت
عليـه ،ألن بدونهـا ال أمـل فـي إصلاح اقتصاد
مصـر الـذي عانـى فـي املاضـي من السمسـرة
والعمـوالت تحـت اسـم «التوكيلات» حتـى
أصبحـت الدولـة كلهـا قائمـة علـى اقتصـاد
العموالت.
وخلال كلمته املقتضبة ،أكد املهندس محمود
مغـاورى ،علـى أن نقابـة املهندسين تسـاهم
بـدور كبيـر مـن خلال النـدوات واملؤتمـرات
التى تعقدها شـعبة الغزل والنسـيج فى العمل
علـى اسـتعادة مصـر مكانتهـا كرائـدة لهـذه
الصناعـة ،والنهـوض بكافـة مراحـل اإلنتـاج
بدايـة مـن زراعـة القطـن وحتـى الوصـول إلـى
املنتـج النهائـي ،ووضـع حلول ألهم مشـكالت
القطـاع وتقديمها للمسـئول ،خاصة مع وضع
الدولـة حاليـا خطـة طموحـة لالرتقـاء بهـذه
الصناعة الهامة والوصول بها إلى املسـتويات
العامليـة ،وهـي التـي تمثل أحد أهـم الصناعات
اإلسـتراتيجية التـي تلقـى اهتمـام الحكومـة
حاليـا ،بعدمـا ظلـت لسـنوات طويلـة أسـيرة
اإلهمال.
مـن جانبـه ،أشـار الدكتـور محمـد نجـم ،أن
االسـتهالك العاملـى  100مليـون طـن مـن
األليـاف ،منهـا  25مليـون طـن للقطـن و75
ً
مليونـا لباقـى األليـاف ،موضحـا أن مشـكلة

المهندس محمود مغاورى :نقابة المهندسين تساهم بدور
كبير فى استعادة ريادة مصر فى مجال الغزل والنسيج
القطـن املصـرى تكمـن فـى عـدم القـدرة علـى
تصنيـع قميـص أبيـض منـه ،وأرجـع السـبب
ً
إلـى انهيـار صناعـة الحلـج ،كاشـفا عـن بـدء
الحكومـة حاليا فى تطوير املحالج.
وكشـف «نجـم» أنـه طبقـا إلحـدى الدراسـات
التـى تمـت لتقييـم املاكينـات املوجـودة فـى
مصانـع الغـزل والنسـيج ،أكـدت أن  % 1مـن
تلـك املاكينـات عمرهـا أقـل مـن  15سـنة ،و10
 %عمرهـا أكثـر من  25سـنة ،وأن  % 70منها
عمرها فوق  40سنة ،وهو ما دفع الحكومة إلى
تطويـر مصانـع قطـاع الغـزل والنسـيج التابعة

د .حماد عبدالله حماد

لقطـاع األعمـال العـام ،من خلال تحديث اآلالت
واملعـدات باالسـتعانة بخبـرة كبرى الشـركات
العاملية في هذا املجال ،وبالتوازي مع رفع كفاءة
املعدات الحالية بتلك املصانع ،وذلك وفق أفضل
العـروض الفنيـة والتمويليـة ،والتـي تشـتمل
ً
أيضا على الدعم الفني والتدريب.
وأوضح «نجم» أنه سيكون هناك قاعدة كبيرة
لصناعـة الغـزل والنسـيج بالوجـه القبلى ،وأن
ً
هنـاك
اتجاهـا إلعـادة توزيـع صناعـة الغـزل
والنسـيج على مستوى الجمهورية.
وفى ختام الندوة ،دارت مناقشات بني الحضور،
أكـدوا خاللهـا على ضـرورة االهتمـام بتطوير
القطـاع الخـاص بالتـوازى مـع القطـاع العـام،
وإنشـاء مراكز تسـويقية للشـركات واالهتمام
بالعنصر البشرى من خالل التدريب ،واملطالبة
بعـودة املدرسـة اإلعداديـة الصناعيـة ،كما كان
ً
قديما ،كونها عصب الصناعة والعمود الفقرى
لهـا ،كمـا طالبـوا باالسـتغالل األمثـل بالظهير
الصحـراوى لـكل محافظـة فـى زراعـة القطـن،
مـع االهتمـام بعمليـات التسـويق ،كونـه قاطرة
اإلنتـاج ،كمـا طالـب البعـض بضـرورة إصـدار
قـرار سـيادى بعـودة جميـع املصانـع التـى تـم
بيعها بشكل شبه مجانى.
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ندوات

«العمارة الخضراء» ..مستقبل البناء في مصر

رئيس لجنة الطاقة :مذكرة تفصيلية
لمجلس الوزراء والبرلمان حول أهمية األبنية الخضراء
سيد الفرماوى

نشر فلسفة العمارة الخضراء في مصر ،مع السعي لخلق رأي عام مساند لهذا النوع من
العمارة ،خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البالد في الطاقة والمياه ..كانت أهم
التوصيات التي أوصي بها المشــاركون في ندوة «األبنية الخضراء» التي نظمتها لجنتا
الطاقة والمياه بنقابة المهندسين.
وقـال املهندس محمـد عبدالعظيم ،رئيس لجنة
الطاقة :إنه سـيتم تشـكيل لجنة مشتركة تضم
ممثلين عـن لجنـة الطاقـة ولجنة املياه وشـعبة
عمـارة لوضـع تصـور شـامل لجـدوي األبنيـة
الخضـراء لتقديمـه ملجلـس الـوزراء ،مـن أجـل
دعـم العمـارة الخضـراء ،مع رفع تقريـر مماثل
ملجلس النواب إلصدار تشريعات تكفل حوافز
تشجيعية لكل من يتبع نظام األبنية الخضراء..
وكانـت لجنـة الطاقـة بالتعـاون مـع لجنـة امليـاه
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بنقابة املهندسني قد نظمتا ندوة بعنوان «األبنية
الخضـراء وكيفيـة تطبيقها في ترشـيد الطاقة
وامليـاه» حاضـر فيهـا املهنـدس االستشـاري
محسـن أبو زيد ،مدير عام الشـئون الهندسـية
بشـركة جاسـكو وخبيـر األبنيـة الخضـراء،
شـارك فـي النـدوة الدكتـور مهنـدس حسين
العطفـي ،وزيـر الـري األسـبق ،وحضرهـا عدد
كبير من مهندسي املياه والطاقة والعمارة.
وخلال محاضرتـه ،أوضـح املهنـدس
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االستشـاري محسـن أبـو زيـد ،أن دول العالـم
املتقـدم تطبـق نظـام األبنية الخضـراء منذ عام
 ،1990مشـيرا إلـي أن العالـم يضـم  196دولة ،
منهـا  177دولـة تهتـم بتطبيـق أسـاليب األبنية
الخضـراء ،مـن بينهـا 175دولـة تتبنـي فيهـا
منظمـات املجتمـع املدنـي الدعوة لهـذا النوع من
العمـارة ،وهنـاك دولتـان فقـط تتولـي فيهمـا
الحكومـات ملف األبنية الخضراء ،وهما مصر
والصني.

مبـان تعتمد في
وقـال« :األبنيـة الخضـراء هـي
ٍ
تشـييدها علـي املواد الخام املتوافـرة في البيئة
املحيطـة بهـا ،وتلبـي كل احتياجـات الحاضـر
لساكنيها ،دون املساس بقدرة األجيال القادمة
علي تلبية احتياجاتهم املستقبلية ،ودون أدني
تأثيـر علـي البيئة ،مع تحقيق توفير ضخم في
الطاقة واملياه”.
وأضاف»..فكـرة املبانـي الخضـراء صالحـة
للتطبيـق فـي كل أنـواع املنشـآت سـواء كانـت
فيلات أو عمـارات أو مـدارس أو دور عبـادة
أو مستشـفيات ،وحتـي إسـطبالت الخيـل يتم
تشييدها في دول العالم املتقدم بطريقة األبنية
الخضراء».
وأشـار «أبـو زيـد» إلـي وجـود اختالفـات كثيرة
بين طريقـة البنـاء في مصر حاليـا وبني طريقة
تشييد األبنية الخضراء ..وقال« :منظومة العمل
في قطاع اإلنشاءات في مصر حاليا تعتمد علي
الطريقـة التقليديـة ،وتتمثـل في وجـود مهندس
مسئول عن التصميم املعماري للمنشـأة ،وبعد
أن ينتهي من عمله يتولي مهندس مدني تشييد
املبنـي وبـدوره يسـلمه ملهنـدس كهربـاء ،لعمـل
الوصلات الكهربية ،وبعدها يأتي دور املهندس
امليكانيكي الذي يتولي تزويد املنشأة باملصاعد
وغيرهـا ،أي أن كل مهنـدس منهـم تولـي عملـه
منفـردا ،وتنقطـع عالقته باملبنـي بمجرد انتهاء
عملـه ،أمـا األبنية الخضـراء ،فيتولي تصميمها
فريـق عمـل مـن مهندسـي العمـارة واملدنـي
والكهربـاء والالنـد سـكيب ،وجميعهـم يكونون
«فريـق عمـل واحـد» يعمـل ً
معـا ،و يتعـاون فـي
دراسة دقيقة للهدف من تشييد املبني ،وأفضل

المهندس محسن أبو زيد :األبنية الخضراء
توفر  % 84من المياه و % 61من الطاقة
ً
جميعا
سبل تشييده ..وبناء علي ذلك يتعاونون
في وضع الرسم املعماري للمنشأة ،ثم يتابعون
عملية تشييده حتي يتم اكتمال البناء وتجهيزه
تماما بكل ما يلزمه ،حتي يصبح مبني متكامال
جاهـزا تمامـا لالسـتخدام ،وبعدهـا يتابعـون
حالته ،ومعدالت اسـتهالكه للطاقـة واملياه طوال
عمر املبني «.
وأضـاف «األبنيـة الخضـراء أعلـي تكلفـة مـن
املبانـي العاديـة بنسـبة  ، % 10ولكـن هـذه
الزيـادة يتـم توفيرها خالل  3سـنوات فقط من
اسـتخدام املبنـي ،بسـبب ما تحققه مـن توفير
فـي امليـاه والكهربـاء ،وبعدهـا يحقـق املبنـي
عائدا سنويا يتراوح بني  % 25و % 40لنفس
السبب ،وهو التوفير في املياه والطاقة .
وأكـد «أبـو زيـد» أن دولـة اإلمـارات تطبـق نظام
األبنيـة الخضـراء منذ عدة سـنوات ..وفي العام
املاضـي أجـرت دراسـة حـول وفـورات الطاقـة
واملياه في األبنية الخضراء ،وأكدت الدراسـة أن
املباني الخضراء توفر  % 84من املياه و% 61
من الطاقة».
وأضـاف «الدراسـات أثبتـت أيضـا أن سـكان
األبنيـة الخضـراء أصحـاء وأكثـر إنتاجيـة مـن

غيرهم بنسب تتراوح بني  % 2و. % 16
وأوضـح «أبـو زيـد» أن طريقـة تشـييد األبنيـة
الخضـراء ال تتعـارض مـع قوانين البنـاء فـي
ً
مشيرا إلي وجود عدد قليل من املنشآت
مصر،
فـي مصـر املشـيدة بنظـام األبنيـة الخضـراء
تضـم مبنـي الجامعـة األمريكيـة فـي التجمـع
الخامـس ،ومبنـي شـركة جاسـكو بالتجمـع
الخامـس ،ومبني اآلالت بالقرية الذكية ،مشـيرا
ً
إلـي أن األخيـر كان مخططـا له أن يسـتهلك 22
ميجا وات ،ولكن اآلن يسـتخدم  5,8ميجا وات
فقط بفضل تشييده بطريقة األبنية الخضراء..
ومن جانبه ،دعا الدكتور حسني العطفي ،وزير
الري األسـبق ،إلي ضرورة التوسـع في تطبيق
كل األفـكار التي تحقق ترشـيدا للمياه ،خاصة
وأن مصـر تعانـي أزمـة مائيـة منـذ سـنوات،
حيـث تحتـاج إلـي  112مليـار متـر مكعـب من
امليـاه سـنويا ،بينمـا ال تزيد حصتها السـنوية
من مياه النيل واألمطار واملياه الجوفية عن 60
مليار متر مكعب فقط.
وقـال« :يجـب الترويـج لفكـرة األبنيـة
الخضـراء ،لخلـق رأي عـام مؤيـد لهـا ،مـع
دعـوة الحكومـة لتطبيقهـا علـي نطـاق واسـع،
خاصـة فـي املجتمعـات العمرانيـة الجديـدة
التـي تشـيدها الحكومـة حاليـا ،خاصـة
وأن اإلسـتراتيجية املصريـة  2030تتطلـب
اإلسـراع بوتيـرة األعمـال التـي توفـر امليـاه».
وكانـت النـدوة قـد بـدأت بكلمـة ترحيـب مـن
املهنـدس فـاروق الحكيـم ،مقـرر لجنـة الطاقـة،
مؤكـدا علـي أهمية ترشـيد امليـاه والطاقة ،وفي
ذات السـياق أكـدت الدكتـورة شـيرين شـوقي،
مقـررة لجنـة املياه ،أن لجنتـي املياه والطاقة في
النقابـة تعاونتـا فـي تنظيـم هـذه النـدوة ،نظـرا
ألنهـا تمـس قضيتين مهمتين تعانـي منهمـا
مصر منذ سنوات ،وهما الطاقة واملياه.
وفـي نهايـة النـدوة ،دارت مناقشـات موسـعة
بين الحضـور ،أكدت علي ضرورة التوسـع في
األبنية الخضراء في مصر ،ملا تحققه من مزايا
في مجال املياه والطاقة.
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خالل ندوة موسعة عن الالئحة التنفيذية لقانون التصالح

نقيب المهندسين :النقابة لها دور داعم للدولة فى قانون
التصالح فى مخالفات البناء و تقوم بعمل وطنى قومى
شــهد مسرح النقابة العامة للمهندســين إقباال غير مسبوق لحضور ندوة عن الالئحة
التنفيذيــة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ،برئاســة المهندس هاني ضاحي
النقيب العام للمهندسين
شــارك في الندوة المهندس أحمد عثمان ،وكيل النقابة والمهندس محمود مغاوري،
األميــن العام والمهندس مؤمن شــفيق ،أمين الصندوق والمهندســة زينب عفيفي،
األمين العام المساعد ،وأعضاء المجلس األعلى ورؤساء النقابات الفرعية ،والمهندسة
نفيســة هاشــم ،وكيل وزارة اإلســكان ورئيس قطاع اإلســكان والمرافــق بالوزارة،
والدكتــور مهنــدس أحمد فرحات ،رئيــس جهاز التفتيــش الفني على أعمــال البناء،
وحضرها عدد كبير من المهندسين االستشاريين وأصحاب المكاتب االستشارية.
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شـهدت الندوة مناقشـات موسعة استمرت
ألكثـر مـن  3سـاعات حـول كل مـا يتعلـق
بقانون التصالح والئحته التنفيذية.
من جانبهّ ،ثمن املهندس هانى ضاحى ،من
مجهودات وزارة اإلسـكان واللجنة املشـكلة
للـرد علـى استفسـارات الالئحـة التنفيذيـة
لقانـون التصالح فى بعـض مخالفات البناء
التـى تعكـف حاليـا علـى إصـدار كتيـب
لالستفسـارات وأجوبتهـا حـول القانـون
والئحتـه التنفيذيـةً ،
حرصا مـن الدولة على
توعيـة املواطنين وتعريفهـم بالقانون والرد

الدكتور شبل ضحا:
النقابة تعمل على إخراج
المنظومة بشكل جيد
على االستفسارات املتعلقة بالقانون ،والتي
كانـت نتـاج عقـد عـدة ورش عمـل لـم تكـن

النقابة بعيدة عنها ،بل شـاركت وسـاهمت
بفاعلية فى هذا اإلطار.
وأوضـح نقيب املهندسين ،أن هذا االجتماع
يعكـس دور النقابـة الفعـال فـى تفعيـل
القانـون والئحتـه التنفيذيـة مـن تشـكيل
اللجـان واعتمـاد التقاريـر ،وأن هذه الالئحة
خيـر دليـل علـى عـودة نقابـة املهندسين
لدورهـا كاستشـاري هندسـي للدولـة،
مشـددا على أن النقابة أصبح لها دور داعم
للدولة فيما يخص هذا القانون.
وأشـار نقيب املهندسين ،أن النقابة تتناول
القانـون مـن زاويتين ،األولـى مـن الزاويـة
القومية من خالل دعم الدولة هندسيا ،فيما
كانت الزاوية الثانية األمانة املهنية من حيث
الدقة فيما يقدم من تقارير.
ً
الفتـا إلـى أنـه تـم طبـع النمـاذج الخاصـة
بالتقاريـر وتـم إرسـالها للنقابـات الفرعية،
وتـم تمييزهـا بعالمة مائيـة ،باإلضافة إلى
باركـود لصعوبة التالعب بها ،وأن النموذج
يشـتمل علـى كل مـا تضمنتـه الالئحـة
التنفيذية.
وفـى نهايـة كلمتـه ،أكـد “ضاحـى” علـى
الحس القومى والوطنى لكل املهندسين فى
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تنفيـذ القانـون الذى يترجم إلـى خطة عمل
فاعلـة ال يشـوبها أى شـائبة ،وأن النقابـة
وجميـع املهندسين واملكاتـب االستشـارية
تقوم بعمل وطنى قومى.
وكانـت النـدوة قـد بـدأت بكلمـة الدكتـور
مهندس شـبل ضحا ،مقـرر لجنة التصالح
ورئيس نقابة املهندسين الفرعية باملنوفية،
أوضـح فيهـا أنـه فـور صـدور الالئحـة
التنفيذيـة لقانـون التصالـح فـى مخالفـات
البنـاء والئحتـه التنفيذيـة ،تم تكليـف لجنة
من املجلس األعلى لنقابة املهندسني لتعكف
علـى إصـدار اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ
مـا يتعلـق بـدور النقابـة بهـا ،والتـى نصت
فـى املـادة الثانيـة منهـا على أن يتـم اختيار
ُ
املهندسين املمثلين فـى اللجـان بالتنسـيق
مـع نقابـة املهندسين ،مشـيدا بـدور هـذه
ً
ونهـارا
اللجنـة التـى واصلـت العمـل ليلا
لسـببني ،أولهمـا التأكيـد على عـودة النقابة
لدورهـا املنـوط بهـا وفقـا للقانـون بأنهـا
االستشـارى األول فـى مجـال تخصصها،
وثانى األسـباب التكليف والتشريف املنوط
للنقابـة بـأن يكون هذا القانـون تحت رعاية
نقابة املهندسني.
وشـدد “ضحـا” علـى أن املهندسين
جميعـا يتعاونـون مـن أجـل إنجـاح هـذا
القانـون ،مشـيرا إلـى أن نتـاج عمـل اللجنـة
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كان الخـروج بنمـوذج للتقريـر الهندسـى
بخصوص سلامة املنشـأ من عدمه يعتمد
مـن النقابـة ويصعب تزويـره ،الفتا أنه كان
من توصيات املهندس هانى ضاحى ،نقيب
املهندسين ،أن التقريـر يرفـق بـه ً CD
منعا
للتالعب.
وأوضـح “ضحـا” أن التقريـر مذيل بتوقيع
االستشـارى منفـردا واعتمـاد املكتب وفقا
للقانـون لتكـون املسـئولية تضامنيـة بين
االستشارى وكذلك املكتب االستشارى.
وأشـار مقرر لجنة التصالح ،أنه تم تشـكيل
لجـان فرعيـة فـى كل النقابـات الفرعيـة
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باملحافظـات  ،مهمتهـا التأكد من صحة ما
جـاء بالتقريـر والتأكـد أن محتويـات امللـف
كاملة ومطابقة ملا نص عليه القانون.
وفى نهاية كلمته ،شدد “ضحا” على أن ما
تقوم به النقابة لتطبيق ما جاء بالقانون هو
واجب وطنى وقومى ،وأن النقابة تعمل على
إخراج املنظومة بشكل جيد.
قالـت املهندسـة نفيسـة هاشـم ،وكيـل أول
وزارة اإلسـكان رئيـس قطـاع اإلسـكان
واملرافـق ورئيـس لجنـة الـرد علـى
االستفسـارات ،أن التصالـح فـي مخالفـات
البنـاء مهمـة قوميـة علـى عاتـق مهندسـي
مصـر ،مؤكدة أنهم قادرون على إتمام هذه
املهمـة على أفضل ما يكون ..وقالت “املهمة
كبيرة ومهندسو مصر أكفاء لها”.
وأشـادت “وكيـل وزارة اإلسـكان” بالـدور
الـذي قامـت بـه نقابة املهندسين في تفعيل
قانـون التصالـح ،والحـرص علـى ضمـان
تنفيـذه بشـفافية مطلقـة وأمانـة متناهيـة،
حفاظا على حياة املصريني..
وأثنت “وكيل وزارة اإلسكان” على النموذج
ً
مسـتندا
الـذي أعدتـه النقابـة باعتبـاره
يتضمـن تحليال إنشـائيا ومعاينة ظاهرية
للمبنى  ..وقالت “النقابة استطاعت أن تجمع
كل مـا جـاء فـي الالئحـة التنفيذيـة للقانون
وصاغتـه فـي هـذا النمـوذج ،ووضعـت لـه
عالمة مائية لضمان عدم غشـه أو التالعب

فيـه ،وسـيكون هـذا التقرير ضمـن األوراق
املقدمة إلتمام التصالح “.
وأضافـت “مـا فعلتـه نقابة املهندسين أثلج
صدورنـا فـي وزارة اإلسـكان ،ألنـه دليـل
عملي على أن النقابة تقف ًيدا بيد معنا من
أجـل ضمـان سلامة املنشـآت التـي سـيتم
التصالح بشأنها”.
وأوضحـت املهندسـة نفيسـة هاشـم ،أن
دور وزارة اإلسـكان ،فيمـا يتعلـق بقانـون
التصالـح اقتصـر علـى إعـداد الالئحـة
التنفيذيـة للقانـون الذي يتعامـل مع املباني
املخالفـة التـي ُبنيـت أثنـاء االنفلات األمنـي
وضعـف الجهـاز اإلداري للدولـة ،مشـيرة
إلـى أن القانـون أصـدره البرملـان الذي يمثل
السـلطة التشـريعية للتعامـل مـع مخالفات
ً
البناء التي تشكل عبئا على الدولة واملحاكم،
مؤكـدة أن معـدالت تراخيـص البنـاء عـادت
ملستوياتها الطبيعية بعد إقرار هذا القانون.
وقالـت “الالئحـة التنفيذيـة للقانـون أعدتها
لجنة متخصصة من وزارة اإلسكان صدر
بتشـكيلها قـرار مـن وزير اإلسـكان ،وبعد
االنتهـاء مـن إعدادهـا تـم تقديمهـا لرئيـس
مجلـس الـوزراء ،إلقرارها ،وبالفعل صدرت

الالئحـة برقـم  1631لسـنة  ..2019وقالـت
“الالئحـة التنفيذيـة لقانون التصالح حددت
دورا ً
ً
بارزا لنقابة املهندسني لضمان سالمة
املنشـآت التـي يتم التصالـح عليها ،فنصت

علـى أن يكـون التقريـر الهندسـي الخـاص
بالعقـار املطلـوب التصالـح علـى مخالفاتـه
ً
ً
وصـادرا عـن مكاتـب
معتمـدا مـن النقابـة
استشـارية معتمـدة لديهـا ومهندسين
استشـاريني مسـجلني بنقابـة املهندسين،
كمـا نصـت على أن تضم اللجـان املختصة
بالتصالح مهندسين حسني السمعة ،على
أن يتولى رئاسـة لجنة التصالح مهندسـون
استشـاريون فـي املنشـآت الخرسـانية أو
املعدنية ،ويكون دورهم الرئيسي في البداية
هـو التأكـد أن املبنـى املـراد التصالـح علـى
مخالفاتـه خـارج الحـاالت الثمانية املحظور
التصالـح فيهـا ،ثـم التأكـد مـن سلامته
ً
ً
وأخيرا تقدير قيمة التصالح وفقا
إنشائيا،
ملدى املخالفة”.
وواصلـت “قيمـة املخالفـات سـتتحدد
بحاصـل ضـرب قيمـة املخالفـة فـي عـدد
األمتـار املسـطحة للمبنـى املخالف ،وسـعر
املتر يتراوح ما بني  50جنيها وحتي2000
جنيـه ،وسـيتولى تحديـد قيمـة املتـر لجنـة
فنية بكل محافظة”.
مبان أقيمت بدون ترخيص
وتابعت “هناك ٍ
وبهـا مخالفات إنشـائية ،وسـيتم تحصيل
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 % 100مـن قيمـة املخالفة إلتمـام التصالح
ومبـان أخـرى بـدون ترخيـص دون
معهـا
ٍ
مخالفات إنشائية وسيسدد أصحابها 50
 %فقط من قيمة املخالفات إلتمام التصالح
وثالثة بها مخالفات إنشائية فقط والتصالح
فيهـا سـيتم بعـد سـداد  % 25مـن قيمـة
املخالفـات ورابعـة بهـا مخالفات رسـومات
معماريـة ،وتـم تحديـد قيمـة التصالح فيها
بنسب  % 5من قيمة املخالفات”.
وأوضحـت أن وزيـر اإلسـكان أصدر القرار
 682لسـنة  2019بخصـوص الحمايـة
املدنيـة للمبانـي التـي ينطبق عليها شـروط
الحريق ،ومن ثم يبني املباني التي تسـتحق
التصالح أو التي ال يجوز التصالح بشأنها،
وسـيتولى هـذا األمـر خبـراء مـن الحمايـة
املدنية بوزارة الداخلية.
وأكـدت “وكيـل وزارة اإلسـكان” أن أجهـزة
املـدن ،بـدأت منـذ  8يوليـو املاضـي فـي
تلقـي طلبـات التصالح في مخالفـات البناء،
وستسـتمر ملدة  6أشـهر فقط ،لتنتهي في
يناير عام  ،2020وفقا لقانون التصالح رقم
 17لسـنة  2019والئحته التنفيذية ،مشيرة
ً
إلـى أن هنـاك لجانا فنية فـي جميع األحياء
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واملـدن مهمتها مسـاعدة اللجان الهندسـية
فـي إتمـام عملهـا فيمـا يتعلـق بمراجعـة
التراخيـص الخاصـة باملنشـآت املطلـوب
التصالح في مخالفاتها.
ومـن جانبـه ،قـال الدكتـور مهنـدس أحمـد
فرحـات ،رئيـس جهاز التفتيش على أعمال
البنـاء ،أن قانون التصالـح جاء ليعالج خلال
كبيـرا في الثـروة العقاريـة ،ونجاحه يعتمد
علـى ركيزتين أوالهمـا تمثـل  % 25وهـي

الجهـات اإلدارية التي تتولى اسـتالم طلبات
التصالـح ..والركيـزة الثانيـة وتمثـل % 75
هي نقابة املهندسين التي على مهندسـيها
دور كبيـر فـي التأكـد من سلامة املنشـآت
املـراد التصالـح فـي مخالفاتهـا ،والعمـل
بشـفافية مطلقـة وعدم التأثـر بأي ضغوط
من املحليات أو غيرها.
وأشـاد “فرحـات” بالنمـوذج الـذي أعدتـه
نقابـة املهندسين كأحـد مسـتندات ملـف
التصالـح ..وقـال “النمـوذج رائـع ،ويجـب
ً
موجـودا فـي كل
تعميمـه ،ويجـب أن يكـون
ملف من ملفات التصالح”.
فيمـا أكـد املهنـدس إيهاب منصـور ،عضو
مجلـس النـواب ورئيـس نقابـة املهندسين
الفرعيـة بالجيزة ،أن هذا االجتماع تاريخى،
كونه يؤكد على عودة النقابة لدورها املنوط
ً
بهـا ،طبقا للقانون وبداية حقيقية أن تكون
النقابـة االستشـارى األول للدولة فى مجال
تخصصها.
وطلـب “منصـور” مـن املهندسين
االستشـاريني ،التواصل مع اللجان الفرعية
املوجودة بكل النقابات الفرعية.
وخلال فتـرة الـرد علـى االستفسـارات
والتـى أدارهـا املهنـدس مؤمن شـفيق ،أمني
صنـدوق النقابة العامة للمهندسين واملقرر
اإلعالمـي ملـدة قاربـت مـن سـاعتني ،قـام

كل مـن املهندسـة نفيسـة هاشـم والدكتور
مهنـدس أحمـد فرحـات ،بالـرد علـى كافـة
االستفسـارات املتعلقـة بـأدق التفاصيـل
الخاصة بالقانون والئحته التنفيذية.
وحول االستفسـار عن مدة تطبيق القانون

 6أشـهر وهـل يمكـن مـد هذه املدة ،أشـارت
املهندسـة نفيسـة هاشـم ،أن هـذا القانـون
حالة اسـتثنائية ومحـدد بفترة زمنية وهى
ستة أشهر.
وحـول مـا إذا كان التصالـح يعـد شـهادة

لسلامة املبنى ،أكدت “هاشـم” على أن من
مزايـا القانـون التأكـد مـن سلامة املنشـأ
ً
إنشائيا.
وعـن الجهات املنـوط بها تحديـد ارتفاعات
املنشـآت ،أشـارت “هاشـم” إلى أن الطيران
املدنـى واألمانـة الفنيـة همـا املنـوط بهمـا
ً
نموذجا يتم
تحديـد االرتفاعات ،وأن هنـاك
إعداده فى هذا اإلطار.
وأوضحـت املهندسـة نفيسـة هاشـم ،أن
وزير التنمية املحلية سيصدر قرارا منظما
للمقابل املادي الذي ستحصل عليه اللجان
الهندسـية التـي سـتتولى ملفـات التصالـح،
مؤكـدة أن وزارة اإلسـكان سـتصدر خالل
األيـام القادمـة ً
كتابـا يتضمن االستفسـار
عـن جميـع األسـئلة التـي تتعلـق بمجـاالت
التصالـح ..وقالـت “ال تصالـح فـي حقـوق
االرتفاء” مشـددة على أن املعاينة الظاهرية
ضرورية في تحديد املخالفة.
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هيئة مكتب نقابة البحيرة فى حوار مع “المهندسين”

المهندس حمدى الخولي :نادى المهندسين والمستشفى حلم أتمنى
تحقيقه  .وشقق سكنية متميزة لمهندسى المحافظة قبل نهاية 2019
مجدى عبدالوهاب

بعد انتخــاب المهندس حمدى الخولي ،رئيســا لنقابة البحيرة مؤخــ ًرا خل ًفا للمهندس
الراحل عادل رزق ،صارت هيئة مكتب نقابة مهندسى البحيرة ،هى أحدث هيئة مكتب
فى جميع النقابات الفرعية..
وألنها األحدث ،التقت مجلة المهندســين بها ،وأجرت معها حوارا حول ما تحمله من
طموحات وأفكار تسعى إلى تنفيذها خالل الفترة القادمة..
الصراحة الكاملة كانت عنوان الحوار ،الذى تطرق إلى ماضى وحاضر ومســتقبل العمل
فى نقابة مهندســى البحيرة ..واســتعرض التحديات التى تواجهها ،وكشف عما لدى
القائمين عليها من طموحات ومشروعات وأفكار ..
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شـارك فـى الحـوار املهنـدس حمـدى الخولـي،
رئيـس نقابـة البحيـرة والدكتـور مهنـدس وليد
محمـود الشـرمه ،أمين النقابـة واملهنـدس أيمـن
رزق ،األمين املسـاعد واملهنـدس محمـد القـزاز،
عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة التدريب..
فـى البدايـة ،سـألنا املهنـدس حمـدى الخولـي،
رئيـس نقابـة البحيـرة عـن تجربـة االنتخابـات
النقابيـة التـى خاضهـا ..فقـال “خضـت
االنتخابـات ألن لى آماال وأفكارا أردت تحقيقها
داخل النقابة ،ولهذا طرحت نفسى على الجمعية
العموميـة ملهندسـى البحيـرة ،وشـجعنى علـى
ذلـك أن أفكار مجلـس نقابة البحيرة تتطابق مع
مـا َّ
لـدي من أفكار ،ولهذا تطلعت أن أكون بينهم،
يدى بأيديهم ،لنحقق معا ملهندسـى البحيرة ما
نصبـو إليـه من أفكار خدمية ومهنية ،وسـعدت
كثيرا بثقة مهندسى البحيرة.
ومـا أهـم مالمـح األفكار التى تسـعى إلى
تحقيقها؟
املهندس حمدى الخولي :أهمها أن تندمج النقابة
فـى جميـع األنشـطة الجماهيريـة بمحافظـة
البحيـرة ،وأن تكـون بالفعـل االستشـارى
الهندسـى األول للمحافظـة ،كمـا ينـص القانون،
وأن تشـارك فـى حل جميـع األزمات التى يعانى
منها املواطن البحيرى سواء املشاكل املرورية أو
العشوائيات وغيرها..
ّ
ولـدي أيضـا أفـكار تتعلـق بتشـغيل شـباب
املهندسين وتدريـب الخريجين الجـدد وفتـح
أسـواق العمل أمامهم ،مع االرتقاء بمسـتوى كل
الخدمـات النقابيـة ،وفـى القلـب منهـا الخدمـات
االجتماعية والصحية.
 60يومـا أو أكثـر قليلا مـرت علـى فـوزك
فـى االنتخابـات ،فمـا الـذى تحقـق مـن
أفكارك وطموحاتك؟
املهندس حمدى الخولي:
كمـا قلـت مـن قبـل ،مجلـس نقابة البحيـرة كان
لديه أفكار تتطابق مع أفكاري ،وهذا ساعدنا أن
نعمـل ً
معـا على تحقيق تلـك األفكار فور إعالن

الدكتور مهندس وليد الشرمه 3 :تحديات تعرقل
العمل النقابي ..أولها ضعف الموارد والتجديد النصفى
فوزى فى االنتخابات.
وماذا تحقق منها حتى اآلن؟
املهندس حمدى الخولي:
فيما يتعلق باالندماج مع املجتمع البحيرى وحل
مشكالته ،تمكنا من تحقيق نجاحات كبيرة فى
واحدة من املشكالت التى كانت تؤرق ً
كثيرا من
أبناء البحيرة ،وهى محطة دمنهور ،التى تسببت
فـى كثير من الحـوادث ،التى راح ضحيتها عدد
كبيـر من املواطنني األبريـاء ..وأيضا وقعنا عدة
بروتوكـوالت مع جهات حكومية لتوفير تدريب
عملى حقيقى للمهندسين ،مع تعيني املتميزين
منهـم ،وعقدنـا -أنـا ومجلـس النقابـة -لقـاءات
كثيـرة مع رؤسـاء العديد من الجهات الحكومية
فـى محافظـة البحيـرة من أجل إلـزام كل مقاول
باالستعانة بالعدد املنصوص عليه فى القانون،
مـن مهندسـى التنفيـذ ،ومهندسـى الكهربـاء
وامليكانيـكا وغيرهـم ،فى كل مشـروع ينفذونه،
وهـذا األمـر سـيزيد عـدد املهندسين العاملين
فـى كل مشـروع هندسـى باملحافظـة بمقدار 3
أضعاف أعدادهم حاليا.
وماذا عن تدريب شباب املهندسني؟
املهندس حمدى الخولي:
تمكنـا مـن توفيـر املئـات مـن فـرص التدريـب
العملـى فـى شـركات املقـاوالت وفـى عـدد مـن
الهيئـات والشـركات الحكوميـة ،ويحصـل كل
مهنـدس متـدرب علـى  600جنيـه مـن النقابـة
خالل فترة التدريب التى تصل إلى ً 60
يوما.
وكم عدد املهندسني الذين تم تدريبهم؟
الدكتـور مهنـدس وليـد محمـود الشـرمه ،أمين

عـام النقابـة :عمليـة التدريـب كانـت علـى أجندة
مجلـس النقابـة منـذ أن تولـى مهامـه ،قبـل أكثر
مـن عام ،وخالل العـام األخير تمكنا من تدريب
 800مهندس ..ولدينا مزيد فى الفترة القادمة.
وهـل هنـاك إمكانيـة لتدريـب املهندسين
داخل النقابة ذاتها؟
املهنـدس محمـد أنـور القـزاز ،عضـو مجلـس
النقابـة ورئيـس لجنـة التدريـب :لـدى النقابـة
قاعـات ومعامـل تدريـب متميـزة ،أضيـف إليها
ً
مؤخـرا معمـل  C.L.Pوعقدنـا بروتوكـوالت
مـع مراكز متخصصـة لتدريب املهندسين ،من
جميـع الشـعب الهندسـية ،والتدريـب العلمـى
ً
تدريبا من شـباب
والعملـى متاح لكل من يطلب
املهندسني.
املهنـدس أيمـن رزق ،األمين املسـاعد لنقابـة
البحيـرة :فـى هيئـة األبنية التعليميـة ،التى أعمل
بهـا ،تمكنـا من تدريـب  100مهندس مدني ،تم
تعيني  70منهم بالهيئة بعد انتهاء فترة التدريب،
نفـس الحـال تكـرر مـع  50مهندسـا تخصـص
كهربـاء ،وأتمنـى لـو أن كل مهنـدس سـعى
مـع جهـة عملـه لتوفيـر فـرص تدريـب لشـباب
املهندسين ،خاصـة وأنـه لـن يتـم تشـغيل أى
مهندس إال بعد الحصول على تدريب مناسـب،
ولهذا أتمنى أن تكون هناك فترة امتياز كما هو
الحـال عنـد خريجى كليـات الطب ،وهـذه الفترة
يمكـن أن تكـون  6شـهور فقـط ،يتلقى خاللها
كل خريـج تدريبـا عمليـا فى املواقع والشـركات
الهندسية ،كل حسب تخصصه.
سـألنا رئيـس نقابـة البحيـرة :قبـل أن تخـوض
االنتخابـات كان لـك تصـور معين عـن العمـل
النقابـي ،اآلن بعـد أن صـرت أحـد قياداتـه ..هـل
وجدت الصورة كما كانت فى خيالك؟
املهندس حمدى الخولي:
ال طبعـا ،األمـر مختلـف تمامـا عمـا كان فـى
خيالي..
ً
ويضيـف ضاحـكا « لـو أنى أعـرف خاتمتى ما
كنت بدأت».
ويتدخـل الدكتـور مهندس محمود الشـرمه فى
الحـوار ويقـول“ :قبـل أن أقتحـم العمـل النقابـى
قبل عدة سنوات كنت متفائال جداّ ،
ولدي أحالم
كبيرة وطموحات ال سقف لها ،ولكن بمجرد أن
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خضت التجربة اصطدمت بأشياء كثيرة ،كانت
مفاجأة بالنسبة لي.
وما هي؟
الدكتور مهندس وليد الشرمه:
أولهـا قلـة املـوارد ،فالشـائع أن نقابة املهندسين
نقابـة غنيـة ولكـن الحقيقـة أن املـوارد قليلـة،
والتحـدى الثانـى تمثـل فـى أن مجلـس النقابـة
يتكـون فى الغالب من مهندسين ذوى توجهات
فكريـة مختلفـة ،وهو ما يؤدى إلى عرقلة العمل
بدرجة أو بأخري ،ألن كل مجموعة تريد توجيه
العمـل النقابـى طبقـا لرؤيتهـا ،والتحـدى الثالث
هـو التجديـد النصفـى الـذى يعـد أمـرا كارثيـا،
ففتـرة العامين هـى بـكل املقاييـس فتـرة قليلة،
ال تسـمح بتحقيـق مـا لـدى مجلـس النقابـة من
ً
أفـكار ،وقبـل أن يحقـق املجلس شـيئا لـه قيمة
يتفاجـأ بالتجديد النصفي ،ولهذا فمن األفضل
أن يسـتمر مجلس النقابة ملدة  4سـنوات كاملة
ُ
ثم تجرى االنتخابات على املجلس كله.
وهل هذه التحديات حالت دون أن تحقق
كثيرا من طموحاتك النقابية؟
الدكتور مهندس وليد الشرمه:
طبعـا ..وال أتجـاوز إذا قلـت إن تحقيـق % 70
فقـط مـن األفـكار والطموحـات النقابيـة تحتاج
إلـى جهـود خرافيـة ،ولكـن وسـط هـذه األحوال
تمكنـا فـى نقابـة البحيـرة مـن تحقيـق أمـور
إيجابيـة عديـدة ،أبرزهـا ما تم فـى محطة قطار
دمنهـور ،التـى بـدأ العمـل بهـا منـذ  5سـنوات،
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المهندس أيمن رزق :مجلس النقابة العامة الحالى أعطى
« »powerللشباب لكى ينطلق ويبدع وينفذ كل أفكاره
ولـم ينتـه حتـى اآلن ،وكان للنقابة دور رئيسـى
فـى التصـدى لهـذا األمر ،بفضل مـا قدمناه من
أطروحات وأفكار وما حققناه من زخم شـعبى
وإعالمـى حولهـا ،وقدمنا أفكارنـا وأطروحاتنا
لوزارة النقل وقيادات محافظة البحيرة ،ونتيجة
لذلـك ،زار وزيـر النقـل “كامـل الوزيـر” محطـة
دمنهور ،وأصدر قرارا بتخصيص  100مليون
جنيه إلنجاز املحطة.
سألنا املهندس أيمن رزق ،األمني املساعد
لنقابـة البحيـرة ..بصفتـك أطـول أعضـاء
هيئـة مكتـب النقابـة مشـاركة فـى العمل
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النقابي ،فما التغيير الذى تراه األبرز فى
العمل النقابي؟
املهندس أيمن رزق:
الحقيقـة أن جميـع مجالـس النقابـة التـى عملت
معها منذ عام  2011حتى اآلن كان لديها إيثار
للـذات ،ولـم يكـن بينهـا خلاف ،وإنمـا اختالف
فى بعض وجهات النظر ،ولكن ُيحسـب ملجلس
النقابـة العامـة الحالـى أنـه أعطـى ””power
للشـباب لكى ينطلق ويبدع ويعطى بكل طاقاته
للعمل النقابي ،وينفذ كل أفكاره..
وأشـارك الدكتـور مهنـدس وليـد الشـرمه فى أن
التجديـد النصفـى كارثـة علـى العمـل النقابـي،
واألفضـل أن يظل مجلس النقابة ملدة  4سـنوات،
ُ
ثم تجرى االنتخابات ،وهذا يتيح للمجلس فرصة
للعمـل بشـكل أفضـل ،كمـا أنـه يخضـع ملراقبـة
الجمعيـة العمومية التى تجتمع سـنويا ،وبالتالى
فليس هناك حاجة إلجراء االنتخابات كل عامني،
ولهـذا فمـن األفضـل أن يبقـى مجلـس النقابـة 4
سنوات ،ليتمكن من تنفيذ برنامجه بشكل كامل،
وبعد هذه السنوات يخوض انتخابات جديدة.
وأين يقع ملف اإلسكان فى دائرة اهتمام
هيئة مكتب نقابة مهندسى البحيرة؟
املهندس حمدى الخولي :ملف اإلسـكان فى قمة
أولوياتنـا ونسـعى حاليـا لطـرح شـقق سـكنية
بأسـعار مناسـبة للمهندسين ،وفى هذا الشـأن
وقعنـا بروتوكـوال مـع الصنـدوق االجتماعـى
لإلسـكان ،لتوفيـر  44شـقة بمسـاحة  90متـرا
بسـعر  184ألـف جنيـه ،مـع تخفيـض  24ألـف

جنيـه للمهندسين محـدودى الدخـل ،وحاليـا
يتـم أيضـا التفـاوض علـى توفيـر شـقق فـى
أبراج متميزة ،بأسـعار تتناسـب مع املهندسني،
وسـيتم طرحهـا بالتقسـيط قبـل نهايـة العـام
الجاري.
وماذا عن الرعاية الصحية؟
الدكتـور مهنـدس وليـد الشـرمه :نقابـة البحيرة
تنفـرد بين جميع النقابات بأن لها «مستشـفى
خـاص” ،وتعمـل حاليـا العيـادات الخارجيـة
بخصومـات تصـل إلـى  % 50للمهندسين،
وخالل عام سـتعمل املستشـفى بكامل طاقتها
فى خدمة املهندسني.
خلال الحـوار قال الدكتور وليد الشـرمه:
إن قلـة املـوارد املاليـة هـى أحـد أكبـر
التحديـات التـى تواجـه العمـل النقابـي..
فهـل فكرتـم فى طرق لزيـادة موارد نقابة
مهندسى البحيرة؟
املهنـدس حمـدى الخولـي :بالفعل نسـعى حاليا
لزيـادة مـوارد النقابـة ،وبدأنـا خطـوات فـى هـذا
املجـال ،منهـا العمـل علـى زيـادة دخـل عيـادات
املهندسين التـى تقـدم خدمـة طبيـة لجميـع
أبنـاء البحيـرة ،وتـم إعـداد ملـف التصالـح علـى
مبنـى عمـارة زهـرة املهندسين لالسـتفادة من
وجار حصر
االستثمارات املعطلة باملستشفي،
ٍ
الفراغـات فـى النقابـة لإلعلان عنهـا كأماكـن
لإليجارات لزيادة موارد النقابة ،وتم إعداد خطة
ملندوبـى النقابة للمـرور على املصالح الحكومية
لتحصيـل مسـتحقات النقابـة مـن دمغـات
هندسية وشهادات إشراف.
وفـى ذات الوقـت عدلنـا مواعيـد العمـل بالنقابة،
فبعد أن كانت تعمل من التاسـعة صباحا حتى

المهندس محمد القزاز :فرص تدريب لجميع شباب
مهندسى البحيرة ..و 600جنيه لكل متدرب

م .حمدى الخولى
الثالثة عصرا ،أصبح العمل بالنقابة من التاسعة
صباحـا وحتـى التاسـعة مسـاء دون تحمـل
النقابة أية أعباء مالية جديدة.
لـدى كل منكـم حلـم كبير يريـد تحقيقه..

هيئة مكتب نقابة البحيرة فى سطور:
املهندس حمدى الخولى (رئيس نقابة البحيرة):
مواليد مركز شبراخيت.
حاصـل علـى بكالوريوس الهندسـة– ميكانيكا قوى من هندسـة اإلسـكندرية
بتقدير جيد جدا.
عمل فور تخرجه بشركة بتروجيت.
التحق بالعمل فى شركة املياه منذ عام  ،1995وتدرج فيها فى مناصب مدير
فرع ومدير إدارة املشروعات ومدير تنفيذ مشروعات.
يتولـى رئيـس وحـدة تنفيـذ مشـروعات ميـاه الشـرب والصـرف الصحـى فـى
البحيرة منذ  2015حتى اآلن.
الدكتور مهندس وليد محمود الشرمه (أمني نقابة املهندسني بالبحيرة)
خريج هندسة األزهر دفعة .1998
حصل على املاجستير والدكتوراه فى الهندسة اإلنشائية من جامعة األزهر.
يعمل أستاذا بكلية الهندسة جامعة األزهر.
املهندس أيمن رزق (أمني مساعد نقابة البحيرة)
حاصل على بكالوريوس الهندسة– شعبة كهرباء دفعة .2005
يعمل بهيئة األبنية التعليمية.

فما هو؟
ناد
املهنـدس «الخولي” :حلمـى األكبر هو إقامة ٍ
ملهندسى البحيرة وإقامة مستشفى متخصص
علـى أعلـى مسـتوي ،وأكبـر رسـالة فـى حياتى
هى زيادة فرص العمل لشباب املهندسني.
املهندس أيمن رزق :حلمى هو تشغيل كل شباب
املهندسني ،وهذا األمر يمكن تحقيقه ،لو تم تفعيل
قانـون النقابـة بشـكل كامـل ،وتعيني املهندسين
فى الوحدات املحلية ،وأناشد وزير التنمية املحلية
أن يعيـد النظـر فـى مجالس املـدن ،فكثير من تلك
املجالـس ليس بها مهندسـون ،تخصص كهرباء
أو ميكانيكا ،وهذا يخالف القانون ،والكارثة أن من
يقـوم بأعمـال املهندسين فى كثير مـن املحليات
مؤهالتهـم دبلوم صناعـى أو دبلوم تجاري ،ومن
هنا يتسلل الفساد إلى املحليات.
وأتمنـى التفعيـل الكامـل لقانـون النقابة لنحمى
حقوق املهندسني مثلما فعلنا فى نقابة البحيرة
فى موضوع عقد العمل املوحد ،وهو عقد يكفل
حقوق املهندسني العاملني فى القطاع الخاص.
وأحلـم أيضـا بزيـادة بـدل التفـرغ للمهندسين
خاصـة وأن بعـض املهندسين يحصلـون علـى
ً
جنيهـا بـدل تفـرغ وآخريـن يحصلون على
11
 30أو  40جنيهـا وهـى مبالـغ هزيلـة ،وأفكـر
حاليـا فى اللجوء للقضـاء ،وأيضا أحلم بتقديم
قروض ميسرة بمبالغ كبيرة للمهندسني.
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«سهلنا عليك» و«نقابتك معاك» ..خدمات إليكترونية جديدة فى نقابة اإلسكندرية

الثالثاء األول من كل شهر  .يوم صحى مجانى للمهندسين
أطلقت نقابة المهندســين باإلســكندرية ،برئاســة الدكتور مهندس محمد هشــام
ســعودي ،خدمــات نقابية جديــدة تعتمد علــى التكنولوجيا الحديثة ..أولها (ســهلنا
عليك) لتقديم خدمات جديدة يســتفيد منها مهندســو اإلسكندرية بكارنيه العضوية،
و«نقابتك معاك» للدعم القانونى لجميع أعضاء النقابة..
الخدمـة األولـى أطلقتهـا لجنـة العالقـات العامـة
واإلعلام برئاسـة املهنـدس محمـد حفني ،عبر
هاشتاج (سهلنا عليك) على صفحات التواصل
االجتماعـى الخاصة بها لتقديم خدمات جديدة
يسـتفيد منهـا مهندسـو اإلسـكندرية بكارنيه
ً
العضوية ،متضمنـا خصومات كبيرة ألعضاء
النقابـة فـى العديـد من أماكن األلعـاب الرياضية
“الجيـم” واملحلات التجاريـة الكبـرى ومراكـز
صيانـة السـيارات املعتمـدة باإلضافـة إلـى
الخصومات الكبيرة على عروض السيرك.
الخدمة الثانية أطلقتها اللجنة القانونية وحماية
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املهنـة برئاسـة املهندسـة هبـة املغربـى عبـر
هاشـتاج ( #نقابتك_معـاك) علـى صفحـات
التواصل االجتماعى الخاصة بها.
وأوضحـت املهندسـة هبة املغربى أن الهاشـتاج
يهـدف إلـى فتـح سـبل تواصـل مختلفـة مـع
مهندسـى اإلسـكندرية للتعرف على املشكالت
القانونية التى تواجههم فى عملهم والعمل على
حلها بالطرق املمكنة سواء كانت بالطرق الودية
أو القانونيـة والوقـوف بجانبهـم ،كـون النقابـة
داعمة لجميع أعضائها.
فيمـا نوهـت “رئيـس اللجنـة” إلـى تخصيـص
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رقم واتس آب وإيميل خاص باللجنة الستقبال
شـكاوى املهندسين والـرد على استفسـاراتهم
والتواصل معهم.
>> تكريم أبناء املهندسني املتفوقني فى جميع
الشـهادات ..والدكتـور مهنـدس محمـد هشـام
سعودي :أسر املتفوقني تستحق كل تقدير
وعلى جانب آخر ،كرمت نقابة املهندسني الفرعية
باإلسـكندرية ،برئاسـة الدكتور مهندس محمد
هشـام سـعودي ،أبناء املهندسين املتفوقني فى
الشـهادات االبتدائيـة واإلعداديـة والثانوية ،وذلك
داخل قاعة املؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي..

وخلال االحتفـال ،أكـد الدكتـور “سـعودي” أن
تكريـم املتفوقين مـن أبنـاء املهندسين ،بمثابـة
دفعـة قويـة لهم ،ملواصلـة التفوق والتميز سـواء
فـى املراحل التعليمية املقبلـة أو حياتهم العملية
بعـد ذلـك ،موضحـا أن أهالـى الطلاب أصحـاب
الفضل يستحقون كل التحية والتقدير ملا بذلوه
من جهد وعطاء حتى يصل أبناؤهم للتفوق.
واحتفالية كبرى بيوم البيئة العالمي

احتفلـت نقابـة املهندسين باإلسـكندرية ،مـن
خلال لجنـة الصناعـة والطاقـة واملشـروعات
الصغيـرة ،برئاسـة املهندس كريـم عزت ،باليوم
العاملـى للبيئـة داخـل نادى املهندسين بـ”سـابا
باشا”.
وخلال االحتفـال قـال الدكتـور محمـد هشـام
سـعودي ،رئيـس النقابـة“ :عندمـا نتحـدث عـن
البيئـة فإننـا نتحـدث عـن الزمـان واملـكان الـذى
نعيـش فيـه ،ودورنـا كبشـر هـو الحفـاظ عليها
ً
مشيرا إلى أن االحتفالية اليوم بمثابة
وحمايتها،
مؤتمر مليء باألبحاث واألفكار الخاصة بحماية
البيئـة سـواء املرتبطـة بمحافظة اإلسـكندرية أو
مصرنا الحبيبة بصفة عامة”.
وخلال الكلمـة التى ألقاها املهنـدس كريم عزت،
رئيس اللجنة القائمة على تنظيم االحتفالية ،أكد

أن االحتفالية اليوم تأتى فى إطار التوجه الكامل
ً
للدولـة للحد من التلـوث البيئي ،إدراكا من الدولة
بشكل عام ونقابة املهندسني قلعة العلم والتقدم
لقيمـة الحـد مـن ُتلـوث الهـواء كهـدف أساسـى
لتحقيـق التنميـة املسـتدامة وللحفـاظ على حق
األجيال املقبلة فى التمتع بالثروات الطبيعية.
>> تفعيـل نـادى ريـادة األعمـال ..ومسـاندة
املشـروعات الخاصـة علـى رأس أولويـات لجنـة
الصناعة
نظمـت لجنـة الصناعـة والطاقـة واملشـروعات

الصغيرة بنقابة اإلسكندرية العديد من الندوات
وورش العمـل املختلفـة ،منهـا “ريـادة األعمـال
واإلبـداع التكنولوجـي” ،وورشـة عمـل “كيـف
تبدأ مشـروعك الخـاص ،واالتفاقيـات التجارية،
االعتمـاد املصرفـى وخطابـات فتـح الضمـان،
وإجراءات فتح الشركات”.
تأتى العديد من الندوات املقدمة فى إطار تفعيل
نـادى ريـادة األعمـال” ”Businessclubوالـذى
يسـتمر ملـدة ثالثـة أشـهر لصالـح املهندسين
الراغبين فـى إقامة مشـروع سـواء ملـن ال يوجد
لديـه فكـرة أو صاحـب فكـرة أو بالفعل صاحب
مشـروع قائـم ،وذلـك ضمـن فعاليـات األنشـطة
املقامـة مـن خالل بروتوكول التعاون بني النقابة
وإحدى شركات االبتكار وریادة األعمال.
>> مقـرات خاصـة للرعاية الصحية ..وكشـف
طبى شامل على املهندسات وبنات املهندسني 
وعلـى جانـب آخـر وفـرت نقابـة املهندسين
باإلسـكندرية ،مقـرا خاصـا بفعاليـات الحملـة
الصحيـة “السـت املصريـة هـى صحـة مصـر”
داخل نادى املهندسني بـ”سابا باشا”.
وأوضـح املهنـدس كريـم الكسـار ،رئيـس لجنة
الرعايـة الصحيـة واملعاشـات ،أن الحملـة التـى
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تقـوم علـى تنظيمها اللجنـة بالتعاون مـع نادى
املهندسني ،تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم املرأة املصرية ،وتسـتهدف توقيع الكشـف
املبكر عن سـرطان الثدى والكشـف عن السـكر
والضغط والسمنة وقياس الكتلة ،باإلضافة إلى
االهتمـام بالصحـة اإلنجابيـة ،والتوجيه ألماكن
العالج فى حال اكتشاف أى نوع من األمراض.
وأشار رئيس لجنة الرعاية الصحية ،إلى أنه تم
العمل على تجهيز عيادة مغلقة ومجهزة داخل
املبنـى اإلدارى بالنـادى ليتواجد بـه فريق طبى
مـن النسـاء للكشـف علـى املهندسـات وبنـات
املهندسني األكثر من  ١٨عاما ،وذلك من خالل
بطاقـة الرقم القومـي ،منوها إلى حرص النقابة
ً
دائمـا مـن خلال اللجنـة علـى توفيـر مقـرات
للعديد مـن الحمالت الصحية “صحتك تهمنا،
التطعيـم ضـد شـلل األطفـال والكشـف املبكـر
عـن فيـروس سـي” ومختلف فعاليـات مبادرة
 100مليـون صحـة بالتعاون مع وزارة الصحة
باإلسكندرية..
كمـا حرصـت اللجنـة علـى تنظيـم يـوم صحى
مجانى الثالثاء األول من كل شـهر للمهندسين
فـى اإلسـكندرية ،والعديـد مـن اليـوم الصحـى
داخـل نـادى سـابا باشـا ،وتـم الكشـف علـى
أسـنان األطفـال ،بهدف توفيـر الرعاية الصحية
ألعضائهـا؛ سـواء مـن املهندسين املشـتركني
بالرعاية الصحية أو غير املشتركني باملشروع.
كمـا حرصت اللجنة علـى إطالق املبادرة الثانية
لحملة التبرع بالدم،
والتـى تهـدف إلى توفير “شـيكات الـدم” مجانا

فـى حـاالت الطـوارئ للمهندسين ،كإحـدى
الخدمات التى تقدمها النقابة ملهندسيها.
“ ”Primaveraالدورة التدريبية
>> اختتام فعاليات
اختتمـت فعاليـات برنامـج الـدورة التدريبيـة
“ ”Primaveraتخطيـط املشـروعات ،والتـى
نظمتهـا نقابـة اإلسـكندرية مـن خلال لجنـة
العلـوم الهندسـية والتدريـب برئاسـة الدكتـور
مصطفـى الحضري ،داخـل قاعة التدريب بمقر
النقابة بالشاطبي.
وأوضـح الدكتـور مصطفـى الحضـري ،رئيـس
اللجنـة ،أن دورة البريمافيـرا هـى برنامج خاص
بـ”تخطيـط املشـروعات” والـذى يعمـل علـى

مسـاعدة املهندسين فى وضع الجداول الزمنية
للمشـروعات ،وحسـاب التكلفـة والتحكـم بهـا،
باإلضافـة إلـى مسـاعدة املهنـدس فـى حسـاب
معـدل النمـو فى املشـروع واملـوارد املسـتخدمة
وكيفية تحديدها واالستخدام األمثل لها.
ومـن منطلـق عمـل اللجنـة والتـى تقـوم بدورها
فـى إعداد وتقديـم العديد من الـدورات التدريبية
املختلفـة منهـا “الـدورة التدريبيـة لتحسين
اإلنتـاج” ،”six sigmaباإلضافـة إلـى مـا تقـوم
اللجنـة بـه مـن بروتوكـوالت تعـاون مـع جهـات
ومراكز تدريبية مختلفة منها “الجهاز املركزى
للتعبئـة العامـة واإلحصـاء ،والشـركة املصريـة
لنظـم التدريـب املتكاملـة والبرمجيـات نيـو
هوريـزون” لتأهيـل املهندس باسـتمرار لسـوق
العمـل واملسـتجدات التـى تطـرأ عليـه ،والتعاقـد
مـع أفضل املحاضريـن املعتمدين لتلك الدورات،
ودعـم تلـك الـدورات لرفـع أى أعبـاء عـن كاهـل
مهندسى اإلسكندرية.
” السالمة والصحة المهنية ..ندوة بـ
“مهندسى اإلسكندرية”

َعقدت لجنة السلامة والصحة املهنية ،برئاسـة
املهنـدس أحمـد الغمـري ،نـدوة تثقيفيـة ،تحـت
عنـوان “السلامة والصحـة املهنيـة فـى املنـازل
والنوادي” وذلك داخل نادى املهندسين بـ”سابا
باشـا” حاضـرت فيهـا املهندسـة شـيماء
الشـرقاوي ،وتناولـت العديـد مـن اإلرشـادات
التـى تحافظ علي سلامة األشـخاص وسلامة
عائالتهـم وتوفيـر صندوق إسـعافات أولية،
وضـرورة حفـظ املـواد الكيماوية واملـواد القابلة
لالشتعال ً
بعيدا عن األطفال.
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د .هشام سعودى
باإلضافة إلى اتباع إرشادات السالمة داخل
النوادي وإصدار املطويات والبوسترات
وامللصقات بشكل دورى ووجودها فى أماكن
واضحة.
فيمـا تقـوم اللجنـة بالعديـد مـن الفعاليـات
والنـدوات ،منهـا “لقـاء األجيـال والـذى يهـدف
إلـى تبـادل الخبرات بين رواد املهنـة وتكريمهم،
واالحتفـال بأعيـاد ميلاد أبنـاء املهندسين”
والعديد من الفعاليات املختلفة ،منها عقد لقاءات
مفتوحـة مع رؤسـاء مجالـس إدارات الشـركات
والهيئات املختلفة للحديث عن آخر املستجدات
والتطـورات والتواصـل مـع املهندسين العاملني
بها واإلجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور
من مهندسى اإلسكندرية.
لجنة الرحالت تنظم ندوة لشرح مناسك الحج
قبيـل موسـم الحـج األخيـر ،أقامـت لجنـة

الرحلات ،برئاسـة املهنـدس محمد فتـح الباب،
نـدوة خاصـة لشـرح أركان ومناسـك فريضـة
حـج بيـت اللـه الحـرام ملهندسـى اإلسـكندرية
املسـافرين ألداء الفريضـة ..تناولـت التعريـف
بمناسـك وأركان الحج ،بهدف توفير كل سـبل
الراحـة واملعرفة للمهندسين املسـافرين للحج،
حيـث تـم تسـليم الجـوازات ،وتوزيـع هدايـا
عليهم( :شنطة ،كتيبات تشرح الحج وأركانه)..
وأوضـح املهنـدس محمـد فتح البـاب ،أن النقابة
ً
دائمـا تسـعى لتقديـم وتسـهيل العديـد مـن
الخدمات ملهندسـى اإلسـكندرية ،منهـا :تنظيم
الرحلات الدينيـة للحج والعمـرة ،باإلضافة إلى
الرحلات الداخليـة فى أنحاء الجمهورية سـواء
كانـت رحلات مبيـت ،أو رحالت اليـوم الواحد،
مشيرا إلى أن النقابة تنظم العديد من الرحالت
بمسـتويات مختلفـة لتغطيـة كافـة احتياجـات

املهندسني.
>>”قانـون التصالـح” و”املـدن الذكيـة” ..علـى
مائدة مهندسى اإلسكندرية
نظمـت نقابة املهندسين الفرعية باإلسـكندرية،
برئاسـة الدكتـور محمد هشـام سـعودي ،ندوة
خاصـة ملناقشـة قانـون التصالـح علـى بعـض
مخالفـات البنـاء رقـم  ١٧لسـنة  ٢٠١٩والئحتـه
التنفيذيـة ،باإلضافـة إلـى املحاضـرة الخاصـة
بـ”املـدن الذكيـة بني النظريـة وإمكانية التطبيق”
وذلـك بمقـر قاعـة املؤتمـرات بمقـر النقابـة
بالشاطبي.
جـاءت النـدوة فـى إطـار تفعيـل دور نقابـة
املهندسين كاستشـارى أول للدولـة فـى مجال
الهندسـة وفى ضوء حرصهـا على أداء دورها
الوطنـى واملهنـى نحـو تنفيـذ قانـون التصالـح
والئحتـه التنفيذيـة وتقنين األوضـاع ،بمـا
يصون األرواح واملمتلكات وصالحية التشغيل
للمبانـى املخالفـة وفـق منظومـة فنيـة تتفـق
والقانون.
وفـى سـياق متصـل ،شـارك املهنـدس صالح
حامد ،نائبا عن الدكتور محمد هشام سعودي،
رئيـس النقابـة ،والدكتورعـادل الصـاوي،
واملهندس السـيد حسـن ،أعضاء مجلس نقابة
املهندسين باإلسـكندرية ،ممثلين عـن النقابة،
فى االجتماع الذى ترأسـه محافظ اإلسكندرية،
بخصوص قانون التصالح فى مخالفات البناء،
والـذى أقيـم داخـل قاعـة االجتماعـات بمقـر
املحافظة.
ومـن جانبـه ،قـال املهنـدس صلاح حامـد،
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رئيـس لجنة ممارسـة املهنة بالنقابـة ،إن نقابة
املهندسني أعلنت فتح باب الترشح للمهندسني
فـى املشـاركة باللجـان الفنية الخاصـة بقانون
التصالح للمهندسين االستشـاريني تخصص
هندسـة إنشـائية “تصميم منشـآت خرسانية
أو معدنية” ،و”مهندسين مدني” و”مهندسين
عمارة” ،على أال تقل خبرتهم عن  5سنوات.
وأضـاف أن عضويـة لجـان التظلمات ،يشـترط
فيهـا أن يكـون املهندسـون استشـاريني
تخصـص هندسـة مدنية خبـرة ال تقل عن 15
سنة ،و”مهندسني مدنى وعمارة” خبرة ال تقل
عن  10سنوات.
فيما أكد الدكتور عادل الصاوي ،أهمية الالئحة
التنفيذيـة للقانـون والتـى شـرحت بنـوده ،وما
يمثلـه القانـون مـن اسـتجابة ومعالجـة ألمـور
نـواح عامـة وفنيـة
واقعيـة ،ومـا يحتويـه مـن
ٍ
وقانونيـة وإنشـائية ،باإلضافة إلى ما لذلك من
توفير موارد والحفاظ على مكتسبات قائمة.
وفى ذات السـياق ،أكد املهندس السـيد حسـن،
حـرص النقابـة علـى القيـام بواجبهـا الوطنـى
كاستشـارى أول للدولـة فـى مجـال الهندسـة
نحـو تنفيذ قانون التصالـح والئحته التنفيذية
وتقنني األوضاع ،بما يصون األرواح واملمتلكات
وصالحيـة التشـغيل للمبانـى املخالفـة وفـق
منظومة فنية تتفق مع القانون.
وعلـى صعيـد آخـر ،اجتمـع الدكتـور محمـد
هشـام سـعودي ،رئيـس نقابـة املهندسين
باإلسـكندرية ،برؤسـاء اللجـان الفنية وممثلى
األحيـاء أعضاء لجان التصالح؛ لشـرح الالئحة
التنفيذية للقانون وبنوده وكيفية تفعيلها.
>>  ..والنقابـة تشـارك فـى “املؤتمـر الدولـى
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الثانى هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة”
شـهد الدكتور محمد هشـام سـعودي ،رئيس
نقابة املهندسني الفرعية باإلسكندرية ،انطالق
فعاليات املؤتمر الدولى الثانى هندسة الكيمياء
والطاقة والبيئة “ ”ICCEEE2019والتى أقيمت
فعالياته بمقر الجامعة املصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا ببرج العرب ،فيما تأتى املشاركة
فى إطار املشاركة املجتمعية للنقابة واالهتمام
بكل ما يخص الشأن الهندسي.
وفـى سـياق املشـاركات املختلفـة فـى املحافـل
الهندسـية ،شـهد الدكتـور محمـد هشـام
سـعودي ،رئيـس النقابـة ،حفـل تخريـج ٤٣٣
خريجـا مـن كليـة الهندسـة والتكنولوجيـا
باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
كما شـارك الدكتور محمد الدقاق ،أمني النقابة
حفـل تخريـج الدفعـة  73مـن «هندسـة جامعة

اإلسكندرية» ً
نائبا عن رئيس النقابة.
“ختـام املوسـم الصيفـى للنشـاط الرياضـي”
بنادى املهندسني باإلسكندرية
اختتمـت نقابـة اإلسـكندرية فعاليـات املوسـم
الصيفـى للنشـاط الرياضـى للعـام الجـاري،
داخـل نـادى املهندسين بـ”سـابا باشـا” وذلك
بحضور أعضاء مجلس النقابة.
شـملت االحتفاليـة تكريـم أبطـال النشـاط
الرياضـى املتفوقين رياضيـا مـن أبنـاء
املهندسين فـى العديـد مـن األلعـاب الرياضيـة
مـن مختلف األعمار ،باإلضافـة إلى العديد من
الفقرات املختلفة “مسـابقات ترفيهية ،عروض
رياضية”.
ندوتان قانونيتان
ً
وانطالقا من املشاركة املجتمعية التى تقوم بها
النقابـة؛ نظمـت اللجنـة القانونيـة ندوتين تحت
عنـوان “تعديلات قوانين األسـرة بين الواقـع
واملأمول” ،تحدث فيها املستشار أسامة محمد
عبـد الهـادي ،نائـب رئيس محكمة االسـتئناف
باإلسـكندرية ورئيـس محكمـة أسـرة سـيدى
جابر وعضو لجنة تطوير التشـريعات سابقا،
وتنـاول أهـم عناصـر ومحـاور التعديلات
الجديدة..
شـاركت فـى النـدوة “أميـرة حسـن محمـود”
استشـارى أسـرى وتربـوى وصحـة نفسـية،
والتى قامت بالرد على العديد من استفسارات
وأسئلة املهندسني الحضور فيما يخص تأثير
التكنولوجيـا الحديثـة والسوشـيال ميديا على
العالقات األسرية ،وضرورة تحديد املسئوليات
بني الزوجني.

خدمات نقابية ودورات تدريبية للمهندسين
وأسرهم ..بتخفيضات كبيرة في نقابة الغربية
تخفيضــات علــى الديكــورات وصيانة الســيارات وفالتر الميــاه والبصريات ..اتفقــت نقابة
المهندســين بالغربية مع عدد من الشــركات على تقديم تخفيضات للمهندسين وأسرهم،
شملت االتفاقيات شركات متخصصة في التصميمات الداخلية والديكور ،واالستثمار العقاري،
ومركــز صيانة وإصالح جميــع أنواع الســيارات ،ومراكز متخصصة في فالتــر المياه ،ومراكز
البصريــات والتي قدمت تخفيضات بنســبة  % 30على المزارات الطبيــة و % 40على النظارات
الشمسية.
وفي سياق متصل تفاوضت النقابة مع املراكز
األكاديمية لتقديم خدمات تدريبية للمهندسين
وأسـرهم ،وتوفيـر برامـج تدريبيـة لألطفـال
فـي مراحـل مختلفـة ،وتضـم برامـج التنميـة
االجتماعيـة والتعليـم باسـتخدام املوسـيقى
ومهـارات الصوتيات وتعليـم الحروف واألرقام
واأللـوان ،واسـتخدام برامـج الواقـع االفتراضي
لتعليـم الصوتيـات الصحيحـة ونطـق املفردات
وتعلم أسـلوب التفكير واستخدام التكنولوجيا
في اكتشاف الكلمات الجديدة باللغة اإلنجليزية
باسـتخدام التعبيـر الحركـي للتواصـل مـع
املحيطين بـه ،وتطويـر مهـارة التحـدث بثقـة،
ُّ
وتعلم حل املشـكالت واتخـاذ القرار عن طريق
تكوين مجموعة من األسئلة.
وعلـى جانـب آخـر وخلال أشـهر الصيـف
املاضـي اسـتأجرت النقابـة أربع شـقق ،اثنتان
فـي اإلسـكندرية واثنتـان فـي مرسـى مطروح،
وتم عرضها كمصايف أسـبوعية للمهندسين
وأسـرهم ،ووفـرت النقابـة وسـيلة انتقـال
ًّ
أسبوعيا للمهندسني وأسرهم للتيسير عليهم
فـي الذهـاب للمصيـف والعـودة منـه ،وبلغ عدد
املهندسين املسـتفيدين مـن هـذه املصايف 35

م .عادل عطية
ً
مهندسـا وأسـرهم خلال أشـهر مايـو ويونيو
ويوليو املاضية.
فيمـا شـارك  41مـن املهندسين وأسـرهم فـي
الرحلـة املدعمـة التـي نظمتهـا النقابـة إلى شـرم
ليال ،شاملة اإلقامة الكاملة
الشيخ ملدة  4أيام وٍ 3
وأوبـن بوفيـه فـي جميـع الوجبات بفندق شـرم

بالزا– أكوابارك ريزورت بخليج الباشا ،وشملت
الرحلة برنامج مزارات داخلي (سوهو سكوير-
خليج نعمة -السوق القديم) مع التنقل بأتوبيس
سـياحي مكيـف ..كمـا نظمـت النقابـة رحلـة
ليال في يوليو
مدعمة إلى الغردقة ملدة  4أيام وٍ 3
املاضـي ،مـع إقامـة كاملـة وأوبـن بوفيـه لجميع
الوجبـات بفندق (هاواي -ريفرا الغردقة) أكواك
الرك ،وشـارك في تلك الرحلة  81من املهندسني
وأسرهم.
وخالل عيد الفطر املاضي وعلى مدى أيام  5و6
و 7يونيـو املاضي أقامت النقابة احتفاالت العيد
بنادي املهندسين بوسط الدلتا شارك فيها 450
ً
مهندسا وأسرهم ،تضمنت االحتفاالت مجموعة
مـن األلعـاب الترفيهيـة كاألراجـوز والسـاحر
والعرائـض والبلياتشـو والفنـون االسـتعراضية
والشعبية والتنورة ،واستمتع املهندسون وأسرهم
باالحتفال في مكان فسيح تحت ظالل الشماسي
واألشجار الخضراء والسماء الصافية ،واستمتع
أبناء املهندسني بمجموعة من األلعاب التي تناسب
األطفال ،مثل “املراجيح” وألعاب التزلق والدوارة.
وتواصلـت االحتفـاالت طـوال األيـام الثالثـة مـن
العاشرة صباحا حتى منتصف الليل.
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ندوات

فى ختام دورة «إدارة المخاطر» المجانية

رئيس الشعبة المدنية:
هذه الدورة هى البداية ..ودورة مجانية كل  3شهور
احتفلت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية ،برئاسة المهندس أحمد
رمــزي ،باختتــام وتوزيع شــهادات دورة «إدارة المخاطر فى صناعة التشــييد والبناء»
المجانية التى قدمتها الشــعبة بالتعاون مع الدكتور مهندس ريمون فريج ،استشارى
إدارة مخاطر مشــروعات التشــييد ،والمقدمة لـ( )30مهندسا ومهندسة تم اختيارهم
بالقرعة العلنية .تلك الدورة التى تمنح شهادة لدخول امتحان .PMI-RMP
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مـن جانبـه صـرح املهنـدس أحمـد رمـزي ،بأن
هـذه الـدورة هـي البدايـة وأن تنظيـم مثـل تلـك
الـدورات املجانيـة سـيكون نهج الشـعبة  ،حيث
سـتعمل الشـعبة علي تنظيم دورة مجانية كل
 3شـهور للعمـل علـي زيادة معرفة املهندسين
وثقل خبراتهم.
وأوضح «رمزي» أن الدورة اسـتمرت علي مدار
ً
معظما
 6أسـابيع بواقع محاضرة كل أسـبوع،
مـن قيمـة الـدورة التي يتم الحصـول عليها في
بعـض األماكـن بقيمـة تتعـدي  1000جنيـه
للمهندس.
وأثنـي «رمـزي» علـي دور املهنـدس عمـاد
تومـاس ،أمين الشـعبة ،فـي إنجاح هـذه الدورة،
كما وجه الشـكر للدكتور ريمون فريجً ،
مقدما
ً
تقديرا ملجهوداته.
له درع النقابة

قرعة علنية

كانت الشعبة قد أجرت قرعة علنية الختيار 30
مهندسـا من الحاضرين للفوز بالدورة املقدمة
مـن الشـعبة والدكتـور ريمـون فريج فـي نهاية
الندوة التي عقدتها تحت عنوان «إدارة املخاطر
فـي صناعـة التشـييد والبنـاء» ..حاضـر فيهـا
الدكتور مهندس ريمون فريج ،والذي أشار إلي
أن إدارة املخاطر علم أو مهنة هدفها الرئيسـي
إدارة املخاطـر بشـكل اسـتباقي وليس بشـكل
رد فعـل ،مشـيرا إلـي أن أي مشـروع معـرض
ملجموعة من املخاطر مقسمة إلي نوعني ،األول
مخاطر ضارة وفي حالة حدوثها ستؤدي إلي
التأثيـر علـي زمـن املشـروع وتكلفتـه ،واآلخـر

«فريج» و ٩مخاطر تؤثر فى الصناعة ..أولها المخاطر
الخارجية مثل الطقس والفيضانات والزالزل
مخاطر غير ضارة.

 ٩مخاطر

وكشـف «فريـج» عـن أن دراسـة أجريـت خالل
الفترة من  2018 – 2008ألهم مصادر الخطر
فـي صناعـة التشـييد والبنـاء فـي جمهوريـة
مصـر العربيـة ،أظهـرت أن هنـاك  9مخاطـر
تؤثـر فـي الصناعـة ،أولهـا املخاطـر الخارجيـة
مثـل الطقـس والفيضانـات والـزالزل والحروب
والثـورات ،أمـا ثانـي أنـواع املخاطـر فكانـت
املخاطـر الخاصـة بالتصميـم واالستشـارات
الهندسـية مثـل تقاريـر التربـة الخاطئـة ،وثالث
األنـواع ،املخاطـر التـي تخـص الفريـق اإلداري
للمشـروع ،فيمـا كانـت املخاطـر التنفيذية رابع
املخاطر وأهمها ندرة العمالة في بعض األوقات
وأخطـاء العمالـة ،أمـا خامـس املخاطـر فكانـت
املخاطـر املتعلقـة بمقاولـي الباطن ،والسادسـة
مخاطـر املعـدات مثـل الحـوادث وعـدم الصيانة
الدورية للمعدات ،فيما كانت املخاطر الحكومية
مثـل عـدم االسـتقرار وكثـرة االعتصـام
والصعوبات الروتينية في استخراج التصاريح
هـي سـابع أنـواع املخاطـر ،أما النـوع الثامن من

املخاطر ،فتمثلت في املشاكل االقتصادية مثل
مشـكلة توقف التمويل أو عـدم التمويل الكافي
أو املشـاكل املتعلقـة بصعوبـة تدبيـر العملـة
األجنبيـة ،فيمـا كانـت املخاطـر املتعلقـة باملالك
هـي تاسـع وآخـر أنـواع املخاطر التـي تؤثر في
صناعة التشييد والبناء في مصر.
وأوضـح الدكتـور ريمـون فريج ،أن تلـك األنواع
مـن املخاطـر ،سـوف تتناولهـا باسـتفاضة
الـدورة التـي سـتعقدها الشـعبة باملجان خالل
الفترة القادمة.
وعـن خطـوات إدارة املخاطـر ،أوضـح «فريـج»
أنهـا تتكـون من سـبع خطـوات ،أولهـا تخطيط
إدارة املخاطـر مـن خلال وضـع خطـة للتعامل
مـع املخاطر في املشـروع وهـي بالطبع تختلف
مـن مشـروع آلخـر .وثانـي الخطـوات تحديـد
املخاطـر ،ثم التحليل النوعـي للمخاطر لتحديد
املخاطر األكثر أهمية ،ثم خطوة التحليل الكمي
للمخاطـر ،ثـم خطـوة تخطيـط االسـتجابات
للمخاطـر مـن خلال وضـع حـل أو أكثـر لـكل
خطـر ،ثـم خطـوة تنفيـذ اسـتجابات املخاطـر،
وتنتهي الخطوات السبع بالتحكم في املخاطر.
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إعدادالدراساتوالتصميماتواإلشرافالفنى

علىالتنفيذضدانهيارالمنشآتالخرسانية
إعداد :مهندس استشارى عبد اهلل محمد املزاحي

نظ ًرا لحدوث انهيارات لبعض المنشــآت الخرســانية فى السنوات األخيرة تحت تأثير أحد
الظــروف الطارئــة مثل الزالزل األرضية أو نشــوب حريق بالمنشــأ أو تحميله بأكثر من
طاقتــه (كزيادة عدد طوابق المنشــأ عن العدد المحدد فــى التصميم) أو تنفيذ أعمال
حفر بجانب المنشــأ دون أخذ االحتياطات الالزمة لســند جوانب الحفر أو حدوث خطأ فى
تصميــم أو تنفيذ المنشــأ ،مما أدى إلى حدوث خســائر فادحة أكبرهــا وفاة كثير من
الضحايا تحت األنقاض.
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ً
وتفعيل لدور نقابة املهندسني باعتبارها هيئة
استشارية للدولة فى مجال تخصصها فإننى
ّ
ً
وخصوصا الشـباب
أذكـر زمالئى املهندسين
منهم بالبندين التاليني:
ً
أوال :العوامـل التـى تـؤدى إلـى تنفيـذ املنشـآت
ً
ً
صحيحا.
الخرسانية تنفيذا
ً
ثانيـا :مـدى أهميـة إجـراء الصيانـة للمنشـآت
الخرسانية بعد إنهاء تنفيذها وإشغالها.
وذلك لضمان سلامة التنفيذ وسلامة شاغلى
هذه املنشـآت ،وكذلك سلامة املاريـن بجوارها
ً
وسكان العقارات املجاورة وأيضا املمتلكات.
وفيما يلى توضيح للبندين السابقني:
ً
أول :العوامـل التـى تـؤدى إلـى تنفيـذ املنشـآت
ً
ً
صحيحا .
الخرسانية تنفيذا
ً
ً
صحيحا
لتنفيـذ املنشـآت الخرسـانية تنفيـذا
وبدرجـة عاليـة مـن الجـودة (سـواء منشـآت
كبيـرة أو منشـآت صغيـرة) يلـزم توافـر أربعة
عوامل رئيسية ،هى كاآلتي:
 -١توافـر التمويـل اللازم إلعـداد دراسـات
وتصميمـات ومواصفـات كاملـة عـن املنشـأ،
وكذلك التمويل الالزم لتكاليف التنفيذ.
 -٢إعـداد دراسـات وتصميمـات كاملـة
ومواصفـات مناسـبة عـن املنشـأ قبـل إسـناد
تنفيذه للمقاول.
حيث يقوم بإعداد هذه الدراسات والتصميمات
واملواصفـات إمـا جهـة حكوميـة مكلفـة بذلـك

أو أحـد املكاتـب االستشـارية املعتمـدة مـن
نقابـة املهندسين ،واملتخصصـة فـى تصميـم
املنشـآت الخرسـانية ،حيث تكون أهم واجباته
هو التعاون مع الجهة املالكة والجهات املسـئولة
إلعداد اآلتي:
تحديـد موقـع التنفيـذ علـى الطبيعـة ،وإخالؤه
مـن جميع املعوقات التى تعترض التنفيذ (مثل
مواسـير املياه أو الصـرف الصحى أو الكهرباء
أو الغاز ..إلخ) ،وكذلك توفير مصدر دائم للمياه
والكهرباء باملوقع لزوم تنفيذ األعمال.

إعداد تقرير الجسـات وأبحاث التربة عن موقع
التنفيـذ ،وبنـاء علـى طبيعـة اسـتخدام املنشـأة
والحـد األقصـى لعـدد الطوابـق بـه يتـم تحديـد
عمق الحفر والرسومات التنفيذية لألساسات.
ُ
تعـد باقـى الرسـومات التنفيذيـة للأدوار التـى
فوق أساسات املنشأ.
ً
محـددا بهـا
إعـداد مقايسـة دقيقـة للمنشـأ،
جميع بنود األعمال الالزمة للتنفيذ وكمياتها.
إعـداد دفتـر واضـح لالشـتراطات واملواصفات
العامـة والخاصـة واملالئمـة لظـروف املنشـأ،
واالحتياطـات الالزمـة لجـودة التنفيـذ ،منهـا
تحديـد نسـب مكونات الخرسـانة (رمل -زلط-
أسـمنت -مـاء) ونـوع األسـمنت املسـتخدم
ومقاسـات ونـوع الرمـل والزلـط ،وطريقـة خلط
الخرسـانة وطـرق نقلهـا وصبهـا ودمكهـا
ً
وتسـويتها ،وأيضـا طريقة معالجة الخرسـانة
(بعـد تصلـب سـطحها بدرجـة كافيـة بحيـث
يمكـن رشـها باملـاء أو تغطيتهـا بمـادة رطبة)،
واملـدة باأليـام إلزالـة الفـرم والشـدات الحاملـة
للخرسـانة ،وكذلك اشـتراطات ومواصفات كل
ً
مـن أعمـال الحفـر والـردم والتسـوية ،وأيضـا
جميع بنود األعمال األخري.
عمل كشوفات حصر لكميات الحديد (حسب
أنواعـه ومقاسـاته املختلفـة) املطلوبـة لتنفيـذ
املنشـأ ،وكذلك حصر كميات األسـمنت حسب
ً
أنواعـه املختلفـة ،وأيضـا جميـع املـواد األخـرى
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الالزمـة للتنفيـذ ،حتـى يتـم توفيرهـا أثنـاء
مراحل التنفيذ املختلفة.
إعـداد تكلفـة تقديريـة لتنفيـذ املشـروع حتـى
تقوم الجهة املالكة بتوفير التمويل الالزم.
 3إسـناد تنفيـذ املشـروع ملقـاول ذى كفـاءةعالية:
وهـذا يعنـى اختيـار املقـاول الـذى يتصـف
باألمانـة ،ولديـه العمالـة الفنيـة واإلمكانـات
واملعـدات الالزمـة لتنفيذ األعمال ،ولديه سـابقة
أعمـال مماثلـة تـم تنفيذهـا بكفـاءة عاليـة بناء
على شهادات الخبرة املعتمدة من الجهات التى
أشرفت على أعماله السابقة.
وبذلـك يمكـن االعتمـاد علـى هـذا املقـاول فـى
تنفيذ املشروع بالجودة املطلوبة.
وجديـر بالذكـر أنـه مـن الصعـب علـى املقـاول
ً
ً
األمين أن ينفـذ عملا متقنا إذا كانت األسـعار
غيـر مجزيـة ،بـل إن العقـد الـذى يحقـق ً
ربحـا
ً
مناسبا هو العقد الصحيح.
 -٤اإلشـراف الفنـى الدقيق علـى أعمال املقاول
املنفذة باملنشأ:
اإلشـراف الفنى الدقيق على األعمال التى يقوم
بتنفيذها املقاول ،هو الوسيلة التى ُيعتمد عليها
لضمان الحصول على منشـأ ذى كفاءة عالية،
وتتوافـر فيـه صفات الجـودة املطلوبة ،حيث إن
التصميـم الجيـد واملواصفـات املوضوعـة قـد
يفقـدان قيمتهما إذا كان اإلشـراف على أعمال
كاف.
املقاول غير ٍ
ويقـوم باإلشـراف علـى األعمـال التـى ينفذهـا
املقـاول إمـا جهـة حكوميـة مكلفـة بذلـك ،أو
أحـد املكاتـب االستشـارية املعتمـدة مـن نقابـة
املهندسين ،واملتخصصـة فـى اإلشـراف
علـى تنفيـذ املشـآت الخرسـانية ،وبـه عدد من
املهندسين والفنيين األكفـاء ذوى تخصصات
مختلفـة فـى أعمـال املنشـأ مثـل األعمـال
الخرسـانية ،واألعمـال الكهربائيـة ،واألعمـال
امليكانيكيـة ،ويرأسـهم مهنـدس متخصـص
فى األعمال اإلنشـائية لإلشـراف علـى التنفيذ،
ويكون لديه خبرة عملية وكفاءة ومهارة ودراية
فنية.
وجديـر بالذكـر أن عوامـل نجـاح املهنـدس
املشـرف(*) أن تكـون لديـه الصفـات اإليجابية
اآلتية:
قـوة املالحظـة -تركيـز االهتمـام األكبـر علـى
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املسـائل األكثر أهمية -الشـخصية التى تكسب
احترام كل من يتعامل معه -االستقامة -األمانة-
الحكم الصالح واإلنصاف واللباقة -التعاون مع
الجميـع دون انحيـاز إلـى أحـد -يعـرف حـدود
ً
سـلطاته ،وقـادر علـى اسـتخدامها فعلا دون
إثارة للمشاحنات واملتاعب -يعرف مسئولياته
ويقدرها حق التقدير.
وبالرغـم مـن ضـرورة توافـر ُحسـن معاملـة
املهنـدس املشـرف للمقـاول ،إال أن املهنـدس
املشـرف ال يسـتطيع التغاضـى عـن مخالفـات
قد تؤدى إلى سـوء العاقبة كاسـتعمال خامات
تقـل فـى الجـودة عمـا تتطلبـه املواصفـات أو
االلتجـاء إلـى وسـائل ملتويـة غيـر مألوفـة فى
التنفيذ ،أو زيادة بناء أى طابق عن عدد الطوابق
املحـددة فـى تصميـم املنشـأ ،بـل يجـب فى أى
حـال مـن هذه الحاالت إيقـاف العمل فى الحال،
حيـث تتركز مسـئولية املهندس املشـرف على
ً
تنفيـذ األعمال طبقـا للتصميمات واملواصفات
املوضوعـة حتـى يتم الحصول على منشـأ ذى
كفاءة عالية تتوافر فيه صفات الجودة املطلوبة.
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صيانة المنشآت
الخرسانية يرفع عمرها
االفتراضى إلى  ١٠٠سنة

ولذلـك فـإن املهنـدس املشـرف الكـفء يـدرك
الحـاالت التـى ينتظـر منهـا أن تـؤدى إلى خطأ
فى التنفيذ ،ويعمل على لفت نظر املقاول إليها
ً
مبكـرا لتفـادى الخسـارة فـى املجهـود واملـواد،
وتجنـب املناقشـات والخالفات التـى تؤدى إلى
تعطيل وتأخير العمل.
ولذلـك يلـزم أن يوجـد بمكتـب اإلشـراف الفنى
بموقـع تنفيـذ املشـروع دفتر لألعمـال اليومية،
لكتابـة وتسـجيل التقاريـر الخاصـة بأعمـال
املراقبة واإلشراف على سير العمل.
ُويعد التقرير اليومى بطريقة سـهلة ومبسـطة
وواضحة ،بحيث تشير مقدمته إلى مدى تقدم
العمـل أو تأخـره ،والحـاالت غيـر املرضى عنها
فـى سـير العمـل وطريقـة إصالحهـا حسـب
املواصفـات وأصـول الصناعـة فـى كل مرحلـة
ً
رسـميا،
مـن مراحـل التنفيـذ قبـل اسـتالمها
وكذلك االحتياطات والتعليمات املهمة الصادرة
للمقـاول قبـل البـدء فـى أى مرحلة مـن مراحل
التنفيذ املختلفة.
ومن أهم األعمال التى يقوم بها مكتب اإلشراف
الفني ،ويتم تسـجيلها فى تقارير سـير العمل
اليومية ما يلي:
وقـف أى عمـل ال يتفـق مـع التصميمـات
واملواصفات املوضوعة.
فحـص واختبـار عينـات املـواد واألدوات التـى
يحضرها املقاول لزوم التنفيذ بموقع املشروع،
وتحديـد موقـف هـذه العينـات مـن القبـول أو
الرفـض ،وفـى حالة قبول العينـة يتم اعتمادها،

إسناد تنفيذ المشروع
لمقاول ذى كفاءة
عالية ..ضرورة
وتوضـع فـى مكتـب اإلشـراف ليقـوم املقـاول
بتوريد الكميات الالزمة منها للتنفيذ.
صـدور تعليمـات للمقـاول بطريقـة تخزيـن
األسـمنت ،وأقصـى فتـرة تخزيـن لـه ،وذلـك
ألهميـة هـذه املادة وتأثيرها فـى جودة صناعة
الخرسانة.
اإلشراف على مراحل التنفيذ املختلفة ،وصدور
التعليمات واالحتياطات للمقاول ملراعاتها عند
ً
مشددا بعدم
تنفيذ كل مرحلة ،مع التنبيه عليه
البدء فى تنفيذ أى مرحلة إال بعد أن يتم استالم
ً
(كتابيا) حسـب الرسـومات
املرحلة التى قبلها
واملواصفـات املوضوعة ،حيث يحدد بالتقارير
اليوميـة حالة سـير العمل بـكل مرحلة ،وتاريخ
إنهائها واستالمها.
ومـن أهـم هـذه املراحـل الخاصـة بالتنفيـذ مـا
يلي:
اإلشـراف علـى أعمـال الحفـر ،والتأكـد مـن
مطابقتهـا للرسـومات واملواصفـات قبـل
استالمها.
اإلشـراف علـى إعـداد الفـرم والشـدات والتأكـد
من مطابقتها للرسومات واملواصفات وأصول
الصناعة قبل استالمها.
اإلشراف على رص حديد التسليح داخل الفرم
وفوق الشدات ،والتأكد من مطابقته للرسومات
واملواصفات وأصول الصناعة قبل استالمه.
اإلشراف على األعمال الكهربائية التى ستصب
فوقهـا الخرسـانة ،والتأكـد مـن مطابقتهـا
للرسومات واملواصفات وأصول الصناعة.

اإلشـراف علـى نـوع ونسـب مكونـات الخلطـة
الخرسـانية (أسـمنت -رمل -زلط -ماء) والتأكد
من مطابقتها للمواصفات.
اإلشراف على عمليات خلط الخرسانة والتأكد
مـن قوامهـا ،وكذلك عمليات نقـل وصب ودمك
وتسـوية الخرسانة حسب املواصفات وأصول
الصناعة وتحديد تاريخ صب كل مرحلة منها.
اإلشراف على طريقة معالجة الخرسانة وكذلك
املدة الالزمة للمعالجة ،للحصول على خرسانة
ذات درجة عالية من الجودة.
تحديـد املـدة الالزمـة قبـل إزالة الفرم والشـدات
الحاملة للخرسانة لضمان األمن الكافي.
وفـى حالة األعمـال الكهربائية أو امليكانيكية أو
التكييفات أو الديكور ،يطلب املهندس املشـرف
مـن املالـك التعاقد مع املهنـدس املتخصص فى
أحد هذه األعمال للتعاون مع املهندس املشرف
فـى تنفيـذ أحـد هـذه األعمـال التخصصيـة
املطلوبة ،حسب املواصفات والرسومات.
ً
ثانيـا :مـدى أهميـة إجـراء الصيانـة للمنشـآت
الخرسانية بعد إنهاء تنفيذها وإشغالها:

قوة المالحظة واألمانة
واللياقة ..عوامل مهمة
لنجاح المهندس المشرف

إهمـال الصيانـة فـى املنشـآت الخرسـانية
قـد يـؤدى إلـى حـدوث رشـح ميـاه باألسـقف
والحوائـط ناتـج مـن تسـرب ميـاه األمطـار أو
تلـف مواسـير امليـاه أو تلـف مواسـير الصرف
الصحـي ،وبالتالـى يحـدث تفتـت للخرسـانة
وصـدأ حديـد التسـليح ،ممـا قـد يـؤدى فـى
هـذه الحالـة إلـى تصـدع املبنـي ،ولذلـك فإنـه
بعـد االنتهـاء مـن تنفيـذ أى منشـأ خرسـانى
وإشـغاله ،يجـب متابعـة أحوالـه واإلسـراع فـى
إجـراء عمليـات الصيانـة الفنية والعلاج الالزم
ألى رشـح مياه باألسـقف والحوائط ،كما يلزم
ً
أيضـا إجراء فحـص دورى للمبنى كل ثالث أو
خمس سـنوات للكشف عن أى شروخ متزايدة
أو أى عيـب آخـر يحـدث للمنشـأ ،والعمـل علـى
سرعة إجراء عمليات الصيانة والعالج بمعرفة
الفنيني املتخصصني.
وجديـر بالذكـر أنـه عندمـا تنفـذ املنشـآت
الخرسانية بطريقة جيدة ،ويتم صيانتها بدقة
واسـتمرار ،فـإن عمرهـا االفتراضـى يسـتمر
مـا بين  80إلـى  100عـام ،كمـا ال يحـدث بهـا
كسـر مفاجـئ لألعمـدة ،وإنمـا تظهـر شـروخ
فـى هـذه األعمـدة ،وهذا يعتبـر ً
إنذارا بالكسـر،
مما يسـتوجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخالء
املنشأ من شاغليه.
(*) املقصـود باملهنـدس املشـرف هو مهندس
ً
نقابى يتبع ً
استشاريا أو مهندس نقابى
مكتبا
لديه سجل هندسى من النقابة العامة.
العدد  - 659يوليو 2019
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تخصص عمره  42عا ًما

لوغاريتمات الهندسة الطبية
حكايتها أشبه بلوغاريتمات أقرب لأللغاز ..هذا باختصار ،هو حال الهندسة الطبية فى
مصــر ،أول هذه اللوغاريتمات العجيبة ،هو أن فى مصر حوالى  85ألف منشــأة طبية،
بهــا مئــات اآلالف من األجهزة الطبية ،ومع ذلك ال يوجد فى مصر ســوى ما يزيد قليال
على  10آالف مهندس طبي ..والســؤال :من يفحص ويصلــح ويتولى صيانة األجهزة
الطبية فى المنشآت الطبية إذا كان عدد المهندسين المتخصصين فى هذا الشأن أقل
من  % 12من عدد المنشآت الطبية ذاتها؟!
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اللوغاريتـم الثانـي :رغم أن عدد املهندسين
الطبيين ال يـكاد يذكـر أمـام عـدد األجهـزة
الطبيـة فـى مصر ،ومـع ذلك فإن بعضهم ال
يزال يعانى من البطالة!
اللوغاريتم الثالث :رغم أن دراسـة الهندسـة
الطبيـة تلقى ً
وازدهـارا ً
ً
كبيرا فى كل
رواجا
الـدول املتقدمـة ،ويعتبرهـا الخبـراء أكثـر
التخصصـات ً
طلبـا فـى السـنوات القادمـة،
إال أن  % 35فقـط مـن كليـات الهندسـة
الحكومية هى فقط التى بها أقسام للهندسة
الطبيـة ،بينمـا الــ  % 65الباقيـة تخلـو مـن

 85ألف منشأة طبية
فى مصر ..و 10آالف
مهندس طبي ..كيف؟
أيـة دراسـات للهندسـة الطبيـة ،أمـا الكليات
واملعاهد الهندسـية الخاصة فحوالى % 10

ً
أقسـاما للهندسة
منها فقط هى التى تضم
الطبية!
بحثنـا فـى حـل هـذه اللوغاريتمـات الثالث،
وكان التحقيق التالي..
البداية من الجامعات ..ففى مصر  20كلية
هندسـة حكوميـة و 60جامعـة وأكاديميـة
ً
ً
هندسـيا ً
خاصا ،هـذا العدد الكبير
ومعهدا
مـن الكليـات واملعاهـد ال يوجـد فيـه قسـم
للهندسـة الطبيـة سـوى فـى  7جامعـات
حكوميـة ( )% 35بهـا أقسـام للهندسـة
الطبيـة ،وهـى كليـات الهندسـة بجامعـات
القاهـرة وعين شـمس وحلـوان واملنصورة
واإلسكندرية واملنوفية واملنيا.
ورغم هذا العدد غير القليل إال أن الكليات
واملعاهد التى ّ
تدرس الهندسـة الطبية خارج
التصنيف الدولى ألفضل  500كلية ومعهد
هندسـى تـدرس الهندسـة الطبيـة ،وهـو
التصنيـف الـذى تتصدره جامعـة هارفارد
األمريكيـة تليهـا جامعـة سـتانفورد ثـم
جامعة ماساتشوستس األمريكيتان ،ومن
بعدهمـا تأتى جامعة كامبـردج البريطانية،
وفـى نهايـة القائمـة تأتـى جامعـة تورنتـو
الكندية..
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وأول قسـم للهندسـة الطبية فى مصر
عمره ً
حاليا يتجاوز ً 42
عاما ،فميالده جاء
فـى عـام  1976بقـرار وزارى رقـــم 1279
بتاريـخ ،١٩٧٦/١١/١١وذلك بدعوة صريحة
مـن وزيـر الصحة فـى ذلك الوقتً ،
نظرا ملــا
رأى مـن حاجـة البلاد الفعليـة السـتخدام
وتطبيـق العلـوم الفيزيقيـة والهندسـية
لخدمـة الطب فـى مصر واسـتحداث أصلح
التكنولوجيات لتحقيق هذا الغرض.
وقد بدأت الدراسـة بهذا القسـم فى أكتوبر
مـن نفـس العـام علـى مسـتوى مرحلـة
البكالوريـوس ومرحلـة الدراسـات العليـا
مـن خلال درجـة الدبلوم ،ثم بـدأت بعد ذلك
مرحلة الدراسات العليا لدرجتى املاجستير
والدكتوراه منذ عام .1978
وقـد أنشـأ القســم ووضــع أساسـه
الراحـل أ.د .عبـد الحميـد رشـوان ،يعاونـه
اثنـان مـن املدرسين آنـذاك ،وهمـا :أ.د.
محمـد عبـد املنعـم حشـيش وأ.د .محمـد
عماد موسـى ،باإلضافة إلى أربعة معيدين
معينين مـن قسـم االتصـاالت بالكلية ،وقد
تقـدم لاللتحـاق بالقسـم فـى الدفعـة األولى
نحو ً 40
طالبا.
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منـذ عام  1980وحتـى عام  2018أكثر من
 3600خريـج يعملون فـى مجاالت متعددة
كمهندسني فى املستشفيات أو فى شركات
تصنيـع وتطوير واسـتيراد األجهزة الطبية
أو فـى مجـاالت تطبيقـات الحاسـب علـى
النظم الطبية واملعلوماتية الحيوية.
أمـا فـى الجامعـات واملعاهد الخاصـة البالغ
ً
ومعهـدا ،فنسـبة وجـود
عددهـا  60كليـة
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أقسـام للهندسـة الطبيـة ال يتعـدى % 10
وتضـم جامعتى املسـتقبل ومصر للعلوم
والتكنولوجيـا ،والباقـى معاهـد هندسـية،
فـى مقدمتهـا معهد العاشـر مـن رمضان
واملعهـد التكنولوجـى العالـى بالشـروق،
وأكاديمية الشروق ،واملعهد العالى للهندسة
بالشروق.
َّ
وبرر الدكتور أحمد السـيد ،أسـتاذ مساعد

الهندسـة الطبيـة بجامعـة مصـر ،قلـة عـدد
أقسـام الهندسـة الطبيـة فـى الجامعـات
املصريـة إلـى حداثـة هـذا الفـرع مـن العلوم
ً
مشـيرا إلـى أن
الهندسـية فـى مصـر،
الجامعـات املصريـة لـم تعـرف الهندسـة
الطبيـة إال منـذ ً 42
عامـا فقـط ،وهـو مـا
تسـبب فـى قلـة عـدد أقسـامها فـى كليـات
الهندسـة وقلـة عـدد الطلاب الراغبين فـى
دراسة الهندسة الطبية.
وأضـاف“ ..كثيـر مـن الطلاب ال يقبلـون
علـى دراسـة الهندسـة الطبيـة ،خاصـة وأن
سـوق العمل فى هذا املجال مفتوح للجميع،
فيعمـل فيه مهندسـو الكهربـاء وامليكانيكا
ً
واالتصاالت ،وأحيانا يزاحمهم الفنيون من
غير املهندسني”.
مـا قالـه الدكتـور “السـيد” ربمـا يكشـف
ً
أيضـا لغـز مـا يحـدث فـى سـوق العمـل
الخاص بالهندسة الطبية.

ففـى مصـر حوالـى  85ألـف منشـأة طبية
ما بني مستشفى حكومى وخاص ووحدة
صحيـة ومسـتوصف طبـي ..وكل هـذه
ً
جميعا تحتـوى على آالف
املنشـآت الطبيـة
األجهزة الطبية ،والتى يحتاج كل منها إلى
صيانـة دوريـة ومتابعة دائمة ليـؤدى دوره
بكفاءة فى عالج املرضى.
وخريجو الهندسـة الطبية ليسوا مسئولني
فقط عن صيانة األجهزة الطبية فى كل تلك
املنشآت الطبية ،وإنما لهم  13مهمة أخرى
وهو ما يعنى أنهم مسئولون عن  14مهمة
أساسـية خلال عملهم ،تشـمل التعامل مع
التجهيـزات الطبيـة بمختلـف مجاالتها من
حيث االستثمار والصيانة الوقائية ،ووضع
دفاتـر الشـروط الفنيـة لشـراء تجهيـزات
جديـدة ،ووضـع عـروض األجهـزة الطبيـة
لطرحهـا علـى املنشـآت الصحيـة واألطباء،
وفـض عـروض األجهـزة الطبيـة واختيـار

املناقصـات املطابقـة للمواصفـات املحـددة
بدفاتر الشـروط لشـراء األجهزة للمنشـآت
الطبيـة ،واسـتالم التجهيـزات الطبيـة
ومطابقتهـا مـع الشـروط الفنيـة املحـددة،
ومعايـرة التجهيـزات الطبيـة والتأكـد مـن
سلامة عملهـا ،ومعالجـة الصـور الطبيـة
وأنظمـة التصويـر الطبـى بشـكل برمجـي،
وتصميـم وتطوير تجهيزات جديدة لحاجة
ً
لم تكن مطروحة سـابقا ،وإدارة التجهيزات
الطبيـة فى املستشـفيات ،وإنشـاء شـبكات
طبيـة خاصة لنقـل وتبادل البيانـات الطبية
بمـا يخـدم العمليـة اإلداريـة للمستشـفى،
واإلشـراف واملشـاركة فـى تصميـم
املستشـفيات ومراكـز الرعايـة الصحيـة
مـع باقـى الفريـق الهندسـى مـن باقـى
االختصاصات لتلبية االحتياجات املعيارية
الدوليـة بمـا يخـدم رفـع مسـتوى الرعايـة
الطبيـة ،وتأهيـل الكادر الهندسـى بالشـكل
العدد  - 659يوليو 2019
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ً
ً
عنصـرا فعـال فـى إدارة
األمثـل ليكـون
املستشـفى ولجان جـودة الرعاية الصحية،
وإجـراء كافـة الدراسـات والبحـوث املتعلقة
بامليكانيـك الحيـوى وتحليـل حركـة سـير
اإلنسـان ،والعمل فى مجال تطوير األطراف
الصناعيـة واإلشـراف علـى تصنيعهـا،
والعمـل فـى مجـال املعلوماتيـة الطبيـة
وتطويـر التقنيات املعلوماتية والتطبيب عن
ُبعد بما يخدم القطاع الصحى بالتعاون مع
شركات االتصاالت.
وأوضـح املهنـدس حسـام رفاعـي ،خبيـر
صيانـة األجهـزة الطبيـة أن هندسـة طبيـة
حيوية ( )Biomedical Engineeringوهو
علـم يختـص بدراسـة جسـم اإلنسـان مـن
الناحيـة الهندسـية وهـو حلقـة وصـل بين
علـم الطب وعلوم الهندسـة ،فمهندس الطب
الحيـوى ينبغـى أن يعـرف جسـم الكائـن
الحـى لكى يصمم ما يتوافق معه من طرف
صناعى أو عضو أو جهاز طبي.
ويقول“ :الهندسة الطبية الحيوية من أحدث
العلـوم الهندسـية التـى نشـأت مـع تطـور
الطـب الحديـث ،فبعـد أن كان الطبيب وحده
يقوم بكل مهام التشـخيص والعالج وحتى
ً
تصنيـع الـدواء ،أصبح الجهـاز الطبى قرينا
ً
أساسـيا للطبيب فى التشـخيص واملعالجة
ومراقبـة املرضـى ،ونظـرا لوجـود حاجـة
ماسـة لتطوير األجهزة واملعدات الطبية بما
يخدم صحة املرضى وسرعة استشفائهم،
فـكان البـد مـن تدخـل املختصين مـن
مجـاالت أخـرى غيـر الطـب لتصميـم هـذه
األجهزة ،وكانت البداية باشتغال املهندسني
الكهربائيين وامليكانيكيين ومهندسـى
الكمبيوتر فى هذا املجال ،حتى صار ً
فرعا
ً
هندسيا مستقال فى كليات الهندسة”.
وأضاف“ ..من املهم للمهندس الطبى اإلملام
بالعلـوم الطبيـة من تشـريح وفسـيولوجيا
الجسـم البشـرى وغيـر ذلـك لفهـم آليـة
عمـل كل نظـام فيـه وتسـخير معرفتهـم
واختصاصهـم بمـا يطـور هـذه األجهـزة،
وبالتالى ظهرت الحاجة إلى وجود مهندس
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ً
جزئيـا بـكل هـذه االختصاصـات مـن
يلـم
جهـة ،ويسـتطيع أن يتعامل مـع األطباء من
ً
جهـة أخرى مع االنتبـاه على أنه ليس بديل
عن أى منهم.
وواصـل“ ..مـن الشـائع الظـن أن الهندسـة
الطبيـة تقتصـر علـى األجهـزة الطبيـة
وصيانتهـا ،ولكـن هنـاك مجـاالت أخـرى
للهندسـة الطبيـة ،مثـل إدارة املستشـفيات،
واألعضـاء
الصناعيـة،
واألطـراف
االصطناعيـة ،وبشـكل مجمـل يمكن القول
بـأن الهندسـة الطبيـة تسـخر الفيزيـاء
والكيميـاء والرياضيـات وأساسـيات
الهندسـة لدراسـة األحيـاء ،أى الجسـم
البشـرى فـى األغلـب للوصـول إلـى مراحل
متقدمـة فـى دراسـة هـذا الجسـم ودراسـة
األمـراض التـى يواجهها للعمـل على توفير
سـبل أفضل لصحة جيدة واملسـاعدة على
معالجة هذه األمراض”.
وأشـار املهنـدس “رفاعـي” أن مهنـدس
الصيانـة عليـه اإلملـام الكامل بـكل حيثيات
الجهـاز ومشـاكله والبقـاء علـى اطلاع مـع
املريـض مـن ناحيـة أداء الجهـاز واملشـاكل
التـى تمـر عليـه ،أمـا مهنـدس تصميـم
األجهزة الطبية فيكون على دراية بأسـاليب
وطـرق تصميـم األجهزة الطبيـة وتطويرها
ً
مشـيرا إلى أن الهندسـة الطبية
باسـتمرار،
مـن املجـاالت الهندسـية الواعـدة فـى الـدول
املتقدمـة ،وعلـى رأسـها الواليـات املتحـدة
األمريكيـة واليابـان وأملانيـا ،باعتبارها من
ً
إنتاجـا لألجهـزة الطبيـة فـى
أكثـر الـدول
العالـم ،وبالتالـى توفـر فـرص عمـل كبيرة
ملهندسى الهندسة الطبية ،التى ال يقل راتب
الخريجين الجـدد فـى أوربـا عـن 3300
يـورو ،ويصـل الراتب إلى  4600يورو ،بعد
 5سنوات من الخبرة.
وأكدت املهندسـة حنان محمد عبدالحميد،
خبيـرة الهندسـة الطبيـة وخريجـة
الدفعـة الثانيـة للهندسـة الحيويـة الطبيـة
واملنظومـات ،مـن جامعـة القاهـرة أن
مسـتوى طلاب أقسـام الهندسـة الطبيـة
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عندما تم إنشاء قسم خاص به فى كليات
الهندسـة فـى نهايـة السـبعينيات أفضـل
ً
كثيـرا مما هـو عليه حال نظرائهم حاليا..
وقالـت“ :عندمـا بـدأ التدريـس فـى قسـم
الهندسـة الحيويـة الطبيـة واملنظومـات فـى
هندسـة القاهـرة فـى نهايـة السـبعينيات،
كان مـن يرغبـون االلتحـاق بـه يخضعـون
الختبـارات عديدة ،ومن يجتازها فقط يتم
قبولـه فـى هـذا القسـم ،وكان عـدد الطالب
ً
طالبـا
فـى الدفعـات األولـى حوالـى 30
فقـط ،كمـا كان يتولى التدريس به أسـاتذة
أوربيـون ،إلـى جانـب األسـاتذة املصريين،
أما اآلن فالحال تغير ،وصار هناك أقسـام
للهندسـة الحيويـة الطبيـة واملنظومـات

فـى املعاهـد الهندسـية وليـس فـى كليـات
الهندسة فقط”.
وأضافـت“ ..طالـب الهندسـة الطبيـة يدرس
الطـب وعلـم النفـس إلـى جانـب العلـوم
الهندسـية ،ويتنـوع مـا يدرسـه مـن علـوم
مـا بين هندسـة ميكانيكيـة وكيميائيـة
ومعمارية ومدنية”.
وواصلـت“ ..لألسـف أغلـب مهندسـى
الهندسـة الطبيـة يفضلـون السـفر والعمـل
للخـارج ،ألن بقاءهـم فـى مصـر يعنى أنهم
قـد يعانـون مـن البطالـة ،خاصـة وأن ً
عـددا
غير قليل من املستشفيات تستعني بفنيى
كهربـاء لصيانـة األجهـزة الطبيـة ،وهـو مـا
خطرا ً
يمثل ً
كبيرا على صحة املرضى”.

وطالبـت املهندسـة “حنـان عبدالحميـد”
بضـرورة وجـود هيـكل تنظيمـى فـى كل
املنشـآت الطبيـة ،بحيـث يقتصـر العمـل
فـى مجال الهندسـة الطبيـة على خريجى
هـذا القسـم مـن حملـة بكالوريـوس
الهندسـة الحيويـة الطبيـة واملنظومـات،
مشـددة علـى توافـر ورش عمـل لتدريـب
هـؤالء املهندسين بشـكل مسـتمر ،مـع
التأكيـد الدائـم علـى توافـر قطـع الغيـار
األصليـة لـكل جهـاز طبـى فـى مصـر،
فغيـاب قطـع الغيـار األصليـة كارثـة
صحيـة بـكل املقاييس”.
ويؤكـد الدكتـور مهنـدس فـاروق الحكيـم،
رئيـس شـعبة الهندسـة الكهربائيـة التـى

تضم داخلها الهندسـة الطبية ،أن الهندسـة
الطبية تخصص مطلوب ،ملا يشهده مجالها
مـن تقـدم وتطـور فـى تكنولوجيـا األجهزة
الطبيـة ..ويقـول“ :الهندسـة الطبيـة صـار
ً
علما متعـدد الفروع والتخصصات ،فصار
هناك فرع ألجهزة القلب ،وفرع آخر ألجهزة
الغسيل الكلوي ،وفرع ثالث ألجهزة األوعية
الدموية ،ورابع ألجهزة الرنني املغناطيسي”.
وأضاف ..إن البطالة بني مهندسى الهندسة
الطبيـة هـى األقل بني التخصصـات الطبية..
ً
وقـال :البـد أول من تدريـب مكثف لخريجى
هذا القسم ليواكبوا سوق العمل ،خاصة وأن
التعليم الهندسى فى هذا املجال فى عدد من
املعاهد الهندسية ليس باملستوى املطلوب.
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بقلـم

م .مؤمن شفيق
رئيس التحرير

أفعال ال أقوال «وعدنا فأوفينا »
تحدثت إليكم فى مقالى السابق عن عمومية مارس املاضى
ومـا تضمنتـه من أحداث ،ولعـل أبرز قرارات هذه العمومية
هـو قـرار زيـادة معاشـات املهندسين ،وكان امللمـح األكثـر
ً
بروزا هو ما قام به املهندس هانى ضاحي ،نقيب مهندسى
مصـر ،حينمـا عـرض علـى أعضـاء الجمعيـة العموميـة
االختيـار بين اقتراحين ،إمـا زيـادة دعـم مشـروع الرعايـة
الصحية أو زيادة املعاشات مائة جنيه ،فى إشارة صريحة
منه أن األمر بيننا شورى وأن لكم حق االختيار.
وكانت زيادة املعاشـات هى اختيار الجميع .ولم يكن األمر
ً
هينـا كمـا يعتقـد البعـض ،خاصـة أن صنـدوق املعاشـات
يعانـى أزمـات متراكمة عبر السـنني ،ولكننا كمجلس نقابة
ً
ً
نراه حقا مكفول مهما كانت صعوبته.
وبالرغـم مـن أن هـذه الزيادة قد يراهـا البعض فى ظاهرها
ً
قليلـة ،إال أنهـا فـى مجملهـا تكلـف النقابة فارقـا باملاليني،
ً
شـهريا حوالـى سـتة
حيـث أصبحـت املعاشـات املنصرفـة
وتسعني مليون جنيه.
َّ
ً
شهرا تلو
ومما ال يخفى عليكم زمالئى أن هذا الرقم يزداد
اآلخـر ،وبالتأكيـد األمر يحتاج إلـى جهد مضاعف من أجل
مواصلـة الطريـق ،ونسـعى كمجلـس نقابـة ً
جديـا ،ونعمـل
بـكل قوانـا علـى تعديل قانـون النقابة ،كى نسـتطيع تقديم
املزيـد ،فالواجـب يحتـم علينـا أن نعمـل دون توقف لنحقق
مـا نصبـو إليـه ومـا وعدناكـم به قبيـل أن تمنحونـا ثقتكم
الغالية.
وفـى الحقيقـة معاشـات املهندسين أحـد أهـم الركائـز التى
تقـوم عليهـا النقابـة ،لذلـك كان االهتمـام بحـال صنـدوق
ً
املعاشـات علـى رأس أولوياتنـا ،تسـلمناه حقـا علـى وشـك
االنهيـار ،وبعـد شـهور قليلة وجهد وعمـل متواصل لهيئة
املكتـب واملجلـس األعلـى أعلنـا للجميـع« :إننـا اسـتطعنا
الترميم».
ولعلهـا مـن أشـق األمـور صعوبـة علـى النفـس أن تتحمـل
علـى عاتقـك أمانـة اؤتمنـت عليها مـن زمالئك ،فـكان علينا
أن نجتهـد لنحافـظ علـى األمانـة ،فالحفـاظ علـى صنـدوق
املعاشات يعد أهم أهدافنا.
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لـم تكـن زيـادة املعاشـات أول وعودنا التـى أوفينا بها ،لكن
سـبقها وعـد بتقنين األوضـاع بملـف التعليـم الهندسـى
وقـد كان ،ووصلنـا ً
معـا ألولـى خطوات التقنين وتصحيح
األوضـاع التـى كدنـا أن نكـون قـد ألفناهـا ،وذلـك مـن خالل
تواصل نقيب املهندسني مع وزير التعليم العالى واملجلس
األعلـى للجامعـات ولجنـة التعليم الهندسـي ،مما أدى إلى
إصدار قرارات مهمة من وزارة التعليم العالي ،وهي:
 تحديد نسـبة  % 10كحد أقصى للفارق بني نسـبة القبولبالكليـات الهندسـية الحكوميـة ونسـبة القبـول بالكليـات
ً
تصحيحا ملسار قبول الطالب
واملعاهد الهندسية الخاصة،
الجدد فى قطاع التعليم الهندسي.
 إيقـاف إصـدار أى تراخيـص جديـدة للمعاهـد الهندسـيةملـدة خمـس سـنوات للحـد مـن فـارق األعـداد الكبيـرة مـن
الخريجني ،مقارنة بالفرص املتاحة لسوق العمل.
 املتابعة املستمرة من خالل لجنة قطاع املعاهد الصناعيةوالهندسـية باملجلس األعلى للجامعات من مراقبة وتقييم
أداء هـذه املعاهـد ،واتخـاذ القـرارات التصحيحيـة بشـكل
مستمر لضمان جودة مستوى التعليم.
وتجاوزنا أزمات عديدة كانت تعانى منها مشاريع إسكان
املهندسين ،وضربنـا بيـد مـن حديـد لالنتهـاء مـن هـذه
األزمات.
وأعدنـا دورنـا كاستشـارى الدولـة فـى مجـال تخصصنـا،
ً
طبقـا ملـا نـص عليه قانون نقابتنا ،فكان دورنا الذى شـهد
به الجميع فى قانون التصالح على مخالفات البناء.
واسـتكملنا السـير ُق ً
دمـا فـى الطريق إلى أفريقيـا الحبيبة،
فترأسـنا مجموعـة شـمال أفريقيـا باتحـاد املنظمـات
الهندسية األفريقية.
ً
قليلا وننظـر ملـا قدمنـاه ً
معا مـن خالل
وهـا نحـن نتوقـف
دائما ً
مجلتكم «مجلة املهندسني » التى تحمل ً
وأبدا رسالة
النقابة ألبنائها.
وإن كنـا نـرى أن مـا قطعناه من شـوط ليـس بالقليل ،ولكن
ً
ال زال لدينا املزيد نحو النهوض بنقابة تفرز للدولة رجال
على أكتافهم تنهض مصر فى شتى مناحى الحياة.

