«النقابة تنتفض» تعلن الئحتها
انطالقا من اعتمادها االليات الديمقراطية في االختيار ونهج الشفافية في االعالن،
اعلنت «النقابة تنتفض» الئحتها الى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين في
بيروت التي ستجري يوم االحد  18تموز  2021بين الساعة التاسع صباحا والسادسة مساء
في مقر النقابة في بئر حسن في بيروت .وفيما احزاب المنظومة الحاكمة والمسيطرة
حتى الساعة على النقابة ،ما زالت تحيك التحالفات وتتبادل االصوات من تحت الطاولة،
تقدم «النقابة تنتفض» الئحتها هذه الى المهندسات والمهندسين ،وتدعوهن/هم الى
االنتخاب بكثافة لالئحة كاملة كي نكمل االنتصار الذي بدأ في المرحلة االولى ونحرر
النقابة من سيطرة المنظومة الحاكمة.
الئحة «النقابة تنتفض» الى انتخابات نقابة المهندسين في بيروت:
• مرشح لمركز نقيب المهندسين في بيروت :عارف حسن ياسين
• مرشحون/ات لرئاسة الفروع:جوزف شفيق مشيلح (مرشح لرئاسة الفرع األول)،
ديفينا ميشال أبو جودة (مرشحة لرئاسة الفرع الثاني) ،علي حسن درويش (مرشح
لرئاسة الفرع السابع)
• مرشحون لعضوية مجلس النقابة عن الهيئة العامة:ابراهيم حسن حجازي ،شارل
ريمون فاخوري ،كميل حنا هاشم ،يوسف سليم ابو كرم ،ربيع كامل حسن ،يسار كمال
العنداري
• مرشحون لعضوية لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي:سلمان صبحي الدبيسي ،أحمد
طارق البساط ،حسان أحمد كزما
• مرشح لعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد :ريمون كبريال خوري
وتجدون فيما يلي نبذة عن مرشحي/ات الئحة «النقابة تنتفض»:
مرشح لمنصب نقيب المهندسين في بيروت:
• عارف حسن ياسين
 حائز على بكالوريوس في الهندسة المدنية عام  1988من جامعة بيروت العربيةعضوفي الهيئة العربية للتحكيم الهندسي في اتحاد المهندسين العرب وفي المركز العربي
للتحكيم.
 استشاري لمشروع البنى التحتية لصالح البلديات مع البنك الدولي ولمشروعدمج المهنيات لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة ومهنية صيدا وبعلبك مع االتحاد
اللبناني للمعوقين.
 عضو منتخب وناشط منذ أول مجلس مندوبين في نقابة المهندسين في بيروتعام .1998
 شارك في لجان العمل إلصدار قانون تنظيم مهنة الهندسة في لبنان عام . 1997 أمين سر رابطة المهندسين اإلنشائيين عام  2002وعضو الرابطة منذ  1995حتىاآلن.
 شارك في إعداد نظام إدارة الجلسات لمجلس المندوبين عام . 2004 أمين سر الفرع األول منذ سنة .2019 -عضو اللجنة التي أسست مركز التدريب في النقابة حتى عام .2006
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مرشحون/ات لرئاسة الفروع:
• جوزف شفيق مشيلح -مرشح لرئاسة الفرع األول
 صاحب مكتب دراسات مدنية وجيوتقنية أستاذ محاضر في عدة جامعات في لبنان ناشط نقابي ضمن هيئة المندوبين عضو عدة لجان نقابية علمية واستشفائية وللسالمة العامة عضو في عدة روابط وجمعيات هندسية• ديفينا ميشال أبو جودة -مرشحة لرئاسة الفرع الثاني
 مهندسة معمارية ،مرممة وأستاذة مساعدة في الجامعة اللبنانية حائزة على بكالوريوس عمارة في الجامعة األميركية في بيروت ،وفي طور إعداددكتوراه في تاريخ الفن واآلثار في جامعة لوفان.
 عضو سابق في مكتب فرع المعماريين في نقابة المهندسين وعضو في جمعياتهندسية عدة.
• علي حسن درويش  -مرشح لرئاسة الفرع السابع
الحيوانية
الزراعية من ألمانيا عام  1997وماجستير في العلوم
 دكتوراه في العلومّ
ّ
األميركية في بيروت 1991
من الجامعة
ّ
واألميركية في بيروت.
 حاضر في الجامعتين اللبنانيةّ
 عضو في اللجان اإلدارية ومجالس عدد من المنتديات واالتحادات العالمية لألبحاثالزراعية وحماية البيئة 2016-2002
والحيز العام منذ
جمعية الخط األخضر وناشط في حماية البيئة
مؤسس في
 عضوّ
ّ
ّ
العام 1991
مرشحون لعضوية مجلس النقابة عن الهيئة العامة:
• ابراهيم حسن حجازي
 ماجستير في الهندسة الكهربائية والميكانيكية استشاري معتمد من قبل كبار الشركات لالتصاالت صاحب ومدير شركات  KH Ltdفي نيجيريا و  RPSللطاقة البديلة و شركة حجازيإخوان
جمعيات خيرية واجتماعية
 ناشط في المجتمع المدني وعضو هيئة عامة وإدارة عدةّ
وتربوية
• شارل ريمون فاخوري
 خريج جامعة القديس يوسف  ESIBعام 1985 أمين سر رابطة خريجي معهد الهندسة العالي في بيروت جامعة القديس يوسف ناشط اجتماعي لحقوق المرأة والطفل ،وقضية المفقودين والمخطوفينوالمعتقلين
• كميل حنا هاشم
 خريج جامعة القديس يوسف عام .١٩٨٨ً
 ُبشكل متواصل خالل العقدين الماضيين وما زال.
مندوبا
خب
انت َ
ٍ
 -صاحب مكتب دراسات هندسية في بيروت ومدير مكتب هندسة في دبي
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• يوسف سليم ابو كرم
 حائز على ماجستير هندسة مباني صناعية من جامعة الصداقة موسكو ()1983 مدير عام وشريك في شركة WPR ناشط بيئي في مجال محاربة التلوث الصناعي لألنهار والمياه الجوفية ناشط وعضو مؤسس في اللقاء المهني الهندسي وعضو سابق في مجلسالمندوبين ولجنة التقديمات االجتماعية في نقابة المهندسين
• ربيع كامل حسن
 خريج الهندسة الميكانيكية وعلوم الفيزياء من الجامعة األميركية في بيروتباإلضافة الى ماجستير في دراسات الطاقة ودكتوراه في الهندسة الصناعية.
 مدرس مختبرات الفيزياء AUB 2005-1994 مدير قسم الصيانة والتشغيل في مستشفى. CCB عضو في جمعية خريجي كلية الهندسة 2020 -2012• يسار كمال العنداري
خريج الجامعة األميركية في بيروت٢٠٠٢ ،
 مهندس معمارِّ ، شريك في مكتب للدراسات الهندسية في عاليه وفي خلوات-فالوغا ملتزم تصميم ،اشراف وتنفيذ العديد من المشاريع العمرانية السكنية ،التجاريةوالصناعية
 عضو مجلس بلدي في بلدية فالوغا خلوات-فالوغا منذ ٢٠١٦مرشحون لعضوية لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي:
• سلمان صبحي الدبيسي
 مهندس الكترونيك ومعلومات وتقنيات طبية خريج جامعة هواجونغ للعلوم والتكنولوجيا اوهان Huazhong University ofScience & Technology
 أستاذ محاضر بجامعة وايكاتو للتكنولوجيا Waikato Institute of Technologyوجامعة جينهوا بوليتكنيك Jinhua Polytechnic University
 ناشط مدني وسياسي• أحمد طارق البساط
 دبلوم في الهندسة الكهربائيةً
حاليا مهندس بنية تحتية مستقل في الشركة االستشارية نصر وخلف
 يعمل خبير مثمن مرشح حسب القانون اللبناني ،وعضو في المركز العربي للتحكيموفي المعهد العربي للتشغيل والصيانة
 ناشط في العمل النقابي وحقوق المهندسين ال سيما في ما يختص بحمايةصندوق التقاعد وصناديق النقابة األخرى
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• حسان أحمد كزما
اوديسا
 ماجستير في دراسة و تخطيط المنظومات التلفزيونية من معهدّ
لالتصاالت سنة ١٩٨٩
 عمل في المحطات التلفزيونية واإلذاعية في لبنان من سنة  ١٩٩٠حتى ٢٠٠١ المدير التقني ومدير الدراسات ودمج المنظومات في شركة  NETCOMمن ٢٠٠١حتى اليوم
 شارك في ورشات عمل دولية لتطوير المنظومات االذاعية والتلفزيونية و البثالتلفزيوني فائق الوضوح
مرشح لعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد:
• ريمون كبريال خوري
 خريج الجامعة األمريكية في بيروت منتخب عضو مجلس ٢٠٠٥/٢٠٠٢ نائب نقيب ٢٠٠٥/٢٠٠٤ً
وأخيرا أمين
 منتخب عضو في لجنة إدارة صندوق التقاعد لعدة دورات متتاليةصندوق فيها
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